Ansøgning
Dato

Ansøgning om tilladelse til udstedelse af fakturaerklæringer
Virksomhedsnavn

CVR-/SE-nr.

Adresse

Telefonnr.

Post-nr. og by

Referent
Evt. tidligere autorisation (journalnummer)

Handelsvirksomhed

Produktionsvirksomhed

Virksomheden skal her angive de lande, som den har eksport til eller forventer at have hyppig eksport til
Land

Antal eksporter pr. år

Beskrivelse af de eksportvarer, der ønskes omfattet af tilladelsen (de første fire cifre i varekoden i Toldtariffen og handelsbetegnelse)

2011.04

Første fire cifre i varekoden i Toldtariffen

19.055

Handelsbetegnelse

Hvordan opfylder den enkelte eksportvare præferenceoprindelsesreglerne?
Dokumentation vedlægges.
a) leverandørerklæring (se vejledning)
b) tilstrækkelig be-/forarbejdning af 3. landsvarer indenfor EU (se vejledning)

Hvordan sikrer virksomheden sig, at råvarer og eksportvarer uden EF-præferenceoprindelse ikke blandes med tilsvarende varer
med EF-præferenceoprindelse?
Dokumentation vedlægges.

Hvordan vil virksomheden dokumentere præferenceoprindelsesstatus på de anvendte råvarer?
Dokumentation vedlægges.
a) leverandørerklæring
b) beregning, der viser værdien af den enkelte vares og arbejdslønnens andel af varens pris ab fabrik.

Dato

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

•••••••••••••••••••••••••••
Såfremt virksomheden - i de aftaler hvor der er mulighed herfor - ønsker at udstede fakturaerklæringer uden underskrift, skal
følgende erklæring tillige underskrives:

Undertegnede eksportør påtager mig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver mig som eksportør, som om de
faktisk var forsynet med min underskrift.

2011.04

Dato

19.055

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

•••••••••••••••••••••••••••

Vejledning til ansøgning om tilladelse til udstedelse af oprindelsesbeviser
Orientering

De præferenceaftaler, som EU har indgået med en række lande, indebærer bl.a. at disse lande indrømmer toldfrihed
eller nedsat told for EU-varer.
Betingelserne herfor er
• at varerne skal henhøre under det vareområde, der er omfattet af adgangen til toldpræference
• at varerne er fuldt ud fremstillet i EU eller at varerne har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller
forarbejdning til at de har opnået præferenceoprindelse ved fremstillingen i EU
• at varerne er transporteret direkte fra EU til det pågældende aftaleland
• at der (ifølge de fleste aftaler) ikke er eller vil blive ydet toldgodtgørelse ved udførslen og
• at varerne er ledsaget af behørig oprindelsesdokumentation.
En tilladelse giver indehaveren lov til – uanset sendingens værdi og uden SKATs medvirken – at udstede oprindelsesdokumentation i form af en særlig erklæring i eksportfakturaen (fakturaerklæring).
En fuldstændig beskrivelse af præferenceaftalerne findes i Toldvejledningen, Toldbehandling, afsnit C.2 oprindelse
og afsnit A.8 toldpræference.
Vejledningen findes på internettet, www.skat.dk under Rådgiver, Juridiske vejledninger.
Oplysning om de forskellige aftaler kan også findes på følgende link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm
SKAT skal gøre opmærksom på, at fakturaerklæring kun kan udstedes på varer, der har EU-præferenceoprindelse.
Virksomheder, der autoriseres til at udstede fakturaerklæring, skal kunne dokumentere denne præferenceoprindelse.
Handelsvirksomheder skal dokumentere oprindelsen ved leverandørerklæringer.
Leverandørerklæringernes udformning kan findes på nedenstående link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R1207:20080218:DA:PDF
Producentvirksomheder skal kunne dokumentere, at eksportvaren er fremstillet af EU varer, eventuelt, hvis der er
anvendt 3. landsvarer, at eksportvaren er tilstrækkeligt forarbejdet inden for EU.
Der skal indsendes mindst 1 eksempler, hvor virksomheden er i besiddelse af/har indhentet leverandørerklæringer.
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I de tilfælde, at virksomheden selv fremstiller varer, hvori der indgår 3. landsmaterialer, kan kravene findes i
proceslisten til aftalerne eller virksomheden kan ved henvendelse til SKAT få oplyst, hvilke krav der stilles.
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