EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION
GENERALDIREKTORATETFOR HANDEL

Bruxelles, den 30. januar 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM TOLD OG INDIREKTE
BESKATNING

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30.
marts 2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil
derefter være et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker , især om indholdet af en mulig
udtrædelsesaftale, bør de økonomiske operatører være opmærksomme på de juridiske
konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være
et tredjeland4.
Medmindre der indføres en overgangsordning vil EU-reglerne om told (se punkt 1
nedenfor) og indirekte beskatning (moms og punktafgifter – se punkt 2 nedenfor) fra
udtrædelsesdatoen ikke længere anvendelse på Det Forenede Kongerige5.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
For så vidt angår varebevægelser, der er påbegyndt inden og ender på eller efter udtrædelsesdatoen,
forpligter EU sig til i udtrædelsesaftalen at nå til enighed om løsninger med Det Forenede Kongerige
på grundlag af EU's holdninger på toldområdet, så det sikres, at Det Forenede Kongerige træder ud af
Unionen på en velordnet måde (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customsrelated-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_da). Ovennævnte holdningsdokument håndterer
også spørgsmålet om administrative samarbejdsprocedurer mellem EU-27 og Det Forenede Kongerige
på og efter udtrædelsesdatoen vedrørende faktiske omstændigheder, der ligger forud for
udtrædelsesdatoen (såsom gensidig bistand i forbindelse med kontrol af oprindelsesbeviser).
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Denne meddelelse forholder sig ikke til de almindelige told- og skattefritagelser, der gælder for
personlig bagage tilhørende personer, som rejser ind i EU.

Det vil fra udtrædelsesdatoen navnlig have følgende konsekvenser6:
1.

TOLD

 Varer, der føres ind i EU's toldområde fra Det Forenede Kongerige eller skal føres ud
af EU's toldområde til Det Forenede Kongerige er undergivet toldtilsyn og kan
underkastes toldkontrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen7. Dette indebærer bl.a., at
toldformaliteterne finder anvendelse, at der skal indgives toldangivelser, og at
toldmyndighederne kan kræve sikkerhedsstillelse vedrørende eventuel eller
eksisterende toldskyld.
 Varer, der føres ind i EU's toldområde fra Det Forenede Kongerige er omfattet af
bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og
statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif8. Dette indebærer, at de relevante
toldafgifter finder anvendelse.
 Visse varer, der føres ind i EU fra Det Forenede Kongerige eller føres ud af EU til Det
Forenede Kongerige, er genstand for forbud eller restriktioner, som begrundes i
hensynet til den offentlige orden og sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv
og sundhed, beskyttelse af planter eller beskyttelse af nationale skatte9.
 Bevillinger, der indrømmer AEO-status (status som godkendt afsender), og andre
bevillinger til at udnytte forenklede toldbestemmelser, som er udstedt af
toldmyndighederne i Det Forenede Kongerige, vil ikke længere være gyldige på
Unionens toldområde.
 Varer med oprindelse i Det Forenede Kongerige, som indgår i varer, der udføres fra
EU til tredjelande, vil ikke længere blive betragtet som "EU-indhold" med henblik på
EU's fælles handelspolitik. Dette påvirker EU-eksportørernes mulighed for
kumulation med varer med oprindelse i Det Forenede Kongerige, og vil eventuelt
påvirke anvendelsen af de præferenceordninger, som Unionen har indgået med
tredjelande.
2.

INDIREKTE BESKATNING (MOMS OG PUNKTAFGIFTER)

 Bevægelsen af varer, der føres ind i EU's momsområde fra Det Forenede Kongerige
eller forsendes eller transporteres fra EU's momsområde til Det Forenede Kongerige,
behandles som henholdsvis indførsel og udførsel af varer i henhold til Rådets direktiv
2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem
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Listen er ikke udtømmende men viser nogle vigtige konsekvenser på områderne for told og indirekte
beskatning af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.
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EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
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EUT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
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En liste over sådanne forbud og restriktioner er offentliggjort på GD TAXUD's websted og kan findes
her:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf.
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("momsdirektivet")10. Dette indebærer, at der ved indførsel afkræves moms, hvorimod
udførsel er fritaget for moms.
 Afgiftspligtige personer, der ønsker at anvende en af særordningerne i afsnit XII,
kapitel 6, i momsdirektivet (den såkaldte "mini-one-stop-shop"/MOSS), og som
leverer telekommunikationstjenester, digitale transmissionstjenester eller elektroniske
tjenester til ikke-afgiftspligtige personer i EU, skal være registreres i MOSS-systemet
i en af EU-medlemsstaterne.
 Ved indkøb af varer eller tjenester, der er pålagt moms i en EU-medlemsstat, kan
afgiftspligtige personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige og ønsker at
anmode om refusion af denne moms, ikke længere indgive sådanne anmodninger
elektronisk, jf. Rådets direktiv 2008/9/EF11, men skal i stedet indgive deres
anmodninger i henhold til Rådets direktiv 86/560/EØF12. Medlemsstaterne kan under
forudsætning af gensidighed foretage tilbagebetalinger i medfør af sidstnævnte
direktiv.
 En virksomhed, der er etableret i Det Forenede Kongerige og udfører momspligtige
transaktioner i en EU-medlemsstat, kan af den pågældende medlemsstat blive pålagt at
udpege en skattemæssig repræsentant som den person, der er betalingspligtig for
momsen, jf. momsdirektivet.
 Bevægelsen af varer, der føres ind i EU's punktafgiftsområde fra Det Forenede
Kongerige eller forsendes eller transporteres fra EU's punktafgiftsområde til Det
Forenede Kongerige behandles som henholdsvis indførsel og udførsel af
punktafgiftspligtige varer i henhold til Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december
2008 om den generelle ordning for punktafgifter13. Dette indebærer bl.a., at Systemet
til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS) ikke længere
gælder for bevægelser fra EU til Det Forenede Kongerige af punktafgiftspligtige varer
under punktafgiftssuspension, men at sådanne bevægelser på EU-udgangstoldstedet,
hvorefter der ikke længere føres tilsyn med punktafgifter, i stedet behandles som
udførsler. Bevægelser af punktafgiftspligtige varer til Det Forenede Kongerige vil
derfor kræve en udførselsangivelse samt et elektronisk administrativt dokument (eAD). Bevægelser af punktafgiftspligtige varer fra Det Forenede kongerige til Unionen
skal opfylde toldformaliteterne og frigives fra toldtilsyn, inden en varebevægelse kan
finde sted inden for rammerne af EMCS.
Kommissionens
websteder
om
beskatning
og
toldunion
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en)
og
handel
med
tredjelande
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) indeholder generelle oplysninger om
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EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
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Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i
henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i
tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23).
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Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning om omsætningsafgifter — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til
afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område (EFT L 326 af 21.11.1986, s.
40).
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OJ L 9, 14.1.2009, p. 12.
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bestemmelserne vedrørende indførsel og udførsel af varer. De relevante websteder
opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion
Generaldirektoratet for Handel
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