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Nye regler for Præferenceoprindelse
Ved årsskiftet 2021/2022 ændres reglerne vedrørende Præferenceoprindelse.
Det vil sige, at der fra og med 1. januar 2022 er fuld grænsekontrol mellem EU og Storbritannien. Det kan have betydning
for jeres forsendelser til Storbritannien. I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du håndterer de nye regler.
I forbindelse med eksport til Storbritannien fra et EU-land af varer med oprindelse i EU, og ønske om at få varerne indført
toldfrit, er det nu nødvendigt at være registreret eksportør (REX), hvis vareværdien overstiger 6000 EUR.

Ordrer med en værdi under 6000 EUR

Her kræves som minimum en underskrevet præferenceoprindelseserklæring på hver faktura samt varekode.

Ordrer med en værdi på 6000 EUR og derover

Her kræves præferenceoprindelseserklæring med REX-nummer på hver faktura samt varekode.
Godset vil blive indfortoldet som havende oprindelse udenfor EU – altså som tredjeland – og der vil blive afregnet told på
varerne i Storbritannien, hvis:
» Der ikke fremgår et REX-nummer
» Sendingen har oprindelse udenfor EU
COO (Country of Origin) skal være udfyldt med det specifikke oprindelsesland – at skrive ’EU’ er ikke tilstrækkeligt.
Hvis der er tale om forskellige oprindelseslande, skal der udfyldes ud for hver linje (fx DK, NL eller et andet EU-land).
Kan man ikke sende uden REX? Jo det kan man, men det kræver, at du får accept fra modtager i Storbritannien på at
betale den eventuelle told, som varen kan pålægges i Storbritannien.
Hvem har ansvaret? Blue Waters in-house toldspecialister er med til at sikre den rette dokumentation, men vi vil dog gøre
opmærksom på, at det i sidste ende er dit ansvar som kunde, at toldregler overholdes, og eventuelle ekstraomkostninger
betales af kunden. Disse omkostninger kan være, men er ikke begrænset til, kajleje, trailerleje, ekstra trucking/kørsel.

Nyttige links

REX-registrering

» Husk REX-registrering: eksport til Storbritannien | Toldstyrelsen [LINK]
» Skat.dk: Registrering i REX-systemet [LINK]

Har du spørgsmål til Brexit-reglerne?
I vores toldafdeling sidder vores kompetente Brexit-specialister klar til at hjælpe dig.
Kontakt os på dk_road_brexit@bws.dk eller Claus Bo Larsen på tlf.: + 45 7913 4214.
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