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EUROPA-
KOMMISSIONEN  

Bruxelles, den 17.12.2019  

C(2019) 8956 final 

ANNEXES 1 to 2 

 

BILAG 

til 

Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… 

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke 

der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med 

forvaltning af toldkontingenter 
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BILAG I 

Model til erklæring om uafhængighed, jf. artikel 12 

Vejledning i udfyldning af erklæringen  

(1) I rubrik A udfyldes de oplysninger om toldkontingentet, som erklæringen om 

uafhængighed finder anvendelse på. 

(2) I rubrik B sættes der kryds i det relevante felt. 

(3) I rubrik C angives aktørens navn, EORI-nummer, dato og sted for underskrift, 

og aktørens kompetente administrerende direktør underskriver. 
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A. DET PÅGÆLDENDE TOLDKONTINGENT 

Kontingentløbenummer  

KN-kode(r) 

 

 

Produktets/produkternes 

oprindelse
1
 

 

 

B. AKTØRENS UAFHÆNGIGHED 

Ansøgeren om det ovenfor anførte kontingentløbenummer erklærer: 

1 Ansøgeren er ikke tilknyttet, jf. artikel 11 i delegeret forordning 

(EU) xxx, andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om 

samme kontingentløbenummer. 

Feltet afkrydses, alt 

efter hvad der er 

relevant. 

2. Ansøgeren er, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) xxx, 

tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme 

kontingentløbenummer. 

Ansøgeren udfører regelmæssigt væsentlige økonomiske aktiviteter 

over for tredjemand, jf. artikel 11, stk. 3. 

Ansøgeren har oplyst, hvilke fysiske eller juridiske personer, som 

denne er knyttet til, der er registreret i det elektroniske LORI-system i 

overensstemmelse med artikel 11, stk. 4. 

Feltet afkrydses, alt 

efter hvad der er 

relevant. 

 

C. AKTØRENS OPLYSNINGER 

Navn  

EORI-nummer  

Dato og sted  

Underskrift  

Underskriverens stilling i 

virksomheden 

 

 

                                                 
1
 Udfyldes kun, hvis varernes oprindelse er en obligatorisk del af licensansøgningen. 



 

DA 3  DA 

BILAG II 

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med den i artikel 13 omhandlede forudgående obligatoriske registrering 

Den økonomiske aktørs EORI-nummer 

 
Den økonomiske aktørs identitet   

  

►  Virksomhedens navn  

►  Hovedkvarterets adresse: Gade/vej  

►  Hovedkvarterets adresse: Husnummer  

►  Hovedkvarterets adresse: Postnummer  

►  Hovedkvarterets adresse: By  

►  Hovedkvarterets adresse: Land  

►  Driftskontorets adresse: Gade/vej  

►  Driftskontorets adresse: Husnummer  

►  Driftskontorets adresse: Postnummer  

►  Driftskontorets adresse: By  

►  Driftskontorets adresse: Land  

►  Telefonnummer  

► 
 E-mailadresse til brug for kommunikation med medlemsstaternes licensudstedende myndigheder og 

toldmyndigheder  

►  Juridisk status  

►  Aktørens vigtigste økonomiske aktivitet  
 

  

 

 

 

Bevis for den økonomiske aktørs væsentlige økonomiske aktivitet 
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► 
 Vedlagt udskrift af handelsregistret eller tilsvarende dokumenter i henhold til gældende national 

lovgivning  

►  Vedlagt seneste reviderede årsregnskab (evt.)  

►  Vedlagt seneste balance  

►  Vedlagt momscertifikat  

►  Yderligere dokumenter, der skal uploades efter anmodning af den licensudstedende myndighed  
 

  

 

 

Erklæring om uafhængighed i henhold til artikel 12 i delegeret forordning (EU) ...  
  

  
█ Liste over kontingentløbenumre og kort beskrivelse  

 Vælg "ja", hvis du ansøger om 

toldkontingentet, eller "nej", hvis du ikke 

ansøger om toldkontingentet. 

Erklæring om uafhængighed 

vedlægges,  

hvis der i den foregående kolonne 

er valgt "ja" 

► …   
 

  

 

 

Referencemængde 

Angiv referencemængden for følgende toldkontingenter: 

 

█ Kontingentløbenummer Referencemængde (i kg) 

Kontingentperiode, 

som referencemængden 

henviser til — start 

af perioden  

Kontingentperiode, 

som referencemængden 

henviser til — slutning 

af perioden  

►     

 

Personer i virksomheden, der har beføjelse til at indgive en licensansøgning på vegne af aktøren 

  

  

Aktøren skal fremlægge en liste over personer i virksomheden, der er beføjet til på dennes vegne at indgive en licensansøgning om ovennævnte toldkontingenter. 

█ Efternavn(e) Navn(e)  Fødselsdato  Fødested  ID-dokument  ID-kort-/pasnummer  Dokumentation for beføjelsen  
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►      
 

 
 

 

 

 
Den økonomiske aktørs ejerskabsstruktur   

  █  Ejerskabstype (aktøren skal vælge den relevante mulighed)  
  

  

  

Hvis ejeren/ejerne er en virksomhed: 

█ 

 Virksomhedens 

EORI-nummer 

(evt.)  

 Virksomhedens 

navn:  

 Hovedkvarterets 

adresse: 

Gade/vej  

 Hovedkvarterets 

adresse: 

Husnummer  

 Hovedkvarterets 

adresse: 

Postnummer  

 Hovedkvarterets 

adresse: By  

 Hovedkvarterets 

adresse: Land  

 Telefonnummer   E-

mailadresse  

 Rolle i 

aktøren (f.eks. 

eneejer, 

partner, 

hovedaktionær 

(over 25 % af 

aktierne eller 

bestemmende 

aktiepost)...)  

Handelsregister 

► 
          

 

 

Hvis ejeren/ejerne er en fysisk person:  

  

  
█  Efternavn(e)   Navn(e)   Fødselsdato   Fødested  

 ID-

dokument  

 ID-kort-

/pasnummer  

Rolle i aktøren (f.eks. eneejer, partner, hovedaktionær (over 25 % af aktierne eller bestemmende 

aktiepost)...)  

►       
  

 

  
 

Aktøren skal fremlægge oplysninger om de juridiske personer, der ansøger om ovennævnte toldkontingenter, og som er knyttet til denne aktør, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2019/...  
  

  
█ 

 Virksomhedens 

EORI-nummer  

 Virksomhedens 

navn:  

 Hovedkvarterets 

adresse: Gade/vej  

 Hovedkvarterets 

adresse: 

Husnummer  

 Hovedkvarterets 

adresse: 

Postnummer  

 Hovedkvarterets 

adresse: By  

 Hovedkvarterets 

adresse: Land  

 Telefonnummer   E-

mailadresse  
 Juridisk 

status  
 Tilknytning  

►           
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Aktøren skal fremlægge oplysninger om fysiske personer, der ansøger om ovennævnte toldkontingenter, og som er knyttet til denne aktør, jf. 

artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2019/... 

  █  Efternavn(e)   Navn(e)   Fødselsdato   Fødested   ID-dokument   ID-kort-/pasnummer   Tilknytning  

►       
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Den økonomiske aktørs ledelsesstruktur   

  Anfør de personer, der fungerer som bestyrelsesmedlem/administrerende direktør/økonomidirektør (hvis relevant) eller har en tilsvarende rolle i 

aktørens ledelsesstruktur. Sørg for, at oplysningerne i nedenstående tabel er i overensstemmelse med oplysningerne i de dokumenter, der er fremlagt 

som bevis for væsentlig økonomisk aktivitet. Hvis nedenstående tabel udfyldes med ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, finder de sanktioner, 

der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/..., anvendelse.  

█  Efternavn(e)   Navn(e)   Fødselsdato   Fødested   ID-dokument   ID-kort-/pasnummer   Stilling i virksomheden  

►        
 

 

  

 

For at komme videre med din ansøgning om registrering skal du erklære dig enig i følgende udsagn: 

 
  

  

1) Oplysningerne er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Jeg er bekendt med, at de sanktioner, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 

2019/..., finder anvendelse, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte, ufuldstændige eller ikke ajourførte. 

2) Jeg er indforstået med, at oplysningerne meddeles Kommissionen, toldmyndighederne og de licensudstedende myndigheder i medlemsstaterne.  

3) Jeg forpligter mig til rettidigt at fremsende ajourførte oplysninger i tilfælde af ændringer i den juridiske enheds struktur og i overensstemmelse med 

artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2019/... 

█  Bekræft venligst, at du er indforstået med ovenstående tre udsagn:  
  

  

 
  

    

 


