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SÅDAN BRUGER DU EU’S FRIHANDELSAFTALER OG SPARER TOLDOMKOSTNINGER
EU har frihandelsaftaler i kraft med knap 70 lande uden for EU. Nogle af disse lande er vigtige eksport- og importmarkeder for danske virksomheder, bl.a. Canada, Island, Japan, Mexico, Norge, Schweiz, Singapore, Sydkorea og Tyrkiet (se
alle aftalerne her: oversigt over EU's handelsaftaler). Desuden er EU-frihandelsaftaler på vej med andre vigtige markeder såsom Australien og Vietnam.
EU’s frihandelsaftaler betyder, at told på varer enten helt fjernes eller nedsættes væsentligt. Men en dansk virksomhed
eller dens kunder slipper ikke automatisk for at betale told, når virksomheden eksporterer varer til eller importerer varer
fra et land, som EU har indgået en frihandelsaftale med. Nogle få betingelser skal være opfyldt for at kunne opnå de
told-fordele, som frihandelsaftalerne indebærer. Og det kan betale sig, for der kan spares rigtig mange penge i toldudgifter. Det er vigtigt at huske, at anvendelse af EU’s frihandelsaftaler ikke bare kan overlades til en speditør.
Nedenstående eksempel viser, hvor meget told der pålægges en pumpe produceret i EU, hvis den eksporterende danske virksomhed benytter sig af EU’s frihandelsaftaler med Mexico, Sydkorea og Schweiz - eller ikke gør det:

EU AFTALE MED
DEN NORMALE TOLDSATS (MFN - EU FRIHANDELSAFTALE TOLDLAND UDEN FOR EU: MOST FAVOURED NATION):
SATS:
Mexico

15%

0%

Sydkorea

8%

0%

Schweiz

16 CHF/ 100 kg.

0 CHF (schweiziske franc)

Betingelser for at anvende EU’s frihandelsaftaler med lande uden for EU
Nedenstående 4 betingelser skal alle være opfyldt for at opnå, at modtagerlandet kun opkræver den reducerede toldafgift for varer i henhold til en EU frihandelsaftale:
1. Varerne skal være omfattet af EU’s frihandelsaftale (med f.eks. Sydkorea). Normalt er næsten alle varer omfattet af EU’s nyere frihandelsaftaler.
2. Varerne skal have oprindelse i EU eller aftalelandet. Dvs. at hovedparten af varen skal være produceret i EU
eller i det land, som EU har en frihandelsaftale med (betegnet aftalelandet).
3. Varerne skal være ledsaget af dokumentation for oprindelsen.
4. Varerne skal transporteres direkte mellem EU og aftalelandet. De kan dog føres i transit gennem tredjelande
eller under visse betingelser oplagres i tredjelande under toldkontrol.
5. I importangivelsen skal de lokale toldmyndigheder anmodes om at anvende EU frihandelsaftalen.
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Vedr. betingelse 1: Er varerne omfattet af frihandelsaftalen?
EU’s frihandelsaftaler giver mulighed for at eksportere eller importere langt de fleste varer toldfrit eller til en lavere told
end normalt. Den konkrete toldsats for en vare varierer fra aftale til aftale.
Man kan bruge EU’s ’Market Access Database’ til at slå en vare op og se, om varen er omfattet af en bestemt EU-handelsaftale, og hvad den reducerede toldsats for varer fra EU er: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. For at slå
en vare op i databasen kræver det, at man kender produktets varekode. Varekoden (også betegnet HS nummeret) er
det samme nummer, som virksomheden skal anvende i forbindelse med udfyldelsen af eksport- eller importangivelsen.
Hvis man ikke kender varekoden, kan man bruge tariferings-værktøjet eVITA: http://vita.skat.dk/vita.htm. Man kan også
henvende sig til Toldstyrelsen og få vejledning om, hvordan man finder den rigtige varekode (se Toldstyrelsens kontaktoplysninger sidst i denne vejledning).
Overordnet information om EU’s enkelte frihandelsaftaler kan findes på følgende hjemmeside, hvor man blot indtaster
navnet på det pågældende aftaleland, som virksomheden handler med: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/

Vedr. betingelse 2: Hvornår har en vare oprindelse i EU eller aftalelandet?
Der er grundlæggende to måder, hvorefter en vare kan leve op til kravet om oprindelse:
1. Enten er varen fuldt ud fremstillet i EU eller i aftalelandet. Det kan f.eks. være kød fra dyr, som er opdrættet i et
EU-land.
eller
2.

Eller varen er tilstrækkeligt forarbejdet i EU eller i aftalelandet. Kravene herfor findes i en såkaldt procesliste i et
bilag til frihandelsaftalen. I bilaget er HS numrene opført sammen med de krav, der er for at en vare kan opnå
oprindelse. Du kan få vejledning til at afgøre en vares oprindelse i henhold til en EU frihandelsaftale hos Toldstyrelsen.

Varen er som hovedregel tilstrækkeligt forarbejdet, hvis den opfylder et eller flere af følgende tre kriterier i proceslisterne
i EU’s frihandelsaftaler:


Færdigvaren skifter så meget karakter under forarbejdningen, at den tildeles et andet firecifret HS nummer efter
forarbejdningen.



Færdigvaren opfylder et værdikriterium. Det gør den, hvis forarbejdningen af varen i EU eller partnerlandet udgør en tilstrækkelig høj procentsats af færdigvarens salgspris. F.eks. at mindst 70 % af en jakkes værdi stammer fra forarbejdning i EU. Det betyder også, at det er tilladt at anvende en vis %-del af råvarer eller komponenter fra ikke-EU-lande. Procent-satserne kan findes i proceslisterne i handelsaftalerne.



Færdigvaren opfylder et teknisk kriterium. Det gør den, hvis varen opfylder de tekniske krav til bearbejdning af
de materialer, der er blevet brugt til at fremstille varen.

Det hører også med i billedet, at EU’s frihandelsaftaler tillader såkaldt kumulation. Det vil sige, at en producent i Danmark kan benytte en vis procentdel materialer fra aftalelandet, som om materialerne havde oprindelse i Danmark/EU.

Vedr. betingelse 3: Dokumentation for oprindelse i EU eller aftalelandet
Eksportøren kan altid vælge at få udstedt et oprindelsesbevis (betegnet EUR1), hver gang et vareparti eksporteres, uanset værdien af varepartiet. I Danmark sker det ved at henvende sig til Toldstyrelsen.
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Hvis et vareparti har en værdi under 6.000 EUR, tillader de fleste EU frihandelsaftaler, at eksportøren selv kan udstede
en såkaldt fakturaerklæring. I disse tilfælde tilføjer eksportøren blot fakturaen en sætning om, at eksportøren hermed
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har oprindelse i Danmark/EU eller i aftalelandet. Eksportøren
skal dog i givet fald kunne dokumentere, at dette er korrekt.
Hvis en virksomhed jævnligt eksporterer varepartier for en værdi over 6.000 EUR, anbefales det, at virksomheden ansøger Toldstyrelsen om at blive såkaldt godkendt eksportør. Det gøres ved at udfylde Toldstyrelsens blanket nr. 19.055,
som kan findes her. Når en virksomhed har fået status som godkendt eksportør, har virksomheden lov til – uanset varepartiets værdi og uden Toldstyrelsens medvirken – at udstede oprindelsesdokumentation i form af ovennævnte fakturaerklæring. Virksomhedens varer skal dog vedvarende opfylde kravene til varernes oprindelse. Eksportøren indsætter
således blot det autorisationsnummer, som er modtaget fra Toldstyrelsen, i sætningen om varens oprindelse i fakturaen
(den såkaldte fakturaerklæring). Dermed ved toldmyndighederne i importlandet, at varerne kan fortoldes i henhold til EU
frihandelsaftalen.
Såfremt en virksomhed vil anvende EU’s frihandelsaftaler med Canada, Japan og en række udviklingslande, som EU
har indgået såkaldte GSP-handelsaftaler med, er proceduren dog anderledes i forhold til at blive godkendt eksportør.
Her skal virksomheden i stedet for registreres i EU’s ”Registered Exporter System” – REX. Ansøgningsblanket nr.
13.043, som findes her, skal sendes til rex@toldst.dk. Mere info om REX-systemet kan findes her.

Vedr. betingelse 4: Varerne skal transporteres direkte mellem EU og aftalelandet
Hovedkravet er, at varen skal fragtes direkte mellem EU og det land, som EU har indgået en frihandelsaftale med –
f.eks. ved anvendelse af et gennemgående fragtbrev.
Hvis oplagring eller omladning undervejs er nødvendig, skal det ske under toldkontrol, f.eks. i en frihavn. Import-landets
myndigheder kan forlange dokumentation fra transitlandenes myndigheder for, at visse betingelser er overholdt. Det
sker for at sikre sig, at varerne ikke er blevet fortoldet undervejs. Ofte er en såkaldt omladeerklæring (non-manipulation
certificate) tilstrækkelig dokumentation. En omladeerklæring skal normalt indeholde følgende oplysninger:
-

En nøjagtig beskrivelse af varerne

-

Datoen for varernes lastning og losning

-

Navnene på de anvendte skibe mv.

-

Omstændighederne hvorunder varerne har været oplagret i det pågældende transit-land.

Vedr. betingelse 5: Anmodning om at anvende frihandelsaftalen
Det er vigtigt at udfylde importangivelsen korrekt for at sikre, at varerne fortoldes med de reducerede præference-toldsatser i henhold til frihandelsaftalen mellem EU og det pågældende land.

Flere informationer
Ovenstående vejledning er af generel karakter og tager ikke højde for en række undtagelser og nærmere bestemmelser.
For mere detaljerede informationer henvises der til Toldstyrelsen (www.toldst.dk), Udenrigsministeriet (https://thetradecouncil.dk/services/eksport/toldregler) og EU Kommissionens nyttige redskab, Market Access Database (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm).
Du kan læse den fulde beskrivelse af reglerne om toldpræference (dvs. reduceret toldbetaling ved at benytte en af EU’s
frihandelsaftaler) i afsnit F.A.26 om Præferentiel Oprindelse i SKAT’s juridiske vejledning, som du finder her:
https://skat.dk/skat.aspx?oId=2229597
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Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til ansøgningen om at blive godkendt eksportør eller til toldregler i det hele taget, er du velkommen til
at kontakte Toldstyrelsens Toldvejledning på telefon 72 22 12 22 eller logge ind via NemID på www.skat.dk og rette
skriftlig henvendelse til Toldstyrelsen.
Udenrigsministeriet kan også tilbyde hjælp med at besvare spørgsmål om, hvordan en dansk virksomhed kan benytte en
af EU’s eller andre landes frihandelsaftaler. Kontakt Eksport-teknisk rådgivning: eksportteknik@um.dk, telefon 3392
1422.
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