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BILAG I 

I bilag A til delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer: 

(1) I afsnit I, kapitel 1, Bemærkninger, affattes beskrivelsen af bemærkning [14] således:

  

"Disse oplysninger anføres, såfremt der foreligger en bevilling til anvendelse af aktiv 

forædling EX/IM uden brug af standardiseret informationsudveksling som omhandlet 

i artikel 176, og såfremt der foreligger en bevilling til anvendelse af aktiv forædling 

IM/EX." 

(2) I afsnit I, kapitel 1, Bemærkninger, affattes beskrivelsen af bemærkning [15] således: 

"Disse oplysninger anføres kun, såfremt der foreligger en bevilling vedrørende 

anvendelse af aktiv forædling IM/EX eller særlige formål." 

(3) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 4 — Datoer, klokkeslæt, perioder og steder, 

dataelement 4/3 ("Sted, hvor hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er 

tilgængeligt"), affattes første afsnit under overskriften "Alle relevante anvendte 

tabelkolonner:" således: 

"Hovedbogholderiet i forbindelse med told, jf. kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje 

afsnit, er det bogholderi, som af toldmyndighederne vil blive betragtet som 

hovedbogholderiet i forbindelse med told med henblik på at føre tilsyn og overvåge 

alle aktiviteter, som er omfattet af den pågældende bevilling eller afgørelse. 

Sagsøgerens nuværende handels-, skatte- eller andre regnskabspapirer accepteres 

eventuelt som hovedbogholderi i forbindelse med told, hvis de letter revisionsbaseret 

kontrol." 

(4) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 5 — identifikation af varer, dataelement 5/9 

("Udelukkede varekategorier eller -bevægelser"), affattes afsnittet under overskriften 

"Alle relevante anvendte tabelkolonner:" således: 

"Angiv de bevægelser eller — ved at anvende de første seks cifre i KN-koden — de 

varer, der er udelukket fra forenklingen." 

(5) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 7 — aktiviteter og procedurer, dataelement 7/2 

("Type toldprocedurer"), affattes afsnittet under overskriften "Alle relevante 

anvendte tabelkolonner:" således: 

"Angiv ved hjælp af de relevante EU-koder, om bevillingen er beregnet til brug for 

toldprocedurer eller til drift af lagerfaciliteter. Hvor det er relevant, anføres 

referencenummeret på bevillingen, hvis det ikke fremgår af andre oplysninger i 

ansøgningen. Hvis der endnu ikke er givet bevilling, angives ansøgningens 

registreringsnummer." 

(6) I afsnit IV, kapitel 1, Datakravstabel, rækken vedrørende dataelement IV/6, kolonnen 

"D.E.-navn", affattes teksten således:  

"Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, sikkerheds- og/eller 

sikringscertifikater, der er udstedt på grundlag af internationale konventioner, en 

international standard fra Den Internationale Standardiseringsorganisation eller en 

europæisk standard fra de europæiske standardiseringsorganisationer, eller 

certifikater, der giver samme status som en AEO, og som er udstedt i tredjelande og 

anerkendt i en aftale." 

(7) I afsnit IV, kapitel 2, Datakrav, affattes overskriften til dataelement IV/6 således: 
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"IV/6. Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, sikkerheds- og/eller 

sikringscertifikater, der er udstedt på grundlag af internationale 

konventioner, en international standard fra Den Internationale 

Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra de europæiske 

standardiseringsorganisationer, eller certifikater, der giver samme status 

som en AEO, og som er udstedt i tredjelande og anerkendt i en aftale." 

(8) I afsnit V, kapitel 2, Datakrav, affattes afsnittet under overskriften til dataelement 

V/1 således: 

"Angiv, hvilke af de elementer, der skal lægges til eller trækkes fra prisen, jf. 

kodeksens artikel 71 og 72, eller hvilke af de elementer, der udgør en del af den pris, 

som faktisk er betalt eller skal betales, jf. kodeksens artikel 70, stk. 2, som er 

omfattet af forenklingen (hjælp, royalties, transportomkostninger osv.), efterfulgt af 

en reference til den beregningsmetode, der anvendes til at bestemme de respektive 

beløb." 

(9) I afsnit VI, kapitel 2, Datakrav, affattes afsnittet under overskriften til dataelement 

VI/2 således: 

"Angiv den gennemsnitlige periode, beregnet på grundlag af den foregående 12-

måneders periode, mellem henførslen af varer under toldproceduren og denne 

procedures afslutning eller, hvor det er relevant, mellem henførslen af varer til 

midlertidig opbevaring og afslutningen af den midlertidige opbevaring. Denne 

oplysning angives kun, hvis den samlede sikkerhedsstillelse skal bruges til at henføre 

varer under en særlig procedure eller til at drive en lagerfacilitet til midlertidig 

opbevaring." 

(10) I afsnit XIII, kapitel 1, Datakravstabel, rækken vedrørende dataelement XIII/6, 

kolonnen "Status", udgår henvisningen "[1]" 

(11) I afsnit XIV, kapitel 1, Datakravstabel, rækken vedrørende dataelement XIV/4, 

kolonnen "D.E.-navn", affattes teksten således: 

"Frist for indgivelse af den supplerende angivelse" 

(12) I afsnit XIV, kapitel 2, Datakrav, affattes teksten under overskriften til dataelement 

XIV/2 således: 

"Ansøgning: 

Hvis ansøgningen vedrører eksport eller reeksport, fremlægges der dokumentation 

for, at betingelserne i kodeksens artikel 263, stk. 2, er opfyldt. 

Bevilling: 

Hvis bevillingen vedrører eksport eller reeksport, begrundes det, hvorfor der bør 

dispenseres i henhold til kodeksens artikel 263, stk. 2." 

(13) I afsnit XIV, kapitel 2, Datakrav, affattes dataelement XIV/4 således: 

"XIV/4. Frist for indgivelse af den supplerende angivelse 

Den besluttende toldmyndighed skal i bevillingen fastsætte en frist, inden for hvilken 

bevillingshaveren skal sende oplysningerne i den supplerende angivelse til 

kontroltoldstedet. 

Fristen skal angives i dage." 
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(14) I afsnit XX, kapitel 2, Datakrav, affattes teksten under overskriften til dataelement 

XX/2 således: 

"Ansøgning: 

Angiv referencenummeret på afgørelsen om en samlet sikkerhedsstillelse eller en 

fritagelse for sikkerhedsstillelse. Hvis den pågældende bevilling endnu ikke er givet, 

angives ansøgningens registreringsnummer. 

Bevilling: 

Angiv referencenummeret på afgørelsen om en samlet sikkerhedsstillelse eller en 

fritagelse for sikkerhedsstillelse." 
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BILAG II 

I bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer: 

(1) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 1, rækken vedrørende dataelement 

1/6, udgår teksten i kolonne G3 
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(2) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 2, affattes rækken vedrørende dataelement 2/2 således: 

"2/2 Supplerende 

oplysninger 
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XY 
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XY 
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XY 
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XY 

A 

XY 

 

(3) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 2, affattes rækken vedrørende dataelement 2/3 således: 

"2/3 Vedlagte 

dokumenter, 

certifikater, 

bevillinger, 

yderligere 

referencer 

44 A 

[7] 

[8] 

X 

 A 

[7] 

X 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

[9] 

XY 

 A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

X 

A 

[7] 

XY 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

Y 

A 

X 

A 

X 

   A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

[7] 

XY 

A 

X 

A 

[7] 

[9] 

XY 

 

(4) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tilføjes følgende rækker i tabellen for gruppe 3: 

"3/45 Identifikationsnummer 

for den person, der 

stiller sikkerhed 

    A 

Y 

A 

Y 

  A 

Y 

                          A 

Y 

 A 

Y 

A 

Y 

    

3/46 Identifikationsnummer 

for den person, der 

betaler tolden 

    A 

Y 

A 

Y 

  A 

Y 

                          A 

Y 

   A 

Y 

A 

Y 

A 

Y 

" 

(5) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tilføjes følgende række i tabellen for gruppe 5: 

"5/31 Dato for 

antagelse 

    A 

XY 

[51] 

A 

XY 

[51] 

 A 

XY 

[51] 

                           A 

XY 

[51] 

 A 

XY 

[51] 

A 

XY 

[51] 

A 

XY 

[51] 

  " 
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(6) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 7, rækken vedrørende dataelement 

7/1, udgår teksten i kolonne D3 

(7) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 7, rækken vedrørende dataelement 

7/19, udgår teksten i kolonne D3 

(8) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 8, rækkerne vedrørende 

dataelement 8/2 og 8/3, udgår teksten i kolonne H2 

(9) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 8, udgår rækken vedrørende 

dataelement 8/7 "Afskrivning" 

(10) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 2, tilføjes følgende bemærkning: 

"[51] Dette dataelement anvendes kun i supplerende angivelser." 

(11) I afsnit II, Datakrav, gruppe 1, dataelement 1/6 "Varepostnummer", ændres ordene 

"Datakravstabellens kolonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a til F1d, F2a til 

F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 til G5, H1 til H6 og I1:" til: 

"Datakravstabellens kolonne A1 til A3, B1 til B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a til F1d, 

F2a til F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 til H6 og I1:" 

(12) I afsnit II, Datakrav, gruppe 2, dataelement 2/1 "Forenklet angivelse/forudgående 

dokument", foretages følgende ændringer:  

(a) Før overskriften "Datakravstabellens kolonne D1 til D3:" indsættes følgende 

tekst: 

"Datakravstabellens kolonne B1 og H1: 

Anfør oplysninger vedrørende afskrivningen af de varer, der er angivet i den 

pågældende angivelse, i forbindelse med afslutningen af den midlertidige 

opbevaring. 

Sådanne oplysninger skal omfatte afskrivningskvantiteten og den pågældende 

måleenhed." 

(b) Overskriften "Datakravstabellens kolonne E2:" og teksten under overskriften 

affattes således: 

"Datakravstabellens kolonne E2: 

Anfør MRN (forsendelsens referencenummer) for den/de summariske 

indpassageangivelse(r), som blev indgivet for varerne forud for deres ankomst 

til Unionens toldområde. 

I tilfælde af EU-varer henvises, hvis det er relevant, til den toldangivelse, 

hvorved varerne er overgået til fri omsætning, såfremt denne er tilgængelig for 

den person, der indgiver toldvaremanifestet. 

Hvis MRN for den summariske indpassageangivelse eller toldangivelsen om 

overgang til fri omsætning er angivet, og toldvaremanifestet eller beviset for 

toldmæssig status som EU-varer ikke vedrører alle vareposter i henholdsvis 

den summariske indpassageangivelse eller toldangivelsen, angives de 

respektive varepostnumre i den summariske indpassageangivelse eller 

toldangivelsen, såfremt denne er tilgængelig for den person, der indgiver det 

elektroniske manifest." 
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(c) Overskriften "Datakravstabellens kolonne G3:" og teksten under overskriften 

affattes således: 

"Datakravstabellens kolonne G3: 

For så vidt andet ikke er fastsat i kodeksens artikel 139, stk. 4, angives MRN 

(forsendelsens referencenummer) for den/de summariske 

indpassageangivelse(r) eller, i de i kodeksens artikel 130 omhandlede tilfælde, 

angivelsen til midlertidig opbevaring eller toldangivelsen/toldangivelserne, der 

er indgivet for varerne. 

Hvis der er indgivet en angivelse til midlertidig opbevaring i henhold til 

kodeksens artikel 145, stk. 3, for de pågældende varer, angives henvisningen til 

den pågældende angivelse til midlertidig opbevaring. 

Hvis frembydelsesmeddelelsen ikke vedrører alle vareposter i den pågældende 

angivelse, skal den person, der frembyder varerne, angive det/de relevante 

varepostnummer/varepostnumre, som varerne er blevet tildelt i denne 

angivelse." 

(13) I afsnit II, Datakrav, gruppe 2, dataelement 2/3 "Vedlagte dokumenter, certifikater, 

bevillinger, yderligere referencer", indsættes følgende tekst før overskriften 

"Datakravstabellens kolonne B1 til B4, C1, H1 til H5 og I1:": 

"Datakravstabellens kolonne B1 og H1: 

Anfør oplysninger vedrørende afskrivningen af de varer, der er angivet i den 

pågældende angivelse, i forbindelse med licenserne og attesterne for import/eksport. 

Sådanne oplysninger skal omfatte henvisninger til den myndighed, der udsteder 

pågældende licens eller attest, licensens/attestens gyldighedsperiode, 

afskrivningsmængden eller -kvantiteten og den pågældende måleenhed." 

(14) I afsnit II, Datakrav, gruppe 3, tilføjes følgende tekst: 

"3/45.  Identifikationsnummer for den person, der stiller sikkerhed 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Dette oplyses som EORI-nummeret, jf. artikel 1, nr. 18), for den person, 

der stiller sikkerhed, hvis der ikke er sammenfald med klarereren. 

3/46.  Identifikationsnummer for den person, der betaler tolden 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Dette oplyses som EORI-nummeret, jf. artikel 1, nr. 18), for den person, 

der betaler tolden, hvis der ikke er sammenfald med klarereren." 

(15) I afsnit II, Datakrav, gruppe 5, tilføjes følgende tekst: 

"5/31.  Dato for antagelse 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Her anføres datoen for antagelsen af den forenklede angivelse eller den 

dato, hvor varerne blev indskrevet i klarererens regnskaber." 

(16) I afsnit II, Datakrav, gruppe 7, dataelement 7/1 "Omladninger", udgår overskriften 

"Tabelkolonne D3:" og teksten under overskriften  
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(17) I afsnit II, Datakrav, gruppe 7, dataelement 7/19 "Andre hændelser under 

transporten", udgår overskriften "Tabelkolonne D3:" og afsnittet under overskriften 

(18) I afsnit II, Datakrav, gruppe 8, udgår overskriften til dataelement 8/7 "Afskrivning" 

og teksten under overskriften. 
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BILAG III 

I bilag 22-01 til delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer: 

(1) I de indledende bestemmelser, punkt 2.1, affattes tredje punktum således:  

"Ved "det harmoniserede system" eller "HS" forstås den varenomenklatur, der er 

oprettet i henhold til den internationale konvention om det harmoniserede 

varebeskrivelses- og varenomenklatursystem som ændret ved Toldsamarbejdsrådets 

henstilling af 27. juni 2014 ("HS 2017")." 

(2) I hele teksten i bilaget ændres ordene "HS 2012 kode" til "HS 2017-kode" 

(3) I afdeling I, kapitel 2, tilføjes følgende række til tabellen: 

"0206 Spiselige slagtebiprodukter af 

hornkvæg, svin, får, geder, heste, 

æsler, muldyr eller mulæsler, 

fersk, kølet eller frosset 

Oprindelseslandet for varer henhørende under 

denne position er det land, hvor dyret er opfedet i 

en periode på mindst tre måneder forud for 

slagtning eller for svin, får eller geder mindst to 

måneder forud for slagtning." 

(4) I afsnit II indsættes følgende tekst før kapitel 14: 

"KAPITEL 11 

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten 

Residualregel for kapitlet gældende for blandinger: 

1. Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og 

proportionelt kontrollerede handling det er at blande to eller flere fungible materialer. 

2. Oprindelseslandet for blandinger af produkter henhørende under dette kapitel er 

oprindelseslandet for de materialer, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen. 

Vægten af materialer med samme oprindelse skal lægges sammen. 

3. Hvis ingen af de anvendte materialer når den fastsatte procentsats, skal blandingens 

oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. 

Residualregel til kapitlet:  

Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre 

residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af 

materialerne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra materialernes vægt. 
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"HS 2017-

kode  

Varebeskrivelse Primære regler 

1101 Hvedemel og mel af blandsæd af 

hvede og rug 

ÆK 

1102 

 

Mel af korn, undtagen hvedemel 

og mel af blandsæd af hvede og 

rug 

ÆK 

1103 

 

Gryn og groft mel samt pellets af 

korn 

ÆK 

1104 

 

Korn, bearbejdet på anden måde 

(fx afskallet, valset, i flager, 

afrundet, skåret eller knust), 

undtagen ris henhørende under 

pos. 1006; kim af korn, hele, 

valset, i flager eller formalet 

ÆK 

1105 Mel, pulver, flager, granulater og 

pellets, af kartofler 

ÆK 

1106 Mel og pulver af tørrede 

bælgfrugter henhørende under 

pos. 0713, af marv af sagopalmer 

eller af rødder eller rodknolde 

henhørende under pos. 0714 eller 

af varer henhørende under 

kapitel 8  

ÆK 

1107 Malt, også brændt ÆK 

1108 Stivelse; inulin ÆP 

1109 Hvedegluten, også tørret ÆP" 

(5) I afsnit IV, kapitel 20, tabellen, rækken vedrørende HS 2012-kode ex 2009, i 

kolonnen "Varebeskrivelse", ændres ordene "Druesaft I andre tilfælde" til "Druesaft" 

(6) I afsnit XI, kapitel 58, tabellen, rækken vedrørende HS 2012-kode ex 5804, i 

kolonnen "Varebeskrivelse", affattes teksten således:  

"Tyl og andre netstoffer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller 

motiver, bortset fra varer henhørende under pos. 6002-6006" 

(7) I afsnit XVI, kapitel 84, affattes overskriften "Definition af "montering af 

halvlederprodukter" med henblik på position 8473" og de to punktummer efter 

overskriften således: 

"Definition af "montering af halvlederprodukter" 

Ved den primære regel om "montering af halvlederprodukter", der anvendes i 

tabellen nedenfor, forstås ændring fra chips, dice eller andre halvlederprodukter til 

chips, dice eller andre halvlederprodukter, som er monteret på et fælles medium, så 
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der skabes forbindelse, eller som forbindes og derefter monteres. Montering af 

halvlederprodukter betragtes ikke som minimal behandling." 

(8) I afsnit XVI, kapitel 85, foretages følgende ændringer: 

(a) Overskriften "Definition af "montering af halvlederprodukter" med henblik på 

position 8535, 8536, 8537, 8541 og 8542" og de to punktummer efter 

overskriften affattes således: 

"Definition af "montering af halvlederprodukter" 

Ved den primære regel om "montering af halvlederprodukter", der anvendes i 

tabellen nedenfor, forstås ændring fra chips, dice eller andre 

halvlederprodukter til chips, dice eller andre halvlederprodukter, som er 

monteret på et fælles medium, så der skabes forbindelse, eller som forbindes og 

derefter monteres. Montering af halvlederprodukter betragtes ikke som 

minimal behandling." 

(b) I tabellen indsættes følgende rækker efter rækken vedrørende HS 2012-kode ex 

8501:  

"ex 8523 

59 

Chipkort med integreret kredsløb og 

integreret spole 

ÆP, eller montering af 

halvlederprodukter 

ex 8525 

80 

Halvlederkomponent til billeddannelse ÆP, eller montering af 

halvlederprodukter" 

(c) I tabellen, rækken vedrørende HS 2012-kode ex 8536, kolonnen 

"Varebeskrivelse", affattes teksten således: 

"Elektriske halvlederapparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske 

kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, 

relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, 

lampefatninger og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding 

1 000 volt og derunder" 

(d) I tabellen udgår rækken vedrørende HS 2012-kode ex 8537 10 

(e) I tabellen tilføjes følgende række: 

"ex 8548 

90 

Smartconnect-moduler, herunder en 

kommunikationsstyreenhed og en sikker 

chipkortstyreenhed 

ÆP, eller montering af 

halvlederprodukter" 

 

(9) I afsnit XVIII, kapitel 90, foretages følgende ændringer: 

(a) Overskriften "Med henblik på position 9026 og 9031 forstås der ved 

"montering af halvlederprodukter"" og de to punktummer efter overskriften 

affattes således: 

"Definition af "montering af halvlederprodukter" 

Ved den primære regel om "montering af halvlederprodukter", der anvendes i 

tabellen nedenfor, forstås ændring fra chips, dice eller andre 

halvlederprodukter til chips, dice eller andre halvlederprodukter, som er 

monteret på et fælles medium, så der skabes forbindelse, eller som forbindes og 

derefter monteres. Montering af halvlederprodukter betragtes ikke som 

minimal behandling." 
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(b) Tabellen affattes således: 

"HS 

2017-

kode  

Varebeskrivelse Primære regler 

ex 9029 Halvlederkomponent til føling af magnetfelter 

baseret på magnetosensitive modstandselementer, 

også med supplerende komponent til 

signalbehandling 

ÆP, undtagen position 9033, 

eller montering af 

halvlederprodukter".  
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BILAG IV 

I bilag A til delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende berigtigelser: 

(1) I afsnit I, kapitel 1, Bemærkninger, affattes beskrivelsen af bemærkning [10] således: 

"Disse oplysninger anføres kun med henblik på følgende ansøgninger: 

(a) ansøgninger om en bevilling til anvendelse af proceduren for aktiv 

forædling eller proceduren vedrørende særligt anvendelsesformål, hvor 

ansøgeren er etableret uden for Unionens toldområde, jf. artikel 162 

(b) ansøgninger om en bevilling til midlertidig indførsel, jf. artikel 205." 

(2) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 4 — Datoer, klokkeslæt, perioder og steder, 

dataelement 4/8 ("Varernes lokalisering"), affattes teksten under overskriften 

"Tabelkolonne 7b til 7d:" således: 

"Angiv datanavnet på det eller de steder, hvor varerne må befinde sig, når de er 

henført under en toldprocedure, ved hjælp af den relevante kode." 

(3) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 4 — Datoer, klokkeslæt, perioder og steder, 

dataelement 4/10 ("Henførselstoldsted(er)"), affattes teksten således: 

"Alle relevante anvendte tabelkolonner: 

Angiv det/de foreslåede henførselstoldsted(er) som defineret i artikel 1, nr. 17)." 

(4) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 4 — Datoer, klokkeslæt, perioder og steder, 

dataelement 4/13 ("Kontroltoldsted"), affattes teksten således: 

"Alle relevante anvendte tabelkolonner: 

Angiv det kompetente kontroltoldsted som defineret i artikel 1, nr. 36)." 

(5) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 5 — identifikation af varer, dataelement 5/1 

("Varekode"), ændres overskriften "Tabelkolonne 7c til 7d:" til:  

"Tabelkolonne 7b til 7d:" 

(6) I afsnit I, kapitel 2, Datakrav, Gruppe 5 — identifikation af varer, berigtiges 

dataelement 5/4 ("Vareværdi") således: 

(a) Overskriften "Tabelkolonne 8a; 8b og 8d:" ændres til "Tabelkolonne 8a til 8d:" 

(b) Overskriften "Tabelkolonne 8c:" og teksten under overskriften udgår 

(7)  I afsnit XVI, kapitel 2, Datakrav, dataelement XVI/3 ("Supplerende 

sikkerhedsstillelse"), affattes fjerde led således: 

"— bananerne er blevet vejet i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i 

bilag 61-03 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447". 



 

DA 14  DA 

BILAG V 

I bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende berigtigelser: 

(1) I afsnit I, kapitel 2, afdeling 1, tabellen, rækken vedrørende G4, kolonnen 

"Retsgrundlag", affattes teksten således: 

"Kodeksens artikel 5, nr. 17), og artikel 145" 

(2) I afsnit I, kapitel 2, afdeling 1, tabellen, rækken vedrørende G5, kolonnen 

"Retsgrundlag", affattes teksten således: 

"Kodeksens artikel 148, stk. 5, litra b) og c)" 

(3) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 5, rækken vedrørende dataelement 

5/1, kolonnen "Rubrik nr.", udgår henvisningen "S12" 

(4) I afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, tabellen for gruppe 7, rækken vedrørende dataelement 

7/13, kolonnen "D.E.-navn", affattes teksten således: 

"Kode for type containerleverandør" 

(5) (vedrører ikke den danske udgave) 

(6) (vedrører ikke den danske udgave) 

(7) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 3 — Parter, dataelement 3/2 

("Eksportøridentifikationsnummer"), ændres ordene "Datakravstabellens kolonne H1 

til H4 og I1:" til: 

 "Datakravstabellens kolonne H1, H3 og H4:" 

(8) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 3 — Parter, dataelement 3/17 ("Klarerer"), affattes 

andet afsnit under overskriften "Datakravstabellens kolonne H1 til H6 og I1:" 

således: 

"Er klarereren og importøren en og samme person, anføres de relevante koder, jf. 

D.E. 2/2 Supplerende oplysninger." 

(9) (vedrører ikke den danske udgave) 

(10) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 5 — Datoer/tidspunkter/perioder/steder/lande/regioner, 

dataelement 5/1 ("Forventet dato og tidspunkt for ankomst til det første ankomststed 

i Unionens toldområde"), ændres ordene "Datakravstabellens kolonne G1 til G3:" til:  

"Datakravstabellens kolonne G1 og G2:" 

(11) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 5 — Datoer/tidspunkter/perioder/steder/lande/regioner, 

affattes dataelement 5/20 ("Koder for de lande, som sendingen passerer igennem") 

således: 

"5/20. Koder for de lande, som sendingen passerer igennem 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Identifikation i kronologisk rækkefølge af de lande, hvorigennem varerne føres 

mellem det oprindelige afsendelsesland og det endelige bestemmelsesland som 

fastsat i det laveste speditørkonnossement, det laveste speditørluftfragtbrev 

eller transportdokumentet for vej/jernbane. Dette omfatter også det oprindelige 

afsendelsesland og det endelige bestemmelsesland for varerne." 

(12) (vedrører ikke den danske udgave) 
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(13) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 6 — Identifikation af varer, affattes dataelement 6/16 

("Varekode — Taric-tillægskoder") og 6/17 ("Varekode — nationale tillægskoder") 

således: 

"6/16. Varekode — Taric-tillægskode(r) 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Anfør Taric-tillægskoderne for den pågældende varepost. 

6/17. Varekode — nationale tillægskode(r) 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Anfør de nationale tillægskoder for den pågældende varepost." 

(14) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 7 — Transportoplysninger (form, middel og udstyr), 

affattes dataelement 7/3 ("Transportmidlets referencenummer") således: 

"7/3. Transportmidlets referencenummer 

Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen: 

Identifikation af transportmidlets rejse, f.eks. rejsenummer, IATA-flyrutenummer 

eller tripnummer, hvis det er relevant. 

I tilfælde inden for sø- og lufttransporten, hvor fartøjets eller luftfartøjets operatør 

transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale eller lignende aftaler med 

partnere, benyttes partnernes rejse- eller flynumre." 

(15) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 7 — Transportoplysninger (form, middel og udstyr), 

berigtiges dataelement 7/7 ("Transportmidlets identitet ved afsendelsen") således: 

(a) Ordene "Datakravstabellens kolonne B1 og B2:" ændres til "Datakravstabellens 

kolonne B1, B2 og B3:" 

(b) Første afsnit under overskriften "Datakravstabellens kolonne D1 til D3:" 

affattes således: 

"Disse oplysninger har form af et IMO-skibsidentifikationsnummer eller det 

europæiske ID-nummer for indlandsskibe (ENI-koden) for søtransport eller 

transport ad indre vandveje. For andre transportformer er 

identifikationsmetoden identisk med den, der er fastlagt i datakravstabellens 

kolonne B1, B2 og B3." 

(16) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 7 — Transportoplysninger (form, middel og udstyr), 

dataelement 7/9 ("Ankomsttransportmidlets identitet"), ændres ordene 

"Datakravstabellens kolonne G4 og G5:" til:  

"Datakravstabellens kolonne G4:" 

(17) I afsnit II, Datakrav, gruppe 7 — Transportoplysninger (form, middel og udstyr), 

affattes overskriften til dataelementet 7/11 ("Identifikation af containerens størrelse 

og type") således: "Containerens størrelse og type" 

(18) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 7 — Transportoplysninger (form, middel og udstyr), 

dataelement 7/14 ("Det grænseoverskridende aktive transportmiddels identitet"), 

ændres ordene "Datakravstabellens kolonne E2, F1a til F1c, F2a, F2b, F4a, F4b og 

F5:" til:  

"Datakravstabellens kolonne E2, F1a til F1c, F4a, F4b og F5:" 
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(19) I afsnit II, Datakrav, Gruppe 7 — Transportoplysninger (form, middel og udstyr), 

dataelement 7/15 ("Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet"), 

ændres ordene "Datakravstabellens kolonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b og F5:" til:  

"Datakravstabellens kolonne F1a, F1b, F4a, F4b og F5:". 

 



 

DA 17  DA 

BILAG VI 

I bilag B-03 til delegeret forordning (EU) 2015/2446, kapitel I, affattes prøveeksemplaret af 

listen over vareposter således:  
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"

 

 M RN

 Forms (1/ 4)

 Number and t ype of  packages, shipping marks (6/ 9-6/ 10-6/ 11)  Ref erence number /  UCR (2/ 4)

 Document s produced  /  cert if icat es... (2/ 3)

 Addit ional inf ormat ion (2/ 2)  Addit ional supply chain act ors id. Nr (3/ 37)

 Export er (3/ 1-3/ 2)  Consignee (3/ 9-3/ 10)

 Ident it y and nat ionalit y of  means of  t ransport  at  depart ure (7/ 7-7/ 8)  Commodit y Code (6/ 14)  Cont ainer id. numbers (7/ 10)

 Ident it y and nat ionalit y of  act ive means of  t ransport  crossing t he border (7/ 14-7/ 15)  Simplif ied declarat ion/ Previous document s (2/ 1)  Net  mass (kg) (6/ 1)

 Descript ion of  goods - CUS code (6/ 8-6/ 13)  TCMPc (4/ 2)  C.Dest .Code (5/ 8)  Decl.t ype (1/ 3) Gross mass (kg) (6/ 5)

TRANSIT LIST OF ITEMS

 It em No (1/ 6)
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".
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BILAG VII 

 

I bilag B-05 til delegeret forordning (EU) 2015/2446, afsnit I, affattes eksemplet på 

forsendelses-/sikringsvarepostlisten således:  
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"

 M RN

 Forms (1/ 4)

 Number and t ype of  packages, shipping marks (6/ 9-6/ 10-6/ 11)  Ref erence number /  UCR (2/ 4)

 Addit ional supply chain act ors id. Nr (3/ 37)

 Export er (3/ 1-3/ 2)  Consignee (3/ 9-3/ 10)

 Consignor (mast er level)  (3/ 3-3/ 4)  Consignee (mast er level)  (3/ 11-3/ 12)

 Seller (3/ 24-3/ 25)  Buyer (3/ 26-3/ 27)

 Ident it y and nat ionalit y of  act ive means of  t ransport  crossing t he border (7/ 14-7/ 15)  Document s produced  /  cert if icat es... (2/ 3)

 Ident it y and nat ionalit y of  means of  t ransport  at  depart ure (7/ 7-7/ 8)  Commodit y Code (6/ 14)  Cont ainer id. numbers (7/ 10)

 Ident it y and nat ionalit y of  passive means of  t ransport  crossing t he border (7/ 16-7/ 17)  Place of  loading (5/ 21)  Place of  unloading (5/ 22)

 Descript ion of  goods - CUS code (6/ 8-6/ 13)  Count r( ies) of  rout ing (Means of  t pt )  codes (5/ 19)  Count r( ies) of  rout ing (Consignment ) codes (5/ 20)

 Descript ion of  goods (house level)  -  CUS code (6/ 7-6/ 13)  UNDG (6/ 12)  E.S.T.(7/ 13)  Gross mass (house level)  (kg) (6/ 4)

 Addit ional inf ormat ion (2/ 2)  TCMPc (4/ 2)  C.Dest .Code (5/ 8)  Decl.t ype (1/ 3) Gross mass (kg) (6/ 5)

 Seal Number (7/ 18)  Simplif ied declarat ion/ Previous document s (2/ 1)  Net  mass (kg) (6/ 1)

TRANSIT/SECURITY LIST OF ITEMS

 It em No (1/ 6)
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".
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BILAG VIII 

I bilag 90 til delegeret forordning (EU) 2015/2446 ændres tabellen således: 

(1) I række 5, kolonnen "Gældende bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og 

forordning (EØF) nr. 2454/93", affattes teksten således: 

"Bevilling til anvendelse af forenklet angivelse (artikel 76, stk. 1, litra a) og b), i 

forordning (EØF) nr. 2913/92, artikel 253-253g, 254, 260-262, 269-271, 276-278, 

282 og 289 i forordning (EØF) nr. 2454/93)" 

(2) I række 6, kolonnen "Gældende bestemmelser i kodeksen, denne forordning og 

gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447", affattes tredje afsnit således: 

"og/eller steder, som toldmyndighederne har anvist eller godkendt, jf. kodeksens 

artikel 5, nr. 33)" 

(3) I række 15, kolonnen "Gældende bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og 

forordning (EØF) nr. 2454/93", affattes andet afsnit således: 

"(Artikel 84-90, 114-123 og 129 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 496-523 

og 536-549 i forordning (EØF) nr. 2454/93)" 

(4) I række 16, kolonnen "Gældende bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og 

forordning (EØF) nr. 2454/93", affattes første afsnit således: 

"Bevilling til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) (artikel 84-90 og 114-129 i 

forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 496-523, 536-544 og 550 i forordning 

(EØF) nr. 2454/93)". 

 


