e-læringsprogram
EUTK - Oversigt
Kursusudbytte
Lad os rekapitulere, hvad vi har lært i dette oversigtsmodul.

1 Læringsmål
Ved afslutningen af dette 105-minutters kursus har du lært om:
 EU-toldkodeksen (EUTK),
 de forskellige retsakter i EUTK-pakken: Delegeret forordning (DF),
gennemførelsesforordning (GF), delegeret forordning om overgangsregler (DFO) samt
arbejdsprogrammet,
 EUTK-rammen og dens vigtigste procedurer og regler,
 den positive virkning af EUTK i toldembedsmænds og økonomiske operatørers daglige
aktiviteter,
 tidsrammerne for arbejdsprogrammet.

2 Hvad er EU-toldkodeksen?
EU-toldkodeksen (EUTK):
- gør elektroniske transaktioner obligatoriske,
- forenkler toldprocedurer på tværs af EU til alle medlemsstaters toldmyndigheder,
- håndhæver elektronisk kommunikation mellem toldmyndigheder og med økonomiske
operatører og EU-Kommissionen.
EU-toldkodeksen
suppleres
af
gennemførelsesforordningen (GF).

den

delegerede

forordning

(DF)

og

EU-toldkodeksen har været gældende fra maj 2016, men dens fulde gennemførelse er uløseligt
forbundet med udviklingen af de understøttende IT-systemer. Den delegerede forordning om
overgangsregler (DFO) beskriver, hvordan overgangsperioden, der løber frem til 2025,
håndteres.
Arbejdsprogrammet for EUTK opstiller en omfattende plan for implementering af elektroniske
systemer, der er baseret på MASP-C, for at sikre den korrekte anvendelse af EUTK.
Kommissionen har udviklet modeller for forretningsprocesser (BPM) i tæt samarbejde med
medlemsstaternes eksperter for at vise procedurekravene, der kommer fra EUTK, DF og GF. Du
kan få adgang til disse BMP'er efter anmodning.
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3 EUTK – vigtigste procedurer og fordele
3.1 Toldprocedurer og toldangivelser
Toldprocedurerne er: overgang til fri omsætning, særlige procedurer og eksport.
Når en økonomisk operatør ønsker at henføre varer under en af EUTK-procedurerne, udfylder
han toldangivelsen, som så udløser toldprocedurer, såsom afgiftsberegning. Der indgives
toldangivelser elektronisk.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldprocedurer og toldangivelser for
toldembedsmænd er:
-

Dataharmonisering i toldangivelsen
Præsentation meddelelse
Uddelegering af opgaver til erhvervsdrivende

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldprocedurer og toldangivelser for økonomiske
operatører er:
-

Forenklede toldangivelser giver en erhvervsdrivende mulighed for at fremskynde
logistikken
Nogle af de særlige og understøttende dokumenter i toldangivelsen kan undlades på
tidspunktet for toldbehandling
Standardangivelsen gør det muligt at frembyde varerne i den økonomiske operatørs
lokaler, i deres eget elektroniske system
Med egenberegning kan erhvervsdrivende bestemme størrelsen af den import- og
eksportafgift, der skal betales
Der er færre data til indgivelse til toldbehandling af varer med indskrivning i klarererens
regnskaber med EIDR.
Centraliseret indgivelse og EIDR for troværdige økonomiske operatører
Der indføjes toldangivelser elektronisk
Reduktion af administrativ byrde
Hurtigere indgivelse
Dataharmonisering
Præsentation meddelelse

3.2 Varers indpassage og midlertidig opbevaring
Ved varers ankomst forstås varers ankomst til Unionens toldområde.
Når varer ankommer til Unionens toldområde, indgiver de økonomiske operatører de
nødvendige oplysninger i den elektroniske summariske indpassageangivelse (ENS). Den gør
det muligt for toldmyndighederne at foretage en elektronisk risikoanalyse med henblik på
sikkerhed og sikring og at udføre eventuelle nødvendige risikobaserede kontroller.
Alle ikke-EU-varer skal være under midlertidig opbevaring fra det øjeblik, hvor de frembydes
for toldmyndigheden, indtil det øjeblik, hvor de enten henføres under en toldprocedure eller
reeksporteres.
Når varerne er under midlertidig opbevaring, kan ihændehaveren af varerne stadig tilgå dem.
EUTK - Oversigt Kursusudbytte

s. 2

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Varers indpassage og midlertidig opbevaring for
toldembedsmænd er:
-

Forbedret risikostyring inden for sikkerhed ved Unionens ydre grænser
Forbedret datakvalitet
Forbedret samarbejde med andre toldmyndigheder om gennemførelse af risikoanalyse
Bedre koordineringskontrol i leverandørkæden.
Forbedret samarbejde med andre regeringsagenturer og institutioner, der er ansvarlige
for grænsekontrol
- Yderligere lag af luftfartssikkerhed inden for luftfragt ved at indføre fremskaffelse af
oplysninger om luftfragt før lastning (PLACI)
- Lettere overvågning ved strømlining af den maksimale længde af midlertidig
opbevaring til 90 dage.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Varers indpassage og midlertidig opbevaring for
økonomiske operatører er:
-

Parallel anmeldelse gør det nemmere at levere ENS-dataene til told
Mulighed for at vælge mellem at fremsende hele ENS i ét sæt eller i forskellige datasæt
og af forskellige aktører
ENS leveres hurtigere i lufttransport, og forsyningskæden er ikke alvorligt forstyrrende
i tilfælde af tolds risikobegrænsende foranstaltninger
Enklere toldprocedure med den udvidede/strømlinede maksimale varighed
Længere udsættelse med at henføre varer under en toldprocedure er tilladt
Udsættelse med betaling af toldafgifter er tilladt
Lettere logistik som følge af forsendelse af varerne under midlertidig opbevaring uden
indsendelse af en forsendelsesangivelse

3.3 Overgang til fri omsætning
Ikke-EU-varer, der skal på Unionens marked, eller som er bestemt til privat forbrug eller
fortæring inden for Unionens toldområde, henføres under overgang til fri omsætning.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Overgang til fri omsætning for toldembedsmænd er:
-

Den elektroniske toldangivelse letter håndteringen af angivelser;
Hurtigere proces for validering af angivelsen

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Overgang til fri omsætning for økonomiske
operatører er:
-

Den elektroniske toldangivelse reducerer den administrative byrde, og processen med
at indgive en toldangivelse fremskyndes
Forenklingerne i forbindelse med egenberegning, centraliseret toldbehandling og
Indskrivning i klarererens regnskaber (EIDR) reducerer den administrative byrde

3.4 Bindende tariferingsoplysninger
BTO-begrebet er udformet, så det sikrer en ensartet anvendelse af toldlovgivningen og navnlig
tariferingen.
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En BTO-afgørelse udstedes af medlemsstaternes myndigheder efter anmodning fra en
økonomisk operatør, hvilket giver retssikkerhed vedrørende tariferingen af dennes varer.
Tariferingen danner grundlag for fastlæggelsen af told, eksportrestitutioner og anvendelsen af
alle andre toldafgifter, f.eks. antidumpingafgifter.
BTO-afgørelsen er bindende for alle medlemsstater samt indehaveren.
BTO-afgørelser kan anvendes på toldprocedurer. Da den er bindende for indehaveren, angives
BTO i toldangivelsen.
Fordelene ved EUTK inden for BTO for toldembedsmænd er:
-

Tættere overvågning er på centralt niveau og opnås gennem flere overvågelsesdata
Der sikres bedre kontrol for gyldige og ikke-gyldige BTO’er
En BTO-afgørelse er bindende for indehaveren
EIBTI-systemet forbedrer høringer mellem toldmyndigheder i relation til meddelelse og
efterfølgende administration af BTO-bevillinger
Alle BTO-afgørelser udstedt af de nationale toldmyndigheder, indføres i databasen over
de europæiske bindende tariferingsoplysninger (EBTI-systemet)

Fordelene ved EUTK i forbindelse med BTO for økonomiske operatører er:
-

Strømlinede og homogeniserede procedurer, der behandler BTO som en toldafgørelse
Retssikkerhed med hensyn til tarifering
Lige vilkår mellem økonomiske operatører sikres
Mere regelmæssig revision, da varigheden af BTO er kortere
EU Customs Trader Portal for BTO tillader elektronisk behandling og opbevaring af
BTO-ansøgninger og –bevillinger
EU Customs Trader Portal for BTO giver mulighed for at ansøge om og administrere
BTO-afgørelser med en enkelt EU-harmoniseret interface

3.5 Varers oprindelse
Oprindelse er varers økonomiske nationalitet. Der findes to slags oprindelse: Ikke-præference
og præference. Toldbehandlingen af varer ved import bestemmes af deres oprindelse.
Ikke-præferenceoprindelse anvendes til bestemmelse af oprindelsen af varer, der er omfattet
af alle former for foranstaltninger eller toldkontingenter.
Præferenceoprindelse tilfører visse toldfordele til varer, der handles mellem lande, der har aftalt
en sådan ordning (gensidigt), eller hvor den ene part (ensidigt) har tildelt den egenhændigt.
Fordelene omfatter normalt indpassage til en reduceret sats eller toldfrit.
Selv om alle varer altid har en ikke-præferenceoprindelse, kan de også have en
præferenceoprindelse, såfremt der findes en præferenceaftale. Oprindelsen kan tildeles fuldt
ud fremstillede varer eller forarbejdede varer.
For at toldmyndigheden kan kontrollere oprindelsesstatus, er der etableret administrative
samarbejdsprocedurer mellem handelspartnerlandene.
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Fordelene ved EUTK inden for Varers oprindelse for toldembedsmænd er:
-

Lovgivningen strømlines, idet bestemmelser uden for kodeksen er blevet integreret i
EUTK
En BOO-afgørelse er bindende for indehaveren
EUTK anfører ikkepræference listeregler for flere produkter til bestemmelse af
oprindelse og forenkler de administrative krav.
Den bredere anvendelse af regler om bindende ikkepræferenceoprindelse i DF letter
bestemmelsen af oprindelse.
Muligheden for at vedtage specifikke bestemmelser af varers oprindelse fra sag til sag
sikrer ensartet anvendelse af Eu-lovgivningen i alle medlemsstater
Den bredere brug af eksportørers selvcertificering af præferenceoprindelse reducerer
toldmyndighedens arbejdsbelastning

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Vares oprindelse for økonomiske operatører er:
-

Strømlinede og homogeniserede procedurer, der behandler BOO som en toldafgørelse
Den bredere anvendelse af regler om bindende ikkepræferenceoprindelse i DF giver
retssikkerhed.
Manglende
regler
om
formatet
af
dokumentationen
vedrørende
ikkepræferenceoprindelse (undtagen for visse produkter) giver større fleksibilitet
Der sikres lige behandling af økonomiske operatører
Der sikres lige konkurrencevilkår blandt økonomiske operatører, da BOO er bindende
for indehaveren

3.6 Toldværdiansættelse
Ved toldværdiansættelse forstås processen med at bestemme varernes toldmæssige værdi.
Den toldmæssige værdi udgør grundlaget for beregningen af toldafgiften (”værditold”) og
momsen på importerede varer og for udarbejdelsen af handelsstatistikkerne.
EU-lovgivningen

om

værdiansættelse

bygger

på

bestemmelserne

i

Verdenshandelsorganisationens (WTO) værdiansættelsesaftale, der er bindende for alle
Verdenshandelsorganisationens medlemmer.
Når en vareforsendelse importeres fra lande uden for EU, giver den økonomiske operatør
toldmyndigheder oplysninger om dens værdi direkte i importangivelsen. Værdiangivelsen er
baseret på den fælles toldtarif (FTT), og den tilvejebringes kun, hvis varernes værdi overstiger
20 000 EUR.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldværdiansættelsen for toldembedsmænd er:
-

-

Toldbehandlingen er mere effektiv ved afskaffelsen af den papirbaserede
værdiansættelse (DV1) og medtagelsen af de væsentligste værdiansættelsesdata i den
elektroniske toldangivelse.
Lovgivningen er præciseret og harmoniseret, hvilket fører til en lavere administrativ
byrde
Der er færre tvister og mindre risiko for afvigende afgørelser i lignende sager
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Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldværdiansættelsen for økonomiske operatører er:
-

-

Elementerne fra toldværdiangivelse (DV1) indføjes direkte i toldangivelsen
Handelen lettes, og de administrative udgifter reduceres gennem forlængelsen af
”godkendelse til forenkling af bestemmelsen af toldværdien”, der tillader fastlæggelse
på basis af de specifikke kriterier
Bredere mulighed for at opnå godkendelse til forenklinger med hensyn til elementer af
den samlede værdi på tidspunktet, hvor toldangivelserne blev indgivet
Præciseringen og sikkerheden sikrer ensartede konkurrencevilkår
Tærsklen for detaljerede toldangivelsesoplysninger er forhøjet til 20 000 EUR

3.7 Varers toldmæssige status
Dette henviser til varers status som EU-varer eller ikke-EU-varer.
EU-varer er enten: (a) varer, der er fuldt opnået i Unionens toldområde; (b) varer, som er indført
i Unionens toldområde, og som er overgået til fri omsætning; og (c) varer, der er opnået eller
produceret i Unionens toldområde, hvor der kun bruges varer fra ovennævnte varer.
Ikke-EU-varer er alle andre varer end EU-varer: (a) varer, der ikke fuldt ud er fremstillet inden
for Unionens toldområde; (b) er indført i Unionens toldområde fra et andet land eller område,
og som ikke er overgået til fri omsætning; og (c) har mistet deres toldmæssige status som EUvarer.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Varers toldmæssige status for toldembedsmænd er:
-

Det elektroniske PoUS letter og forbedrer forvaltning og kontrol
Den administrative byrde reduceres

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Varers toldmæssige status for økonomiske operatører
er:
-

Det elektroniske PoUS reducerer den administrative byrde
At blive autoriseret udsteder sparer tid og indsats

3.8 Toldskyld
Toldskyld refererer til en persons forpligtelse til at betale de import- eller eksportafgifter, der
efter gældende toldlovgivning anvendes for bestemte varer.
Toldskyld kan opstå enten som følge af efterlevelse, gennem overgang til fri omsætning eller
midlertidig indførsel, eller gennem manglende efterlevelse.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldskyld for toldembedsmænd er:
-

Reglerne om uregelmæssig toldskylds opståen forenkles
Der er en grundlæggende regel for fastlæggelsen af størrelsen af import- eller
eksportafgift
En person, der afgiver de fornødne oplysninger til at udfærdige toldangivelsen, og som
vidste eller med rimelighed burde have vidst, at disse oplysninger er falske, anses også
for debitor og hæfter således for toldskylden.

EUTK - Oversigt Kursusudbytte

s. 6

-

Toldskyld opstået som følge af manglende efterlevelse er blevet konsolideret, og
reglerne er tilpasset.

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldskyld for økonomiske operatører er:
-

Fejl, der fører til, at der opstår uregelmæssig toldskyld, kan korrigeres i flere tilfælde
Toldskyld kan udryddes i flere tilfælde

3.9 Sikkerhedsstillelse
Ved sikkerhedsstillelse forstås økonomisk afdækning for told og andre afgifter, der er
midlertidigt suspenderet. Den kræves for afgifter, der kan opstå, eller som er opstået (f.eks.
overgang til fri omsætning)
Sikkerhedsstillelsen skal ydes på tidspunktet for indgivelsen af toldangivelsen for denne
specifikke toldprocedure.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Sikkerhedsstillelse for toldembedsmænd er:
-

Sikkerhedsstillelser overvåges ved hjælp det centrale system til forvaltning af
sikkerhedsstillelse.
Der sikres præcis, ensartet og forbedret overvågning af sikkerhedsstillelser, eftersom
det sker elektronisk

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Sikkerhedsstillelse for økonomiske operatører er:
-

Forlængelse af ansøgningen om en obligatorisk sikkerhedsstillelse sikrer
ligebehandling af økonomiske operatører
AEOC kan ansøge om en bevilling til samlet sikkerhedsstillelse med et reduceret beløb
Akkrediteringen af en kautionist kan foretages af en toldmyndighed, hvilket forenkler
processen.
Akkrediteringen af en kautionist for kreditinstitutter, finansielle institutioner og
forsikringsselskaber behøver ikke at blive godkendt af toldmyndighederne

3.10 Særlige procedurer udover forsendelsesproceduren
I henhold til Unionens toldkodeks (EUTK) er der fastsat visse særlige procedurer med det formål
at fremme international konkurrenceevne og forbedre eksportmuligheder.
EUTK sondrer mellem følgende 4 hovedkategorier af særlige procedurer:





Forsendelse: intern og ekstern forsendelse
Oplagring: toldoplag og frizone
Særlig anvendelse: midlertidig import og særligt anvendelsesformål
Forædling: aktiv og passiv forædling

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Særlige procedurer, dog ikke forsendelsesprocedurer,
for toldembedsmænd er:
-

Forenklingen og tilpasningen af særlige procedurer til toldafgørelser gør det lettere at
forvalte alle de forskellige typer særlige procedurer.

EUTK - Oversigt Kursusudbytte

s. 7

-

Lettere at administrere og overvåge bevillingerne til særlige procedurer efter deres
tilpasning til andre toldafgørelser
Alle varer, der er henført under særlige procedurer, er dækket af en sikkerhedsstillelse
for at sikre lige behandling i alle medlemsstater
IT-værktøjerne støtter den korrekte anvendelse af bevillingerne behandlingsprocedurer
Lettere og præcise elektroniske beregninger af importafgifterne
Sikring af en harmoniseret tilgang på tværs af medlemsstaterne gennem undersøgelse
af de økonomiske forhold på EU-niveau
Antallet af typer toldoplag er reduceret
Der findes kun én type frizone
Særligt anvendelsesformål anerkendes som en særlig procedure, og de tværgående
bestemmelser, der regulerer særlige procedurer, gælder for særligt anvendelsesformål

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Særlige procedurer, dog ikke forsendelsesprocedurer,
for økonomiske operatører er:
-

Sædvanlige håndteringsformer kræver ikke bevilling
Standarden for udveksling af informationer (INF) for forædlingsprocedurer er
elektronisk
Edb-behandling og automatisering af de særlige procedurer reducerer papirarbejdet
og fremskynder logistikken
Der findes øgede muligheder for at drive erhvervsaktiviteter ved at gøre
anvendelsesområdet af ækvivalente varer større
Retssikkerhed og gennemsigtighed forøges
Lige behandling som følge af håndtering af økonomiske forhold på EU-niveau

3.11 Forsendelse
Forsendelse er en af de fire kategorier af særlige procedurer. Det er en toldprocedure, der
anvendes til at lette varers bevægelse mellem to punkter i et toldområde, via et andet
toldområde eller mellem to eller flere forskellige toldområder.
De mest almindeligt anvendte og lignende transitforsendelser er EU’s og de fælles
forsendelsesprocedurer, der anvendes på følgende måder:




i NCTS-systemet – primært for vejtransport;
Papirbaseret for jernbane-, sø- og lufttransport for autoriserede økonomiske
operatører
Brug af elektroniske manifester for luft- og søtransport for autoriserede økonomiske
operatører.

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Forsendelse for toldembedsmænd er:
-

Brugen af det elektroniske transportdokument letter toldgodkendelsen
Lettere godkendelse af og kontrol med forsendelse af følsomme varer

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Forsendelse for økonomiske operatører er:
-

De indførte elektroniske registre og strømlinede procedurer reducerer den
administrative byrde
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-

Det elektroniske transportdokument som en elektronisk toldforsendelsesangivelse
rationaliserer forsendelsesprocedurerne
Lettere logistik ved forsendelse af varerne under midlertidig opbevaring uden
indsendelse af en forsendelsesangivelse
Regler for følsomme varer harmoniseres og bliver bedre forstået
NCTS-systemet anvender normale regler for følsomme varer: mineralsk olie, cigaretter
og alkohol, hvilket forenkler proceduren

3.12 Eksport
Økonomiske operatører kan føre varer uden for Unionens toldområde gennem fire procedurer:





Eksport
Reeksport
Reeksport fra frizoner og midlertidig opbevaring, og
Eksport efterfulgt af forsendelse.

EUTK letter ligeledes følgende særlige tilfælde vedrørende eksport- og udpassageformaliteter:
punktafgiftspligtige varer, delforsendelse, forespørgselsprocedure, og omdirigering.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med Eksport for toldembedsmænd er:
-

Den høje systemtilgængelighed letter håndteringen af angivelser og øger
proceshastigheden
Delforsendelser håndteres elektronisk inden for AES
EUTK definerer klart scenariet ”eksport fulgt af intern forsendelse”

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Eksport for økonomiske operatører er:
-

Det elektroniske system reducerer den administrative byrde, giver hurtigere logistik og
fremskynder processen med at indgive en toldangivelse
Den centraliserede toldbehandling og EIDR forenkles
Den øgede brug af fuldautomatiske elektroniske systemer mindsker antallet af
uafsluttede varebevægelser

3.13 Toldafgørelser
EUTK definerer en ‘afgørelse’ som enhver handling, der udføres af toldmyndighederne i
tilknytning til:



toldlovgivning, hvorved der tages stilling til et konkret tilfælde, og
som har retsvirkning for den eller deberørte person(er).

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldafgørelser for toldembedsmænd er:
-

EUTK finder generelt anvendelse på alle toldafgørelser og udfylder alle huller i en
afgørelses ”livscyklus” (undtagen særlige tilfælde)
Harmonisering af regler og processer sammen med edb-behandling gør forvaltning og
tilsyn med toldafgørelser langt mere effektiv.
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-

-

-

Toldafgørelsessystemet standardiserer de processer, der har relation til ansøgning om
en afgørelse, beslutningstagning og administration af afgørelsen ved elektronisk
administration af ansøgninger og bevillinger
Undersøgelsen af de økonomiske forhold foregår på EU-niveau, hvilket reducerer
arbejdsbyrden for de nationale toldmyndigheder og medfører gennemsigtighed og
konsistens
Toldafgørelsessystemet forbedrer høringer mellem toldmyndigheder i relation til
meddelelse og efterfølgende administration af toldbevillinger

Fordelene ved EUTK i forbindelse med Toldafgørelser for økonomiske operatører er:
-

-

Reglerne vedrørende toldafgørelser harmoniseres
Toldafgørelser truffet efter ansøgning følger processen i to trin: godkende en
ansøgning og træffe en afgørelse
Toldafgørelsessystemet giver mulighed for at få adgang til alle bevillingsoplysninger
elektronisk og autentificere via en enkelt grænseflade i hele EU (systemet til ensartet
brugerforvaltning og digital signatur)
Mulighed for at udøve høringsretten, for hvilken der er fastsatte tidsfrister for told
Mulighed for udøvelse af klageadgang
Undersøgelsen af de økonomiske forhold foregår på EU-niveau, hvilket medfører en
højere grad af konsistens

3.14 Autoriseret økonomisk operatør
En autoriseret økonomisk operatør er en økonomisk operatør, der har bevist at være pålidelig,
en operatør med lav risiko. Derfor har de fået visse fordele af toldmyndighederne frem for
andre økonomiske operatører. Som følge deraf har AEO'er en mindre administrativ byrde og
kan fremskynde logistikken.
AEO-bevillinger tildeles efter ensartede kriterier og anerkendes i alle medlemsstater.
Fordelene ved EUTK i forbindelse med AOE-konceptet for toldembedsmænd er:
-

AEO-procedurerne tilpasses til de øvrige toldafgørelser
AEO-processerne integreres og strømlines
Let overvågning og administration
Harmoniseringen af AEO-regler og -processer sammen med edb-behandlingen gør
forvaltning og overvågning meget mere effektiv for toldembedsmænd
Sikrings- og sikkerhedsstandarderne er opfyldt ved et udtrykkeligt krav om, at der skal
være en ansvarlig for sikkerhedspolitik i virksomheden.

Fordelene ved EUTK i forbindelse med AEO-konceptet for økonomiske operatører er:
-

-

Proceduren for at ansøge om en AEO-bevilling tilpasses de øvrige bevillinger under
toldafgørelserne og følger fremgangsmåden i 2 trin for tildeling af en AEO-bevilling
(accept af ansøgningen efterfulgt af afgørelse)
AEO-ansøgnings- og -bevillingsprocesserne er fuldt elektroniske
Der anvendes højere standarder for tildeling af AEO-status, hvilket sikrer lige
konkurrencevilkår for økonomiske operatører
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-

Når en AEOC-bevilling meddeles, er det lettere at få adgang til toldforenklingerne,
hvilket i betydelig grad reducerer den administrative byrde
Brugen af EU Customs Trader Portal for AEO giver mulighed for at ansøge om og
administrere AEO-ansøgninger med en enkelt EU-harmoniseret grænseflade

Husk, at dette er et hurtigt og praktisk resumé af de mest relevante kursusoplysninger.
Kun den EU-lovgivning, der publiceres i papirudgaver af Den Europæiske Unions Tidende, anses
for at være autentisk. Kommissionen påtager sig intet ansvar, hvad angår kompetenceudvikling.
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