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Som din britiske leverandør har vi fundet en god løsning, så køb fra vores virksomhed fortsat er rigtig nemt 
efter Brexit. 

Vores transportør, Europa Road, har udviklet en rigtig effektiv toldproces, som bør minimere yderligere 
omkostninger og fjerne forsinkelser ved transittid.  De kalder det 

  

Dette er et dokument, som hjælper med at forklare, hvordan det virker og hvad vores virksomheder er nødt til 
at gøre sammen for at drage fordel af deres løsning. 

Hvad gør Europa anderledes? 

De har etableret to strategisk placerede toldklareringsvirksomheder til at udføre eksport- og importangivelser 
– en i Frankrig og en i Belgien (samt deres klareringsvirksomheder i Storbritannien). 

• Hver virksomhed har sin egen konto for forsinket betaling af told 

• Virksomhederne i Frankrig og Belgien er registreret til at operere som global skatterepræsentant for 
moms.  

Sammen med deres proces vil den infrastruktur tillade vores virksomhed at eksportere fra Storbritannien til dit 
land på en måde, som fjerner gener og omkostninger fra told og punktafgifter.  Denne proces er blevet 
godkendt af Deloitte. 

 

Processen lader os fjerne generne ved told og punktafgifter for dig – selvom 
vi ikke er etableret i dit land.  Hvordan? 

Europas samlegodstjeneste går over land via Frankrig.  Derfor er det for samlegods rimeligt ligetil. 

1. Vores virksomhed i Storbritannien vil søge om registrering af et EU EORI-nummer – det tager kun 
et par dage, og Europa vil hjælpe os med at gøre dette. 

2. Vil vil udpege Europa til at handle som vores toldklarerer i Frankrig, så de kan udføre 
toldprocesserne for eksport og import.   

3. Vi vil bruge deres franske konto til forsinket betaling af told til at betale for punktafgifter ved 
ankomst til EU.   

4. Når vi eksporterer til dig, vil de oprette eksportklareringen i Storbritannien, importklareringen i 
Frankrig, og punktafgiften vil blive håndteret ved hjælp af konti for forsinket betaling. 

  

...Men hvad med importmoms? 

Forsendelser af samlegods 

Gennem Europa kan vi sende samlegodssendinger til dig på DDP-vilkår.  Dette er fordi deres ruter går via 
Frankrig, hvor de kan handle som vores globale skatterepræsentant for moms.  

Denne proces anvender en intrakommunitær momsrutine, som skaber en momsfritagelse for varer, som er 
importeret til fri omsætning i et EU-land, som ikke er EU-landet for den endelige destination – men kun hvor 



der anvendes en global momsrepræsentant.  Det anvender en momsfritagelse under momsdirektivets artikel 
138 (kendt som Regime 42-00).   

Ved at anvende denne proces, vil din virksomhed ikke skulle betale moms ved import.  Du skal blot deklarere 
købet i din momsangivelse, som du ville gøre det i dag, når du køber varer fra Storbritannien. 

Momsrutinen anvendes hver dag af virksomheder uden for EU, som importerer til europæiske havne, som 
muligvis ikke er i samme land som varernes skattemæssige destination. 

Så i stedet for at eksempelvis varer fra Fjernøsten ankommer i Rotterdam for endelig levering til Tyskland, vil 
dette være varer fra Storbritannien, som importeres i Frankrig til levering til dit EU-land. 

Deres proces er godkendt af Deloitte af et team af moms- og toldspecialister.   

 

Uledsagede hele og delvise laster 

 Disse forsendelser bliver importeret direkte til leveringslandet og har ikke rute gennem Frankrig.   Så i 
modsætning til samlegods kan vi ikke udnævne Europa til Global Moms Repræsentant eller bruge moms intra 
fællesskaber på samme måde.  Det betyder at vi ikke kan sælge disse forsendelser på DDP basis. 

Vi forstår at dit område opererer med Udsat Moms Revision hvilket burde simplificere processen og Europa vil 
kontakte dig for at bekræfte at det er ok for dem at agere på dine vegne for disse forsendelser. 

  

Hvad vil din virksomhed skulle gøre anderledes? 

Kort sagt – ingenting! 

Du skal blot lave en deklaration i din momsangivelse, som du ville gøre det i dag.  Der er ingen ændring. 

  

Hvad vil vores virksomhed skulle gøre anderledes? 

Der er noget arbejde for os, men det er i orden, for vi anerkender fordelene for vores EU-kunder. 

Ved samlegods kan vi sælge på DPP-vilkår og vil vise momsrutinen på den kommercielle faktura. 

  

For at opsummere – her kommer fordelene. 

Under dette regime vil din virksomhed ikke skulle bekymre sig om... 

• At udpege en toldklarerer (vi er klar over, at dine leverancer fra Storbritannien måske kun er en lille 
del af din virksomhed, og vi vil gerne gøre det så gnidningsfrit som muligt). 

• At betale fortoldningsgebyrer 

• Du vil være i stand til at forsinke betaling af moms under regnskabsreglerne for udskudt moms. 

• Du kan modtage levering af dine varer uden forsinkelser. 


