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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0544/2020 af Željko Mihoković, kroatisk statsborger, om 
påstået ulovlig toldklarering i EU

1. Sammendrag

Andrageren købte et e-bay-videoovervågningskamera fra en sælger fra Det Forenede 
Kongerige (kameraet blev fremstillet i Det Forenede Kongerige). Han havde handlet inden for 
EU, han betalte inden for EU, men DHL og Republikken Kroatiens toldmyndigheder 
tilbageholdt de indkøbte varer og ønskede at opkræve en told på tre gange kameraets værdi. 
Han hævder, at en sådan metode til told for et produkt, der er købt i EU, forhindrer enhver 
handel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionen har utilstrækkelige oplysninger om de forhold, som fik andrageren til at skrive 
andragendet. For at give et fyldestgørende svar kræver det mere detaljerede oplysninger om 
hændelsen.

En mulighed ville være at indgive en klage enten til de kroatiske myndigheder eller til 
Kommissionen og i den forbindelse give dem de nødvendige dokumenter (fakturaer, et skriftligt 
svar fra det kroatiske toldvæsen eller DHL osv.), så de kan vurdere sagen.

I princippet bør det dog bemærkes, at der ikke bør opkræves told på varehandelen mellem Det 
Forenede Kongerige og EU efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU indtil 
overgangsperiodens udløb. Det ser dog ud til, at en køber på e-Bay i visse situationer kan blive 
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nødt til at betale told (og eventuelt andre afgifter), når køberen henter varer, der stammer fra 
lande uden for EU. Som anført ovenfor er Kommissionen imidlertid nødt til at få flere 
oplysninger for at kunne foretage en yderligere analyse af en sådan situation. 

Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke hjælpe andrageren. Det 
foreslås andrageren at indgive detaljerede oplysninger eller at indgive en klage til de nationale 
myndigheder eller Kommissionen.

Nedenfor følger relevante links:

For klager på nationalt plan:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-
complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-national-level-0_da

For klager på EU-plan:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-
complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_da

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-national-level-0_da
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-national-level-0_da
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_da
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_da

