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Nyhedsbrev

Betaler virksomheden told af råvarer, halvfabrikata eller komponenter, som indgår i virksomhedens produktion?
Hvis det er tilfældet, er der måske mulighed for at få toldsatsen på de pågældende varer
suspenderet, så varerne kan indføres uden told eller til nedsat told.
Formålet med EU´s toldsatser er først og fremmest at beskytte produktionen i EU imod
konkurrence fra importerede varer fra lande uden for EU. Imidlertid er mange varekoder
i Toldtariffen så bredt formuleret, at de også dækker varetyper, der ikke produceres i EU.
Der opkræves således told af sådanne varer, selv om der ikke er et reelt beskyttelsesbehov.
For at forbedre konkurrenceevnen og skabe beskæftigelse i forarbejdningsindustrien i
EU kan toldsatsen for råvarer, halvfabrikata og komponenter, der ikke produceres i EU,
imidlertid suspenderes, hvis en eller flere importører har søgt herom. Denne type toldsuspensioner kaldes autonome toldsuspensioner. Der er dog knyttet nogle betingelser til en
toldsuspension:
•

Der må ikke være produktion af de pågældende varer eller af tilsvarende varer i EU.
Produceres varerne alligevel, men ikke i tilstrækkelige mængder til at dække efterspørgslen, kan der dog i visse tilfælde gives en toldsuspension i form af en delvis toldfritagelse eller i form af et såkaldt toldkontingent. Gives toldsuspensionen i form af
et toldkontingent, kan der til EU kun indføres en vis mængde af de pågældende varer
uden told eller til nedsat told.

•

Det sparede toldbeløb skal mindst udgøre 20.000 EUR pr. år. Er der flere virksomheder, der har ansøgt om toldsuspensionen, skal det samlede toldbeløb mindst udgøre
dette beløb.

•

Virksomheden skal indsende en særlig ansøgning til Toldkontoret i Told- og Skattestyrelsen med nærmere oplysninger om det pågældende produkt og størrelsen af den
forventede indførsel, se næste afsnit. Hvis EU accepterer at suspendere toldsatsen for
produktet, gælder suspensionen for alle importører, altså ikke kun for den virksomhed, der har indgivet ansøgningen.

Ansøgning om nye toldsuspensioner
Nye toldsuspensioner (og toldkontingenter) gennemføres to gange om året:
•

1. januar

•

1. juli

Ansøgningsproceduren er ret tidskrævende, fordi der skal ske høring af erhvervslivet i de
andre EU-lande om eventuel produktion af tilsvarende varer. Told- og Skattestyrelsen
skal derfor have ansøgningerne senest den 15. februar for de suspensioner, der skal gæl-
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de fra 1. januar det følgende år og senest den 15. august for de suspensioner, der skal gælde fra 1. juli det følgende år.
Ansøgninger sendes via e-mail til Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, Toldkontoret, Østbanegade 123, 2100 København Ø, mailadresse: retto@tu20.ccta.dk. Der skal
anvendes et særligt blanketsæt (link) til ansøgningen.
Ansøgningen skal være vedlagt nærmere tekniske eller kemiske specifikationer. Disse
oplysninger kan eventuelt sendes til styrelsen med almindelig post.
Når styrelsen har behandlet ansøgningen, sendes den videre til EU-Kommissionen med
henblik på høring i de andre medlemslande.
Ansøgninger fra andre EU-lande bliver også sendt til høring i Danmark. Høringen foretages af Dansk Industri og af HTS - Handel, Transport og Serviceerhvervene. Listen over
ansøgninger kan også ses på Kommissionens hjemmeside.
. Fremstiller en dansk virksomhed tilsvarende varer, som der er anmodet om toldsuspension for, kan virksomheden gøre indsigelse; det gælder i øvrigt også allerede bestående
toldsuspensioner. Kontakt i givet fald Toldkontoret i Told- og Skattestyrelsen.
Sådan udnyttes nye eller allerede bestående toldsuspensioner
Bliver en ansøgning om toldsuspension godkendt, får varen sit eget 10-cifrede nummer
i Toldtariffen. Der findes allerede over 1000 af sådanne varekoder i tariffen.
I edb-tariffen er der en henvisning til, at den pågældende vare kan indføres uden told
(eller til en lavere told end den tarifmæssige told). Edb-tariffen findes på adressen:
http://tarif.toldskat.dk . I den trykte udgave af Toldtariffen (bind 1-2) kan man se, at der
er tale om en varekode med mulighed for toldsuspension, hvis der i bilagskolonnen er
henvist til bilag 2.
I fortoldningsangivelsen skal den suspensions-toldsats (normalt 0), der er anført i Toldtariffens bilag 2 (bind 3) eller i edb-tariffen, angives i satsfeltet. Som beregningsart skal
anføres kode 1112.
I nogle enkelte tilfælde er toldsuspensionen betinget af, at varerne anvendes til et konkret formål, og at importøren inden indførslen har fået udstedt en såkaldt end-use bevilling af de regionale told- og skattemyndigheder. I Toldtariffens bilag 2 (bind 3) er der
henvist til note TN 003 for sådanne varer.
Toldkontingent i stedet for toldsuspension
Som ovenfor nævnt kan der i visse tilfælde fastsættes et toldkontingent i stedet for en
toldsuspension. Toldkontingentet indebærer, at der kun kan indføres en bestemt mængde pr. år af de pågældende varer uden told eller med toldnedsættelse. Når toldkontingentet er blevet opbrugt, skal der betales den sædvanlige, tarifmæssige told for varerne.
De enkelte varer, der er omfattet af et toldkontingent, får deres egen 10-cifrede varekode i Toldtariffen og får desuden tildelt et 5-cifret kontingentløbenummer.
I edb-tariffen gøres der opmærksom på, at der for den pågældende varekode er fastsat et
toldkontingent. I den trykte udgave af Toldtariffens satsafsnit (bind 1 og 2) kan virksomheden derimod ikke umiddelbart se, at der er mulighed for kontingenttoldbehandling
for en given vare. Virksomheden skal imidlertid være opmærksom på bilag 4.23 (bind 45), der indeholder en liste over disse toldkontingenter (GATT-bundne og autonome toldkontingenter).
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I fortoldningsangivelsen skal den kontingenttoldsats (normalt 0), der er anført i bilag
4.23, anføres i satsfeltet, og som beregningsart anføres kode 1122. Det 5-cifrede kontingentløbenummer anføres i rubrik 39.
Toldfrihed efter proceduren for forarbejdning under toldkontrol
Fremstiller virksomheden færdigvarer, der ville være toldfri efter toldtariffen, hvis de
blev indført fra et land uden for EU, og anvender virksomheden toldpligtige råvarer
eller komponenter til at producere disse færdigvarer, er der - som alternativ til toldsuspension - den særlige procedure for forarbejdning under toldkontrol, der giver mulighed for toldfrihed for de anvendte råvarer.
Formålet med denne procedure er at modvirke såkaldt negativ toldbeskyttelse af de færdigvarer, der fremstilles i EU. Konkurrerende færdigvarer fra lande uden for EU er toldfri i deres helhed, mens de tilsvarende færdigvarer, der produceres i EU, ville blive pålagt told, hvis der skulle betales told af de anvendte råvarer.
For at kunne udnytte denne mulighed skal virksomheden have en særlig bevilling fra de
regionale told- og skattemyndigheder. Ansøgning om bevilling afgives på blanket nr.
13.018, som De kan få tilsendt fra de regionale told- og skattemyndigheder eller hente
fra ToldSkats hjemmeside på internettet: http://www.erhverv.toldskat.dk/Blanketter/13018.pdf
Mere information
I Toldvejledningens kapitel A.9 og A.10 er der mere information om toldsuspension og
om toldkontingenter og i kapitel A.18 om forarbejdning under toldkontrol. Den seneste
udgave af Toldvejledningen kan findes på ToldSkats hjemmeside www.toldskat.dk
under punktet Juridiske vejledninger.
Virksomhederne er desuden velkommen til at kontakte de regionale told- og skattemyndigheder.

Med venlig hilsen
Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen
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SKATTEMINISTERIET
Told- og Skattestyrelsen
ANSØGNING OM TOLDSUSPENSION
(Medlemsstat: Danmark)
DEL I
1. Kode i den kombinerede nomenklatur:

2. Præcis varebeskrivelse under hensyntagen til toldtarifkriterier:

3. Yderligere oplysninger, herunder varebetegnelse, emballage, funktionsmåde, påtænkt
anvendelse af det indførte produkt, hvilken produkttype, det skal anvendes i, samt særligt
anvendelsesformål for dette produkt.

4. Erklæring fra den pågældende part om, at de indførte produkter ikke er omfattet af en eksklusiv
handelsaftale:

5.a) Navn og adresse på virksomheder, som er kendt i Fællesskabet eller i et tredjeland med
præferencetoldordninger, og som der er rettet henvendelse til om levering af identiske eller
ækvivalente varer eller erstatningsprodukter:

5.b) Datoer og resultater af disse henvendelser:

5.c) Årsager til, at der ikke kan anvendes produkter fra disse virksomheder til det pågældende formål:

6. Særlige bemærkninger (f.eks. angivelse af tilsvarende eller tidligere toldsuspension eller
toldkontingent, oplysning om eksisterende bindende tariferingsoplysning (BTO)):

(Ansøgningsdato)

NB: Hvis nogle af oplysningerne i Del I eller Del II er fortrolige, kan de sendes separat til
Kommissionen.

SKATTEMINISTERIET
Told- og Skattestyrelsen
ANSØGNING OM TOLDSUSPENSION
(Medlemsstat: Danmark)
DEL II
1. Kode i den kombinerede nomenklatur:

2. Ansøgning fra:

SKATTEMINISTERIET, Told- og Skattestyrelsen
3. Forventet årlig indførsel:
1. Værdi (i Euro):
2. Mængde (i statistiske enheder):

4 Nuværende indførsel (forudgående år):
1. Værdi (i Euro):
2. Mængde (i statistiske enheder):

5 Periode, der ansøges for:
6. Toldsatsen på ansøgningstidspunktet:
7. Forventet skyldig told i Euro på årsbasis:
8. Navn og adresse på ikke EF-producent:
9. Navn og adresse på importøren og brugeren i Fællesskabet:
For kemiske produkter:
10. CUS-nr. (referencenummer i Europæisk Toldfortegnelse over Kemiske Stoffer - ECICS) og CASnr. (Chemical Abstracts Service Registry Number):
11. Strukturformel:
Bilag (produktblade, brugsanvisninger, brochurer etc.):
(Ansøgningsdato)
NB: Hvis nogle af oplysningerne i Del I eller Del II er fortrolige, kan de sendes separat til
Kommissionen.

