EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION
GENERALDIREKTORATET FOR HANDEL

Bruxelles, den 4. juni 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM TOLD OG
UDENRIGSHANDEL

VARERS PRÆFERENCEOPRINDELSE

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.
De erhvervsdrivende bør være opmærksomme på4 de juridiske konsekvenser, der skal
tages hensyn til i forbindelse med oprindelsesreglerne om præferencebehandling af varer,
når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland5.
Navnlig skal det bemærkes, at EU's præferenceordninger med tredjelande på
området for den fælles handelspolitik og told ikke længere finder anvendelse på Det
Forenede Kongerige fra og med udtrædelsesdatoen6.

1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

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.

3

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
Denne meddelelse supplerer oplysningerne om oprindelsesregler i "Meddelelse til interessenter: Det
Forenede Kongeriges udtræden og EU's regler på området for told og indirekte beskatning" af 30.
januar 2018 (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_da).

4

5

For så vidt angår visse varebevægelser, der er påbegyndt inden og ender på eller efter
udtrædelsesdatoen, søger EU 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/positionpaper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_da).
Ovennævnte
holdningsdokument håndterer også spørgsmålet om administrative samarbejdsprocedurer mellem EU27 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). Disse procedurer vil imidlertid kun træde i kraft, såfremt en udtrædelsesaftale
underskrives og ratificeres af EU og Det Forenede Kongerige inden udtrædelsesdatoen.

1.

BAGGRUNDSINFORMATION OM PRÆFERENCEOPRINDELSE
Som en del af EU's fælles handelspolitik har EU præferenceordninger med
tredjelande, f.eks. frihandelsaftaler (FTA) og den generelle toldpræferenceordning7
(GSP)8.
Varer, der eksporteres fra EU, kan muligvis drage fordel af
præferencetoldbehandling i et EU-FTA-partnerland, når de har EUpræferenceoprindelse, dvs. de er enten "fuldt ud" fremstillet i EU, eller de er
fremstillet i EU helt eller delvist af materialer, som er bearbejdet eller forarbejdet i
henhold til visse krav (produktspecifikke regler).
Varer, der importeres til EU fra tredjelande, som EU har præferenceordninger
med, får præferencetoldbehandling, hvis de opfylder præferenceoprindelsesreglerne.
Med henblik på at fastslå præferenceoprindelsen for varer, der er fremstillet i et
tredjeland, som EU har en præferenceordning med, anses input (materialer og, i
henhold til visse ordninger, forædlingsprocesser), som indgår i disse varer, for at
have oprindelse i det pågældende tredjeland (oprindelseskumulation).
Reglerne og procedurerne for fastslåelsen af præferenceoprindelse er indeholdt i
de respektive præferenceordninger og kan variere afhængig af ordningen9. Med
henblik på fastslåelsen af præferenceoprindelse betragtes EU som ét enkelt område,
idet der ikke skelnes mellem medlemsstaterne. Det Forenede Kongeriges input
(materialer og forædlingsprocesser) betragtes således i dag som "EU-indhold" med
henblik på fastslåelsen af EU-præferenceoprindelsen for varer.
Varernes oprindelse certificeres enten af de offentlige myndigheder
("oprindelsescertifikat") eller af eksportørerne selv (kræver forudgående
godkendelse eller registrering) i form af en "oprindelseserklæring" eller "udtalelse
om oprindelse", der er udfærdiget på et handelsdokument. Eksportøren verificerer
på importørens anmodning varernes oprindelse.
Med henblik på at dokumentere overholdelse af oprindelseskravene skaffer
eksportøren støttedokumenter fra sine leverandører (f.eks. "leverandørerklæringer"),

6

Hvis der i forbindelse med en udtrædelsesaftale nås til enighed om en overgangsordning, underretter
Unionen de øvrige parter i de internationale aftaler (herunder aftaler om præferencetoldbehandling),
som er indgået af Unionen eller medlemsstater, der handler på dens vegne, eller af Unionen og dens
medlemsstater, der handler i fællesskab, om, at det Forenede Kongerige i overgangsperioden fortsat
skal behandles som en medlemsstat for så vidt angår disse aftaler.

7

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm.

8

For så vidt angår de spørgsmål, der er omfattet af denne meddelelse (virkningen af Det Forenede
Kongeriges input hvad angår fastslåelsen af præferenceoprindelse i forbindelse med toldbehandling),
er præferencetoldbehandlingen i henhold til GSP i praksis muligvis mindre relevant end FTA'erne. For
fuldstændighedens skyld behandles begge spørgsmål imidlertid i denne meddelelse.

9

En
liste
over
alle
EU's
præferenceordninger
med
tredjelande
findes
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/generalaspects-preferential-origin/arrangements-list_en.
2

her:

der gør det muligt at spore produktionsprocesserne og leveringen af materialer
inden for EU frem til eksport af slutproduktet10.
2.

KONSEKVENSERNE AF DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN
Fra og med udtrædelsesdatoen overgår Det Forenede Kongerige til at være et
tredjeland, som EU's præferenceordninger med tredjelande ikke længere finder
anvendelse på. Det Forenede Kongeriges input (materialer og forædlingsprocesser)
betragtes som input "uden oprindelsesstatus" i henhold til en præferenceordning for
så vidt angår fastslåelsen af præferenceoprindelsen for varer, hvori nævnte input
indgår. Det vil have følgende konsekvenser:


Varer, der eksporteres fra EU:
Fra og med udtrædelsesdatoen kan et EU-FTA-partnerland beslutte, at varer, der
havde EU-præferenceoprindelsesstatus før udtrædelsesdatoen, ikke længere har
denne status ved import til tredjelandet, eftersom Det Forenede Kongeriges
input ikke længere betragtes som "EU-indhold".
Fra og med udtrædelsesdatoen vil eksportørerne i EU-27 i tilfælde af
verifikation af oprindelsen af varer, der eksporteres til et tredjeland under
præferencebehandling, på det pågældende tredjelands anmodning muligvis
skulle dokumentere varernes EU-oprindelse, eftersom Det Forenede Kongeriges
input ikke længere betragtes som "EU-indhold".



Varer, der importeres til EU:
Input fra Det Forenede Kongerige, som indgår i varer fra tredjelande, som EU
har præferenceordninger med, og som importeres til EU efter
udtrædelsesdatoen, betragtes som input "uden oprindelsesstatus", navnlig i
forbindelse med oprindelseskumulation med EU.
Fra og med udtrædelsesdatoen vil eksportørerne i tredjelande i tilfælde af
verifikation af oprindelsen af varer, der importeres til EU, muligvis skulle
dokumentere de importerede varers EU-præferenceoprindelsesstatus.

3.

RÅD TIL INTERESSENTERNE


Varer, der eksporteres fra EU:
Med henblik på at afbøde ovenstående konsekvenser rådes EU-27-eksportører
og -producenter, der ønsker at drage fordel af præferencetoldbehandling i et EUFTA-partnerland fra og med udtrædelsesdatoen, til:
− at behandle alle input fra Det Forenede Kongerige som input "uden
oprindelsesstatus", når de fastslår deres varers EU-præferenceoprindelse, og
− at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kunne
dokumentere deres varers EU-præferenceoprindelse i tilfælde af
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EU-eksportører og -producenter anvender med henblik herpå regnskabssystemer, registre og
støttedokumenter, der er specifikt beregnet hertil.
3

efterfølgende verifikation, idet input fra Det Forenede Kongerige ikke
betragtes som "EU-indhold".


Varer, der importeres til EU:
EU-27-importører rådes til at sikre, at eksportøren er i stand til at dokumentere
de importerede varers EU-præferenceoprindelse, idet der tages hensyn til
konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden.

På
Kommissionens
websteder
om
beskatning
og
toldunion
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin_en)
samt
udenrigshandel
(databasen
vedrørende markedsadgang) (http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm)
findes flere oplysninger om varers præferenceoprindelse. De relevante sider opdateres
om nødvendigt med yderligere oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion
Generaldirektoratet for Handel
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