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BILAG  

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

(1) Afsnit I ændres som følger: 

(a) i kapitel 2, afdeling 1, indsættes følgende række efter rækken vedrørende 

kolonne H6: 

" 

H7 Toldangivelse om overgang til fri omsætning i 

forbindelse med en sending, der er omfattet af 

fritagelse for importafgift i overensstemmelse med 

artikel 23, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i forordning 

(EF) nr. 1186/2009 

Kodeksens artikel 5, 

nr. 12, artikel 162 og 

201  

" 

(b) Kapitel 3, afdeling 1, ændres som følger: 

(1) i gruppe 1 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1: 

" 

  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

1/1 Angivelsesty

pe 

 

1/2 Type 

supplerende 

angivelse 

 

1/3 Type 

forsendelses

angivelse/be

vis for 

toldmæssig 

status 

 

1/4 Formularer  

1/5 Ladelister  

1/6 Varepostnu

mmer 

A 

X 

1/7 Indikator for 

specifik 

omstændigh

ed 

 

1/8 Underskrift/

attestering 

 

1/9 Samlet antal 

vareposter 

 

1/10 Procedure  

1/11 Supplerende 

procedure 

A 

X 

" 
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(2) i gruppe 2 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1: 

" 

  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

2/1 Forenklet 

angivelse/for

udgående 

dokumenter 

A 

[7] 

XY 

2/2 Supplerende 

oplysninger 

C 

XY 

2/3 Vedlagte 

dokumenter, 

certifikater 

og 

bevillinger, 

yderligere 

referencer 

A 

[7] 

X 

2/4 Referencenu

mmer/UCR 

C 

XY 

2/5 LRN (lokalt 

referencenu

mmer) 

 

2/6 Betalingshen

stand 

B 

[53] 

Y 

2/7 Identificerin

g af oplag 

 

" 

(3) i gruppe 3 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1: 

" 

  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

3/1 Eksportør A 

XY 

3/2 Eksportøride

ntifikationsn

ummer 

 

3/3 Afsender — 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

3/4 Afsenderide

ntifikationsn

ummer — 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

3/5 Afsender — 

speditørtrans

portkontrakt 

 

3/6 Afsenderide

ntifikationsn
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  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

ummer — 

speditørtrans

portkontrakt 

3/7 Afsender  

3/8 Afsenderide

ntifikationsn

ummer 

 

3/9 Modtager  

3/10 Modtageride

ntifikationsn

ummer 

 

3/11 Modtager — 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

3/12 Modtageride

ntifikationsn

ummer — 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

3/13 Modtager — 

speditørtrans

portkontrakt 

 

3/14 Modtageride

ntifikationsn

ummer — 

speditørtrans

portkontrakt 

 

3/15 Importør A 

[12] 

Y 

3/16 Importøriden

tifikationsnu

mmer  

A 

[14] 

Y 

3/17 Klarerer  A 

[12] 

Y 

3/18 Klarereriden

tifikationsnu

mmer 

A 

Y 

3/19 Repræsentan

t 

A 

[12] 

Y 

3/20 Repræsentan

tidentifikatio

nsnummer 

A 

Y 

3/21 Kode for 

repræsentant

status 

A 

Y 

3/22 Den 

ansvarlige 

for 

forsendelses

proceduren 
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  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

3/23 Identifikatio

nsnummer 

for den 

ansvarlige 

for 

forsendelses

proceduren 

 

3/24 Sælger  

3/25 Sælgeridenti

fikationsnum

mer 

 

3/26 Køber  

3/27 Køberidentif

ikationsnum

mer 

 

3/28 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

meddeler 

ankomsten 

 

3/29 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

meddeler 

omdirigering

en 

 

3/30 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

frembyder 

varerne til 

toldmyndigh

ederne 

 

3/31 Transportør  

3/32 Transportøri

dentifikation

snummer 

 

3/33 Part, der skal 

underrettes 

— 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

3/34 Identifikatio

nsnummer 

for part, der 

skal 

underrettes 

— 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

3/35 Part, der skal 

underrettes 

— 

speditørtrans

portkontrakt 

 

3/36 Identifikatio

nsnummer 

for part, der 

skal 

underrettes 

— 

speditørtrans
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  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

portkontrakt 

3/37 Identifikatio

nsnummer 

for 

yderligere 

aktører i 

forsyningsk

æden 

 

3/38 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, som 

indgiver de 

supplerende 

ENS-

oplysninger 

 

3/39 Identifikatio

nsnummer 

for 

bevillingsha

veren 

 

3/40 Identifikatio

nsnummer 

for 

supplerende 

skattereferen

cer 

A 

[54] 

XY 

3/41 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

frembyder 

varerne til 

toldmyndigh

ederne i 

tilfælde af 

indskrivning 

i klarererens 

regnskaber 

eller 

forudgående 

toldangivels

er 

 

3/42 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

indgiver 

toldvaremani

festet 

 

3/43 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

anmoder om 

et bevis for 

den 

toldmæssige 

status som 

EU-varer 

 

3/44 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

meddeler 

varers 

ankomst 

efter 

bevægelse 

under 

midlertidig 

opbevaring 
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  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

3/45 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

stiller 

sikkerhed 

 

3/46 Identifikatio

nsnummer 

for den 

person, der 

betaler 

tolden 

 

" 

(4) i gruppe 3 i rækken vedrørende dataelement 3/1 i kolonne H1, H3, H4, 

H5, H6 og I1 i stedet for "B" læses "A[12]" 

(5) i gruppe 3 i rækken vedrørende dataelement 3/2 i kolonne H1, H3, H4, 

H5, H6 og I1 i stedet for "B" læses "A[14]" 

(6) i gruppe 4 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1: 

" 

  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

4/1 Leveringsbet

ingelser 

 

4/2 Betalingsmå

de for 

transportudg

ifter 

 

4/3 Beregning af 

afgifter — 

afgiftstype 

 

4/4 Beregning af 

afgifter — 

beregningsgr

undlag 

 

4/5 Beregning af 

afgifter — 

afgiftssats 

 

4/6 Beregning af 

afgifter – 

skyldig 

afgift 

 

4/7 Beregning af 

afgifter — i 

alt 

 

4/8 Beregning af 

afgifter – 

betalingsmå

de 

B 

[53] 

X 

4/9 Tillæg og 

fradrag 

 

4/10 Fakturerings  
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  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

valuta 

4/11 Samlet 

fakturabeløb 

 

4/12 Intern 

valutaenhed 

 

4/13 Værdiansætt

elsesindikato

rer 

 

4/14 Varepostens 

pris/beløb 

 

4/15 Valutakurs  

4/16 Værdiansætt

elsesmetode 

 

4/17 Præference  

4/18 Værdi A 

X 

4/19 Transportud

gifter til det 

endelige 

bestemmelse

ssted 

A 

XY 

" 

(7) i gruppe 4, rækken vedrørende dataelement 4/18, i kolonnen "D.E.-navn" 

i stedet for "Postværdi" læses "Værdi" 

(8) i gruppe 4, rækken vedrørende dataelement 4/19, i kolonnen "D.E.-navn" 

i stedet for "Porto" læses "Transportudgifter til det endelige 

bestemmelsessted" 

(9) i gruppe 6 indsættes følgende kolonne mellem kolonne H6 og I1: 

" 

  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

6/1 Nettomasse 

(kg) 

 

6/2 Supplerende 

enheder 

A 

[55] 

X 

6/3 Bruttomasse 

(kg) — 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

6/4 Bruttomasse 

(kg) — 

speditørtrans

portkontrakt 
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  H 

D.E.-

nr. 

D.E.-navn 7 

 

6/1 Nettomasse 

(kg) 

 

6/5 Bruttomasse 

(kg) 

A 

XY 

6/6 Varebeskriv

else — 

hovedtransp

ortkontrakt 

 

6/7 Varebeskriv

else — 

speditørtrans

portkontrakt 

 

6/8 Varebeskriv

else  

A 

X 

6/9 Kollienes art  

6/10 Antal kolli A 

[52] 

X 

6/11 Forsendelses

mærker 

 

6/12 FN-kode for 

farlige varer 

 

6/13 CUS-kode  

6/14 Varekode — 

KN-kode 

A 

X 

6/15 Varekode – 

Taric-kode 

 

6/16 Varekode – 

Taric-

tillægskode(r

) 

 

6/17 Varekode – 

nationale 

tillægskode(r

) 

 

6/18 Kolli i alt  

6/19 Varetype  

" 

(c) i kapitel 3, afdeling 2, tilføjes følgende bemærkninger:  

" 

Bemærkningsnummer Beskrivelse af bemærkning 

[52] Disse oplysninger er ikke nødvendige for 

postforsendelser. 
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[53] Disse oplysninger er ikke nødvendige:  

(a) når varerne angives til overgang til fri 

omsætning under særordningen for 

fjernsalg af varer, der importeres fra 

tredjelande og territorier som anført i 

afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i 

direktiv 2006/112/EF, eller 

(b) når varerne er uden erhvervsmæssig 

karakter og er sendt fra et tredjeland af 

privatpersoner til andre privatpersoner i 

en medlemsstat og fritaget for moms i 

henhold til artikel 1 i Rådets direktiv 

2006/79/EF *.  

[54] Denne oplysning er kun nødvendig, når varerne 

angives til overgang til fri omsætning under 

særordningen for fjernsalg af varer, der 

importeres fra tredjelande og territorier som 

anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i 

direktiv 2006/112/EF. 

[55] Denne oplysning er kun nødvendig, hvis 

angivelsen vedrører varer, der er omhandlet i 

artikel 27 i forordning (EF) nr. 1186/2009. 

* Rådets direktiv 2006/79/EF af 5. oktober 2006 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i 

småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (EUT L 286 af 17.10.2006, 

s. 15)." 

(2)  Afsnit II ændres som følger: 

(a) i bemærkningerne til dataelement 1/6 ("Varepostnummer"), i stedet for 

"Datakravtabellens 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:" læses 

"Datakravtabellens 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 H7 og I1:" 

(b) i bemærkningerne til dataelement 2/1 ("Forenklet angivelse/forudgående 

dokument") tilføjes følgende tekst: 

Datakravstabellens kolonne H7: 

Hvis den summariske indpassageangivelse og toldangivelsen indgives 

separat ved hjælp af den relevante EU-kode, anføres MRN for den 

summariske indpassageangivelse eller et andet forudgående dokument." 

(c) i bemærkningerne til dataelement 2/2 ("Supplerende oplysninger") tilføjes 

følgende tekst: 

Datakravstabellens kolonne H7: 

Enhver oplysning, som klarereren har fremlagt, og som kan være nyttige 

for overgang til fri omsætning af den pågældende vare." 
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(d) i bemærkningerne til dataelement 2/4 ("Referencenummer/UCR") tilføjes 

følgende tekst: 

Datakravstabellens kolonne H7: 

Denne oplysning kan anvendes til angivelse af transaktionsidentifikator, 

hvis varerne angives til overgang til fri omsætning under særordningen 

for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som 

anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i direktiv 2006/112/EF." 

(e) bemærkningerne til dataelement 3/1 ("Eksportør") ændres som følger:  

(1) i stedet for "Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen:" 

læses "Datakravstabellens kolonne B1 til B4, C1 og E1:" 

(2) følgende tekst tilføjes: 

"Datakravstabellens kolonne H6 og H7:" 

Angiv det fulde navn og adressen på den person, der afsender varerne 

som fastsat i transportkontrakten af den part, der bestiller transporten."  

(f) i bemærkningerne til dataelement 3/17 ("Klarerer") i stedet for 

"Datakravstabellens kolonne H1 til H6 og I1" læses "Datakravstabellens 

kolonne H1 til H7 og I1: " 

(g) i bemærkningerne til dataelement 3/18 ("Klarereridentifikationsnummer") i 

stedet for "Datakravstabellens kolonne B1 til B4 C1, G4, H1 til H5 og I1:" 

læses "Datakravstabellens kolonne B1 til B4, C1, G4, H1 til H7 og I1:" 

(h) i bemærkningerne til dataelement 3/40 ("Identifikationsnummer for 

supplerende fiskale referencer") tilføjes følgende tekst: 

"Når varerne angives til overgang til fri omsætning under særordningen 

for fjernsalg af varer, der importeres fra tredjelande og territorier som 

anført i afdeling 4 i kapitel 6 i afsnit XII i direktiv 2006/112/EF, oplyses 

det særlige momsnummer, der tildeles for brug af denne ordning." 

(i) bemærkningerne til dataelement 4/18 ("Postværdi") ændres som følger:  

(1) i stedet for "Postværdi" læses "Værdi" 

(2) i stedet for "Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen:" læses 

"Datakravstabellens kolonne H6:" 

(3) følgende tekst tilføjes:  

Datakravstabellens kolonne H7: 

Varernes reelle værdi pr. genstand i fakturaens valuta." 

(j) bemærkningerne til dataelement 4/19 ("Porto") ændres som følger: 

(1) i stedet for "Porto" læses "Transportudgifter til det endelige 

bestemmelsessted" 

(2) i stedet for "Alle relevante anvendte kolonner i datakravstabellen:" 

læses "Datakravstabellens kolonne H6:" 

(3) følgende tekst tilføjes:  

"Datakravstabellens kolonne H7: 
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Transportudgifter frem til det endelige bestemmelsessted i 

faktureringsvalutaen." 

(k) i bemærkningerne til dataelement 6/8 ("Varebeskrivelse") i stedet for 

"Datakravstabellens kolonne D3, G4, G5 og H6:" læses 

"Datakravstabellens kolonne D3, G4, G5, H6 og H7:" 

(l) i bemærkningerne til dataelement 6/14 ("Varekode – KN-kode") tilføjes 

følgende tekst: 

"Datakravstabellens kolonne H7: 

Anfør den sekscifrede nomenklaturkode fra det harmoniserede system for 

de varer, der angives." 


