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Det skal understreges, at dette dokument ikke er en juridisk bindende retsakt, men blot er til 

orientering. 

 

Juridiske bestemmelser i toldlovgivningen har forrang for indholdet af dette dokument og 

bør altid konsulteres. 

 

De autentiske tekster til EU-retsakter er offentliggjort i EU-Tidende. 

 

Der kan også være nationale instruktioner eller forklarende bemærkninger ud over dette 

dokument 
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Forkortelser 

 

 

AC  Registreret afsender 

AEO  Autoriseret økonomisk operatør 

AEOC  AEO – toldforenklinger 

AEOS  AEO – sikkerhed og sikring 

EF  Det Europæiske Fællesskab 

EFT/EUT EF-/EU-Tidende 

EORI  Registrering og identifikation af økonomiske operatører 

EOS  Økonomisk operatørsystem 

ERP  Virksomhedssystem 

EU  Den Europæiske Union 

EUTK DF Delegeret forordning til EU-toldkodeksen1 

EUTK GF Gennemførelsesforordning til EU-toldkodeksen2 

EUTK  EU-toldkodeks3 

GB  Gennemførelsesbestemmelserne til EF-toldkodeksen4 

ICA  Udstedende toldmyndighed  

ICAO  Organisationen for International Civil Luftfart 

IMO  Den Internationale Søfartsorganisation 

ISO  Den Internationale Standardiseringsorganisation 

ISO/PAS Den Internationale Standardiseringsorganisation, Public Available 

Specification 

KC  Kendt befragter 

LSE  Stor virksomhed  

MRA  Aftale om gensidig anerkendelse 

MS  EU-medlemsstat(er)  

OTIF  Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer 

PBE  Fast forretningssted 

RA  Godkendt fragtagent 

RBA  Risikobaseret revision  

SAQ  Selvevalueringsskema 

SMV  Små og mellemstore virksomheder 

TAPA  Transported Asset Protection Association 

TAXUD Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion 

TK  EF-toldkodeksen5  

                                                 
1 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen. 

2 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om 

gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

952/2013 om EU-toldkodeksen. 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen. 

4 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets 

forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks. 

5 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks.  
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UNECE De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa 

UPU  Verdenspostunionen 

WCO SAFE Verdenstoldorganisationen – Safe Framework of Standards to Secure and  

  Facilitate Global Trade (standarder for sikkerhed og sikring samt lettelse af 

  global handel)  

WCO  Verdenstoldorganisationen 
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DEL 1, Generelle oplysninger 

AEO som begreb er baseret på partnerskabet mellem toldmyndighederne og erhvervslivet, 

som blev indført af Verdenstoldorganisationen (WCO). Erhvervsdrivende, som frivilligt 

opfylder en lang række kriterier, arbejder tæt sammen med toldmyndighederne for at sikre det 

fælles mål om sikring af forsyningskæden. 

 

Konceptet bygger i høj grad på partnerskabet mellem toldmyndighederne og den økonomiske 

operatør (AEO). Det betyder, at forholdet mellem toldmyndighederne og den autoriserede 

økonomiske operatør altid bør tage udgangspunkt i principperne om gensidig 

gennemsigtighed, korrekthed, retfærdighed og ansvarlighed. Toldmyndighederne forventer, at 

en AEO handler i overensstemmelse med toldlovgivningen og informerer toldmyndighederne 

om eventuelle vanskeligheder med at overholde lovgivningen. Toldmyndighederne bør yde 

støtte til at opnå dette. 

EU fastlagde sit AEO-begreb på grundlag af de internationalt anerkendte standarder og skabte 

retsgrundlaget for det i 2008 gennem "sikkerhedsændringerne" til "Fællesskabstoldkodeksen" 

(TK) og dens gennemførelsesbestemmelser. Programmet, som har til formål at forbedre 

sikringen af den internationale forsyningskæde og fremme lovlig handel, er åben for alle 

aktører i forsyningskæden. Det omfatter økonomiske aktører, som er autoriseret til 

toldforenkling (AEOC), sikkerhed og sikring (AEOS) eller en kombination af de to.  

 

Disse Guidelines udgør ikke en juridisk bindende retsakt, men indeholder forklarende 

bemærkninger. Formålet med disse Guidelines er at sikre en fælles forståelse for både 

toldmyndighederne og de økonomiske operatører og stille et redskab til rådighed, som kan 

lette medlemsstaternes korrekte og harmoniserede anvendelse af lovgivningsbestemmelserne 

om AEO-status. De består af et enkelt dokument med bilag, der omfatter alle væsentlige 

redskaber til brug for AEO-certificering og forvaltning af AEO-status. Disse Guidelines 

ajourføres regelmæssigt for at afspejle udviklingen på det juridiske område, og for at 

indarbejde den praktiske erfaring, som indtil videre er opnået, samt bedste praksis.  

 

Den seneste udgave af AEO-Guidelines er offentliggjort på GD TAXUD's websted:  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_

en.htm. 

 

Sådan anvendes disse Guidelines 

 

Del 1 i disse Guidelines indeholder generelle oplysninger om EU's AEO-program, herunder 

fordelene ved status og gensidig anerkendelse.  

Del 2 i disse Guidelines beskriver AEO-kriterierne og de forskellige aspekter af 

sikkerhedskravene og sikring af forsyningskæden.  

Del 3 i disse Guidelines omhandler den generelle beslutningsproces vedrørende både 

toldmyndigheder og økonomiske operatører. 

Del 4 i disse Guidelines forklarer forskellige aspekter af udvekslingen af oplysninger mellem 

toldmyndighederne, herunder høring. 

Del 5 i disse Guidelines omfatter alle aspekter i forbindelse med forvaltningen af den allerede 

tildelte status, herunder overvågning, fornyet vurdering, ændring, suspension og 

tilbagekaldelse. 

Del 6 i disse Guidelines omhandler den gensidige anerkendelse af AEO-programmerne 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
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Del 7 i disse Guidelines indeholder bilagene.    

 

Bilag 1 omfatter selvevalueringsskemaet (SAQ) og de forklarende bemærkninger. Ifølge 

artikel 26 i den delegerede forordning til EU-toldkodeksen (EUTK DF) skal ansøgeren for at 

søge om AEO-status sammen med ansøgningen fremlægge et selvevalueringsspørgeskema, 

som toldmyndighederne stiller til rådighed.   

 

Bilag 2 indeholder dokumentet "Trusler, risici og mulige løsninger", der henvender sig til 

både toldmyndighederne og de økonomiske operatører. Det sigter mod at lette revisionen og 

gennemgangen med hensyn til at sikre overholdelse af AEO-kriterierne ved at afstemme 

oplysningerne i selvevalueringsskemaet med de identificerede risikoområder. Dokumentet 

giver desuden eksempler på mulige løsninger af de påviste risici og trusler. 

 

Bilag 3 giver et eksempel på en skabelon til en sikkerhedserklæring.  

 

Bilag 4 indeholder en liste over eksempler på oplysninger, som skal deles med 

toldmyndighederne i henhold til artikel 23, stk. 2, i EU-toldkodeksen (EUTK). 

 

Afsnit I – Indledning 

 

AEO-status  

 

En autoriseret økonomisk operatør (AEO) kan, som fastsat i artikel 5, stk. 5, i EUTK, 

defineres som en økonomisk operatør, der vurderes at være pålidelig i forbindelse med sine 

toldrelaterede transaktioner og derfor har ret til visse fordele i hele EU.  

AEO-programmet er åbent for alle økonomiske operatører, herunder små og mellemstore 

virksomheder (se del 3, afsnit III.2 "Små og mellemstore virksomheder" i disse Guidelines), 

og uanset deres rolle i den internationale forsyningskæde.  

Økonomiske operatører er ikke forpligtet til at blive autoriserede økonomiske operatører, men 

kan selv træffe valg herom på baggrund af deres specifikke situation. De autoriserede 

økonomiske operatører har heller ikke nogen lovbestemt pligt til at kræve, at deres 

handelspartnere skal opnå AEO-status. 

Ifølge artikel 38 i EUTK består AEO-status af forskellige typer bevillinger: AEO vedrørende 

toldforenklinger (AEOC) og AEO vedrørende sikkerhed og sikring (AEOS). Hver type 

bevilling indebærer forskellige fordele.  

På grundlag af artikel 39 i EUTK kan status som autoriseret økonomisk operatør indrømmes 

til enhver økonomisk operatør, der opfylder følgende fælles kriterier:  

- tidligere overholdelse af told- og skattelovgivningen, herunder fravær af alvorlige 

strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed  

- bevis for en høj grad af kontrol over virksomheden og over varestrømmen i kraft af et 

system til forvaltning af forretningsregnskaber og, om nødvendigt, 

transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol  

- bevis for økonomisk solvens  

Og afhængigt af typen af AEO-status:  

- praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til 

den pågældende aktivitet (AEOC)  
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- passende sikkerheds- og sikringsstandarder (AEOS). 

 

Status som autoriseret økonomisk operatør tildelt af én medlemsstat anerkendes af 

toldmyndighederne i alle medlemsstater (artikel 38, stk. 4, i EUTK).  

 

 

1.I.1. AEO-toldforenklinger (AEOC):  

Status som autoriseret økonomisk operatør – toldforenklinger (AEOC) kan tildeles 

økonomiske operatører, der er etableret i Unionen, og som ønsker at drage fordel af de 

forskellige forenklinger, der specifikt er fastsat i toldlovgivningen.  

 

Kriterierne for tildeling af AEOC-bevilling omfatter: 

- fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og 

skattelovgivningen, herunder af alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til 

ansøgerens økonomiske virksomhed 

- ansøgerens bevis for en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen 

i kraft af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og, om nødvendigt, 

transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol  

- økonomisk solvens, der anses for bevist, når ansøgeren har en god økonomisk 

formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under 

behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige karakteristika; 

praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til 

den pågældende aktivitet.  

 

Da disse kriterier gælder næsten alle toldforenklinger/bevillinger, vil opnåelse af en AEOC-

bevilling gøre det lettere for den økonomiske operatør at vælge og anvende de forskellige 

toldforenklinger/bevillinger. I overensstemmelse med artikel 211, stk. 3, litra b), i EUTK 

tages der f.eks. højde for kriterierne for bevillinger til særlige procedurer i AEO-

ansøgningsprocessen. Endvidere stilles der krav om AEOC-status for at få adgang til visse 

forenklinger/bevillinger som f.eks. indskrivning i klarererens regnskaber med dispensation fra 

forpligtelsen til at frembyde varerne som fastlagt i artikel 182 i EUTK.  

 

En AEOC er berettiget til:  

- fordele i form af specifikke typer af forenklinger på grundlag af anerkendelsen af 

AEOC-bevillingen, så længe kravene vedrørende en specifik type forenkling i 

toldlovgivningen er opfyldt 

- en mere gunstig behandling end andre økonomiske operatører med hensyn til 

toldkontrol, herunder færre fysiske og dokumentbaserede kontroller med undtagelse af 

kontroller vedrørende sikkerheds- og sikringsforanstaltninger  

- forudgående underretning i tilfælde af udvælgelse til toldkontrol 

- prioriteret behandling ved udvælgelse til kontrol 

- mulighed for at anmode om, at kontrollen udføres på et bestemt sted. 

 

 

Se også del 1, afsnit III "AEO-fordele". 

 

Kriteriet om passende sikkerheds- og sikringsstandarder kræves ikke til en AEO-bevilling af 

denne type. Indehavere af AEOC-bevillinger har derfor ikke ret til nogen af de AEO-fordele, 

der er forbundet med sikkerhed og sikring i den internationale forsyningskæde. Der tages på 
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nuværende tidspunkt ikke hensyn til AEO-status i form af en AEOC-bevilling i aftaler om 

gensidig anerkendelse (MRA) med tredjelande.  

 

1.I.2. AEO – sikkerhed og sikring (AEOS):  

AEOS-bevillinger kan tildeles økonomiske operatører, der er etableret i Unionen, og som 

ønsker at drage fordel af særlige lettelser i forbindelse med toldkontrollen af sikkerhed og 

sikring, når varerne indføres i eller forlader Unionens toldområde. 

  

Kriterierne for tildeling af en AEOS-bevilling omfatter: 

 

- tidligere overholdelse af told- og skattelovgivningen, herunder fravær af 

alvorlige strafbare handlinger vedrørende ansøgerens økonomiske virksomhed 

- bevis for en høj grad af kontrol over virksomheden og over varestrømmen i kraft af et 

system til forvaltning af forretningsregnskaber og, om nødvendigt, 

transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol. I 

modsætning til en AEOC-bevilling er der til en AEOS-bevilling imidlertid intet krav 

om at have et logistiksystem, hvori der sondres mellem EU- og ikke-EU-varer 

- bevis for økonomisk solvens og 

- passende sikkerheds- og sikringsstandarder.  

 

En AEOS er berettiget til: 

- lettelser i forbindelse med angivelser forud for afgang 

- en mere gunstig behandling end andre økonomiske operatører med hensyn til 

toldkontrol, herunder færre fysiske og dokumentbaserede kontroller med hensyn til 

sikkerhed og sikring 

- forudgående underretning i tilfælde af udvælgelse til toldkontrol 

- prioriteret behandling ved udvælgelse til kontrol 

- mulighed for at anmode om, at kontrollen udføres på et bestemt sted. 

 

En AEOS er anerkendt som en økonomisk operatør, der har truffet passende foranstaltninger 

for at sikre sin forretning, og er således en pålidelig aktør i den internationale forsyningskæde 

både ud fra de relevante myndigheders og handelspartnernes perspektiv. Der tages hensyn til 

AEOS-bevillinger i aftaler om gensidig anerkendelse med tredjelande.  

 

 

Se også del 1, afsnit III "AEO-fordele". 

 

1.I.3. AEO-toldforenklinger/sikkerhed og sikring (AEOC/AEOS): 

Begge former for bevillinger, AEOC og AEOS, kan indrømmes samtidigt. I så fald skal 

operatøren opfylde kriterierne for AEOC og AEOS og modtage fordele vedrørende begge.  

 

I artikel 33 i gennemførelsesforordningen til EUTK (EUTK GF) fastlægges følgende: "Når en 

ansøger har ret til at få tildelt både en AEOC- og en AEOS-bevilling, udsteder den 

toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, én kombineret bevilling".  

Med hensyn til forvaltningen af AEOC- og AEOS-bevillingen, som indehaves på samme tid 

af en økonomisk aktør, sker den elektroniske udveksling af oplysninger i henhold til artikel 

16, stk. 1, i EUTK via et unikt AEO-bevillingsnummer (som består af en landekode efterfulgt 

af bogstaverne AEOF og det nationale bevillingsnummer).  
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Følgende tabel opsummerer AEO-betingelser og -kriterier:  

 

 

 

1.I.4. Udfærdigelse før indsendelse af en ansøgning: 

Udfærdigelse af en AEO-ansøgning samt bevilling og vedligeholdelse af en AEO er en 

tidskrævende proces. Grundig forberedelse er nøglen til succes. Det forventes derfor, at den 

ansøger, som ønsker at blive AEO, har kontrol over sin virksomhed. 

Afhængigt af typen af AEO-bevilling, som der ansøges om, og virksomhedens aktiviteter og 

forretningsmodel betyder dette, at virksomheden skal have etableret passende organisatoriske 

foranstaltninger inden for de områder, der er knyttet til AEO-kriterierne, med det formål at 

sikre, at risici forbundet med virksomhedens toldaktiviteter kan identificeres og undgås 

og/eller reduceres. 

Betingelser og kriterier AEOC  AEOS Henvisning 

EUTK/EUTK GF 

Guidelines - 
Del 

Virksomhed X X 

Art. 5, stk. 5, i  
EUTK 1.II.1 

Etableret i Unionens  
toldområde 

X X 

Art. 5, stk. 31, i  
EUTK 1.II.2 

Regelefterlevelse X X 

Art. 39, litra a), i  
EUTK 

Art. 24 i EUTK GF 

2.I 

Passende regnskabsføring X X 

Art. 39, litra b), i  
EUTK 

Art. 25 i EUTK GF 

2.II 

Økonomisk solvens X X 

Art. 39, litra c), i  
EUTK 

Art. 26 i EUTK GF 

2.III 

Standarder for praktisk  
kompetence eller  
professionelle kvalifikationer 

X 

Art. 39, litra d), i  
EUTK 

Art. l 27 i EUTK GF 

2.IV 

Sikkerhed og sikring X 

Art. 39, litra e), i  
EUTK 

Art. 28 i EUTK GF 

2.V 
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For bedre at forstå, hvad toldmyndighederne mener med dette, og for at fremskynde 

processen, er det obligatorisk at anvende et selvevalueringsspørgeskema (SAQ). 

Selvevalueringsskemaet er et værktøj, der bruges til at strukturere forberedelsen af den 

økonomiske operatør, identificere de organisatoriske enheder hos operatøren, som skal 

medtages, og forstå, hvor omfattende forberedelserne skal være. 

For at opnå et tæt samarbejde mellem toldmyndighederne og ansøgeren/den autoriserede 

økonomiske operatør anbefales det at kontakte den udstedende toldmyndighed (ICA) på et 

tidligt tidspunkt og holde kontakten også efter ansøgningsprocessen. Dette kan hjælpe med at 

undgå misforståelser på begge sider og yde støtte, såfremt der opstår spørgsmål. 

Sammenfattende anbefales den økonomiske operatør, inden ansøgningen formelt indsendes, i 

høj grad at: 

 kontakte den udstedende toldmyndighed 

 beslutte sig for, hvilken type bevilling der er behov for 

 udpege en kompetent kontaktperson med ansvar for ansøgningen  

 nøje udfylde selvevalueringsskemaet og sikre, at alle relevante personer/afdelinger i 

organisationen deltager i udfyldelsen af selvevalueringsskemaet. 

 

Derudover skal det sikres, at virksomhedens ledelse støtter AEO-ansøgningen.   
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Nedenstående flowchart giver et overblik over bevillingsprocessen: 

 

 

Afsnit II – Hvem kan blive autoriseret økonomisk operatør? 

I artikel 38, stk. 1, i EUTK fastlægges det, at en økonomisk operatør, som er etableret i 

Unionens toldområde, og som opfylder kriterierne i artikel 39, kan ansøge om status som 

autoriseret økonomisk operatør. 

 

Dette grundlæggende krav betyder, at to betingelser skal opfyldes: Ansøgeren skal være en 

økonomisk operatør og være etableret i Unionens toldområde.  

1.II.1. Hvad er en "økonomisk operatør"?  

I artikel 5, stk. 5, i EUTK fastlægges følgende: "økonomisk operatør: en person, der som led i 

sit erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen". 

 

Den juridiske definition af "økonomisk operatør" forudsætter igen opfyldelse af to væsentlige 

betingelser. Ansøgeren skal være "en person" og skal være involveret i aktiviteter, der er 

omfattet af toldlovgivningen. 
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I henhold til artikel 5, stk. 4, i EUTK betyder "person": 

- en fysisk person, 

- en juridisk person, 

- og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i 

henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne. 

 

Hver medlemsstats nationale forskrifter definerer imidlertid, hvem der betragtes som en fysisk 

person, en juridisk person eller en sammenslutning af personer, der anerkendes at have rets- 

og handleevne uden at have fået tillagt status som juridisk person. 

 

Multinationale selskaber består normalt af et moderselskab og datterselskaber og/eller filialer.  

 

Et datterselskab er en juridisk person, dvs. en enkelt juridisk person eller en sammenslutning 

af personer registreret i det nationale selskabsregister i overensstemmelse med selskabsretten i 

den medlemsstat, hvor det relevante datterselskab er etableret. Hvis et moderselskab derfor 

ønsker at opnå AEO-status for en del af eller alle dets datterselskaber, skal der indsendes 

ansøgninger af alle de datterselskaber, der ønsker at opnå AEO-status.  

 

En "filial", på den anden side, er selskabets kontor/forretningssted med en anden beliggenhed 

end selskabet og udgør en del af selskabets samlede aktiver og er således ikke en enkelt 

juridisk person. I dette tilfælde skal en enkelt ansøgning, der omfatter alle EU-filialer, som 

ikke er særskilte juridiske personer eller en samling af juridiske personer, indsendes af det 

moderselskab, der ønsker at opnå AEO-status. For at bestemme den kompetente medlemsstat, 

hvortil den enkelte ansøgning skal indsendes; se også del 3, afsnit I "Bestemmelse af den 

kompetente medlemsstat, hvortil AEO-ansøgningen skal indsendes". 

 

1.II.2. Hvad er en økonomisk operatør "etableret i Unionen"? 

I henhold til artikel 5, stk. 31, i EUTK er en person etableret i Unionens toldområde under 

følgende omstændigheder: 

 

- for så vidt angår en fysisk person: enhver person, som har sit sædvanlige opholdssted i 

Unionens toldområde 

 

- for så vidt angår en juridisk person eller en sammenslutning af personer: enhver 

person, som har sit hjemsted, sit hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionens 

toldområde  

 

I artikel 5, stk. 32, defineres "fast forretningssted" som "et fast forretningssted, hvor både de 

nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem en 

persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres."  

 

Multinationale eller store selskaber består normalt af et moderselskab og datterselskaber eller 

filialer, som kan være etableret i en eller flere medlemsstater. Disse selskaber kan, selv om de 

er faste forretningssteder med det samme moderselskab, have forskellig juridisk status i de 

enkelte medlemsstater, da den juridiske virksomhedsform, hvorunder de driver virksomhed i 

hver enkelt medlemsstat, afhænger af, hvordan de har valgt at drive virksomhed, og af den 

nationale lovgivning i den pågældende medlemsstat. Derfor kan et moderselskab have nogle 

filialer, der anses som særskilte juridiske personer i nogle medlemsstater (dvs. en særskilt 
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juridisk person registreret i det lokale selskabsregister i henhold til selskabslovgivningen i 

medlemsstaten), og desuden nogle faste driftssteder, der ikke anses for at være en særskilt 

juridisk person i andre medlemsstater.  
 

I dette tilfælde skal økonomiske operatører, der ønsker at ansøge om AEO-status for alle faste 

forretningssteder, vurdere, hvilken gruppe de tilhører. Hvis de er juridiske personer eller 

omfattet af definitionen i artikel 5, stk. 4, i EUTK, skal de ansøge særskilt om AEO-status i 

den pågældende medlemsstat. I alle andre tilfælde kan de ikke ansøge særskilt om AEO-

status. En enkelt ansøgning, der omfatter dem alle, skal i stedet indgives af det moderselskab, 

der anses for at være en person i henhold til EU-lovgivningen. 

 

Toldmyndighederne skal også tage hensyn til, at de generelle betingelser er de samme for alle 

typer bevillinger/afgørelser, som den økonomiske operatør ansøger om. Toldmyndighederne 

kan eksempelvis ikke anse en økonomisk operatør for at være en juridisk person, når denne 

f.eks. ansøger om et EORI-nummer, og anse den økonomiske operatør for at være en enkelt 

filial, når denne ansøger om AEO-status, når samme lovgivning anvendes til det.  

 

 

1.II.3. Hvad er en økonomisk operatør "involveret i aktiviteter, der er omfattet af 

toldlovgivningen"? 

Det andet aspekt, der skal tages hensyn til, når det fastslås, om en bestemt ansøger er 

"økonomisk operatør", er, hvorvidt dennes økonomiske aktiviteter er "omfattet af 

toldlovgivningen".  

Ansøgninger om AEO-status kan kun antages fra en økonomisk operatør, som i forbindelse 

med sin virksomhed er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen. Der er på 

baggrund af denne definition en række situationer, hvor den økonomiske operatør ikke kan 

ansøge om AEO-status, da den ikke er involveret i toldaktiviteter, f.eks.: 

 

- en leverandør, der er etableret i EU, som kun distribuerer varer, der allerede er i fri 

omsætning, til en producent, der er etableret i EU  

- en transportør, der blot flytter varer i fri omsætning, som ikke henhører under andre 

toldprocedurer inden for Unionens toldområde 

- en producent, der kun fremstiller varer til det indre marked og anvender råvarer, der allerede 

er i fri omsætning  

- en konsulent, der kun rådgiver/udtaler sig om toldspørgsmål. 

  

Definitionen af økonomisk operatør begrænser ikke begrebet "involveret i aktiviteter, der er 

omfattet af toldlovgivningen" til udelukkende at gælde direkte involvering. En producent, der 

fremstiller varer, der skal udføres, kan ansøge om AEO-status, selv om eksportformaliteterne 

varetages af en anden person. 

Begrebet AEO – sikkerhed og sikring er tæt knyttet til forsyningskædeledelse. Operatører, der 

håndterer varer, som er genstand for toldkontrol, eller håndterer data, der omhandler disse 

varer, kan ansøge om en AEOS-bevilling. 

 

Hvert tilfælde skal imidlertid behandles særskilt med behørig hensyntagen til alle relevante 

forhold for den pågældende økonomiske operatør. 
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1.II.4. Aktører i en international forsyningskæde 

Den internationale forsyningskæde fra første til sidste led omfatter ud fra et toldmæssigt 

synspunkt processen f.eks. fra fremstilling af varer bestemt for eksport til levering af varerne 

til køberen i et andet toldområde (Unionens toldområde eller et andet toldområde). Den 

internationale forsyningskæde er ikke en særskilt identificerbar enhed. Den udgøres af en 

række ad hoc-konstruktioner bestående af økonomiske operatører, der repræsenterer 

forskellige handels-/industrisegmenter. I nogle tilfælde er de økonomiske operatører alle 

kendte, og der har måske eksisteret en langvarig forbindelse, mens de i andre tilfælde kan 

ændre sig hyppigt eller kun er i et kontraktforhold med hinanden vedrørende en enkelt 

opgave/forsendelse. Fra et operationelt synspunkt er henvisningen til "forsyningskæder" bedre 

end "forsyningskæde", idet alle økonomiske operatører kan være involveret i ikke kun én 

teoretisk forsyningskæde, men i mange praktiske forsyningskæder. 

 

I praksis kan mange virksomheder have mere end én rolle i en bestemt forsyningskæde og vil 

varetage mere end ét af ansvarsområderne forbundet med disse roller (f.eks. kan en speditør 

også fungere som toldrepræsentant). Ved ansøgning om AEO-status skal ansøgeren sikre, at 

ansøgningen omfatter de toldrelaterede aktiviteter for alle ansvarsområderne inden for den 

internationale forsyningskæde. 

 

De forskellige aktører, som kan ansøge om AEO-status, og deres forskellige ansvarsområder i 

den internationale forsyningskæde ud fra et toldmæssigt synspunkt er primært følgende: 

 

a) Fabrikant  

Inden for rammerne af den internationale forsyningskæde er en producent en økonomisk 

operatør, som erhvervsmæssigt fremstiller varer, der skal eksporteres. 

En producents ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være: 

- at sikre, at virksomhedens produkter fremstilles sikkert og forsvarligt 

- at sikre produktforsyningssikkerheden over for kunderne 

- at sikre korrekt anvendelse af toldreglerne med hensyn til varernes oprindelse. 

 

b) Eksportør  

Med hensyn til en AEO er en eksportør i henhold til artikel 1, stk. 19, i EUTK DF:  

- den i Unionens toldområde etablerede person, som på det tidspunkt, hvor angivelsen 

antages, er indehaver af kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til 

at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens 

toldområde 

- i andre tilfælde den i Unionens toldområde etablerede person, som har beføjelse til at 

beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde 

 

En eksportørs ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være: 

- ansvar for, at eksportangivelsen er korrekt og for, at den indsendes til tiden, såfremt 

eksportangivelsen indsendes af eksportøren 

- ansvar for at indgive en eksportangivelse med de foreskrevne datakrav 

- varetagelse af de lovmæssige eksportformaliteter i overensstemmelse med 

toldbestemmelserne, herunder handelspolitiske foranstaltninger og, hvor det er 

relevant, toldeksportafgifter 

- sikring af, at varer leveres på sikker og forsvarlig vis til transportøren eller speditøren 

eller toldagenten. 
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c) Speditør  

En speditør tilrettelægger transporten af varer i international handel på vegne af en eksportør, 

en importør eller en anden person. I nogle tilfælde fungerer speditøransøgeren som transportør 

og udsteder sin egen transportkontrakt, f.eks. et konnossement. En speditørs typiske aktivitet 

kan omfatte indhentning, kontrol og udarbejdelse af dokumentation for at opfylde 

toldkravene. 

En speditørs ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være: 

- anvendelse af lovformalia vedrørende transport 

- sikring, hvis det er relevant, af en sikker og forsvarlig transport af varer 

- anvendelse, hvis det er relevant, af reglerne om summariske angivelser i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

 

d) Oplagshavere og andre lagerfacilitetsoperatører  

En oplagshaver er en person, der er autoriseret til at drive et toldoplag, eller en person, der 

driver en midlertidig lagerfacilitet eller frizonefaciliteter. 

En oplagshavers ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være: 

- sikring af, at der er fastlagt tilstrækkelige procedurer, der sikrer, at varerne ikke fjernes 

fra toldkontrol, mens de befinder sig på toldoplag eller under midlertidig opbevaring, 

og opfyldelse af toldoplagsprocedurens forpligtelse ved oplagring af varer eller 

reglerne om midlertidig opbevaring 

- overholdelse af toldoplagsbevillingens eller det midlertidige oplags særvilkår 

- ydelse af passende beskyttelse af oplagsområdet mod adgang for uvedkommende 

- fyldestgørende beskyttelse af varerne mod uautoriseret adgang, ombytning og andre 

indgreb. 

 

e) Toldagent/-repræsentant 

Ved en toldagent forstås i disse Guidelines en person, som udfører toldformaliteter som 

toldrepræsentant som omhandlet i artikel 18 i EUTK. En toldrepræsentant handler på vegne af 

en person, som er involveret i toldrelaterede virksomhedsaktiviteter (f.eks. en importør eller 

en eksportør). En toldrepræsentant kan fungere enten i denne persons navn (direkte 

repræsentation) eller i sit eget navn (indirekte repræsentation). 

En toldagents ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være: 

- anvendelse af de lovformalia i toldbestemmelserne, der er specifikke for den 

pågældende type repræsentation, om at henføre varer under en toldprocedure 

- ansvarlig for, at toldangivelsen eller den summariske angivelse er korrekt og for, at 

den indsendes til tiden. 

 

f) Transportør 

En transportør er generelt den person, der rent faktisk transporterer varerne, eller som har 

indgået en kontrakt og udstedt f.eks. et konnossement eller et luftfragtbrev for varernes 

faktiske transport. En konkret definition af transportøren findes i artikel 5, stk. 40, i EUTK. 

En transportørs ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være at: 

- sørge for en sikker og forsvarlig transport af varer, mens varerne er i transportørens 

forvaring, og undgå navnlig uautoriseret adgang til og indgreb i transportmidlerne og 

de transporterede varer 

- sørge for rettidige transportdokumenter i henhold til lovgivningen 

- anvende de nødvendige lovformalia i overensstemmelse med toldlovgivningen 

- anvende, hvis det er relevant, reglerne om summariske angivelser i overensstemmelse 

med lovgivningen.  



 

 19 

 

g) Importør  

En importør er en økonomisk operatør, som udformer, eller på hvis vegne en importangivelse 

udformes. Ud fra et mere generelt handelssynspunkt og især i forbindelse med AEO-

programmet skal definitionen af den reelle importør imidlertid ses i et bredere perspektiv 

(personen, der udformer importangivelsen er ikke nødvendigvis altid personen, der også 

markedsfører varerne).  

En importørs ansvar i den internationale forsyningskæde kan bl.a. være: 

- ansvarlig i forhold til toldmyndighederne for, at de varer, der frembydes for 

toldmyndighederne, angives til en godkendt toldmæssig bestemmelse eller anvendelse 

- ansvarlig for angivelsens rigtighed og, at den indsendes til tiden 

- ansvarlig for den korrekte anvendelse af reglerne om summariske angivelser, hvis 

importøren er den person, der indsender den summariske indpassageangivelser 

- anvendelse af de nødvendige lovformalia i overensstemmelse med 

toldbestemmelserne 

  vedrørende vareimport 

- anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger og forbud og restriktioner 

- garanti for en sikker og forsvarlig modtagelse af varerne og navnlig undgåelse af 

uautoriseret adgang til og indgreb i varerne. 

 

h) Andre, f.eks. terminaloperatører, stevedorer og godshåndteringsfirmaer.  

 

 

Afsnit III – AEO-fordele 

AEO-bevillingen udstedes til ansøgeren efter en grundig revision af dennes virksomhed og 

ikke til ansøgerens handelspartnere. Den tildelte AEO-status vedrører den økonomiske 

operatør selv og gælder dennes forretningsaktiviteter, og den økonomiske operatør er den 

eneste, der er berettiget til at modtage fordelene. Dette er et generelt princip for alle typer af 

AEO-bevillinger, der kan udstedes til økonomiske operatører med forskellige roller i den 

internationale forsyningskæde  

 

I henhold til artikel 38, stk. 4, i EUTK skal AEO-status anerkendes i alle medlemsstater, og 

derfor skal indehaveren af en AEO-bevilling modtage samme fordele i alle medlemsstater. 

 

AEO-fordele er en integreret del af EU-lovgivningen om AEO-status. 

 

AEO-fordelene, afhængigt af bevillingstype, er opsummeret nedenfor.  

 

For at toldmyndighederne kan give disse fordele, skal den autoriserede økonomiske operatør 

sikre, at dennes EORI-nummer angives til toldmyndighederne. 

 

1.III.1. Lettere adgang til toldforenklinger 

Denne fordel gælder for indehavere af AEOC-bevillinger.  

 

EU's toldlovgivning omfatter følgende tilfælde, hvor en AEO får fordele: 

 

a) AEO-status er et krav for at få adgang til en forenkling/bevilling  

b) nogle af kriterierne for en bestemt forenkling/bevilling er omfattet af AEO-

kriterier  
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c) kriterierne for en bestemt forenkling/bevilling anses for at svare til AEO-

kriterierne. 

 

Såfremt en person, der anmoder om en bestemt forenkling er indehaver af en AEOC-

bevilling, skal toldmyndighederne i henhold til artikel 38, stk. 5, i EUTK ikke undersøge 

kriterier, som allerede er blevet undersøgt i forbindelse med indrømmelse af status som 

autoriseret økonomisk operatør. Det betyder, at toldmyndighederne bør fokusere på nye eller 

yderligere elementer og krav til den enkelte forenkling.  

 

De kriterier, som en autoriseret økonomisk operatør anses for at have opfyldt, kan findes i de 

relevante artikler i gennemførelsesforordningen til EUTK relateret til den specifikke 

forenkling. En liste over de berørte forenklinger findes herunder. 

 

a) Tilfælde, hvor AEO-status er et krav for at få adgang til en forenkling/bevilling: 

- samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb for eksisterende toldskyld og afgifter, 

artikel 95, stk. 3, i EUTK  

- centraliseret toldbehandling (hvor der er krav om en bevilling), artikel 179, stk. 2, i 

EUTK 

- indskrivning i klarererens regnskaber med dispensation for forpligtelsen til at 

frembyde varerne, artikel 182, stk. 3, i EUTK 

- egen beregning, artikel 185 i EUTK og artikel 151 i EUTK DF.  

 

b) Tilfælde, hvor nogle af kriterierne for en bestemt forenkling/bevilling er omfattet af AEO-

kriterier (anvendelse af artikel 38, stk. 5, i EUTK): 

- toldrepræsentant, der leverer ydelser i en anden medlemsstat end den, hvor den 

pågældende er etableret, artikel 18, stk. 3, i EUTK  

- bevilling til forenkling relateret til varers toldværdi, artikel 71 i EUTK DF  

- samlet sikkerhedsstillelse, artikel 95, stk. 1, i EUTK 

- samlet sikkerhedsstillelse eller fritagelse for sikkerhedsstillelse for toldskyld og andre 

afgifter, der er opstået, artikel 95, stk. 2, i EUTK 

- tilladelse til at anvende en midlertidigt forbudt samlet sikkerhedsstillelse, artikel 96, 

stk. 2, i EUTK 

- godkendelse af et andet sted end det kompetente toldsted (frembydelse af varer), 

artikel 115 i EUTK DF  

- bevilling til fast rutefart, artikel 120 i EUTK DF 

- autoriseret udsteder (bevis på toldstatus), artikel 128 i EUTK DF  

- autoriseret bananvejer, artikel 155 i EUTK DF  

- bevilling til forenklede toldangivelser, artikel 145 i EUTK DF 

- bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber, artikel 150 i EUTK DF 

- godkendt modtager (TIR), artikel 187 i EUTK DF  

- bevilling til forenklinger i forbindelse med forsendelser, artikel 191 i EUTK DF.  

 

c) Tilfælde, hvor kriterierne for en bestemt forenkling/bevilling anses for at svare til AEO-

kriterierne: 

- bevilling til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, artikel 148, stk. 2, litra 

b), og stk. 4, tredje afsnit, i EUTK 

- bevilling til særlige procedurer, artikel 211, stk. 3, litra b), artikel 214, stk. 2, og artikel 

223, stk. 2, andet afsnit, i EUTK.  
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Det skal bemærkes, at AEO-status blev indført i EU's toldlovgivning efter de øvrige 

forenklinger, og størstedelen af de økonomiske operatører har derfor allerede bevilling til 

dem, før de opnår AEO-status. Denne særlige fordel er stadig meget vigtig for autoriserede 

økonomiske operatører eller dem, der overvejer at ansøge om AEO-status, og endnu vigtigere 

for toldmyndighederne. Planlægningen af en eventuel kontrol af den autoriserede økonomiske 

operatør skal koordineres med kontrollen af andre tildelte tilladelser, så dobbeltarbejde kan 

undgås i størst muligt omfang. For at udnytte denne fordel bedst muligt for både de 

autoriserede økonomiske operatører og toldmyndighederne, bør der tages hensyn til følgende: 

- da forenklinger er betinget af opfyldelse af visse AEO-kriterier, er det nødvendigt at 

sikre/opretholde sammenhængen/afhængigheden mellem den specifikke bevilling og 

AEO-status under hele processen, ikke kun i ansøgningsfasen, men også ved 

overvågning og fornyet vurdering, når tilladelse/status er tildelt  

- undersøgelsen af de relevante AEO-kriterier før tildeling af en AEO-status er ikke en 

"abstrakt" øvelse og foretages altid ud fra den økonomiske operatørs særlige 

forretningsaktiviteter. Når en ansøgning om en specifik bevilling indgives, bør 

toldmyndighederne derfor ikke gennemgå de kriterier igen, der allerede er undersøgt, 

men udelukkende fokusere på eventuelle nye elementer/krav.  

 

For yderligere oplysninger henvises desuden til "Simplifications – Title V UCC/ "Guidance 

for MSs and Trade"  (TAXUD/A2/31/03/2016). 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/g

uidance_simplifications_en.pdf ". 

 

1.III.2. Forudgående underretning 

Denne fordel, som giver indehaveren af en AEO-bevilling en logistisk fordel ved bedre at 

kunne planlægge og optimere transport og logistik, minimere logistikforsinkelser og nedsætte 

transportomkostninger, kan finde anvendelse:  

 

a) på indehavere af både AEOC- og AEOS-bevillinger:  

I artikel 38, stk. 6, i EUTK og artikel 24, stk. 3, i EUTK DF fastlægges følgende: "Indgiver en 

autoriseret økonomisk operatør en angivelse til midlertidig opbevaring eller en toldangivelse 

i henhold til kodeksens artikel 171, skal det toldsted, der er kompetent til at modtage denne 

angivelse til midlertidig opbevaring eller den pågældende toldangivelse, underrette den 

autoriserede økonomiske operatør, hvis sendingen er udvalgt til toldkontrol. Denne 

underretning skal finde sted, før varerne frembydes for SKAT. 

Underretningen foretages ikke, hvis det kan bringe den kontrol, der skal udføres, eller 

resultaterne heraf, i fare." Dette omfatter også kontrol på vegne af andre statslige 

myndigheder, hvor dette er relevant. 

Det er vigtigt at skelne mellem forudgående underretninger i forbindelse med sikkerhed og 

sikring og forudgående underretninger i forbindelse med anvendelse af andre foranstaltninger 

fastsat i toldlovgivningen. 

 

Det betyder, at kun økonomiske operatører med AEOS-status modtager forudgående 

underretning i tilfælde af sikkerheds- og sikringsrelaterede toldkontroller, mens operatører 

med AEOC-status modtager forudgående underretning i tilfælde af ikke-sikkerhedsrelateret 

toldkontrol.  

 

b) kun på indehavere af en AEOS-bevilling: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_simplifications_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_simplifications_en.pdf
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I artikel 24, stk. 2, i EUTK DF fastlægges det, at hvis en AEOS har indgivet en summarisk 

indpassageangivelse, skal toldstedet for den første indpassage underrette denne AEOS, hvis 

sendingen er udvalgt til fysisk kontrol. Denne underretning skal finde sted, før varerne 

ankommer til Unionens toldområde, forudsat at denne AEOS er tilsluttet de elektroniske 

toldsystemer. Den forudgående underretning kan være specielt vigtig for autoriserede 

økonomiske operatører i store havne, da det vil give dem bedre mulighed for at tilrettelægge 

deres arbejde.  

 

Underretningen foretages ikke, hvis det kan bringe den kontrol, der skal udføres, eller 

resultaterne heraf, i fare. Toldmyndighederne kan imidlertid gennemføre en fysisk kontrol, 

selv om den autoriserede økonomiske operatør ikke er blevet underrettet. 

 

 

1.III.3. Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller 

Denne fordel gælder for indehavere af både AEOC- og AEOS-bevillinger.  

 

I artikel 38, stk. 6, i EUTK og artikel 24, stk. 1, i EUTK DF fastlægges det, at en AEO 

undergives færre fysiske og dokumentbaserede kontroller end andre økonomiske operatører 

for så vidt angår toldkontrol afhængigt af arten af den indrømmede bevilling. 

Toldmyndighederne kan imidlertid beslutte sig for at kontrollere en autoriseret økonomisk 

operatørs forsendelser med henvisning til en specifik trussel eller kontrolforpligtelser i medfør 

af anden EU-lovgivning (dvs. i forbindelse med produktsikkerhed osv.). 

 

Der er samtidig også eksempler, hvor AEO-status betragtes positivt ved andre kontroller.6 

 

Det er også vigtigt at skelne mellem kontroller i forbindelse med sikkerhed og sikring og 

kontroller i forbindelse med anvendelse af andre foranstaltninger fastsat i toldlovgivningen. 

 

Det betyder, at kun indehavere af AEOS-bevillinger har fordel af færre fysiske og 

dokumentbaserede kontroller i forbindelse med sikkerhed og sikring, mens indehavere af 

AEOC-bevillinger har fordel af færre fysiske og dokumentbaserede kontroller i forbindelse 

med andre foranstaltninger i toldlovgivningen. Dette omfatter færre kontroller på import- eller 

eksportstedet og ved efterfølgende kontroller.  

 

Den lavere risikovurdering skal indarbejdes i toldmyndighedernes risikoforvaltningssystemer 

for at udløse denne fordel. Selv om den lavere risikovurdering skyldes, at der altid tages 

positivt hensyn til den autoriserede økonomiske operatørs status, kan reduktionen i antallet af 

kontroller variere afhængigt af den autoriserede økonomiske operatørs rolle og ansvar i den 

pågældende forsyningskæde. 

 

                                                 
6 Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/2008 af 17. december 2008 om overvågning i 

form af fysisk kontrol i forbindelse med eksport af landbrugsprodukter, der giver ret til 

udbetaling af restitutioner eller andre beløb. 
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Der skal også tages hensyn til, at denne fordel er forbundet med den samlede risikovurdering 

for en bestemt transaktion. Selv om AEO-status altid vil betyde gunstig behandling, kan andre 

risikoindikatorer, f.eks. oprindelsesland osv., udløse nødvendigheden af en kontrol. 

 

Under hensyntagen til ovennævnte generelle principper er følgende eksempler på mulige 

situationer: 

 

a) summarisk indpassageangivelse (ENS): 

 

I de fleste af disse tilfælde er det transportøren, der skal opfylde kravene, og som har 

ansvaret i forbindelse med indsendelsen af en summarisk indpassageangivelse. Hvis han er 

personen, der indsender den summariske indpassageangivelse, og er indehaveren af en AEOS-

bevilling, er han direkte berettiget til en lavere risikovurdering, forudsat hans systemer og 

procedurer i forbindelse med forsendelsessikkerhed, handelspartnere og medarbejdere 

allerede er undersøgt af toldmyndighederne. Hvis både transportøren og modtageren er 

indehavere af en AEOS-bevilling, kan kontrolniveauet lempes yderligere. 

 

Hvis den angivne afsender også er indehaver af en AEO-bevilling udstedt af en 

toldmyndighed i et tredjeland, som anerkendes af EU under aftalen om gensidig anerkendelse 

(se del 1, afsnit IV og del 6 i disse Guidelines om "Gensidig anerkendelse"), vil alle parter 

angivet i den summariske indpassageangivelse, herunder dem, der har direkte oplysninger om 

de omhandlede varer, have fået deres sikkerheds- og sikringssystemer efterprøvet af 

toldmyndighederne enten i EU eller ved en sammenlignelig proces af toldmyndighederne i 

tredjelandet. Dette vil bidrage til at maksimere sikkerheden i forsyningskæden fra første til 

sidste led og medføre endnu flere lempelser af kontrollen i forbindelse med sikkerhed og 

sikring. 

 

Der kan også være tilfælde, hvor de data, der er nødvendige i forbindelse med den 

summariske indpassageangivelse, indgives via en toldangivelse (f.eks. for forsendelse). 

Lempelserne vurderes på samme måde under hensyntagen til de berørte aktørers rolle og 

ansvar. En speditør med AEO-status er eksempelvis den hovedforpligtede på en 

forsendelsesangivelse med datasættet til den summariske indpassageangivelse. I dette tilfælde 

skal der tages hensyn til bevillingstypen først. Hvis speditøren er indehaver af en AEOC-

bevilling, kan risikovurderingen i forbindelse med den pågældende toldprocedure lempes 

tilsvarende, idet speditøren er den hovedforpligtede som for den traditionelle toldangivelse til 

forsendelse. Han er (også finansielt) ansvarlig for de transporterede varer og for 

nøjagtigheden af de givne oplysninger samt for overholdelsen af reglerne for forsendelse fra 

afgangsstedet til bestemmelsesstedet.  

Den hovedforpligtede skal imidlertid være indehaver af en AEOS-bevilling for at få lempelse 

i risikovurderingen, for så vidt angår sikkerheds- og sikringskontroller. 

 

Det er værd at bemærke, at de nye datakrav til den summariske indpassageangivelse og 

registreringsordninger vil omfatte forskellige aktører i forsyningskæden, hvis AEO-status skal 

tages i betragtning. Denne nye ordning vil imidlertid først finde anvendelse, når den nye ICS 

2.0 er trådt i kraft.  

 

b) toldangivelse med sikkerheds- og sikringsdata til summarisk udpassageangivelse 

 (EXS): 
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I de fleste tilfælde sørger eksportøren for sikkerheds- og sikringsdataene via 

eksporttoldangivelsen. Hvis eksportøren er indehaver af en AEOS-bevilling, får han derfor 

generelt flere lempelser af kontrollen i forbindelse med sikkerhed og sikring. 

 

c) toldangivelser (sikkerheds- og sikringsdata til ENS/EXS er ikke inkluderet): 

 

- indehaveren af en AEOC-bevilling er toldagent, og den kunde, han eller hun 

repræsenterer, er en ikke-autoriseret økonomisk operatør. AEO-toldagenten indgiver en 

toldangivelse om overgang til fri omsætning:  

 

Toldmyndighederne skal generelt sænke risikovurderingen i overensstemmelse med, i hvor 

høj grad AEO-toldagenten er inddraget i repræsentationen af kunden. Dette afhænger af typen 

af repræsentation. 

 

Tildeling af fordele er forbundet med begrebet "klarerer". Det er vigtigt at bemærke, at 

"klarerer" i henhold til artikel 5, stk. 15, i EUTK betyder "den person, der indgiver en 

toldangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en summarisk indpassageangivelse, en 

summarisk udpassageangivelse, en reeksportangivelse eller en reeksportmeddelelse i eget 

navn, eller den person, i hvis navn en sådan angivelse eller meddelelse foretages". 

 

I forbindelse med direkte repræsentation er toldagenten en direkte repræsentant for 

importøren, hvilket betyder, at toldagenten handler på vegne af importøren. "AEO-

indehaveren" (toldagenten) og "klarereren" (importøren) er således ikke samme person.  

 

Under hensyntagen til, at toldmyndighederne har kontrolleret toldagentens toldrutiner og -

forretningsgange, bør dennes AEO-status tælle i positiv retning. Samtidig skal der imidlertid 

også tages hensyn til, at den, der i dette tilfælde er ansvarlig for oplysningernes nøjagtighed 

på toldangivelsen, de forelagte dokumenters ægthed og overholdelse af alle forpligtelser i 

forbindelse med de pågældende varers import under denne procedure, er klarereren 

(importøren, som ikke er en autoriseret økonomisk operatør) og ikke indehaveren af en AEO-

bevilling.  

 

I tilfælde af indirekte repræsentation handler toldagenten med AEO-status i eget navn. Han 

eller hun er "klarereren", og de forretningsgange, denne har etableret til at bære ansvaret 

nedfældet i artikel 5, stk. 15, i EUTK, er blevet verificeret af toldmyndighederne.  

 

- indehaveren af en AEOC-bevilling er importør og samarbejder med en toldagent, 

som ikke er en autoriseret økonomisk operatør. Importøren indsender en toldangivelse om 

overgang til fri omsætning: 

 

Risikoforvaltningen skal håndteres i overensstemmelse med, i hvor høj grad toldagenten er 

inddraget i kundens forbindelse med toldmyndighederne. 

 

1.III.4. Prioriteret behandling af forsendelser, hvis de udvælges til kontrol 

Denne fordel gælder for indehavere af både AEOC- og AEOS-bevillinger.  

 

I artikel 24, stk. 4, første afsnit, i EUTK DF fastlægges det, at hvis sendinger, der er angivet af 

en AEO, er udvalgt til fysisk kontrol eller dokumentbaseret kontrol, gennemføres kontrollen 

som en prioriteret opgave.  
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Tildelingen af denne fordel er direkte forbundet med og afhængig af den anvendte 

transportform og infrastrukturen på den facilitet, hvor kontrollen finder sted.  

 

1.III.5. Valg af kontrolsted 

Denne fordel gælder for indehavere af både AEOC- og AEOS-bevillinger.  

 

I artikel 24, stk. 4, andet afsnit, i EUTK DA fastlægges det, at kontrollen efter anmodning fra 

en AEO kan gennemføres et andet sted end det sted, hvor varerne frembydes for SKAT. Dette 

alternative sted kan eventuelt betyde kortere forsinkelser og/eller lavere omkostninger. Dette 

forudsætter dog, at der er indgået en individuel aftale med den pågældende toldmyndighed. 

Det valgte kontrolsted skal altid give toldmyndighederne mulighed for at gennemføre den 

nødvendige kontrol og ikke påvirke resultatet af kontrollen. 

 

Selv om muligheden for valg af kontrolsted i henhold til artikel 238, andet afsnit, i EUTK DF 

også gives til alle økonomiske operatører på andre vilkår og med andre procedurer, skelnes 

der mellem de generelle bestemmelser og bestemmelsen i form af en fordel for autoriserede 

økonomiske operatører, idet toldmyndighederne kan tage hensyn til status, når det besluttes 

om anmodningen skal imødekommes.  

 

 Der kan opstå forskellige praktiske situationer for en AEO, f.eks.:  

 

- en AEO kan i enkelte tilfælde i forbindelse med særlige transaktioner anmode om, at 

kontrollen gennemføres et andet sted 

I dette tilfælde skal toldmyndighederne tage hensyn til AEO-status. Hvis ingen andre 

omstændigheder forhindrer det, skal toldmyndighederne tillade, at kontrollen gennemføres 

på det sted, som den autoriserede økonomiske operatør har valgt. Dette er situationer, hvor 

den autoriserede økonomiske operatørs status og toldmyndighedernes viden kan benyttes 

som en fordel, som andre operatører ikke nyder godt af.  

 

- som følge af en AEO's forretningsaktiviteter har denne behov for at anvende denne 

mulighed permanent og kombineret med alle de øvrige "muligheder" i henhold til 

indskrivelsen i klarererens regnskaber med dispensation for forpligtelsen til at frembyde 

varerne som fastlagt i artikel 182, stk. 3, i EUTK. 

I dette tilfælde er AEO-status ikke tilstrækkeligt til at tillade den økonomiske operatør 

automatisk anvendelse af denne forenkling og permanente toldbehandling af varerne i 

dennes lokaler. Selv om der kræves AEOC-status for at få adgang til denne forenkling, er 

der behov for en særskilt anvendelse af denne bevilling. 

 

 

1.III.6. Indirekte fordele 

Det er vigtigt at påpege, at en autoriseret økonomisk operatør, ud over de direkte fordele 

fastsat i lovgivningen, kan opnå fordele, der ikke er direkte forbundet med toldsiden af dennes 

virksomhed. Selv om de betragtes som "indirekte" fordele og derfor ikke udtrykkeligt 

afspejles i lovgivningen, er de vigtige, eftersom de kan have en yderst positiv virkning på den 

autoriserede økonomiske operatørs samlede virksomhed. 

 

Nedenstående afsnit indeholder eksempler på indirekte fordele. 

 



 

 26 

1.III.6.1. Anerkendelse som en sikker og sikret handelspartner 

En autoriseret økonomisk operatør, der opfylder sikkerheds- og sikringskriteriet, anses for at 

være en sikker og sikret partner i forsyningskæden. Dette betyder, at den autoriserede 

økonomiske operatør gør alt, hvad der står i dennes magt for at nedbringe trusler mod de 

forsyningskæder, hvor denne er involveret. AEO-status, herunder muligheden for at anvende 

AEO-logoet, forbedrer den økonomiske operatørs ry. Selv om det ikke er nødvendigt 

udelukkende at arbejde med autoriserede økonomiske operatører, vil en AEO-status have en 

positiv indflydelse på den nyoprettede forretningsforbindelse. Det skal bemærkes, at 

operatører kan kontrollere listen over de autoriserede økonomiske operatører, som har givet 

samtykke til offentliggørelsen af deres data på TAXUD's websted:  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en 
 

1.III.6.2. Bedre relationer til toldmyndighederne og andre statslige myndigheder 

Det partnerskab, som er etableret under bevillingsprocessen, og det fortsatte samarbejde vil 

give en bedre gensidig forståelse og give skræddersyede løsninger, som er gavnlige for begge 

parter.  

 

En AEO bør have en fast kontaktperson/e-mailadresse hos toldmyndigheden, hvortil 

forespørgsler kan rettes. Kontaktpersonen kan muligvis ikke besvare alle spørgsmål, men kan 

vejlede den autoriserede økonomiske operatør om, hvordan denne bedst kommer videre, og 

hvem denne skal kontakte. 

 

AEO-status vinder anerkendelse og betydning på mange områder. Der er i øjeblikket en 

række certifikater eller bevillinger på andre politikområder, som kræver opfyldelse af enten et 

eller flere AEO-kriterier eller direkte AEO-status.  

 

Del 4, afsnit II i disse Guidelines indeholder detaljerede oplysninger om udveksling af 

oplysninger mellem toldmyndighederne og andre statslige myndigheder.  

 

 

1.III.6.3. Andre indirekte fordele 

AEO-systemet giver økonomiske operatører lejlighed til at foretage en detaljeret analyse af 

alle deres relaterede internationale forsyningskædeprocesser. Alle berørte afdelingers 

aktiviteter bliver almindeligvis vurderet under udarbejdelsen af AEO-ansøgningen. I de fleste 

tilfælde optimeres effektiviteten og samarbejdet mellem disse tjenester med det formål at gøre 

forsyningskæden mere gennemsigtig og synlig. 

Operatørernes investering i sikkerheds- og sikringsstandarder kan give positive resultater på 

følgende områder: Synlighed og sporbarhed, personlig sikkerhed, udvikling af standarder, 

leverandørvalg og investering, sikkerhed i forbindelse med transport og forsendelse, 

opbygning af kendskabet til organisatoriske strukturer og deres kapacitet, samarbejde mellem 

parterne i forsyningskæden, proaktive investeringer i teknologi og frivillig overholdelse af 

sikkerhedsforskrifter. 

Som eksempler på indirekte fordele, som disse positive virkninger kan give anledning til, kan 

nævnes: 
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- mindre tyveri og tab 

- færre forsinkede forsendelser 

- forbedret planlægning 

- bedre kundeservice 

- større kundeloyalitet 

- bedre lagerstyring 

- større engagement hos medarbejderne 

- færre sikkerheds- og sikringshændelser 

- lavere udgifter til kontrol af leverandører og øget samarbejde 

- mindre kriminalitet og hærværk 

- bedre sikkerhed og kommunikation mellem partnerne i forsyningskæden. 

 

Følgende tabel opsummerer de forskellige tilgængelige fordele:  

 

Fordel AEOC  AEOS Henvisning 

Lettere adgang til toldforenklinger X 
 

Art. 38, stk. 5, i 

EUTK 

Færre fysiske og dokumentbaserede 

kontroller 

- vedrørende sikkerhed og sikring 

- vedrørende anden toldlovgivning 

 

 

 

X 

X 

Artikel 24, stk. 1, i 

EUTK DF 

Artikel 38, stk. 6, i 

EUTK 

Forudgående underretning i tilfælde 

af udvælgelse til fysisk kontrol 

(vedrørende sikkerhed og sikring) 
 

X 

Artikel 24, stk. 2, i 

EUTK DF  

Art. 38, stk. 6, i 

EUTK 

Forudgående underretning i tilfælde 

af udvælgelse til toldkontrol  

- vedrørende sikkerhed og sikring 

- vedrørende anden toldlovgivning 

 

 

X 

X 

Artikel 24, stk. 3, i 

EUTK DF  

Art. 38, stk. 6, i 

EUTK 

Prioriteret behandling ved 

udvælgelse til kontrol 
X X 

Artikel 24, stk. 4, i 

EUTK DF 

Art. 38, stk. 6, i 

EUTK 

Mulighed for at anmode om, at 

toldkontrollen udføres på et bestemt 

sted 

X X 

Artikel 24, stk. 4, i 

EUTK DF 

Art. 38, stk. 6, i 

EUTK 

Indirekte fordele X X 
 

Gensidig anerkendelse med 

tredjelande  
X 

Aftaler om gensidig 

anerkendelse 

Artikel 38, stk. 7, i 
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EUTK 

 

 

Afsnit IV – Samarbejde mellem toldmyndighederne og andre statslige myndigheder 

Samarbejde med andre kompetente myndigheder og tilpasning af programmer er blevet 

identificeret og anerkendt som et centralt element for den videre udvikling af et robust AEO-

program. Det skal sikre den globale forsyningskæde og undgå dobbeltarbejde og -

omkostninger for myndigheder og økonomiske operatører.  

Det er fra begyndelsen blevet indført på internationalt plan i WCO SAFE samt i EU-

lovgivningen.  

 

På EU-plan er arbejdet indledt på en række områder (f.eks. luftfartssikkerhed, det maritime 

område, eksportkontrol osv.) med henblik på at identificere synergier og undgådobbeltarbejde. 

 

EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring og navnlig indarbejdelse af et specifikt 

mål om samarbejde og informationsdeling mellem toldmyndigheder og andre myndigheder 

spiller en afgørende rolle på dette område. 

 

 

Der er desuden en række certifikater eller bevillinger på andre politikområder, som kræver 

opfyldelse af enten et eller flere AEO-kriterier eller direkte AEO-status:  

 

 lovgivning om civil luftfart7 

Hvis indehaveren af en AEOS-bevilling ansøger om status som godkendt fragtagent eller 

kendt befragter, anses de respektive sikkerhedskrav for at være opfyldt, for så vidt at 

kriterierne for tildeling af AEO-status er de samme som eller svarer til kriterierne for tildeling 

af status som godkendt fragtagent eller kendt befragter. Det samme gælder omvendt. 

 

Hvis det drejer sig om en registreret kunde, behøver indehavere af en AEOS-bevilling ikke 

underskrive forpligtelseserklæringen "registreret kunde", men anerkendes som registreret 

kunde af den godkendte fragtagent, forudsat at alle andre krav, som er fastlagt i EU-

lovgivningen inden for luftfartssikkerhed er opfyldt. 

 

 Godkendt økonomisk aktør (APEO)8 

 

Økonomiske operatører, der beskæftiger sig med fiskerivarer og fangstattester, kan ansøge om 

status som en godkendt økonomisk aktør. Den godkendte økonomiske aktør vil være 

berettiget til at anvende forenklede procedurer ved import af fiskerivarer i EU. 

 

                                                 
7  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998. 

8  Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri. 
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For at kunne tildeles APEO-status skal ansøgeren have AEO-status som fastsat i de relevante 

retsforskrifter. Ansøgningsproceduren er desuden forenklet, hvis APEO-ansøgeren er 

indehaver af en AEOS-bevilling.  

 

 Andre 

Sikkerhed og sikring får øget betydning for forskellige virksomheder. AEO-status er et af de 

største sikkerhedstiltag på verdensplan og tiltrækker sig øget opmærksomhed.  

Samtidig fremmer certifikater og bevillinger indrømmet af toldmyndighederne eller andre 

statslige myndigheder bevillingsproceduren.  

 

 

Se også del 3.III.4.2. Certifikater/bevillinger udstedt af toldmyndighederne eller andre 

statslige myndigheder 

 

 

Afsnit V – Gensidig anerkendelse 

I mange år fastsatte WCO og toldmyndighederne målet om at forbedre sikkerheden af 

internationale forsyningskæder og samtidig gøre det lettere at sikre pålidelige og sikre 

økonomiske operatører. WCO's SAFE-ramme (Framework of Standards to Secure and 

Facilitate Global Trade) opfordrer toldmyndighederne til at nå til enighed om gensidig 

anerkendelse af AEO og sikkerhedsforanstaltninger.  

Et styrket samarbejde mellem handelspartnere med hensyn til sikkerhed og handelslettelser 

har spillet en vigtig rolle i EU. Gensidig anerkendelse af AEO-status er et vigtigt element i 

forhold til at styrke og fremme sikkerheden af forsyningskæden fra første til sidste led og øge 

fordelene for de erhvervsdrivende. 

Gensidig anerkendelse indebærer, at én toldmyndighed i ét land 

 anerkender den AEO-bevilling, som er udstedt under det andet program og 

 

 accepterer at give betydelige, sammenlignelige og, om muligt, gensidige fordele/lettelser 

til de gensidigt anerkendte autoriserede økonomiske operatører. 

 

Fordele ved gensidig anerkendelse omfatter bl.a.:  

 færre kontroller – status for deltagere i handelspartnerskabsprogrammer anerkendes af 

begge programmer og anvendes som risikovurderingsfaktor i de automatiserede 

kontroludvælgelsessystemer 

 

 risikostyring – toldmyndigheder kan identificere pålidelige erhvervsdrivende og fokusere 

deres kontrol på forsendelser fra ukendte/upålidelige erhvervsdrivende 

Detaljerede oplysninger om gensidig anerkendelse og gennemførelse deraf findes i del 6 i 

disse Guidelines.   
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Afsnit VI – AEO-logoet 

Autoriserede økonomiske operatører er berettiget til at anvende AEO-logoet:  

    

AEO-logoet er ophavsretligt beskyttet af EU.  

Logoet gives af den udstedende toldmyndighed og kan ikke frit downloades. Den udstedende 

toldmyndighed bør give dette sammen med klare instrukser om, hvornår og hvordan det 

anvendes.  

AEO-logoet kan anvendes på følgende betingelser: 

- retten til at anvende logoet er betinget af en gyldig AEO-bevilling 

- kun indehaveren af en AEO-bevilling kan anvende logoet 

- en AEO skal straks ophøre med at bruge logoet, hvis AEO-status suspenderes eller 

tilbagekaldes 

 

Ethvert misbrug vil blive retsforfulgt i henhold til EU-lovgivningen.   
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DEL 2. AEO-kriterier 

Afsnit I – Overholdelse af told- og skattelovgivningen, herunder fravær af alvorlige 

strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed 

 

2.I.1. Generelt 

I artikel 39, litra a), i EUTK stilles der krav om fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller 

gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder af alvorlige strafbare 

handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed. Endvidere fastsættes det i 

artikel 24 i EUTK GF, at dette kriterium anses for at være opfyldt, hvis ansøgeren i løbet af de 

seneste tre år ikke har begået en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og 

skattelovgivningen og ikke har gjort sig skyldig i alvorlige strafbare handlinger i tilknytning 

til dennes økonomiske virksomhed. I denne forbindelse skelnes der i artikel 24 i EUTK GF 

mellem fysiske og ikke-fysiske personer: 

 

Såfremt ansøgeren er en fysisk person, skal ovennævnte betingelser opfyldes af  

a) ansøgeren og  

b) i givet fald den medarbejder, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender.  

 

Såfremt ansøgeren ikke er en fysisk person, skal ovennævnte kriterium opfyldes af 

a) ansøgeren og  

b) den person, som er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse 

c) den medarbejder, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender.  

 

En definition af toldlovgivningen findes i artikel 5, stk. 2, i EUTK. "Skattelovgivningen" skal 

forstås i et bredere perspektiv og omfatter ikke kun skatter i forbindelse med import og 

eksport af varer (f.eks. moms, selskabsskat, punktafgifter osv.). På den anden side bør 

"skattelovgivningen" begrænses til skatter, der hænger direkte sammen med ansøgerens 

økonomiske virksomhed. 

Overholdelsen af told- og skattelovgivningen kan anses for at være tilfredsstillende, hvis den 

toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, anser en overtrædelse for at være 

mindre betydelig set i forhold til antallet eller omfanget af de relaterede aktiviteter, og 

toldmyndigheden ikke betvivler, at ansøgeren er i god tro. 

Hvis den person, der udøver kontrol over ansøgeren, er etableret eller bosat i et tredjeland, 

eller hvis ansøgeren har været etableret i mindre end tre år, skal toldmyndighederne vurdere 

opfyldelsen af dette kriterium på grundlag af foreliggende oplysninger.  

 

Det anbefales, at de kompetente toldmyndigheder i hele EU tager hensyn til følgende fælles 

særlige omstændigheder ved vurderingen af overtrædelsen: 

- vurderingen af opfyldelsen skal omfatte opfyldelse af alle ansøgerens toldaktiviteter, 

herunder alle relevante beskatningselementer, og tage højde for eventuelle alvorlige 

strafbare handlinger i forbindelse med ansøgerens økonomiske virksomhed 

- udtrykket "overtrædelse" skal ikke kun henvise til de handlinger, der opdages af 

toldmyndighederne ved kontrollen på tidspunktet, hvor varerne indføres i Unionens 

toldområde eller henføres under en toldprocedure. Alle overtrædelser af 

toldlovgivningen, skattelovgivningen eller strafferetten, der opdages ved en 
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efterfølgende kontrol, der udføres på et senere tidspunkt, skal også tages i betragtning 

og vurderes. Det samme skal overtrædelser, der kan opdages i forbindelse med andre 

toldtilladelser og enhver anden informationskilde, som toldmyndighederne har til 

rådighed 

- der skal også tages hensyn til overtrædelser foretaget af speditører, toldagenter eller 

andre tredjeparter på vegne af ansøgeren. Ansøgeren skal dokumentere, at der er 

truffet passende foranstaltninger til at sikre, at personer, der handler på dennes vegne, 

overholder reglerne, f.eks. klare instruktioner til disse parter, overvågning og kontrol 

af angivelsernes nøjagtighed og afhjælpende foranstaltninger, når der sker fejl 

- der må ikke ses bort fra ansøgerens manglende opfyldelse af anden national 

lovgivning, der ikke er told- eller skattelovgivning, i de forskellige medlemsstater. I 

dette tilfælde skal manglerne ses i lyset af god tro hos operatøren og betydningen for 

dennes toldaktiviteter 

- hvor sanktioner i forbindelse med en bestemt overtrædelse ændres af den kompetente 

myndighed efter en klage, skal deres vurdering af overtrædelsens karakter baseres på 

den ændrede afgørelse. Hvis sanktionen for en overtrædelse fuldstændigt frafaldes af 

den kompetente myndighed, anses overtrædelsen for ikke at have fundet sted.  

 

 

Inden der træffes en beslutning om, hvorvidt kriteriet om opfyldelse er opfyldt, er det 

nødvendigt at sammenligne det samlede antal overtrædelser begået af ansøgeren med 

det samlede antal toldtransaktioner gennemført af ansøgeren i samme periode for at 

fastsætte passende forholdsregler. I denne forbindelse skal der tages hensyn til de 

forskellige typer aktiviteter, for så vidt angår antallet og mængden af toldangivelser og 

transaktioner gennemført af ansøgeren.  

 

2.I.2. Mindre væsentlige overtrædelser 

Mindre væsentlige overtrædelser er handlinger, der, selv om der forelå en faktisk overtrædelse 

af told- og skattelovgivningen, ikke er tilstrækkeligt alvorlige til at blive anset som en 

risikoindikator med hensyn til varernes internationale bevægelse, sikkerhedsforhold eller 

toldskyld ved påkrav. 

 

Når det drejer sig om at fastslå, om en overtrædelse er mindre væsentlig, skal der tages 

hensyn til, at alle overtrædelser er forskellige og bør behandles individuelt i forhold til den 

økonomiske operatørs tidligere opfyldelse af toldkravene, type af aktiviteter og størrelse. Hvis 

det besluttes, at overtrædelsen kan betragtes som værende en mindre væsentlig overtrædelse, 

skal operatøren fremlægge bevis for de foranstaltninger, denne agter at gennemføre for at 

nedbringe antallet af fejl i sine toldtransaktioner. 

 

Nedenstående vejledende tjekliste kan anvendes af toldmyndighederne, når de skal vurdere, 

om en overtrædelse kan anses for at være en mindre væsentlig overtrædelse: 

- der må ikke være tale om overlagt svindel 

- overtrædelserne skal betragtes på et kumulativt grundlag, men i forhold til det samlede 

antal transaktioner 

- fastlæggelse af om overtrædelsen var en isoleret eller sporadisk handling udført af én 

person i virksomheden 

- overtrædelsens kontekst skal altid tages i betragtning 
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- ansøgerens interne kontrolsystemer skal være på plads, og der skal tages hensyn til, 

om overtrædelserne er konstateret af ansøgeren selv som følge af dennes egen interne 

kontrol, og hvorvidt de straks er blevet meddelt toldmyndighederne 

- om ansøgeren straks har truffet foranstaltninger til at bringe forholdene i orden eller 

undgå disse handlinger i fremtiden 

- overtrædelsens karakter – toldmyndighederne skal tage hensyn til overtrædelsens 

karakter og omfang. Nogle fejl kan karakteriseres som "mindre væsentlige", fordi de 

ikke har nogen indflydelse på den told, der skal betales, f.eks. en forkert tarifering af 

to varer med den samme toldsats og ingen forskel i de regler, der gælder for dem 

(f.eks. forbud og restriktioner). Andre overtrædelser kan indvirke på tolden, der skal 

betales, men forskellen anses for at være ubetydelig i forhold til antallet og omfanget 

af angivelser indsendt af ansøgeren.  

 

Hvis resultatet af vurderingen er, at de begåede overtrædelser anses for at være mindre 

væsentlige, bør opfyldelsen anses for at være tilfredsstillende.  

 

Under hensyntagen til ovennævnte og forudsat, at der i hvert af de undersøgte tilfælde ikke er 

andre forhold, som skal tages i betragtning, kan følgende overtrædelser gives som eksempler 

på mindre væsentlige toldovertrædelser: 

- fejl, der ikke anses for at have nogen væsentlig virkning på gennemførelsen af en 

toldprocedure, som fastsat i artikel 5, stk. 16, i EUTK 

- mindre overskridelse af fristen for varer med status under proceduren for midlertidig 

opbevaring eller overskridelse af fristen for varer under en suspensionsordning, dvs. 

aktiv forædling eller midlertidig indførsel, uden at dette indvirker på den korrekte 

beregning af toldskyld ved påkrav 

- isolerede, ikke tilbagevendende fejl, som operatøren begår ved udfyldelsen af de 

indsendte toldangivelser, forudsat at sådanne fejl ikke medførte en forkert beregning 

af toldskylden ved påkrav. 

 

For så vidt angår mindre væsentlige overtrædelser skal der tages højde for definitionen af 

skattelovgivningen, som den kompetente skattemyndighed har fastlagt.  

  

2.I.3. Gentagne overtrædelser 

Ved overtrædelser, som i første omgang kan anses for at være mindre eller mindre væsentlige, 

bør toldmyndighederne fastslå, om der har været en gentagelse af overtrædelser af samme art, 

og, hvis dette er tilfældet, undersøge, hvorvidt den pågældende gentagelse især skyldes en 

eller flere personers handling i ansøgervirksomheden eller er resultatet af strukturelle mangler 

i ansøgerens systemer. Toldmyndighederne skal desuden fastslå, om typen af overtrædelse 

fortsat forekommer, eller om ansøgeren har identificeret årsagen til overtrædelsen og 

imødegået den, så den ikke forekommer i fremtiden. Hvis overtrædelsen derimod forekommer 

igen på forskellige tidspunkter, kan det betyde, at der er utilstrækkelig ledelse i virksomheden, 

for så vidt angår indførelsen af foranstaltninger til at forhindre gentagelse af disse 

overtrædelser i fremtiden. 

 

For så vidt angår gentagne overtrædelser skal der tages højde for definitionen af 

skattelovgivningen, som den kompetente skattemyndighed har fastlagt.  

 

 



 

 34 

2.I.4. Alvorlige overtrædelser 

Der skal tages hensyn til følgende elementer, når det vurderes, om der er tale om alvorlige 

overtrædelser:  

a) Forsætlige handlinger   

Forsæt eller svig, hvilket betyder, at det er fastslået, at ansøgeren, den person, der har 

ansvar for ansøgeren eller udøver kontrol over dens ledelse, eller den person, der er 

ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, har foretaget handlingen med fuld viden og 

overlæg, og dette bør ses som en mere alvorlig overtrædelse end samme sag under 

andre omstændigheder, selv om arten af fejlen kan anses for at være "mindre 

væsentlig" 

 

b) Overtrædelsens art   

Hvor en overtrædelse er af en sådan art, at den kan anses for at være en alvorlig 

overtrædelse af told- og skattelovgivningen og kræver pålæggelse af en betydelig 

sanktion eller strafferetlig forfølgelse.  

 

c) Åbenbar forsømmelighed 

 EU-Domstolen9 har fastsat følgende tre forhold, der skal tages hensyn til, når det 

vurderes om en økonomiske operatør har udvist åbenbar forsømmelighed: 

toldlovgivningens kompleksitet, den økonomiske operatørs omhyggelighed og 

erfaring. Hvis toldmyndighederne har fastslået, at virksomheden har udvist åbenbar 

forsømmelighed, kan dette være en indikator for, at overtrædelsen kan anses for at 

være alvorlig. 

 

d) Alvorlig risikoindikator med hensyn til sikkerhed og sikring eller told- og 

skattelovgivningen og strafbare handlinger i forbindelse med ansøgerens økonomiske 

virksomhed. 

Alvorlige overtrædelser kan også være overtrædelser, som, selv om ansøgeren uden 

hensigt begår svig, er så betydelige, at de må anses for at være en alvorlig 

risikoindikator, med hensyn til sikkerhed og sikring eller told- og skattelovgivningen 

og strafbare handlinger i forbindelse med den økonomiske virksomhed. 

 

Under hensyntagen til ovennævnte og forudsat, at der i hvert af de undersøgte tilfælde ikke er 

andre forhold, som skal tages i betragtning, kan følgende overtrædelser gives som eksempler 

på alvorlige toldovertrædelser: 

 

 toldlovgivning 

- smugleri 

- svig, f.eks. forsætlig fejltarifering, angivelse af for lav og høj toldværdi eller 

bevidst ukorrekt angivet oprindelse for at undgå betaling af told 

- overtrædelser i forbindelse med ophavsret (copyright), patenter eller varemærker 

- svig med hensyn til antidumpinglovgivningen 

- Overtrædelser vedrørende forbud og restriktioner 

- falskmøntneri 

- enhver anden overtrædelse forbundet med toldkrav 

 

 skattelovgivningen  

                                                 
9 EU-Domstolens retspraksis om åbenbar forsømmelighed, C- 48/98 Söhl & Söhlke (1999). 
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- skattesvig 

- skatteunddragelse  

- strafbare handlinger vedrørende punktafgifter, f.eks. ulovlig fremstilling eller 

raffinering af mineralolie og subtraktion 

- momssvig, herunder varernes bevægelse internt i EU 

 

 alvorlige strafbare handlinger vedrørende ansøgerens økonomiske virksomhed  

- svig i forbindelse med konkurs (insolvens)  

- enhver overtrædelse af sundhedslovgivningen, f.eks. markedsføring af usikre varer 

- enhver overtrædelse af miljølovgivningen, f.eks. ulovlig grænseoverskridende 

overførsel af farligt affald 

- svig i forbindelse med forordningen om produkter med dobbelt anvendelse 

- deltagelse i en kriminel organisation 

- bestikkelse og korruption 

- svig 

- it-kriminalitet 

- hvidvaskning af penge 

- direkte eller indirekte involvering i terroristaktiviteter (f.eks. gennemførelse af 

forretnings- eller andre aktiviteter, der fremmer eller bistår internationalt anerkendte 

terrorgrupper) 

- direkte eller indirekte involvering i fremme af eller bistand til ulovlig indvandring i 

EU. 

 

 

Afsnit II – Tilfredsstillende regnskabssystem og fornuftig håndtering af 

transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol  

 

2.II.1. Generelt 

For at gøre det muligt for toldmyndighederne at fastslå, at ansøgeren har en høj grad af 

kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen i kraft af et system til forvaltning af 

forretningsregnskaber og, om nødvendigt, transportdokumenter, som gør det muligt at 

gennemføre passende toldkontrol, skal ansøgeren opfylde alle kravene i artikel 25 i EUTK 

GF.  

Følgende generelle hensyn skal tages i betragtning i forbindelse med verifikationen af dette 

forhold:  

 

- det skal sammenholdes med alle ansøgerens toldaktiviteter 

- toldmyndighederne skal anvende alle foreliggende oplysninger og data fra eventuelle 

bevillinger, som allerede er tildelt ansøgeren. Der bør almindeligvis ikke være behov for 

fornyet kontrol af denne del af virksomheden, hvis den seneste revision er udført for nylig, 

og der ikke har været efterfølgende ændringer. Det skal imidlertid sikres, at alle 

forskellige aspekter/forhold blev dækket ved den pågældende revision  

- det anbefales, at en del af verifikationen sker på stedet under besøget i virksomheden 

- under revisionen på ansøgerens forretningssted er der flere afgørende elementer at tage i 

betragtning   

- verificering af, at oplysningerne anført i ansøgningen og de øvrige dokumenter er 

korrekte, at de rutiner/forretningsgange, som ansøgeren beskriver, er dokumenteret og 
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gennemført i praksis   

- foretage transaktionstest for at sikre, at registrene indeholder et revisionsspor 

- verifikation af, at det anvendte it-system er beskyttet i rimelig grad mod indtrængen og 

manipulation og også, at tidligere tilfælde er registreret i systemet, så ændringer kan 

overvåges, hvis det er nødvendigt.  

 

Hvad angår kontrollen af de særlige krav, der er anført i artikel 25, stk. 1, i EUTK GF, skal 

toldmyndighederne altid tage den økonomiske operatørs særlige karakter og størrelse i 

betragtning, men samtidig tage hensyn til en række overvejelser.  

 

2.II.2 Betingelser for et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og 

transportdokumenter 

a) I artikel 25, stk. 1, litra a), i EUTK GF fastlægges det, at: "ansøgeren fører et 

regnskabssystem, som er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte 

regnskabsprincipper, der anvendes i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, som tillader 

revisionsbaseret toldkontrol, og som fører en historik over data, der tilvejebringer et 

revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene indføres i systemet".  

 

Revisionsspor er et regnskabsteknisk udtryk, som angiver, at der for hver regnskabspost 

krydshenvises til kilden, så det bliver lettere at efterkontrollere regnskabets nøjagtighed. Et 

fuldstændigt revisionsspor sporer ansøgerens virksomhedsaktiviteter i hele forløbet, hvilket i 

denne forbindelse vil sige hele den proces, hvor virksomheden modtager, behandler og sender 

varer og produkter ud. Mange virksomheder og organisationer kræver af sikkerhedsmæssige 

grunde et revisionsspor i deres it-systemer. Det er vigtigt at kombinere de kontroller, der 

foretages i edb-systemet med sikkerheds- og sikringskontrollerne. Af sikkerheds- og 

sikringshensyn er det vigtigt, at edb-systemet, hvor det er relevant, afspejler varernes og 

produkternes fysiske bevægelser, og dette bør være en del af verifikationen. Det er desuden 

vigtigt, at oplysningerne i edb-systemet, hvor det er relevant, afspejler strømmen af varer og 

produkter, og at der træffes foranstaltninger med henblik på sikkerheden og sikringen de 

forskellige led i den internationale forsyningskæde, hvor den autoriserede økonomiske 

operatør er involveret. Transaktionstests skal afspejle begge disse forhold, når disse udføres, 

og desuden sikre, at virksomheden til enhver tid følger de anførte forretningsgange. I 

revisionssporet føres en historik med oplysninger, som giver mulighed for at spore et 

dataelement fra det øjeblik, det kommer ind i systemet, til det forlader det.  

 

b) I artikel 25, stk. 1, litra b), fastlægges det, at "toldrelaterede registre, som ansøgeren 

opbevarer, er integreret i ansøgerens regnskabssystem eller åbner mulighed for krydskontrol 

af oplysninger med regnskabssystemet". 

Visse økonomiske operatører anvender et ERP-virksomhedssystem (Enterprise Resource 

Planning) til at kortlægge deres centrale forretningsprocesser. Optegnelser for toldområdet 

kan integreres eller forbindes elektronisk i dette ERP-system.  

Der er ingen grund til, og særligt ikke for SMV'er, at bruge et enkelt integreret system, men 

give mulighed for at foretage krydskontrol mellem toldposter og regnskabssystemet. Dette 

kan gøres via et automatisk link, en grænseflade eller endda krydshenvisninger i begge 

systemer eller dokumentation. 
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c) I artikel 25, stk. 1, litra c) i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren giver toldmyndigheden 

fysisk adgang til sine regnskabssystemer og i givet fald til sit bogholderi og sine 

transportdokumenter",  

litra d) nedenfor. 

 

d) I artikel 25, stk. 1, litra d) i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren giver toldmyndigheden 

elektronisk adgang til sine regnskabssystemer og i givet fald til sit bogholderi og sine 

transportdokumenter, for så vidt disse systemer eller registre opbevares elektronisk".  

 

Adgang til virksomhedens regnskaber defineres som muligheden for at erhverve den 

nødvendige information, uanset hvor dataene rent fysisk er lagret. Den krævede information 

omfatter virksomhedens regnskaber samt anden relevant information, der er nødvendig for at 

udføre revisionen. Adgang kan ske på forskellige måder: 

- Papirbaseret: Et eksemplar af den krævede information udleveres. Den papirbaserede 

løsning er egnet, når den mængde information, der er behov for, er begrænset. Denne situation 

kan f.eks. opstå, når årsregnskaberne skal kontrolleres. 

- Bærbare datalagringsenheder: En kopi af den krævede information udleveres på cd-rom 

eller lignende. Denne løsning er egnet, når der er tale om større mængder information, og der 

er behov for databehandling. 

- Onlineadgang: Gennem virksomhedens computersystem i tilfælde af besøg på stedet med 

elektroniske kanaler til udveksling af data, herunder internettet.  

 

Uanset hvordan dataene er tilgængelige, skal toldmyndighederne have mulighed for 

datasøgning og -analyse (f.eks. være i stand til at arbejde med dataene). Det er også vigtigt, at 

dataene altid er ajourførte. 

 

Ved denne særlige betingelse skal der tages hensyn til typen af de små og mellemstore 

virksomheder. Selv om alle, der ansøger om en AEO-bevilling f.eks. skal påvise et godt 

registreringssystem for at lette revisionsbaseret toldkontrol, kan dette opnås på forskellige 

måder. For en stor ansøger kan det være nødvendigt at have et integreret elektronisk 

registreringssystem, der direkte letter toldmyndighedernes revision, mens det for en SMV kan 

være tilstrækkeligt at have et forenklet og papirbaseret registreringssystem, hvis det giver 

toldmyndighederne mulighed for at foretage de relevante kontroller. 

 

e) I artikel 25, stk. 1, litra e), i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren har et logistiksystem, 

hvori varer angives som EU-varer eller som ikke-EU-varer, og i relevante tilfælde anføres 

deres opbevaringssted".  

 

Det skal vurderes, hvordan der sondres mellem ikke-EU-varer eller varer, der er undergivet 

toldkontrol, og EU-varer. I henhold til artikel 25, stk. 2, i EUTK GF gives der dispensation for 

denne betingelse ved AEOS. Begrundelsen er, at bestemmelserne forbundet med sikkerhed og 

sikring ikke skelner mellem EU- og ikke-EU-varer. Sikkerhedskravene finder anvendelse på 

alle varer, der føres ind i eller ud fra Unionens toldområde, uanset status.  

 

For så vidt angår SMV'er, kan opfyldelsen af denne betingelse anses for at være 

tilfredsstillende, hvis sondringen mellem EU- og ikke-EU-varer kan foretages ved hjælp af en 

enkelt elektronisk fil eller papiroptegnelser, forudsat at disse forvaltes og beskyttes på en 

sikker måde. 
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f) I artikel 25, stk. 1, litra f), i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren har en administrativ 

organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af sin virksomhed, og som er egnet til at 

forvalte varestrømmene, og vedkommende råder over interne kontrolforanstaltninger, der kan 

forebygge, afsløre og korrigere fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede 

transaktioner".  

 

Der skal tages hensyn til, at der ikke findes en "standardbestemmelse" om administrativ 

organisation. Af størst betydning er, at ansøgeren kan påvise, at den administrative 

organisation, der er etableret, er egnet til at forvalte varestrømmene, således at der tages 

hensyn til ansøgerens forretningsmodel, og at der er tilstrækkelig intern kontrol. Derfor er 

anvendelsen af "kvantitative tærskler", som for eksempel antallet af medarbejdere ikke 

hensigtsmæssigt. 

Uanset ovenstående er der forventning om skriftlige procedurer og arbejdsvejledninger med 

klare beskrivelser af processerne, kompetencerne og repræsentation i tilfælde af fravær, og at 

disse gennemføres korrekt. For mikrovirksomheder og små virksomheder kan sådanne 

forventninger også opfyldes af andre passende foranstaltninger, som skal påvises over for den 

udstedende toldmyndighed.  

 

Interne kontrolprocedurer påvirker ikke kun den daglige funktion i den afdeling, som er 

ansvarlig for de transaktioner, som er omfattet af toldlovgivningen, men også alle de tjenester, 

som indgår i forvaltningen af de transaktioner, som vedrører den internationale 

forsyningskæde, som ansøgeren er involveret i. Der findes forskellige eksempler på intern 

kontrol fra en enkelt "tomandsregel" til komplekse elektroniske troværdighedskontroller. 

  

Enhver uregelmæssighed i administrationen, herunder toldovertrædelser, kan være tegn på, at 

det interne kontrolsystem ikke er effektivt. I dette perspektiv skal enhver toldovertrædelse 

altid undersøges, også med hensyn til denne betingelse, for at træffe foranstaltninger til at 

forbedre det interne kontrolsystem og således undgå en gentagelse af overtrædelsen.  

 

 

g) I artikel 25, stk. 1, litra g), i EUTK GF fastlægges det, at "i givet fald har ansøgeren indført 

tilfredsstillende procedurer til håndtering af sine licenser og tilladelser, der er indrømmet i 

henhold til handelspolitiske foranstaltninger eller i tilknytning til handel med 

landbrugsprodukter". 

 

 Baseret på oplysningerne anført i selvevalueringsskemaet og andre oplysninger, som 

toldmyndighederne har til rådighed, er det vigtigt på forhånd at redegøre for, om ansøgeren 

handler med varer, der er omfattet af økonomiske handelslicenser (f.eks. tekstilsektoren). Hvis 

dette er tilfældet, skal der være relevante rutiner og forretningsgange på plads til at forvalte 

licenserne i forbindelse med import og/eller eksport af varer. Den praktiske anvendelse af 

disse rutiner og forretningsgange skal verificeres på stedet, hvis det er nødvendigt.  

 

I tilfælde af handel med særlige varer, der er underlagt licenser udstedt af andre kompetente 

myndigheder, tilrådes det, at toldmyndighederne rådfører sig med disse myndigheder 

vedrørende eventuelt feedback/baggrundsoplysninger om ansøgeren.  

 

  

h) I artikel 25, stk. 1, litra h), i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren har indført 

tilfredsstillende procedurer til arkivering af sine regnskaber og information samt til 

beskyttelse mod tab af information". 
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Procedurer for arkivering og genfinding af ansøgerens optegnelser og information skal 

vurderes, herunder på hvilken type medium og i hvilket softwareformat dataene er gemt, samt 

hvorvidt dataene komprimeres og på hvilket niveau. Hvis der anvendes en tredjepart, skal de 

relevante forretningsgange være klare, især hyppigheden og placeringen af 

sikkerhedskopieringer og arkiveret information. Et vigtigt forhold i forbindelse med denne 

betingelse omhandler mulig destruktion eller tab af relevant information. Det skal således 

kontrolleres, om der er en sikringsplan med indsatsområder, som beskriver de 

foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af uheld, og om planen opdateres regelmæssigt. 

Alle forretningsgange vedrørende sikkerhedskopiering, hvis computersystemerne ikke 

fungerer, skal kontrolleres. 

 

 

i) I artikel 25, stk. 1, litra i) i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren sikrer, at de relevante 

ansatte instrueres i at oplyse toldmyndighederne, hvis det opdages, at der er problemer med 

regelefterlevelsen, og at der etableres procedurer, hvormed toldmyndighederne oplyses om 

sådanne vanskeligheder".  

 

Ansøgeren skal have forretningsgange på plads til at meddele toldmyndighederne, hvis der er 

problemer med overholdelse med toldforskrifterne og desuden udpege en kontaktperson, der 

er ansvarlig for at informere toldmyndighederne. Formelle instruktioner skal henvende sig til 

de medarbejdere, der er involveret i forsyningskæden, for at forebygge eventuelle problemer 

med overholdelsen af toldkravene. Alle konstaterede problemer skal indberettes til den/de 

udpegede ansvarlige person/personer og/eller dennes/disses stedfortræder(e).  

 

I denne henseende er det nyttigt, at kontaktoplysningerne for den udpegede person er klart 

synlige for det personale, som håndterer varerne, samt for de, der håndterer de relevante 

oplysninger (f.eks. på en opslagstavle og/eller ved siden af telefonen). 

 

For at identificere, hvilke typer oplysninger den økonomiske operatør skal indberette, findes 

der en liste i bilag 4 i disse Guidelines. 

 

j) I artikel 25, stk. 1, litra j), i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren har indført de fornødne 

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sit computersystem mod uautoriseret indtrængen 

og til sikring af sin dokumentation". 

Der skal være indført forretningsgange til beskyttelse af computersystemet mod uautoriseret 

indtrængen og til sikring af dataene. Dette kan omfatte, hvordan ansøgeren kontrollerer 

adgangen til computersystemerne gennem anvendelse af adgangskoder, beskytter mod 

uautoriseret indtrængen, f.eks. gennem brug af firewalls og antivirusbeskyttelse, samt hvordan 

ansøgeren arkiverer og sikrer forsvarlig opbevaring af dokumenterne. Disse 

sikkerhedsforanstaltninger bør ikke kun omfatte hardware, der opbevares på ansøgerens 

forretningssted, men også mobile enheder, der giver adgang til ansøgerens data (f.eks. 

kryptering af harddiske til bærbare computere, adgangskoder til smartphones).  

  

Personlige computere bør låses automatisk efter en kort periode uden aktivitet. Endvidere bør 

computere have installeret et virusprogram og en firewall, der løbende opdateres. 

Konfigureringen af computeren bør administreres centralt.  
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Servere bør placeres i aflåste rum med kontrolleret begrænset adgang for det relevante 

personale. 

 

 

k) I artikel 25, stk. 1, litra k), i EUTK GF fastlægges det, at "i relevante tilfælde har 

ansøgeren indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af import- og eksportlicenser for 

varer, der er pålagt forbud og restriktioner, bl.a. foranstaltninger til at skelne varer, der er 

omfattet af forbud eller restriktioner, fra andre varer, tillige med foranstaltninger til at sikre 

overholdelsen af disse forbud og restriktioner".  

 

Behandling af import- og/eller eksportlicenser for varer, der er pålagt forbud og restriktioner, 

var tidligere omfattet af kriteriet om sikkerhed og sikring og dermed begrænset til AEOS-

status for at forhindre misbrug og ulovlig levering af varer, som er følsomme over for 

sikkerhed og sikring.  

Dette skal ses i tæt forbindelse med artikel 25, stk. 1, litra g), i EUTK GF. 

 

Disse procedurer kan omfatte: 

 

- at skelne mellem varer, der er omfattet af ikke-skatterelaterede krav, og andre varer 

- at kontrollere, om aktiviteterne foregår i overensstemmelse med gældende (ikke-

skatterelateret) lovgivning 

- i forbindelse med håndtering af varer, der er omfattet af en embargo 

- i forbindelse med håndtering af licenser 

- vedrørende andre varer, som er omfattet af forskellige restriktioner 

- at identificere eventuelle varer med dobbelt anvendelse og rutiner i forbindelse med 

håndteringen heraf. 

 

Med hensyn til denne betingelse er det afgørende, at personalet er klar over betydningen af 

ikke-skattemæssige krav, den korrekte klassificering af varer og opdatering af masterdata. 

Regelmæssig træning eller selvstudie af lovgivningen er obligatorisk for virksomheder, der 

beskæftiger sig med de ovenfor nævnte varer. 

Derudover er det vigtigt, at den økonomiske operatør kontakter den kompetente nationale 

myndighed for ikke-skattemæssige krav, hvis der tidligt opstår spørgsmål. Dette gælder 

navnlig nystartede virksomheder eller økonomiske operatører, der udvider deres portefølje.  

Toldmyndighederne bør, når de vurderer denne betingelse, høre andre involverede 

kompetente myndigheder for at få så mange oplysninger som muligt om de økonomiske 

operatørers processer. 

 

 

Afsnit III – Bevist økonomisk solvens 

2.III.1. Generelt 

Som anført i artikel 39, litra c), i EUTK skal en AEO dokumentere, at denne har en god 

økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under 

behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige karakteristika. Artikel 26 i 

EUTK GF, som indeholder en mere præcis beskrivelse af den udstedende toldmyndigheds 
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forventninger med hensyn til kriteriet i artikel 39, litra c), i EUTK læses i overensstemmelse 

hermed. 

Når toldmyndighederne kontrollerer, om ansøgeren opfylder kriteriet i artikel 26 i EUTK GF, 

skal der tages hensyn til følgende: 

 

a) ansøgeren er ikke under konkursbehandling 

b) ansøgeren har de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen opfyldt sine 

økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af told og alle andre afgifter eller 

skatter, som opkræves ved eller i forbindelse med import eller eksport af varer 

c) ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de 

seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at dennes økonomiske situation er 

tilstrækkelig god til, at vedkommende kan opfylde sine forpligtelser, under 

hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at vedkommende ikke 

har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes. 

 

Hvis ansøgeren har været etableret i mindre end tre år, vurderes vedkommendes økonomiske 

solvens på grundlag af regnskaber og andre foreliggende oplysninger.  

 

Det skal bemærkes, at begrebet "insolvens" i dette afsnit af disse Guidelines ikke skal anses 

for at svare til "konkurs", der betyder en juridisk fastslået (normalt af en domstol) manglende 

eller nedsat evne til at betale virksomhedens kreditorer. I forbindelse med denne betingelse 

fokuseres der især på den tekniske betydning af insolvens og den mulige risiko for, at en 

økonomisk operatør vil være ude af stand til at dække sine forpligtelser som følge af dennes 

økonomiske og finansielle situation. I den sammenhæng skal eventuelle tegn på, at den 

økonomiske operatør ikke er i stand til eller i den nærmeste fremtid ikke vil være i stand til at 

opfylde sine finansielle forpligtelser, nøje overvejes og vurderes. 

 

2.III.2. Informationskilder 

Ved vurderingen af beviset for økonomisk solvens er det vigtigt, at alle oplysninger betragtes 

samlet, for at få det fulde overblik. De enkelte indikatorer bør ikke betragtes isoleret. 

Beslutningerne bør træffes på baggrund af ansøgerens samlede stilling, idet hovedformålet er 

at sikre, at den pågældende operatør fortsat vil kunne opfylde sine forpligtelser, når denne har 

opnået AEO-status.  

 

Toldmyndighederne kan anvende forskellige informationskilder til at vurdere betingelsen, for 

eksempel: 

 

- officielle registre over insolvens, likvidationer og betalingsstandsninger  

- registreringen af betalingen af told og alle andre afgifter eller skatter opkrævet ved 

eller i forbindelse med import eller eksport af varer i de seneste tre år 

- ansøgerens offentliggjorte regnskaber og statusopgørelser for de seneste tre år for at 

vurdere ansøgerens evne til at afholde sine lovmæssige forpligtelser  

- udkast til regnskab eller internt regnskab, især alle perioderegnskaber og den seneste 

likviditetsopgørelse, statusopgørelse samt det seneste budget, der er godkendt af 

direktøren/partnerne/eneejeren, især hvis de seneste offentliggjorte regnskaber ikke 
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indeholder tilstrækkelig dokumentation for den aktuelle finansielle stilling, eller hvis 

ansøgeren har en nyetableret virksomhed 

- ansøgerens sagsmateriale, hvis ansøgeren finansieres via et lån fra en finansiel 

institution samt lånedokumentet fra den pågældende institution 

- konklusionerne fra kreditvurderingsinstitutter eller andre finansielle institutioner eller 

relevante offentlige vurderinger  

- eventuelle tilgængelige oplysninger som straffeattest, onlinedatabaser, finansielle 

nyheder osv.  

- anden dokumentation, som ansøgeren kan fremlægge, f.eks. garanti fra moderselskab 

(eller andet koncernselskab), som dokumenterer, at ansøgeren er betalingsdygtig. 

 

2.III.2.1. Ansøgeren er ikke under konkursbehandling  

Hvis ansøgeren er under konkursbehandling eller likvidation, er kriteriet om økonomisk 

solvens, som er defineret i artikel 39, litra c), i EUTK og artikel 26, stk. 1, i EUTK GF ikke 

opfyldt. 

 

Hvis ansøgeren er genstand for nogen form for insolvens, skal det undersøges nærmere, om 

ovennævnte kriterium er overholdt, f.eks. ved kontrolleret forvaltning ved en tredjepart valgt 

af en dommer. Der skal indhentes oplysninger om de omstændigheder, der har ført til, at 

sådanne procedurer er blevet indledt (økonomisk tilbagegang, datterselskabers sammenbrud, 

midlertidige og uventede ændringer i markedstendenserne) samt om de skyldige beløb. De 

skyldige beløb kan sammenlignes med værdien af ansøgerens forskellige aktiver dvs. 

omsætningsaktiver (kontantbeholdninger, herunder tilgodehavender, der kan omsættes i 

kontanter inden for højst et år), anlægsaktiver (ejendomme, fabrikker og udstyr samt andre 

anlægsaktiver, minus afskrivninger), immaterielle aktiver (aktiver med en bestemt værdi, men 

som måske ikke kan realiseres som f.eks. goodwill, patenter, copyrights og varemærker) og 

forudbetalte omkostninger (som for eksempel forsikring, rente eller leje) og 

periodeafgrænsningsposter.  

 

2.III.2.2. Betaling af told og alle andre afgifter eller skatter opkrævet ved eller i 

forbindelse med import eller eksport af varer 

Toldmyndighederne kan undersøge om ansøgeren har betalt eller er kommet bagud med 

betalingen af skyldig told/skat til toldmyndighederne inden for de seneste tre år. Dette 

omfatter ikke beløb, der ikke efter lovgivningen er skyldige, eller som er genstand for en tvist 

med toldmyndighederne. I tilfælde af en klagesag bør det kontrolleres, såfremt den relevante 

afgørelse suspenderes af toldmyndighederne, om der blev givet en garanti, der omfatter 

toldskyld. Hvis en sådan ikke er givet som anført i artikel 45, stk. 3, i EUTK, bør rapporten, 

der berettiger til denne frigivelse, konsulteres. 

 

Beviset for solvens er generelt set ikke opfyldt, hvis ansøgeren ikke har betalt beløb, som efter 

lovgivningen er skyldige. Årsagen til den manglende betaling eller betaling for sent skal dog 

undersøges for at fastslå, hvorvidt der er acceptable formildende omstændigheder. Eksempler 

på formildende omstændigheder kan omfatte: 

- et kortvarigt eller enkeltstående likviditetsproblem, hvor der ikke er tvivl om 

ansøgerens samlede finansielle status og pålidelighed 

- hvis ansøgeren betalte for sent som følge af en administrativ fejl snarere end noget 

underliggende solvensproblem bør det ikke have betydning for opfyldelsen af dette 

kriterium.  
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Det er muligt for en virksomhed at ansøge om betalingslempelser som omhandlet i artikel 111 

til 112 i EUTK. At der forekommer sådanne henstandsansøgninger, bør ikke automatisk 

resultere i, at ansøgeren anses for at være ude af stand til at betale og dermed nægtes AEO-

status.  

Bortset fra en indrømmet betalingslempelse skal skyldige beløb i andre tilfælde dog betales 

rettidigt. Forpligtelserne fastsat i bestemmelserne i afsnit III i EUTK DF skal anses for ikke 

kun at vedrøre selve betalingen, men også tidsfristerne for betalingen. Manglende opfyldelse 

af disse tidsfrister skal tages i betragtning i forbindelse med ansøgerens samlede opfyldelse af 

toldlovgivningen. 

 

Hvis virksomheden har anmodet om godtgørelse af toldafgifter eller skatter og gebyrer, som 

er forbundet med den pågældende import eller eksport af varer, kan den udstedende 

toldmyndighed, hvor det er relevant, undersøge dokumentationen for disse godtgørelser 

yderligere.  

 

 

2.III.2.3. Ansøgeren kan dokumentere tilstrækkelig finansiel stilling til at opfylde sine 

forpligtelser 

Toldmyndighederne kan fastslå, hvorvidt ansøgeren er i stand til at betale sin gæld til 

tredjeparter ved at kontrollere ansøgerens samlede regnskaber i de seneste tre år, idet der tages 

hensyn til: 

- at regnskaberne, når det kræves i selskabslovgivningen, er blevet indsendt inden for 

den tidsfrist, der er fastsat i denne lovgivning. Manglende indsendelse af regnskaberne 

inden for de krævede tidsfrister kan betyde, at virksomheden har problemer med 

regnskaberne eller er i økonomiske vanskeligheder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes, 

skal toldmyndighederne indhente yderligere oplysninger for at finde årsagerne 

- eventuelle revisorerklæringer eller bemærkninger om videreførelsen af virksomheden 

fremsat af f.eks. revisorerne eller direktørerne. Hvis de interne eller eksterne revisorer 

er i tvivl om en virksomheds solvens, kan de tage forbehold i revisionspåtegningen. 

Direktørerne kan under ganske særlige omstændigheder ligeledes anføre en sådan 

bemærkning. Hvis dette er tilfældet, skal toldmyndighederne undersøge årsagen til 

bemærkningen med revisoren eller direktøren og overveje dens betydning for 

virksomheden 

- mulige eventualforpligtelser eller hensættelser. Betydelige eventualforpligtelser giver 

en indikation af ansøgerens evne til at betale fremtidig gæld. 

- eventuelle yderligere finansielle dokumenter såsom resultatopgørelse eller 

pengestrømsopgørelse kan anvendes til at vurdere virksomhedens finansielle stilling 

- eventuelle nøgletalsanalyser (f.eks. likviditetsgrad på lang sigt (omsætningsaktiver 

divideret med kortfristede gældsforpligtelser), som måler, om virksomheden er i stand 

til at opfylde sine aktuelle forpligtelser med sine likvide aktiver) 

- eventuelt andre konklusioner fra finansielle eller videnskabelige institutioner 

- andre indikatorer, som kan være interessante at vurdere, som f.eks. om en virksomhed 

har været genstand for omfattende strejker, om en virksomhed har mistet store 

projekter, som den var involveret i, eller om en virksomhed har mistet store og vigtige 

leverandører.  
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Hvis ansøgeren anvender en særlig procedure, f.eks. Unionsforsendelse eller toldoplag, har 

ansøgeren almindeligvis allerede dokumenteret, at vedkommende har tilstrækkelige 

finansielle midler til at dække sine forpligtelser under disse ordninger. Hvis ansøgeren f.eks. i 

forbindelse med Unionsforsendelser allerede har fået godkendt den samlede kaution til et 

nedsat beløb eller er blevet fritaget for sikkerhedsstillelse, skal toldmyndighederne tage 

hensyn til dette, idet virksomheden allerede har dokumenteret tilstrækkelige finansielle midler 

til at opfylde eventuelle forpligtelser, som måtte opstå under anvendelsen af 

forsendelsesproceduren. I sådanne tilfælde, og hvis ansøgeren i øvrigt ikke har toldrelaterede 

aktiviteter, er det ikke nødvendigt, at toldmyndighederne igen undersøger eller gentager 

kontroller, som allerede er gennemført.  

 

2.III.2.4. Ansøgeren har ingen negativ egenkapital, bortset fra tilfælde, hvor den kan 

dækkes 

Toldmyndighederne skal undersøge to nøgleindikatorer i regnskaberne og statusopgørelserne 

for at vurdere beviset for solvens, nettoomsætningsaktivernes størrelse (omsætningsaktiver 

minus kortfristede gældsforpligtelser) og egenkapitalen (samlede aktiver minus samlede 

gældsforpligtelser). 

- nettoomsætningsaktivernes størrelse er en vigtig indikator for, om ansøgeren har 

tilstrækkelig kapital til rådighed til at drive den daglige virksomhed. 

Toldmyndighederne skal sammenligne nettoomsætningsaktiverne i de tre 

regnskaber for at identificere mulige tendenser i løbet af de tre år og undersøge 

årsagerne til eventuelle ændringer, f.eks. om nettoomsætningsaktiverne udvikler 

sig fra at være positive til at være negative, eller om nettoomsætningsaktiverne 

bliver mere og mere negative. Dette kan skyldes faldende omsætning, ugunstige 

handelsvilkår eller øgede omkostninger. Toldmyndighederne skal vurdere, om 

dette skyldes kortvarige forhold, eller om det indvirker på virksomhedens 

levedygtighed på lang sigt  

- situationen med hensyn til egenkapitalen er en vigtig indikator for ansøgerens 

levedygtighed på lang sigt og dennes evne til at betale sin gæld. En virksomhed 

forventes at have en positiv egenkapital for at opfylde beviset for økonomisk 

solvens. Hvis aktiverne består af betydelige immaterielle aktiver, f.eks. goodwill, 

skal toldmyndighederne overveje, om disse immaterielle aktiver har nogen reel 

markedsværdi. Toldmyndighederne skal også tage hensyn til typen af virksomhed, 

og hvor længe virksomheden har bestået. I nogle tilfælde kan det være normal 

praksis for en virksomhed at have negative nettoaktiver, f.eks. når en virksomhed 

oprettes af et moderselskab med henblik på forskning og udvikling, hvor 

forpligtelserne kan finansieres via lån fra moderselskabet eller en finansiel 

institution. Nye virksomheder kan på samme måde ofte være tabsgivende og have 

negativ egenkapital, når de etableres, mens de udvikler deres produkter eller 

opbygger deres kundegrundlag, inden de begynder at få afkast af deres investering 

i de efterfølgende år. Under disse omstændigheder skal der ikke lægges for stor 

vægt på negativ egenkapital som et udtryk for, at virksomheden ikke er i stand til 

at betale sin gæld.  

 

De seneste udkast til regnskab eller interne regnskaber aflagt fra tidspunktet fra de seneste 

godkendte årsregnskaber til den aktuelle dato skal også gennemgås for at fastslå, om der har 

været betydelige ændringer i ansøgerens finansielle stilling, som kan indvirke på 

virksomhedens bevis for økonomisk solvens. 
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Hvis der er problemer, kan ansøgeren træffe en række foranstaltninger til at forbedre 

situationen med hensyn til egenkapitalen. Der kan eksempelvis rejses yderligere kapital via en 

aktieemission. I multinationale virksomheder kan negativ egenkapital ofte opstå som følge af 

koncerninterne transaktioner og forpligtelser. Under disse omstændigheder kan 

gældsforpligtelserne ofte være dækket af en garanti fra moderselskabet (eller et andet 

koncernselskab).  

 

2.III.3. Finansiering via et lån fra en anden person eller fra en finansiel institution 

Hvis ansøgeren finansieres af et lån fra en anden person eller en finansiel institution, kan 

toldmyndighederne også kræve et eksemplar af ansøgerens lånedokument eller tilsvarende 

dokument. Toldmyndighederne skal sammenligne lånedokumentet med den seneste 

pengestrømsopgørelse, statusopgørelse samt forventet resultatopgørelse for at sikre, at 

ansøgeren opererer inden for sin godkendte overtræksmulighed og lever op til forventningerne 

på det tidspunkt, hvor lånedokumentet blev udarbejdet. Hvis der er betydelige forskelle, skal 

årsagerne undersøges. 

Toldmyndighederne kan imidlertid kræve yderligere beviser såsom et tilsagn fra långiveren 

eller et lånedokument og fastslå låneperioden samt de vilkår og betingelser, der eventuelt er 

knyttet til lånet. Toldmyndighederne skal kontrollere, at regnskabet er i overensstemmelse 

med tilsagnet eller lånedokumentet. Hvis ansøgeren er en eneejer eller et partnerskab, og 

personlige aktiver anvendes til at underbygge virksomhedens solvens, skal 

toldmyndighederne indhente en liste over eventuelle personlige aktiver og sikre sig, at listen 

er troværdig. 

Der kan stilles krav om, at virksomheden skal give yderligere oplysninger vedrørende et lån, 

f.eks. navnet på en kreditor, formålet med lånet og dets vilkår. Disse oplysninger bør 

kontrolleres og sammenlignes med andre finansielle dokumenter (f.eks. statusopgørelse, 

resultatopgørelse) for at vurdere den økonomiske operatørs generelle finansielle stilling.  

 

2.III.4. Støtteerklæringer og garantier fra moderselskabet (eller andre 

koncernselskaber) 

Støtteerklæringer er dokumenter, der normalt udstedes af et moderselskab (eller et andet 

koncernselskab), og som tilkendegiver et datterselskabs henvendelse om finansiering. 

Støtteerklæringer kan anvendes, hvis datterselskabet har negativ egenkapital, og bruges til at 

støtte ledelsens regnskabserklæring og dokumentere revisorernes påtegning om, at 

virksomheden har tilstrækkelige finansielle midler til at fortsætte driften. De kan være 

begrænset til en bestemt periode. De repræsenterer en skriftlig hensigtserklæring om fortsat at 

yde finansiel støtte til ansøgervirksomheden, men er ikke nødvendigvis juridisk bindende. 

Når beviset for et datterselskabs økonomiske solvens bedømmes, skal der tages hensyn til, at 

et datterselskab eventuelt opererer under en garanti fra moderselskabet, og toldmyndighederne 

kan se på det pågældende moderselskabs regnskaber for at sikre, at det har midler til at støtte 

datterselskabet.  

 

Det bør bemærkes, at støtteerklæringer ofte ikke er juridisk bindende aftaler og derfor ikke 

udgør en garanti, der kan håndhæves retligt. Hvis ansøgeren er afhængig af den økonomiske 

støtte fra et moderselskab (eller et andet koncernselskab) for at opfylde beviset for økonomisk 

solvens, skal toldmyndighederne, hvor det er nødvendigt, sikre, at støtten ydes i form af en 
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juridisk bindende aftale. Hvis en garanti er nødvendig som dokumentation af støtten fra 

moderselskabet (eller et andet koncernselskab), skal denne være juridisk bindende i henhold 

til den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor den anerkendes, ellers kan den ikke tages 

i betragtning, når opfyldelsen af kriteriet skal vurderes. Garantien skal for at udgøre en 

juridisk bindende aftale indeholde et tilsagn om ubetinget og uigenkaldeligt at betale 

datterselskabets gældsforpligtelser. Når den er underskrevet, er det underskriverens retlige 

ansvar at betale eventuel told, der ikke betales af ansøgeren. 

 

2.III.5. Ansøgere etableret i EU i mindre end tre år 

Hvis ansøgeren har været etableret i EU i mindre end tre år, er det ikke muligt at gennemføre 

samme grundige økonomiske kontrol som for virksomheder, der har været etableret længere. 

Manglende oplysninger om ansøgerens finansielle udvikling øger risikoniveauet for 

toldmyndighederne. Under disse omstændigheder vil virksomhedens økonomiske solvens 

blive bedømt i henhold til artikel 25, stk. 2, i EUTK GF på grundlag af informationer, der er 

tilgængelige på tidspunktet for ansøgningen. Dette kan omfatte eventuelle perioderegnskaber 

og den seneste likviditetsopgørelse, statusopgørelse og det seneste budget udleveret af 

direktørerne/partnerne/eneejeren.  

 

Toldmyndighederne skal også være opmærksomme på ansøgninger fra virksomheder, der er 

trådt i likvidation for at undgå deres gældsforpligtelser, og som er startet op igen under et 

andet navn. Hvis toldmyndighederne har oplysninger, der viser, at de personer, der 

kontrollerer ansøgeren, tidligere har kontrolleret en virksomhed, der hører til i denne kategori, 

og den nye virksomhed i alt væsentligt er den samme virksomhed, som den tidligere juridiske 

person, der trådte i likvidation, kan disse oplysninger bruges til at sætte spørgsmålstegn ved, 

om ansøgeren har tilstrækkelig finansiel formåen til at opfylde kriteriet om økonomisk 

solvens. 

 

Toldmyndighederne bør overveje den situation, hvor ansøgeren har været etableret i mindre 

end tre år som følge af en omstrukturering af virksomheden, mens den økonomiske aktivitet 

forbliver den samme. For at kunne vurdere dette kriterium kunne toldmyndighederne tage det 

interne og eksterne regnskab i betragtning samt eventuelle andre relevante dokumenter fra den 

tidligere eksisterende virksomhed, forudsat at den økonomiske aktivitet ikke har ændret sig. 

 

 

Afsnit IV – Praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte 

tilknytning til den pågældende aktivitet 

2.IV.1. Generelt  

Artikel 39, litra d), i EUTK indeholder endnu et kriterium for AEOC-bevillingen, der vedrører 

praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den 

pågældende aktivitet. Ifølge artikel 27 i EUTK GF anses kriteriet for at være opfyldt, når en af 

følgende betingelser er opfyldt: 

 

 ansøgeren eller den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender opfylder en af følgende 

standarder for praktisk kompetence: 

o dokumenteret praktisk erfaring i mindst tre år med toldanliggender 
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o en kvalitetsstandard vedrørende toldanliggender, som er vedtaget af et 

europæisk standardiseringsorgan.  

 

 Ansøgeren eller den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender har afsluttet en 

uddannelse inden for toldlovgivning i overensstemmelse med og af relevans for 

omfanget af hans medvirken i toldrelaterede aktiviteter, og uddannelsen skal være 

udbudt af en af følgende: 

o en medlemsstats toldmyndighed 

o en uddannelsesinstitution, som er anerkendt til at udbyde disse kvalifikationer 

af toldmyndighederne eller et organ i en medlemsstat med ansvar for faglig 

uddannelse  

o en erhvervsmæssig eller faglig sammenslutning, der er anerkendt af 

toldmyndighederne i en medlemsstat eller akkrediteret i Unionen med henblik 

på at udbyde sådanne kvalifikationer.  

 

Når ansøgeren anvender en person, med hvem der er indgået en kontrakt, anses kriteriet for 

at være opfyldt, hvis den eksterne person er en AEOC.  

 

Alle konkrete muligheder for at påvise overholdelse af en af de to betingelser (praktisk 

kompetence eller professionelle kvalifikationer) er lige tilstrækkelige og kan vælges af 

ansøgeren. De skal dog afspejle ansøgerens involvering i toldrelaterede aktiviteter og dennes 

rolle i forsyningskæden, ansøgerens status og den forretningsmæssige organisationsproces i 

ansøgerens virksomhed.  

 

Det bør bemærkes, at den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender kan være en ansat hos 

ansøgeren eller en person, med hvem der er indgået en kontrakt. Ansøgeren skal bevise, at 

den person, med hvem der er indgået kontrakt, rent faktisk er ansvarlig for ansøgerens 

toldanliggender.  

 

 

2.IV.2. Praktiske standarder 

 

2.IV.2.1. Dokumenteret praktisk erfaring i mindst tre år med toldanliggender 

Anvendelsesområde 

 

Praktiske standarder betyder, at ansøgeren eller den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender 

skal bevise, at de har erfaring med at håndtere toldanliggender. Ren teoretisk viden om 

toldlovgivningen er ikke nok. Ikke desto mindre henviser mindst tre års erfaring med 

toldanliggender ikke til perioden umiddelbart inden indsendelsen af en ansøgning, men kan 

brede sig over en længere tidsperiode. Relevansen af den høstede erfaring i en periode skal 

vurderes af den udstedende toldmyndighed.  

 

De tre års praksis skal også tage højde for ansøgerens rolle i forsyningskæden som nævnt i 

kapitel 1.II.4. i disse Guidelines, f.eks.: 

  

 En eksportør/producent som defineret i  kapitel 1.II.4., litra b)/a), i disse Guidelines kan 

dokumentere de tre års praktisk erfaring ved at have en bevilling til indskrivning i 

klarererens regnskaber med dispensation fra forpligtelsen til at frembyde varerne til brug 
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for eksporttoldproceduren i en periode på mindst tre år eller ved at have fungeret som 

"eksportør" i en normal eksporttoldprocedure inden for de seneste tre år. 

 

 En toldagent som defineret i kapitel 1.II.4., litra e), i disse Guidelines kan dokumentere tre 

års erfaring ved at have en bevilling til toldforenklinger (hvor det er relevant) eller ved at 

have indgået kontrakt på dette område i en periode på mindst tre år. 

 

 En speditør som defineret i kapitel 1.II.4., litra f), i disse Guidelines kan dokumentere sin 

praktiske erfaring, hvis denne er indehaver af en bevilling til en forenklet procedure i 

forbindelse med toldtransit eller en godkendt modtager under TIR-konventionen inden for 

de seneste tre år eller har indgået en kontrakt og udstedt transportdokumenter samt 

summariske angivelser inden for de seneste tre år. 

 

Kontrol af opfyldelsen  

 

Det skal bemærkes, at kontrollen af opfyldelsen kun vedrører varigheden af den professionelle 

erfaring. Overtrædelser eller afvigelser fra overholdelsen påvirker ikke de tre års 

professionelle erfaring, men skal tages i betragtning i undersøgelsen af opfyldelsen af kriteriet 

om overholdelse af told- og skattelovgivningen og de interne kontrolsystemer, som er 

omhandlet i 2.I.1. og 2.I.2. i disse Guidelines.  

 

 

a) Ansøger 

 

Hvis den person, som skal overholde betingelsen om tre års dokumenteret praktisk erfaring 

med toldanliggender, er ansøgeren i form af en enten juridisk eller fysisk person, kan denne 

dokumentere, at betingelsen er opfyldt, ved at gøre brug af én eller flere af følgende 

muligheder: 

 

Ved indsendelse af en ansøgning tages følgende alternative elementer i betragtning: 

 

 Udførelse af toldaktiviteter (f.eks. import/eksport/transit) eller toldformaliteter i 

mindst tre år. Ved evaluering af de tre års erfaring med toldanliggender bør den 

udstedende toldmyndighed tage højde for typen af forretningsaktivitet (f.eks. 

permanent eller sæsonmæssig, få angivelser, men med høj værdi). Der kan også gives 

dokumentation ved at angive ansøgerens EORI-nr. i rubrik nr. 2, 8, 14 eller 50 i 

toldangivelserne eller ved at betale toldafgifter og/eller stille garanti for 

toldrettigheder. Det bør bemærkes, at ansøgerens tilstedeværelse i et af de nævnte 

felter i toldangivelserne ikke betyder, at denne er direkte involveret i at udføre 

toldformaliteter. I så fald er det vigtigt for toldmyndighederne at vide, om 

toldformaliteterne udføres direkte af ansøgeren (i virksomheden) eller af tredjeparter 

(f.eks. toldagenter). I sidstnævnte tilfælde er ansøgeren ikke fritaget fra at sikre, at 

formaliteterne udføres korrekt. Hvis toldforvaltning/-formaliteter med andre ord 

udføres af tredjeparter lejlighedsvis og derfor ikke er omfattet af definitionen af en 

person, der er indgået kontrakt med, kan ansøgeren opfylde kriteriet, hvis denne har en 

intern organisation, som giver mulighed for overvågning og kontrol af 

toldforvaltning/-formaliteter, der udføres af tredjeparter. 
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 Indehaver af en særlig bevilling indrømmet i henhold til EUTK og GF/DF eller, indtil 

disse træder i kraft, i henhold til GB i mindst tre år i forbindelse med de udførte 

toldaktiviteter.  

 Udførelse af toldmæglertjenester i mindst tre år, som kan dokumenteres ved 

toldangivelser og alle andre nødvendige dokumenter, bevis på betaling og/eller garanti 

for toldrettigheder, angivelse af EORI-nr. i rubrik nr. 14 i toldangivelserne.  

 Tilrettelæggelse af transport af varer i international handel på vegne af en eksportør, 

en importør eller en anden person, tilvejebringelse, kontrol og udarbejdelse af 

dokumentation for opfyldelsen af toldkrav og/eller fungerende speditør med 

udstedelse af egen transportkontrakt, idet dette kan kontrolleres ved f.eks. 

konnossement eller luftfragtbrev. 

 

Toldmyndighederne bør gøre brug af alle tilgængelige oplysninger og viden om bevillinger, 

som ansøgeren allerede er indrømmet, samt den indsendte angivelse på grundlag af deres 

bankdata og elektroniske systemer.  

 

Et andet element, som toldmyndighederne bør tage i betragtning, er ansøgerens officielle 

dokument, der klart definerer dennes økonomiske aktivitet og det generelle formål med 

ansøgerens virksomhed (f.eks. udskrift fra det officielle register, hvor dette er relevant). 

 

Såfremt ansøgeren har været etableret i mindre end tre år som følge af en omstrukturering af 

virksomheden, skal toldmyndighederne tage højde for de udførte toldaktiviteter i den tidligere 

eksisterende virksomhed, forudsat at de er uændrede. 

 

 

b) Den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender 

 

aa) Ansøgerens medarbejder med ansvar for toldanliggender 

 

Kriteriet kan også opfyldes af ansøgerens medarbejder med ansvar for toldanliggender. 

Medarbejderen er den person, som udfylder den stilling, som er oprettet i ansøgerens 

organisation (defineret gennem f.eks. organisationsstruktur, funktionel struktur, 

afdelingsstruktur, arbejdsinstruktioner eller andre organisatoriske foranstaltninger), for en 

person med "ansvar" for toldanliggender, f.eks. den ansvarlige for import- og eksportkontoret 

eller en ansat, der styrer toldanliggender på kontoret. 

 

Anvendelsesområde 

 

Hvis den person, som skal overholde betingelsen, er ansøgerens medarbejder med 

ansvar for toldanliggender, skal der være et ansættelsesforhold, der skaber en juridisk 

forbindelse mellem arbejdsgiveren (ansøgeren) og medarbejderen. Det betyder, at 

medarbejderen, for ansøgeren, mod betaling udfører arbejde eller tjenester på toldområdet på 

visse betingelser. Som følge af dette forhold fungerer medarbejderen ikke som ansøgerens 

toldrepræsentant (direkte eller indirekte) (f.eks. indeholder rubrik nr. 2 og 14 i 

eksporttoldangivelsen kun ansøgerens/eksportørens EORI-nr.). Som følge deraf er det 

ansøgeren, som er den ansvarlige, for så vidt angår det finansielle og juridiske ansvar og i 

tilfælde af overtrædelser af toldlovgivningen i forbindelse med udøvelsen af dennes 

forpligtelser.  
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Det bør bemærkes, at afhængigt af ansøgerens interne organisation kan mere end én ansat stå 

for toldaktiviteterne. I så fald skal betingelsen opfyldes af alle ansvarlige medarbejdere.  

 

Hvis en anden ansat bliver ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, skal den økonomiske 

operatør underrette den udstedende toldmyndighed, som kan vurdere, om det reelt er 

nødvendigt at evaluere den nye situation på grundlag af oplysningerne (f.eks. navnet på den 

eller de personer, som er involveret i rotationen, og deres erfaring med toldanliggender i 

virksomheden).  

 

Kontrol af opfyldelsen: 

 

Hvis den medarbejder, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender har arbejdet for 

ansøgeren i mindre end tre år, kan medarbejderen vise, at denne opfylder kriteriet ved at 

dokumentere at have arbejdet med relevante spørgsmål tidligere i en anden virksomhed. I så 

fald består dokumentationen for overholdelsen af den tidligere ansættelseskontrakt eller den 

anden virksomheds organisationsstruktur, af en erklæring fra denne virksomhed, der tydeligt 

beskriver medarbejderens ansættelsesstatus i denne tidligere virksomhed eller af anden 

dokumentation, som medarbejderen er i besiddelse af, og som toldmyndighederne anerkender. 

Hvis ansøgeren er en SMV, navnlig en mikrovirksomhed eller en lille virksomhed (f.eks. en 

familievirksomhed)), kan den have en anden ledelses- og organisationsstruktur, hvor der reelt 

ikke skelnes mellem interne roller eller arbejdsstilling. I så fald kan en formel udtalelse fra 

ansøgeren være tilstrækkelig. 

 

bb) En person uden for ansøgeren 

 

Kriteriet kan kun opfyldes af en person uden for ansøgeren, hvis behandling/håndtering af 

toldanliggender er udliciteret.  

 

Anvendelsesområde 

 

I så fald repræsenteres ansøgeren direkte (i eget navn og på egne vegne) eller indirekte (på 

egne vegne) af en tredjepart med hensyn til toldanliggender (ansøgeren udliciterer f.eks. 

toldformaliteterne til en toldagent eller en speditør). 

Kriteriet kan ikke opfyldes af personer, som der er indgået kontrakt med, og som ansøgeren 

har udliciteret andre aktiviteter end toldrelaterede, f.eks. informationsteknologi, til.  

 

Under alle omstændigheder findes der altid en kontrakt mod betaling, der definerer de ydelser, 

som den person, der er indgået kontrakt med, skal levere. Denne kontrakt omfatter normalt et 

udkast til vilkår og betingelser. Længden af kontrakten bestemmes fra starten som en 

integreret del af forretningsdelen af udliciteringsaktiviteten. 

 

Der er forskellige grunde til at udlicitere toldaktiviteter. SMV'er udliciterer f.eks. ofte af 

økonomiske eller ledelsesmæssige årsager vigtige funktioner til specialistvirksomheder, der 

har en grad af teknisk viden, som ansøgeren ikke kan opnå. Eksempler på udlicitering 

omfatter:  

 

Toldagenter med henblik på at udføre toldformaliteter. Den komplekse og løbende udvikling 

af toldlovgivningen tvinger virksomhederne til at henvende sig til eksterne fagfolk. Denne 

mulighed kan være mere omkostningseffektiv end interne operationer på grund af det 
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økonomiske omfang, ekspertise, teknologi og den stimulering, som konkurrencen i den 

private sektor giver.  

Internationale speditører med henblik på at udføre told- og logistikformaliteter. En speditør 

transporterer ikke varerne, men fungerer som ekspert i logistiknetværket. En speditør indgår 

kontrakter med transportører om at transportere varerne og har endvidere erfaring i at 

udarbejde og behandle tolddokumenter og anden dokumentation samt udføre aktiviteter i 

forbindelse med internationale forsendelser. 

 

Hvis strategiske ydelser udliciteres til personer, som der er indgået kontrakt med, er der særlig 

stor opmærksomhed på, at ansøgeren skal sikre, at den viden og de kompetencer, som kræves 

for at levere ydelsen, er konstante hele kontraktperioden. Den person, der opfylder kriteriet, 

og ansøgeren kan ikke adskilles, eftersom det i artikel 38, stk. 1, i EUTK fastlægges, at 

kriterierne skal opfyldes af den økonomiske operatør, som ansøger om status som autoriseret 

økonomisk operatør. Den økonomiske operatør skal derfor være opmærksom på, at det er 

muligt at udlicitere "aktiviteter", men ikke ansvarsområder. Som allerede nævnt ovenfor kan 

ydelser af lav kvalitet med tiden føre til problemer med at opfylde de andre kriterier, og dette 

kan medføre suspension eller tilbagekaldelse af bevillingen. 

 

I denne henseende skal kontrakten eller enhver anden type aftale mellem ansøgeren og den 

person, der er indgået aftale med, såfremt ansøgeren udliciterer forvaltningen/håndteringen af 

toldanliggender til en person, der er indgået kontrakt med, stilles til rådighed for 

toldmyndighederne, så de kan klarlægge denne persons kapacitet og ansvar og således bevise, 

at kriteriet er opfyldt. 

 

Kontrol af opfyldelsen: 

 

Hvis toldaktiviteterne udliciteres til en tredjemand, skal den udstedende toldmyndighed 

kontrollere, at betingelsen er opfyldt, ved at:   

 

1) kontrollere, om ansøgeren har haft en kontraktforhold til den person, der er indgået 

kontrakt med, i mere end tre år. For at bevise dette kan den udstedende toldmyndighed 

kontrollere, om der findes en kontrakt, et mandat eller en anden type aftale mellem ansøgeren 

og den person, der er indgået kontrakt med, der tydeligt beskriver de operationer og det ansvar 

den person, der er indgået kontrakt med, udfører på vegne af ansøgeren (kontrakten eller 

mandatet består af kopier, som ansøgeren er i besiddelse af) eller  

 

2) hvis det etablerede forhold har eksisteret i mindre end tre år, kontrol af, at den person, der 

er indgået kontrakt med, har en bevilling til forenklede toldbestemmelser, hvor dette er 

relevant, og/eller har udført toldformaliteter i mindst tre år.  

 

Som fastsat i artikel 27, stk. 2, i EUTK GF anses betingelsen om "standarder for praktisk 

kompetence" for at være opfyldt, hvis den person, der er indgået kontrakt med, er en AEOC. 

I tilfælde af udliciterede toldaktiviteter er det tilstrækkeligt, at enten ansøgeren, ansøgerens 

medarbejder med ansvar for toldanliggender eller den person, der er indgået kontrakt med, 

opfylder kriteriet. Hvis ansøgeren udliciterer sine toldaktiviteter til mere end én person, der er 

indgået kontrakt med, skal kriteriet opfyldes af alle disse personer. 
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Det bør bemærkes, at såfremt ansøgeren har et internt kontor eller en intern afdeling, som er 

involveret i toldanliggender, som gør det muligt at overvåge og kontrollere toldformaliteter, 

der er blevet udliciteret, kan kriteriet opfyldes af ansøgeren.  

 

2.IV.2.2. En kvalitetsstandard vedrørende toldanliggender, som er vedtaget af et 

europæisk standardiseringsorgan. 

 

Det skal bemærkes, at det kompetente europæiske standardiseringsorgan endnu ikke har 

udarbejdet standarder for "toldanliggender".  

 

2.IV.3. Professionelle kvalifikationer 

 

Anvendelsesområde 

 

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra b), i EUTK GF anses kriteriet også for at være opfyldt, 

hvis ansøgeren eller den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender har afsluttet en uddannelse 

inden for toldlovgivning i overensstemmelse med og af relevans for omfanget af dennes 

medvirken i toldrelaterede aktiviteter, og uddannelsen skal være udbudt af en af følgende:  

i) en medlemsstats toldmyndighed 

ii) en uddannelsesinstitution, som er anerkendt til at udbyde disse kvalifikationer af 

toldmyndighederne eller et organ i en medlemsstat med ansvar for faglig uddannelse 

iii) en erhvervsmæssig eller faglig sammenslutning, der er anerkendt af toldmyndighederne i 

en medlemsstat eller akkrediteret i Unionen med henblik på at udbyde sådanne 

kvalifikationer. 

 

Kontrol af opfyldelsen 

 

Offentlige eller private institutioner som universiteter, toldskoler, andre specialskoler eller 

professionelle eller erhvervsmæssige sammenslutninger, der udbyder forskellige kurser, der 

forbereder deltagerne til anerkendelse af en specifik professionel 

bevilling/akkreditering/registrering til specifikke økonomiske operatører (f.eks. toldagenter).  

 

Uddannelsesorganet skal certificere, at deltageren har gennemført kurset. 

 

Ansøgeren eller den person, som er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, som har 

bevilling eller certifikat eller licens til at udøve den professionelle aktivitet i forbindelse med 

toldanliggender (f.eks. toldagenter eller speditører) kan fremvise dokumentation for, at de kan 

opfylde kriteriet om vellykket gennemførelse af en uddannelse, der omfatter toldanliggender. 

 

Det er også muligt, at en person internt i virksomheden, som har juridiske beføjelser til at 

repræsentere virksomheden fysisk, har gennemført en uddannelse inden for toldanliggender 

(f.eks. hvis en person med ansvar for en ansøgervirksomhed, der tilbyder mæglerydelser, som 

f.eks. direktøren eller et bestyrelsesmedlem, har bestået eksamen som toldagent). I så fald 

opfylder ansøgeren betingelsen for professionelle kvalifikationer gennem denne person.  

 

Endvidere er det muligt, at medlemsstaterne ikke har akkrediteringsprogrammer eller et 

professionelt register, men udbyder specifik uddannelse i toldanliggender (f.eks. uddannelse, 
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der udbydes på gymnasialt niveau eller aftaler med offentlige organer, der udbyder 

uddannelsesydelser). Denne type uddannelse bør anerkendes af toldmyndighederne som 

tilstrækkelig i en bestemt professionel sammenhæng. Medlemsstaterne opfordres til at 

videreudvikle sådanne uddannelsesordninger.  

 

Toldmyndighederne eller offentlige eller private sektorer, som er anført i punkt ii) og iii) 

ovenfor, og som ønsker at gennemføre uddannelse for at opfylde betingelsen om 

professionelle kvalifikationer, kan overveje EU's toldkompetenceramme (Customs 

Competency Framework) for den private sektor på TAXUD's websted: 

 

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm 

 

Dette værktøj understøttes af et sæt kerneværdier, som enhver erhvervsdrivende eller en ansat 

i den private sektor bør udvise i samspillet med EU's toldmyndigheder. 

 

 

Afsnit V – Passende sikkerheds- og sikringsstandarder  

2.V.1. Generelt 

I henhold til artikel 39, litra e, i EUTK skal en AEO, som har bevilling til sikkerhed og 

sikring, opfylde passende sikkerheds- og sikringsstandarder, der anses for opfyldt, når 

ansøgeren godtgør, at der opretholdes passende foranstaltninger til at garantere den 

internationale forsyningskædes sikkerhed, herunder hvad angår den fysiske integritet og 

adgangskontrol, logistikprocesser og behandling af særlige varetyper, personale og 

identifikation af vedkommendes handelspartnere. I artikel 28 i EUTK GF uddybes de krav, 

der skal opfyldes. Det bemærkes, at kriteriet om sikkerhed og sikring kun er relevant, hvis en 

økonomisk operatør ansøger om en AEOS-bevilling. 

 

Det er samtidig vigtigt at vide, at undersøgelserne af sikkerheds- og sikringskriteriet skal 

gennemføres på alle de forretningssteder, der er relevante for ansøgerens toldrelaterede 

aktiviteter. For eksempel skal et oplag, der ønskes benyttet (og således indgår i en 

international forsyningskæde) være sikret, selv om de oplagrede varer, der ønskes udført, ikke 

er omfattet af toldtilsyn. Derimod er et oplag, hvor kun varer i fri omsætning er oplagrede, og 

som vil blive solgt på Unionens toldområde, muligvis ikke relevant med hensyn til sikkerhed. 

De økonomiske operatører skal således under udarbejdelsen af ansøgningen være i stand til at 

identificere aktiviteter på alle deres forretningssteder.  

Kun hvis ansøgeren råder over så mange forskellige forretningssteder, at det er umuligt at 

undersøge alle relevante forretningssteder inden for fristen for udstedelse af bevillingen, men 

toldmyndigheden ikke nærer tvivl om, at ansøgeren i sin samlede virksomhed opretholder 

sikkerhedsstandarder, som anvendes på alle dennes forretningssteder, kan den udstedende 

toldmyndighed beslutte kun at undersøge en repræsentativ del af disse forretningssteder. 

Denne beslutning kan også evalueres i overvågningsforløbet. Forretningssteder, der ikke er 

besøgt tidligere, kan således medtages i overvågningsplanen.  

 

Eftersom virksomheder er strukturelt forskellige og har deres egen forretningsmodel, er det 

nødvendigt for toldmyndighederne at vurdere de sikkerheds- og sikringsforanstaltninger, som 

ansøgerne har truffet, fra sag til sag. Formålet med dette afsnit er ikke at give en udtømmende 

liste over alle de sikkerheds- og sikringsforanstaltninger, som ansøgerne kan gennemføre for 

at opfylde sikkerheds- og sikringskravene for autoriserede økonomiske operatører, men 

snarere at vejlede i forståelsen af begrebet AEO-sikkerhed og -sikring. Eksempler på mulige 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm
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foranstaltninger, der kan træffes, fremgår af de forklarende bemærkninger til 

selvevalueringsskemaet og det relevante afsnit i bilag II i disse Guidelines.  

 

Ansøgerens sikkerheds- og sikringsstandarder kan kun anses for at være passende, hvis alle 

betingelser anført i artikel 28, stk. 1, i EUTK GF kan verificeres af toldmyndighederne og 

anses for at være opfyldt. Med henblik på at fastslå opfyldelse af artikel 28, stk. 1, litra a) til 

c), i EUTK GF kan der imidlertid rådes bod på mindre mangler i én betingelse, hvis der kan 

påvises stærke sider i en anden betingelse. Betydningen og formålet med bestemmelsen skal 

altid holdes for øje, dvs. at der er hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger på plads til at 

nedsætte risikoen til et acceptabelt niveau. Der kan eksempelvis være mangler i den kontrol, 

der gennemføres af midlertidigt ansattes baggrund. Ansøgeren erkender og forvalter 

imidlertid denne risiko effektivt ved at sørge for passende adgangskontrol, så det sikres, at 

disse midlertidigt ansatte ikke har uovervåget adgang til varer, der er i eller kommer ind i 

forsyningskæden, eller til sikkerhedsmæssigt følsomme områder i virksomheden. På denne 

baggrund bør det også afspejles, at opmærksomhed og praktisk anvendelse af AEO-begrebet 

fra ansøgerens og medarbejdernes side kan afværge en mindre risiko som følge af manglende 

fysiske kontroller. På den anden side kan de bedste fysiske sikkerheds- og 

sikringsforanstaltninger fejle, hvis kompetente medarbejdere ikke udviser den nødvendige 

opmærksomhed. 

 

Selv om nogle af kriterierne i del 2 "AEO-kriterier" i disse Guidelines kan kontrolleres både 

på grundlag af fremlagt dokumentation eller på stedet, skal sikkerheds- og sikringskriteriet 

altid omfatte fysisk kontrol på ansøgerens forretningssted. 

 

Det bør overvejes at anvende en trinvis tilgang afhængig af risikoen på de forskellige områder 

(salamimetoden). 

 

 

Der bør tages behørigt højde for bestemmelserne i artikel 28, stk. 2 og 3, i EUTK GF:  

 

 Hvis ansøgeren er indehaver af et sikkerheds- og sikringscertifikat udstedt i henhold 

til en international konvention, en international standard fra Den Internationale 

Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra et europæisk 

standardiseringsorgan, skal disse certifikater tages i betragtning i forbindelse med 

kontrol af overholdelsen af kriterierne i kodeksens artikel 39, litra e).   

 

Kriterierne anses for opfyldt, for så vidt som det er godtgjort, at kriterierne for 

udstedelse af dette certifikat er identiske eller ækvivalente med dem, der er fastsat i 

kodeksens artikel 39, litra e).  

 

Kriterierne anses for opfyldt, når ansøgeren er indehaver af et sikkerheds- og 

sikringscertifikat udstedt af et tredjeland, med hvilket Unionen har indgået en aftale, 

som foreskriver anerkendelse af certifikatet.   

Detaljerede oplysninger om gensidig anerkendelse og gennemførelse deraf findes i 

del 6 i disse Guidelines.  
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 Når ansøgeren er en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt befragter som 

defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/200810 

og opfylder de krav, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/199811, 

anses de kriterier, der er fastsat i stk. 1, for at være opfyldt i forbindelse med de steder 

og operationer, for hvilke ansøgeren har opnået status som sikkerhedsgodkendt 

fragtagent eller kendt befragter, for så vidt som kriterierne for meddelelsen af status 

som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter er identiske eller ækvivalente 

med dem, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra e). 

 

2.V.2. Bygningssikkerhed 

Med henblik på at forhindre indgreb i varerne, men også at beskytte følsomme data og 

dokumenter skal ansøgeren sikre, at "de bygninger, der anvendes til aktiviteter i forbindelse 

med AEOS-bevillingen, er beskyttet mod ulovlig indtrængen og er konstrueret af materialer, 

som kan modstå uvedkommendes forsøg på at skaffe sig adgang". 

 

Formålet med foranstaltningerne til sikring af bygningerne er at forhindre ulovlig indtrængen 

og i tilfælde af indtrængen via indhegning omkring virksomheden/bygningen:  

- at forsinke og afskrække den uautoriserede person (dvs. sikre gitre, koder, udvendige 

og indvendige vinduer, porte og hegn med låse) 

- hurtig afsløring i tilfælde af indtrængen (dvs. adgangsovervågning eller -kontrol, f.eks. 

interne/eksterne tyverialarmer eller CCTV (interne tv-overvågningssystemer) 

- hurtig reaktion i tilfælde af indtrængen (dvs. et fjernkommunikationssystem til en 

leder eller til et vagtselskab, hvis alarmen aktiveres). 
 

Denne betingelse skal altid ses i sammenhæng med adgangskontroller og fragtsikkerhed. 

Sikkerhedsforanstaltningerne skal afspejle en helhed: Hvis ansøgerne ønsker at beskytte deres 

ejendom (varer, data og bygninger), kan de ikke fuldstændigt adskille bygningssikkerhed og 

adgangskontrol fra fragtsikkerhedsforanstaltninger.  

 

Både ansøgerne og toldmyndighederne skal endvidere i risikoanalysen tage højde for de 

enkelte steders særlige karakteristika. I nogle tilfælde består et forretningssted kun af én 

bygning, som således samtidig er virksomhedens eksterne grænse. I andre tilfælde kan et 

forretningssted være placeret i et godt sikret og kontrolleret område som en frihavn, et 

erhvervsområde eller et logistikcenter osv. I visse tilfælde er selv læsserampen til 

vareforsendelser eller varemodtagelser del af den ydre skal. 

 

Forretningsstedets beliggenhed (f.eks. i omgivelser med høj kriminalitet eller i et nybygget 

industriområde i nærheden af eller i forbindelse med andre bygninger, tæt på veje eller 

jernbane) kan indvirke på, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Forretningsstedets 

beliggenhed kan også have indflydelse på vurderingen af kriteriet i artikel 28, stk. 1, litra a) 

"bygningssikkerhed" og litra b) "adgangskontroller". Forhold, der skal tages hensyn til ved 

vurderingen af denne betingelse, kan f.eks. være, at der er etableret et hegn øverst på en 

                                                 
10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om 

sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 af 9.4.2008, 

s. 72).  

11 Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de 

fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.  
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skråning eller på en vold, hvilket gør det højere, eller at området er omkranset af en hæk eller 

et vandløb, som vanskeliggør adgangen til bygningen.  

 

Under kontrollen af denne betingelse er det yderst vigtigt, at der tages behørigt hensyn til, at 

hver enkelt ansøger skal sørge for sikkerheden i bygningerne og adgangskontrollen, men ved 

vurderingen af måden, hvorpå dette er opnået, skal de særlige karakteristika ved SMV'er 

tages i betragtning. En stor fabrik er f.eks. muligvis nødt til at have en omgivende mur eller et 

omgivende hegn, sikkerhedsvagter og interne tv-overvågningssystemer, kameraer osv., mens 

det for en toldagent, der arbejder fra et meget begrænset forretningssted kan være 

tilstrækkeligt at have låse på døre, vinduer og arkivskabe. 

 

2.V.3. Passende adgangskontrol 

For at sikre adgangen til forretningsstedet og forhindre indgreb i varer skal ansøgeren have 

"truffet passende foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til kontorer, 

forsendelsesområder, lasteområder, fragtlagre og andre relevante steder". 

 

Der kan være tilfælde, hvor udvendige sikkerhedsforanstaltninger såsom hegn, porte og 

belysning er obligatorisk (når varerne er oplagrede uden for bygninger, når bygningsmurene 

ikke anses for at udgøre en udvendig skalsikring af området, eller når al beskyttelse af og 

adgang til bygningerne ikke er sikret tilstrækkeligt). Der kan på den anden side være tilfælde, 

hvor en fuldstændig skalsikring i form af en udvendig mur ikke ville være mulig eller 

nødvendig. Dette kan være tilfældet, hvis ansøgeren lejer dele af et industri- eller 

erhvervscenter, ikke har varer oplagrede udenfor, og hvis andre fysiske sikkerhedskrav såsom 

bygningssikkerhed er af høj standard. 

 

Alle sikkerhedsmæssigt følsomme områder skal være beskyttet mod uautoriseret adgang fra 

tredjeparter, men også mod de af ansøgerens egne medarbejdere, som ikke har kompetence 

eller tilstrækkelig sikkerhedsgodkendelse til adgang til disse områder. Dette omfatter ikke kun 

adgangskontrol af uautoriserede personer, men også uautoriserede køretøjer og varer. 

 

Der skal være korrekt gennemførte rutiner for, hvordan der skal reageres på 

sikkerhedsrelaterede hændelser i tilfælde af uautoriseret adgang eller forsøg på adgang til 

virksomhedsområdet (f.eks. at kontakte det lokale politi, eget vagtpersonale og eventuelt 

toldmyndighederne). I den forbindelse er det også vigtigt at vide, at AEO-konceptet med 

hensyn til sikkerhed har til formål at forebygge hændelserne. Det er derfor nødvendigt at gøre 

opmærksom på eventuelle sikkerhedsbrud tidligt, inden de får nogen væsentlig indvirkning på 

sikkerheden og sikringen af den internationale forsyningskæde. Et eksempel kan være et 

internt tv-overvågningssystem, som kun optager, men som ikke overvåges. Selv om dette kan 

være tilstrækkeligt til andre formål, er det muligt, at det ikke er tilstrækkeligt til AEOS-

bevilling. 

 

Ved kontrollen af denne betingelse er det meget vigtigt at tage behørigt hensyn til små og 

mellemstore virksomheders særlige karakteristika. Selv om små og mellemstore 

virksomheder skal overholde de samme krav som en stor virksomhed med hensyn til de 

interne adgangskontrolprocedurer, kan de have brug for andre løsninger med hensyn til 

adgangskontrol. Eksempel:  

- Små virksomheder og mikrovirksomheder har for det meste ikke tilstrækkelige 

ressourcer til at afse medarbejdere til at overvåge adgangskontrollen til 
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forretningsstedet. I dette tilfælde kan for eksempel et lukket hegn med et samtaleanlæg 

tillade fjernstyret adgangskontrol til stedet. 

- En instruktion, der erindrer om pligten til at holde døre til forsendelsesområder låste, 

og at dørene skal være udstyret med en klokke til chauffører, der ønsker adgang til 

forsendelsesområdet, kan forhindre uautoriseret adgang til fragtlagrene. 

- selv om store virksomheder ventes at udstede id-kort til alle medarbejdere og 

besøgende, er dette ikke nødvendigvis tilfældet for SMV'er. 

 

2.V.4. Sikkerhed i forbindelse med lastning 

For at sikre lastens integritet og forhindre ureglementerede varestrømme i den internationale 

forsyningskæde skal ansøgeren have truffet "foranstaltninger til håndtering af varer, som 

omfatter beskyttelse mod uautoriseret tilførsel eller ombytning, mod forkert håndtering af 

varer og mod manipulation med lastenheder". 

 

Disse foranstaltninger skal, hvor det er relevant for den berørte virksomhed, omfatte:  

- lastenhedernes integritet (herunder brugen af forseglinger og syvpunktsinspektion 

(yderside, indvendige/udvendige døre, højre og venstre side, forside, loft/tag, 

gulv/inderside) 

- forretningsgange omkring logistik (herunder valg af speditør og transportmiddel) 

- modtagne varer (herunder kontrol af kvalitet og mængde, forseglinger, hvor det er 

relevant) 

- oplagring af varer (herunder lagerkontrol) 

- fremstilling af varer (herunder kvalitetskontrol) 

- emballering af varer (herunder oplysninger om emballagen) 

- lastning af varer (herunder kontrol af kvalitet og mængde samt forsegling/mærkning). 

 

Hvor det er relevant og praktisk muligt, skal ovennævnte foranstaltninger dokumenteres og 

registreres. 

 

Igen skal sikkerhedsbrud i forbindelse med lasten/lastenhederne erkendes så tidligt som 

muligt, indberettes til en udpeget sikkerhedsafdeling eller udpeget sikkerhedspersonale, 

undersøges og registreres, så der kan træffes de nødvendige modforanstaltninger. Det er 

således også vigtigt, at kompetencer og ansvarsområder imellem de involverede parter er klart 

beskrevet, og at de er kendte.  

 

Som allerede omtalt under 2.V.2. i disse Guidelines kan sikkerhed i forbindelse med lastning 

ikke adskilles fra bygningssikkerhed og adgangskontrol, idet formålet med sikkerheds- og 

sikringsforanstaltninger i sidste instans er at sikre varerne ved at forhindre især uautoriseret 

adgang til lasten (forsendelsesområder, lasteområder og fragtlagre). 

 

Ved kontrollen af denne betingelse er det endvidere meget vigtigt at tage behørigt hensyn til 

små og mellemstore virksomheders særlige karakteristika. Eksempel: 

- lukkede døre/rækværk, hensigtsmæssig skiltning og instruktioner kan være 

tilstrækkeligt til at begrænse adgangen, så kun autoriserede medarbejdere har adgang 

til områder med begrænset adgang (disse instruktioner kan indarbejdes i ansøgerens 

generelle sikkerheds- og sikringsprocedure) 
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- for at forhindre uautoriseret adgang til fremstillingsområder, forsendelsesområder, 

lasteområder, fragtlagre og kontorer kan besøgende ledsages systematisk i 

virksomheden og underskrive en erklæring ved indgangen. 

 

Sikkerhed i forbindelse med last er også uadskillelig fra "Handelspartnernes sikkerhed", idet 

varerne i lastenhederne, når de indgår i forsyningskæden, ofte bliver handelspartnerens 

ansvar. 

 

 

2.V.5. Handelspartnernes sikkerhed 

2.V.5.1. Generelt  

Handelspartner er et udtryk, der anvendes til at beskrive en kommerciel enhed, hvormed en 

anden kommerciel enhed har en form for forretningsforbindelse til gensidig gavn for begge 

parter. Relevante handelspartnere i forbindelse med autoriserede økonomiske operatører er 

handelspartnere, der er direkte involveret i den internationale forsyningskæde. 

 

Alle økonomiske operatører i den internationale forsyningskæde, som befinder sig i området 

mellem eksportør/producent og importør/indkøber, kan betragtes som hinandens 

handelspartnere afhængigt af den pågældende situation.  

 

Forholdet til handelspartnerne kan være kontraktligt, hvor begge parters rettigheder og 

forpligtelser er fastsat i en kontrakt. Det kan på den anden side også være en løs aftale uden 

noget juridisk grundlag, eller det kan være en mellemting mellem disse to yderpunkter (hvor 

der foreligger dokumentation, men som blot indeholder en konstatering af fakta eller som en 

hensigt). Der kan også være forhold, hvor én part, f.eks. regeringsejede og -drevne 

transportinfrastrukturer og faciliteter, i væsentlig grad fastsætter de serviceparametre, som en 

anden part, f.eks. transportør, enten kan acceptere eller ikke acceptere, og hvor denne har 

meget lidt, hvis nogen, indflydelse på disse parametre. 

 

Valget af handelspartnere er af stor vigtighed, og ansøgere om AEO-status skal have en klar 

og dokumenteret procedure for valg af handelspartnere. 

 

Fra et AEO-synspunkt kan handelspartnere som anført i artikel 28, stk. 1, litra d), i EUTK GF 

have mulighed for at ansøge om AEO-status, men hvis de vælger ikke at gøre brug af denne 

mulighed, eller hvis de er etableret i et land, hvor det ikke er muligt at opnå en AEO-status, 

skal de fremlægge tilstrækkelig dokumentation over for deres AEO-partner om, at de kan 

opfylde sikkerheds- og sikringsstandarder i acceptabelt omfang. Den ideelle situation ville 

naturligvis være, at flertallet af deltagere i den internationale forsyningskæde har AEO-status 

eller tilsvarende tildelt af de kompetente myndigheder i ethvert tredjeland, med hvem EU har 

indgået en MRA.  

 

2.V.5.2. Identifikation af handelspartnere 

Når en international forsyningskæde undersøges i forbindelse med en AEO-selvevaluering, er 

det vigtigt, at hver handelspartners rolle bliver tydeligt identificeret. Handelspartnerens rolle 

afgør den pågældende risiko, det niveau af opmærksomhed om sikkerhed og sikring, der 

kræves fra deres side, og alternativt de foranstaltninger, som den autoriserede økonomiske 

operatør skal træffe for at afbøde de identificerede risici. Den autoriserede økonomiske 

operatørs handelspartnere kan f.eks. være ansvarlige for følgende:  
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- producenter og oplagshavere skal sikre og være bevidste om, at forretningsstedet 

skal opfylde en acceptabel sikkerhedsstandard, som forhindrer indgreb i varer under 

fremstilling og/eller oplagring, og som forhindrer uautoriseret adgang 

- importører/speditører/eksportører/toldagenter skal sikre, at tredjepartsagenter er 

opmærksomme på relevante grænseprocedurer og -systemer, og at de er fortrolige 

med dokumentationen, der skal ledsage forsendelser, og anvendes til 

toldbehandlingen 

- transportører skal planlægge, at transporten af varer ikke afbrydes unødvendigt, og 

at varernes integritet opretholdes og beskyttes mod uautoriseret adgang, mens de er i 

transportørens varetægt.  

 

 

2.V.5.3. Sikkerhedskrav til handelspartnere  

I artikel 28, stk. 1, litra d), i EUTK GF fastlægges det, at sikkerheds- og sikringsstandarder i 

forhold til handelspartnere anses for at være hensigtsmæssige, hvis "ansøgeren har truffet 

foranstaltninger, der gør det muligt tydeligt at identificere vedkommendes handelspartnere og 

via gennemførelse af passende kontraktbestemmelser eller andre passende foranstaltninger i 

overensstemmelse med ansøgerens forretningsmodel at sikre, at disse handelspartnere sørger 

for at sikre deres del af den internationale forsyningskæde." 

 

En AEO er primært ansvarlig for sin del af forsyningskæden, for varer, der er i dennes 

varetægt, og for de faciliteter, denne driver. Den tildelte AEO-status vedrører kun den 

virksomhed, der har ansøgt om den. En AEO er imidlertid også afhængig af sine 

handelspartneres sikkerhedsstandarder for at kunne garantere sikkerheden for varerne i deres 

varetægt. Det er vigtigt, at ansøgeren er opmærksom på alle roller i handelspartnernes 

forsyningskæde(r), og at operatøren træffer alle mulige foranstaltninger for at sikre, at dennes 

handelspartnere overholder AEO-sikkerhedskravene.  

 

Det forventes, at en ansøger sikrer, at dennes handelspartnere kender til ansøgerens 

forpligtelser og krav vedrørende sikkerhed og sikring, og at ansøgeren tilstræber, hvor det er 

hensigtsmæssigt og muligt afhængigt af forretningsmodellen, at have skriftlige kontraktlige 

aftaler på plads. Hvis det er muligt, skal ansøgeren derfor ved indgåelse af kontraktlige aftaler 

med en handelspartner gøre sig alle mulige bestræbelser for at sikre, at den anden aftalepart 

vurderer og forbedrer forsyningskædesikkerheden og medtager oplysninger om, hvordan dette 

vil blive gennemført og dokumentere dette. Risikostyring i forhold til handelspartnerne er 

også af afgørende betydning. Ansøgeren skal derfor opbevare dokumentation til støtte for 

dette forhold for at vise, at denne bestræber sig på at sikre, at handelspartnere opfylder disse 

krav eller alternativt har truffet afhjælpende forholdsregler for at imødegå eventuelle påviste 

risici. 

 

Ansøgeren skal være opmærksom på, hvem der er de nye potentielle handelspartnere. 

Endvidere bør den autoriserede økonomiske operatør, når bevillingen er udstedt, tilstræbe at 

indhente oplysninger om de aspekter af de potentielle nye partneres virksomheder, der er 

relevante for AEO-status. 

 

Som eksempel på, hvordan en autoriseret økonomisk operatør eller ansøgeren kan øge sin 

forsyningskædesikkerhed, kan nævnes: 

 

- arbejder sammen med andre autoriserede økonomiske operatører eller tilsvarende 
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- indgår, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt i henhold til dennes forretningsmodel, 

kontraktlige aftaler om sikkerhed med sine handelspartnere 

- underleverandører (for eksempel transportører og befragtere) udvælges på grundlag af 

deres iagttagelse af visse sikkerhedsregler og i visse tilfælde gældende obligatoriske 

internationale krav, især hvis de allerede er blevet godkendt i henhold til andre 

sikkerhedsordninger som eksempelvis KC eller RA 

- kontrakter indeholder bestemmelser, der forhindrer, at underleverandøren kan give 

arbejdet i underentreprise til ukendte parter, og hvor underleverandøren ikke kan 

redegøre for den indførte identifikationsprocedure og de relevante 

sikkerhedsforanstaltninger. Dette bør altid gælde, når sikret luftfragt/luftpost 

transporteres fra en kendt befragter 

- forseglinger skal anvendes alle steder, hvor det er muligt, for at påvise uautoriseret 

adgang til lastrum. Lastede containere skal forsegles af den part, der laster 

containeren, umiddelbart efter lastningen med en forsegling, der overholder ISO17712 

- lastede containere inspiceres på underleverandørens forretningssted, terminalen og i 

modtagerens lokaler for at kontrollere, at de har været forseglet 

- generel information fra organer med ansvar for registrering af virksomheder (hvor det 

er muligt) og partnerens varer (risikobehæftede og følsomme varer osv.) tages i 

betragtning, før der indgås kontraktforhold 

- ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør gennemfører eller kræver, at 

handelspartneren foretager sikkerhedsrevision af tredjeparter for at sikre, at disse 

opfylder sikkerhedsforpligtelserne og -kravene 

- ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør kan, hvor det er hensigtsmæssigt og 

muligt i henhold til dennes forretningsmodel, anmode om en sikkerhedserklæring, der 

afspejler parternes respektive forretningsmodeller, roller og ansvarsområder. 

 

Et eksempel på en sikkerhedserklæring, som kan anvendes i medlemsstaterne, er 

vedhæftet i bilag 3 til disse Guidelines til brug, hvis ansøgeren ønsker at opfylde 

kravene fastsat i artikel 28, stk. 1, litra d), i EUTK GF ved brug af en 

sikkerhedserklæring fra en bestemt handelspartner. Ansøgeren skal imidlertid kunne 

sikre, at forpligtelserne omfattet af sikkerhedserklæringen reelt er etableret og 

overholdes af den pågældende handelspartner, hvis ansøgeren vælger at bruge en 

sikkerhedserklæring som en hensigtsmæssig og mulig metode under hensyntagen til 

sin forretningsmodel. 

 

- ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør anvender transportører, 

befragtere og/eller faciliteter, der er reguleret ved internationale eller europæiske 

sikkerhedscertifikater (f.eks. ISPS-koden og godkendte fragtagenter) 

- ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør indgår ikke-kontraktmæssige 

forhold for specifikt at identificere vigtige spørgsmål i forbindelse med sikkerhed, 

især hvor en sikkerhedsvurdering har konstateret mulige svagheder.  

 

Både toldmyndighederne og de økonomiske operatører skal tage hensyn til, at ovennævnte 

foranstaltninger kun er eksempler, og at denne liste ikke er udtømmende. Valget af den ene 

eller anden foranstaltning eller en kombination af foranstaltninger afhænger i høj grad af den 

pågældende handelspartners rolle i forsyningskæden og de tilknyttede risici samt 

handelspartnerens forretningsmodel.  
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Uanset hvilke foranstaltninger ansøgeren træffer for at opfylde dette krav, er det vigtigt, at der 

findes procedurer til overvågning af ordningerne med handelspartnerne, og at disse 

gennemgås og opdateres regelmæssigt. 

 

Hvis en ansøger/autoriseret økonomisk operatør er i besiddelse af oplysninger om, at en af 

dennes handelspartnere, der er en del af den internationale forsyningskæde, ikke opfylder 

fastsatte passende sikkerheds- og sikringsstandarder, skal denne øjeblikkeligt i det omfang, 

det er muligt, træffe passende foranstaltninger til at forbedre forsyningskædens sikkerhed.  

 

Med hensyn til forsendelser overtaget fra ukendte handelspartnere anbefales det, at 

ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør træffer passende foranstaltninger for at 

reducere de sikkerhedsmæssige risici, der er forbundet med den pågældende transaktion, til et 

acceptabelt niveau.  

 

Hvis eksempelvis luftfragt/luftpost ankommer fra en ukendt handelspartner, for hvilken det 

ikke er muligt at redegøre for den indførte identifikationsprocedure eller passende 

sikkerhedsforanstaltninger, bør den screenes af en godkendt fragtagent. 

 

Dette er især relevant, hvis ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør har nye eller 

midlertidige handelspartnere eller er involveret i transporten af store mængder forsendelser 

såsom postvæsener og kurérvirksomheder. 

 

I tilfælde af flere underleverandører overgår ansvaret for sikring af forsyningskæden fra 

ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør (f.eks. en eksportør) til dennes egen 

handelspartner (f.eks. en speditør). Denne handelspartner er reelt den eneste, der formelt har 

forpligtet sig til at sikre de respektive opgaver på vegne af ansøgeren/den autoriserede 

økonomiske operatør. Men hvis denne "underleverandør af første grad" (f.eks. speditøren) så 

anvender andre parter, skal denne kontrollere, at den/de næste underleverandør(er) (f.eks. 

transportøren eller en anden efterfølgende speditør) gennemfører 

sikkerhedsforanstaltningerne. 

 

Hvis den autoriserede økonomiske operatør opdager vanskeligheder med opfyldelsen, skal 

denne uden ophold kontakte toldmyndighederne med oplysninger om sådanne hændelser. 

 

 

2.V.6. Personalesikkerhed  

Personalesikkerhed er sammen med fysisk sikkerhed, adgangskontrol, sikkerhed i forbindelse 

med handelspartnere osv. et af det primære aspekter ved sikkerhed. Det skal bemærkes, at 

denne betingelse ikke er relateret til "sikkerhed på arbejdspladsen", da dette falder uden for 

anvendelsesområdet for kriteriet om sikkerhed og sikring. 

For at undgå ansættelse af uautoriseret personale, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, 

foretager ansøgeren "i det omfang, national ret tillader, sikkerhedsscreening af personer, der 

forventes at skulle bestride sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger, og foretager 

baggrundskontrol af nuværende ansatte i sådanne positioner regelmæssigt, og når 

omstændighederne kræver det". For så vidt angår den praktiske gennemførelse af dette krav, 

skal såvel toldmyndighederne som ansøgeren selv tage hensyn til følgende vigtige forhold: 
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- alle økonomiske operatører skal have etableret passende 

systemer/forretningsgange til at opfylde dette krav, og toldmyndighederne skal 

være i stand til at verificere dette 

- det er ansøgeren, dvs. arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at foretage disse tjek, og 

toldmyndighederne skal verificere, hvorvidt de er foretaget, og om de er 

tilstrækkelige til at sikre opfyldelse under hensyntagen til gældende lovgivning 

- omfanget af og formålet med kontrollen skal være klart. 

Proportionalitetsprincippet skal respekteres, dvs. "der skal kun handles i det 

omfang, det er nødvendigt med hensyn til formålet". 

 

Omfanget og vurderingen af opfyldelsen af denne betingelse afhænger af den økonomiske 

operatørs størrelse, organisation og type af virksomhedsaktivitet. Den pågældende verifikation 

tilpasses derfor den berørte ansøger. De hovedområder, der altid skal kontrolleres, omfatter 

imidlertid: 

 

- ansøgerens ansættelsespolitik 

 

Den generelle planlægning af og proceduren for ansættelse af nyt personale skal være klar, 

herunder hvem der er ansvarlig for den. Ansøgerens politik skal især afspejle alle rimelige 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages hensyn til ved ansættelsen af nyt personale til at 

arbejde i sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger, herunder, at de ikke tidligere er dømt for 

sikkerhedsrelaterede toldovertrædelser eller andre strafbare handlinger i forbindelse med 

sikkerheden i den internationale forsyningskæde, samt foretage periodisk baggrundskontrol af 

ansatte medarbejdere i sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger i den udstrækning, det tillades i 

den nationale lovgivning.  

Metoderne til sikkerhedskontrol kan omfatte basiskontroller såsom verificering af identitet og 

bopæl, kontrol af arbejdstilladelse, hvis det er nødvendigt, før ansættelsen, indhentning af 

straffeattester og forespørgsler baseret på ubestridelige og/eller officielle elementer i den 

tidligere ansættelseshistorie og referencer. 

Ansøgeren bør også have fastlagt sikkerhedskrav i forbindelse med anvendelsen af 

midlertidigt ansatte og vikaransatte. Der skal være samme sikkerhedsstandarder for såvel 

midlertidige og fastansatte medarbejdere som vikaransatte under hensyntagen til stillingernes 

sikkerhedsmæssige følsomhed. Hvis der anvendes et arbejdsformidlingsbureau til at ansætte 

personale, skal ansøgeren i kontrakten med bureauet anføre niveauet af sikkerhedskontrol af 

personalet inden og efter ansættelsen i sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger. 

Toldrevisorerne kan anmode om at verificere, hvordan ansøgerens kontroller af eksternt 

personale foretages. Ansøgeren skal derfor bibeholde dokumentation af de anvendte 

standarder i sine registre. 

 

- personer, der forventes at skulle bestride sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger 

 

Ved afgrænsningen af de "sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger" skal der foretages den 

fornødne risikoanalyse, og der skal tages hensyn til, at dette ikke kun omhandler 

lederstillinger, men også stillinger med direkte relation til håndtering, oplagring og transport 

af varer. Sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger er i denne forbindelse f.eks.:   

 

- stillinger med ansvar for sikkerheds-, told- eller ansættelsesforhold 

- stillinger uddelegeret til bygnings- og modtagelsestilsyn 
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- arbejdspladser beskrevet i afsnit 6 i selvevalueringsskemaet i forbindelse med 

indgående/udgående varer og oplagring.  

Disse kontroller kan også vedrøre allerede ansatte medarbejdere, der kommer fra andre 

afdelinger, som ikke anses for at være sikkerhedsfølsomme, og som flytter til sådanne 

stillinger.  

 

For stillinger på et højt sikkerhedsniveau og/eller kritiske sikkerhedsstillinger kan en 

straffeattest vedrørende såvel afsonede som ikke afsonede domme være nødvendig. Ansatte 

medarbejdere kan informere deres arbejdsgiver om politiadvarsler/kautioner, verserende 

retssager og/eller domme. De kan også oplyse om andre ansættelser eller aktiviteter, der er 

omfattet af sikkerhedsrisici.  

Det anbefales også, at det ansatte personale ikke er opført på én af de sortlister, der er fastsat 

ved national eller overnational lovgivning (f.eks. forordning (EF) nr. 2580/200112, forordning 

(EF) nr. 881/200213 og forordning (EU) nr. 753/201114). 

 

Alle kontroller skal ske i overensstemmelse med EU-lovgivning og/eller national lovgivning 

om beskyttelse af personoplysninger, der regulerer behandlingen af personoplysninger under 

forskellige betingelser. Der er i en række tilfælde bestemmelser, der kun giver tilladelse til 

behandling af personoplysninger, hvis den pågældende person på forhånd har givet samtykke 

til dette. For at lette denne procedure kan en særlig bestemmelse medtages i kontrakten for 

visse stillinger, hvori den berørte person anmodes om give sit samtykke til såkaldte 

baggrundskontroller. 

 

- politik og procedurer, når personale fratræder eller afskediges  

 

Ansøgeren skal have forretningsgange, der straks gør det muligt at fjerne identifikation, 

adgang til lokaler og informationssystemer for medarbejdere, hvis ansættelse er afsluttet. 

 

Som det fremgår af de forklarende bemærkninger til selvevalueringsskemaet (se spørgsmål 

6.11 "Personalesikkerhed"), skal alle disse sikkerhedskrav, der gennemføres vedrørende 

ansøgerens ansættelsespolitik, dokumenteres. 

 

 

2.V.7. Eksterne tjenesteydere 

Ansøgeren kan også have forretningsmæssige kontraktforhold med andre parter, herunder 

rengøringspersonale, cateringpersonale, softwareleverandører, eksterne vagtselskaber eller 

andre kortvarige leverandørforhold. I forbindelse med autoriserede økonomiske operatører 

omtales disse parter som tjenesteydere. 

 

                                                 
12 Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod 

visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme. 

13 Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive 

foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-

organisationen og Taliban. 
14 Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, 

grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan.  
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I artikel 28, stk. 1, litra f), i EUTK GF fastlægges det, at "ansøgeren råder over passende 

sikkerhedsprocedurer for eventuelle eksterne tjenesteydere, med hvilke der er indgået 

kontrakt".  

 

Selv om eksterne tjenesteydere ikke har en direkte rolle i den internationale forsyningskæde, 

kan de have stor indflydelse på ansøgerens sikkerheds- og toldsystemer. For så vidt angår 

sikkerhed og sikring, skal ansøgeren derfor træffe passende foranstaltninger for disse på 

samme måde, som vedkommende gør i forbindelse med sine handelspartnere.  

 

Hvor visse af AEO-betingelserne vedrørende sikkerhed og sikring opfyldes af tjenesteyderen 

på vegne af AEO-ansøgeren, skal dette verificeres som led i revisionen. Et typisk eksempel er 

betingelsen om adgangskontrol, når ansøgeren har indgået kontrakt med et vagtselskab om at 

opfylde ansøgerens forpligtelser på dette område. Betingelsen om adgangskontrol skal 

verificeres ved at vurdere måden, hvorpå tjenesteyderen opfylder dette på vegne af den 

autoriserede økonomiske operatør. Selv om den autoriserede økonomiske operatør kan 

udlicitere disse aktiviteter til en tredjepart, er det den autoriserede økonomiske operatør, der – 

fordi tjenesteydere handler på dennes vegne – er og forbliver ansvarlig for opfyldelse af AEO-

kriteriet og for at sikre, at tjenesteyderen opfylder kravene.  

 

 

2.V.8. Informationskurser om sikkerhed 

For at forebygge manglende opmærksomhed på sikkerhedskrav skal ansøgeren sørge for, "at 

personalet med ansvarsområder af relevans for sikkerhedsspørgsmål regelmæssigt deltager i 

programmer for at øge deres bevågenhed angående sikkerhedsspørgsmål". Ansøgeren skal 

udvikle mekanismer til at undervise og uddanne medarbejdere i sikkerhedspolitikker, 

konstatering af afvigelser fra disse politikker og forståelse af, hvilke foranstaltninger der skal 

iværksættes som reaktion på sikkerhedsbrud. 

 

Ansøgeren skal især:  

 

- undervise sine medarbejdere, og hvor det er relevant sine handelspartnere, med hensyn til 

risiciene i den internationale forsyningskæde  

- sørge for undervisningsmateriale, ekspertvejledning og hensigtsmæssig uddannelse i 

identificeringen af potentielt mistænkeligt gods for alt relevant personale, der arbejder i 

forsyningskæden såsom sikkerhedspersonale, godshåndterings- og 

godsdokumentationspersonale, samt medarbejdere i forsendelses- og 

modtagelsesområderne. Denne uddannelse skal være fastlagt, inden den økonomiske 

operatør ansøger om AEO-status 

- føre optegnelser over undervisningsmetoder, udleverede retningslinjer og gennemført 

uddannelse for at dokumentere informationskurserne 

- en tjeneste eller en person (virksomhedsintern eller -ekstern) skal være ansvarlig for 

uddannelsen af medarbejderne  

- gøre medarbejdere opmærksomme på de forretningsgange, der er fastlagt i virksomheden 

med hensyn til at identificere og indberette mistænkelige hændelser 

- gennemføre særlig uddannelse til at bistå medarbejdere i opretholdelsen af lastens 

integritet, konstateringen af potentielle interne trusler mod sikkerheden og beskyttelsen af 

adgangskontroller 
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- revidere og opdatere uddannelsens indhold jævnligt, når tilpasninger er nødvendige. 

Uddannelsens indhold bør afspejle ethvert specifikt krav med relation til den økonomiske 

operatørs specifikke type erhvervsaktivitet, f.eks. luftfragt/luftpost. 

 

Der er ingen obligatorisk hyppighed, hvormed sikkerheds- og sikringsuddannelse skal 

gentages.  

Eftersom der ofte kan forekomme ændringer med hensyn til medarbejdere, bygninger, 

forretningsgange og varestrømme, bør opmærksomhedsniveauet imidlertid opretholdes ved at 

sikre, at uddannelse gentages og opdateres regelmæssigt. 

 

Nødvendig uddannelse er endvidere obligatorisk for alle nyansatte og for enhver ansat i 

virksomheden, der udpeges til en stilling, hvor der løses opgaver i relation til den 

internationale forsyningskæde. 

 

Ovennævnte mekanismer til undervisning og uddannelse af personale om sikkerhedspolitik 

bør naturligvis være hensigtsmæssige i forhold til virksomhedens størrelse (se del 3, afsnit III, 

punkt 3.III.2. "Små og mellemstore virksomheder"). I forbindelse med mikro-SMV'er kan 

toldmyndighederne f.eks. godkende mundtlig uddannelse, som imidlertid skal dokumenteres, 

samt genopfriskning af grundlæggende sikkerheds- og sikringskrav i de generelle sikkerheds- 

og sikringsprocedurer eller en enkelt informationsmeddelelse underskrevet af de omfattede 

medarbejdere. 

Samtidig kan hyppigheden og intensiteten af sikkerheds- og sikringsuddannelse variere blandt 

forskellige medarbejdere i en virksomhed som følge af deres ansvarsområder og deres 

individuelle mulighed for at påvirke sikkerheden i den internationale forsyningskæde. 

 

Ansøgere og deres medarbejdere opfordres til at benytte Kommissionens eLearning-værktøj 

til AEO for at få en generel forståelse af AEO-begrebet og de dermed forbundne 

sikkerhedskrav.  

 

 

2.V.9. Udpeget kontaktperson  

I artikel 28, stk. 1, litra h), i EUTK GF, antages det at "ansøgeren har udpeget en 

kontaktperson med ansvar for sikkerheds- og sikringsrelaterede spørgsmål". Denne 

kontaktperson skal udpeges over for den udstedende toldmyndighed. Det skal bemærkes, at 

denne betingelse ikke er relateret til "sikkerhed på arbejdspladsen", da dette falder uden for 

anvendelsesområdet for kriteriet om sikkerhed og sikring. 

 

Denne person bør være kontaktperson for alle spørgsmål, der opstår internt i virksomheden, 

samt spørgsmål fra den udstedende toldmyndighed vedrørende sikkerhed og sikring. 

 

Uanset om denne funktion udliciteres, skal ansøgeren sikre, at denne person er fuldt ud klar 

over alle virksomhedens specifikke sikkerhedsrelaterede spørgsmål og er bemyndiget til at 

modtage og videregive sikkerhedsfølsomt materiale. 
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DEL 3, Ansøgnings- og certificeringsproces 

Nedenstående flowchart giver et forenklet overblik over ansøgningsprocessen: 
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Afsnit I – Bestemmelse af den kompetente medlemsstat med henblik på indsendelse af 

en AEO-ansøgning 

 

3.I.1. Generelt: 

I artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, i EUTK fastslås det, hvilken medlemsstat AEO-ansøgningen 

skal sendes til. Her fastlægges det, at den kompetente toldmyndighed er toldmyndigheden på 

det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, 

og hvor i det mindste en del af de aktiviteter, der skal omfattes af afgørelsen, udføres. Det 

generelle princip er, at ansøgningen skal indsendes til den medlemsstat, som bedst kender til 

ansøgerens toldrelaterede aktiviteter. 

 

I lyset af de moderne tendenser i virksomhedernes organisatoriske strukturer og 

forretningsgange samt den aktuelle tendens med at udlicitere visse aktiviteter, ligger den 

korrekte afgørelse imidlertid ikke altid lige for.  

 

Når det ikke er muligt tydeligt at fastslå, hvilken medlemsstat der bør fungere som den 

udstedende toldmyndighed baseret på ovennævnte generelle princip, finder artikel 12 eller 27 

i EUTK DF anvendelse.  

 

I artikel 12 i EUTK DF fastlægges det, at den kompetente toldmyndighed er toldmyndigheden 

på det sted, hvor ansøgerens regnskaber og dokumentation, der sætter toldmyndigheden i 

stand til at træffe en afgørelse (hovedbogholderi i forbindelse med told), føres eller står til 

rådighed (f.eks. det sted, hvor ansøgervirksomhedens administrative hovedkvarter er 

beliggende). 

 

I artikel 27 i EUTK DF fastlægges det navnlig for autoriserede økonomiske operatører, at 

såfremt det ikke er muligt at fastslå den kompetente toldmyndighed i henhold til artikel 22, 

stk. 1, i EUTK eller artikel 12 i EUTK DF, indgives ansøgningen til toldmyndighederne i den 

medlemsstat, hvor ansøgeren har et fast forretningssted, og hvor oplysninger om dens 

almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i Unionen opbevares eller er tilgængelige som anført 

i ansøgningen. 

 

 

3.I.2. Tilgængelighed af toldrelateret dokumentation 

Artikel 22, stk. 1, i EUTK omhandler endvidere den situation, hvor et selskab udliciterer sin 

toldrelaterede administration til en enhed i en anden medlemsstat eller i et tredjeland. Denne 

praksis er almindelig og lovlig i mange medlemsstater. I disse tilfælde sikrer virksomheden, at 

toldmyndigheden i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, har elektronisk adgang 

til den dokumentation, der opbevares i en anden medlemsstat eller i et tredjeland. 

I disse tilfælde skal ansøgningen indsendes til den medlemsstat, hvor virksomheden har 

adgang til hovedbogholderiet, og hvor (i hvert fald nogle af) dens toldrelaterede aktiviteter 

gennemføres.  

 

Eksempel 1: 

Virksomhed "C" er etableret i Sverige. Den udfører alle sine virksomhedsaktiviteter i Sverige, 

men administrationen er dog udliciteret til Estland. Den sikrer de svenske toldmyndigheder 

elektronisk adgang til dens dokumentation som fastsat i de relevante bestemmelser i Sverige: 
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AEO-ansøgningen indsendes til Sverige. 

 

Der foreligger en anden situation, hvis toldaktiviteterne ikke gennemføres i nogen af de 

medlemsstater, hvor dokumentationen opbevares eller er tilgængelig. 

 

Eksempel 2: 

Virksomhed "C" er etableret i Storbritannien. Den udliciterer sine regnskaber og den 

dokumentation, der giver toldmyndigheden mulighed for at træffe en afgørelse 

(hovedregnskabet på toldområdet) til Irland, og de kan tilgås fra Storbritannien. Den 

importerer varer fra Asien gennem Rumænien: 

 

I dette tilfælde finder artikel 12 i EUTK DF anvendelse, og AEO-ansøgningen skal indsendes 

til Storbritannien.  

 

Eksempel 3: 

Virksomhed "C" er etableret i Italien. Den har sit hovedbogholderi i Malta, som ikke kan 

tilgås andre steder fra. Den importerer fra Ukraine. Import og oplagring sker i Tyskland. 

Fremstillingen foregår i Spanien. Eksporten sker fra Portugal.   

 

I dette tilfælde skal ansøgningen sendes til Malta, da hovedbogholderiet kun kan tilgås her.  

 

 

3.I.3. Multinationale selskaber og store virksomheder  

Som forklaret ovenfor er det klart, at en økonomisk operatør, som er en selvstændig juridisk 

enhed, skal indsende sin egen ansøgning sammen med et grundigt udfyldt 

selvevalueringsskema. Multinationale selskaber opererer i visse tilfælde gennem særskilte 

juridiske enheder i forskellige medlemsstater, mens de i andre tilfælde opererer gennem faste 

forretningssteder. 

 

I artikel 5, stk. 32, i EUTK defineres et fast forretningssted som "et fast forretningssted, hvor 

både de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem 

en persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres." Det skal bemærkes, at i 

overensstemmelse med artikel 5, stk. 31, litra b), i EUTK er et fast forretningssted ikke en 

selvstændig juridisk enhed. Ikke desto mindre kan den juridiske status for faste 

forretningssteder defineres på anden vis i overensstemmelse med den nationale lovgivning. 

Faktisk kan faste forretningssteder for at være operationelle i visse medlemsstater anses for at 

være selvstændige juridiske enheder, selv om den koncern, de indgår i, ud fra en intern 

synsvinkel anser dem for at være uafhængige. I dette tilfælde finder ovennævnte generelle 

princip anvendelse: dvs. at det "faste forretningssted" skal anvendes særskilt. 

 

 

Eksempel 1: 

Et moderselskab "P" er etableret i Tyskland. Det har følgende juridisk uafhængige faste 

forretningssteder: "Fast forretningssted 1" registreret i Belgien og "fast forretningssted 2" 

registreret i Østrig. Moderselskabet "P" udfører ikke nogen toldrelaterede aktiviteter, men dets 

faste forretningssteder er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen. 

Moderselskabet "P" vil gerne opnå AEO-status for hele koncernen. Hovedbogholderiet 

vedrørende toldaktiviteterne og de toldrelaterede aktiviteter udføres i de medlemsstater, hvor 

de faste forretningssteder er registreret. 



 

 70 

 

"Fast forretningssted 1" skal indsende en ansøgning i Belgien, og "fast forretningssted 2" skal 

indsende sin egen ansøgning i Østrig, mens moderselskabet "P", som ikke er involveret i 

toldrelaterede aktiviteter, ikke er kvalificeret til at ansøge.  

 

Det skal bemærkes, at der skal indsendes særskilte ansøgninger, og dette synes at være en 

byrde for ansøgeren. Ikke desto mindre er det værd at overveje, at de to ansøgninger er helt 

særskilte, og manglende overholdelse af visse kriterier for en enkelt ansøgning vil derfor ikke 

medføre, at ansøgningen afvises for det andet faste forretningssted, eller såfremt bevillingen 

allerede er udstedt, at den suspenderes eller tilbagekaldes.  

 

I de tilfælde, hvor faste forretningssteder ikke er uafhængige juridiske enheder, skal en enkelt 

ansøgning i henhold til artikel 26 i EUTK DF omfatte "alle [ansøgerens] faste 

forretningssteder i Unionens toldområde". I artikel 27 i EUTK DF fastlægges det, at 

ansøgningen i tilfælde af en enkelt ansøgning som omhandlet i del 1, afsnit II, punkt 1.II,1 i 

disse Guidelines skal indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har et 

fast forretningssted, og hvor oplysninger om dens almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i 

EU opbevares eller er tilgængelige som anført i ansøgningen. 

 

 

Eksempel 2:  

Et moderselskab "A" er etableret i Storbritannien. Det har faste forretningssteder, som ikke er 

særskilte juridiske personer, i Belgien, Tyskland og Nederlandene, og oplysningerne om dets 

generelle logistikstyring findes i Storbritannien: 

 

Der skal kun indsendes én ansøgning af selskab "A" for alle filialer. I selvevalueringsskemaet 

skal fælles procedurer samt typiske processer for afdelingen beskrives.  

 

Situationen er tilsvarende for et selskab i et tredjeland, som har faste forretningssteder i 

Unionen. 

 

 

Eksempel 3:  

Et moderselskab "A" er etableret i USA. Det har faste forretningssteder, som ikke er 

selvstændige juridiske personer, i Storbritannien, Belgien, Tyskland og Nederlandene. Det 

faste forretningssted i Storbritannien fungerer som europæisk hovedkvarter, og oplysninger 

om dets ledelsessystem for aktiviteter i alle filialerne i EU ligger derfor i Storbritannien. 

Toldrelaterede aktiviteter gennemføres i Storbritannien, Belgien, Tyskland og Nederlandene: 

 

Der skal kun indsendes én ansøgning af selskab "A" i Storbritannien. Følgende oplysninger 

skal imidlertid inkluderes i ansøgningen:  

 

 Rubrik 1 = moderselskabets navn i Storbritannien samt navnene på filialerne i Belgien, 

Tyskland og Nederlandene 

Rubrik 4 = adresserne på filialerne i Belgien, Tyskland og Nederlandene 

Rubrik 9 = EORI-nummeret for selskabet i Storbritannien + de relevante registreringsnumre 

(SE-nummer eller identifikationsnummer (TIN), hvis der ikke er et SE-nummer) for alle 

filialer i Belgien, Tyskland og Nederlandene  

Rubrik 16-18 = kontorer for alle filialer i EU 
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Medlemsstaterne opfordres til på et tidligt tidspunkt at rådføre sig med hinanden, også inden 

de antager ansøgningen fra en sådan ansøger fra et tredjeland, for at præcisere, at alle 

ansøgerens faste forretningssteder i Unionens område er medtaget i ansøgningen. 

 

For at bestemme, hvor ansøgningen skal indgives i ovennævnte tilfælde, se del 3.I.2 ovenfor. 

 

 

Afsnit II – Modtagelse og antagelse af ansøgningen 

Den generelle proces, der skal følges, når der indsendes en ansøgning om AEO-status, er 

beskrevet i artikel 22 og 38 i EUTK, artikel 11 til 13 og 26 til 28 i EUTK DF og artikel 10 og 

12 i EUTK GF. Indtil den dag, hvor EUTK's AEO-system opgraderes, skal ansøgningen 

indgives ved hjælp af oplysningerne i bilag C i GB. Toldmyndighederne undersøger 

ansøgningsformularen ved modtagelsen og beslutter, om den kan antages eller skal afvises. 

Der skal altid tages hensyn til følgende almindelige betragtninger: 

 

- ansøgningen skal indgives i henhold til kravene i artikel 22, stk. 1, i EUTK og artikel 11 i 

EUTK DF 

- der skal indsendes et selvevalueringsskema (SAQ) sammen med ansøgningen som fastlagt 

i artikel 26, stk. 1, i EUTK DF 

- toldmyndighederne skal være i besiddelse af alle de nødvendige oplysninger for hurtigt at 

kunne kontrollere den indsendte ansøgning i forhold til betingelserne for antagelse. Dette 

kan ske enten ved adgang til de relevante databaser eller ved at anmode ansøgeren om at 

indsende dem sammen med ansøgningen  

- når det er hensigtsmæssigt, skal toldmyndighederne også anvende andre tilgængelige 

informationskilder, f.eks. fælles EU-databaser, kontakter til andre myndigheder, 

oplysninger fra virksomhedens websted osv.  

- hvis der kræves yderligere oplysninger, skal toldmyndighederne anmode om dem fra 

ansøgeren hurtigst muligt og ikke senere end 30 kalenderdage efter datoen for 

modtagelsen af ansøgningen i henhold til artikel 22, stk. 2, i EUTK 

- hvis toldmyndigheden fastslår, at ansøgningen ikke indeholder alle de nødvendige 

oplysninger, anmoder den ansøgeren om at fremsende de relevante oplysninger inden for 

en rimelig frist, der ikke må være længere end 30 dage, i henhold til artikel 12, stk. 2, 

første afsnit i EUTK GF 

- toldmyndighederne skal altid meddele ansøgeren, at ansøgningen er antaget, samt datoen 

for antagelsen, ligesom de bør give ansøgeren meddelelse om, at ansøgningen ikke er 

antaget samt årsagerne dertil (artikel 22, stk. 2, andet afsnit, i EUTK) 

- i tilfælde af ansøgninger modtaget fra multinationale virksomheder, når der træffes 

beslutning om antagelse/afvisning, se også del 3, afsnit I "Bestemmelse af den kompetente 

medlemsstat med henblik på indsendelse af en AEO-ansøgning" i disse Guidelines. 

 

 

Så snart ansøgeren modtager meddelelsen om, at dennes ansøgning er antaget af 

toldmyndighederne, anbefales denne på det kraftigste at fremskynde processen. Det anbefales 

især, at ansøgeren gennemgår følgende punkter i hele ansøgningsprocessen: 

 

  konsolidering af oplysningerne og dokumentationen fra forskellige enheder/afdelinger 

i forbindelse med AEO-ansøgningsprocessen  
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- formidling af oplysninger – de ansvarlige enheder rådes til at være opmærksomme på 

deres specifikke ansvar vedrørende de generelle AEO-krav/den generelle AEO-proces 

og til at være klar til at formidle de nødvendige oplysninger  

- opfølgning – selskabet bør træffe foranstaltninger til at rette op på svagheder, der 

opdages under udfyldelsen af selvevalueringsskemaet og reducere de dermed 

forbundne risici, og toldmyndighederne bør underrettes om spørgsmål i forbindelse 

med manglende overholdelse. Det anbefales endvidere at underrette 

toldmyndighederne om de trufne foranstaltninger  

- høring af toldmyndighederne – præcisering af eventuel tvivl, som selskabet måtte 

have, for at undgå spild af tid og penge.  

 

 

Afsnit III – Risikoanalyse og revisionsproces  

 

Det skal bemærkes, at begrebet toldrevision dækker forskellige typer toldkontrol eller 

vurderinger foretaget af toldmyndighederne for at sikre, at økonomiske operatører overholder 

Unionens og national lovgivning samt krav på toldrelaterede områder. Revision omfatter 

forhåndsrevision, revision efter toldbehandling og fornyet vurdering.  

 

Forhåndsrevision gennemføres af toldmyndighederne, inden der gives nogen form for 

toldbevilling/-certificering. I forbindelse med AEO er forhåndsrevisionen den revision, der 

følger efter AEO-ansøgningen og verificerer, at ansøgeren opfylder kriterierne i artikel 39 

EUTK. Som følge af (forhånds)revision skal revisoren kunne:  

- bedømme, om betingelserne for indrømmelse af AEO-status er opfyldt 

- identificere de resterende risici og foreslå yderligere foranstaltninger, der skal træffes 

- identificere punkter i operatørens procedurer, som kræver nøjere overvågning, og råde 

ansøgeren til at forbedre eller styrke de relevante procedurer og kontroller.  

 

Når denne status er givet, skal der skelnes mellem overvågning og fornyet vurdering. 

Overvågningen foretages løbende af toldmyndighederne, der fører tilsyn med de daglige 

aktiviteter i en AEO, herunder besøg på dennes forretningssteder. Formålet er at opdage tegn 

på manglende overholdelse tidligt og straks træffe foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder 

eller manglende overholdelse. Fornyet vurdering betyder, at der allerede er sporet noget, og at 

der skal træffes foranstaltninger for at kontrollere, om den økonomiske operatør fortsat 

overholder AEO-kriterierne. I den sammenhæng er det klart, at overvågning kan udløse en 

fornyet vurdering. 

 

 

3.III.1. Indsamling og analyse af oplysninger 

For at kunne foretage en risikoanalyse og forberede en effektiv revision er det afgørende for 

den udstedende toldmyndighed, at den har flest mulige og relevante oplysninger til rådighed 

om den økonomiske operatør. Oplysningerne indsamles med henblik på: 

- at få en bedre forståelse af den økonomiske operatør og dennes aktiviteter 

- at få det bedst mulige overblik over den økonomiske operatørs organisation, processer 

og forretningsgange  

- at udarbejde revisionsplanen i henhold til resultaterne af risikovurderingen 

- at forberede revisionen (optimalt revisionsteam, revisionens fokus osv.) 

- så vidt muligt at verificere opfyldelsen af kriterierne.  
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Oplysningerne, der kan indhentes af toldmyndighederne fra forskellige kilder, omfatter 

følgende: 

- interne databaser (f.eks. de af ansøgeren anvendte toldprocedurer/angivelser) 

- interne oplysninger (resultater af tidligere kontrol og/eller revision; andre bevillinger, 

der er tildelt eller tilbagekaldt, samt støttedokumenter dertil, gennemgang af tidligere 

indsendte toldangivelser osv.) 

- oplysninger, som andre myndigheder har anmodet om og udleveret 

- oplysninger fra andre medlemsstater (informations- og høringsprocedure – se del 4 

"Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og andre statslige myndigheder" 

i disse Guidelines) 

- oplysninger, som de økonomiske operatører selv har givet (dvs. selvevalueringsskema) 

- offentligt tilgængelige oplysninger (nyheder, internet, undersøgelser, rapporter osv.) 

- andre relevante oplysninger, herunder billeder, fotos, video, lokaleplaner osv. 

 

Der skal foretages en omhyggelig vurdering af alle de indsamlede oplysninger for at vurdere, 

hvor nøjagtige og relevante de er i forhold til formålene med revisionen. Det skal bemærkes, 

at indsamling af oplysninger er en dynamisk proces, og det kan sagtens ske, at "oplysninger 

skaber behov for flere oplysninger". Ansøgeren skal være opmærksom på dette og være klar 

til at give toldmyndighederne eventuelle yderligere oplysninger, de måtte få brug for. Selv når 

undersøgelsen er påbegyndt, kan revisorerne anmode om og indsamle yderligere relevante 

oplysninger. Det skal også tages i betragtning, at oplysninger ændrer sig, og at de nogle gange 

kun er gyldige på det tidspunkt, hvor de indsamles. Derfor er det vigtigt at have de nyeste og 

mest opdaterede oplysninger. For at sikre, at den udstedende toldmyndighed er opdateret med 

hensyn til hændelser, der kan påvirke resultatet i ansøgningsfasen og i det opfølgende arbejde, 

er det af afgørende betydning at have et system, der finder frem til og kommunikerer til 

ansøgeren, hvor der er brug for flere oplysninger.  

Den økonomiske operatørs størrelse, dens karakteristika og tilfælde, hvor den har været 

igennem andre relevante akkrediteringsprocedurer, kan medføre, at processen fremskyndes 

meget.  

 

3.III.2. Små og mellemstore virksomheder  

SMV'er defineres i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder15. I denne definition tages der højde 

for, at en virksomhed er en del af et større multinationalt selskab, og i så fald kan 

virksomheden ikke anses for at være en SMV. 

 

 Med henblik på AEO-bevillingen og overholdelse af kravene bør der også tages højde for, at 

SMV'er findes i forskellige størrelser og virksomhedstyper, håndterer forskellige typer varer 

og har forskellige placeringer i den internationale forsyningskæde osv. For eksempel:  

 

                                                 
15  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder, EUT L 124 af 20.5.2003. 
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- en ansøger med 51 medarbejdere, der importerer glas, vil blive behandlet anderledes 

end en ansøger med 249 medarbejdere, der importerer våben, og som allerede har 

gennemført forskellige sikkerhedsforanstaltninger  

 

- en toldagent med fire medarbejdere, der fungerer som underkontrahent for en anden 

producent med 150 medarbejdere illustrerer også de mange forskellige typer SMV'er.  

 

SMV'er udgør 99 %16 af alle europæiske virksomheder, og ni af 10 SMV'er er rent faktisk 

mikrovirksomheder med under 10 medarbejdere.  

De får også stadig større betydning i den internationale forsyningskæde. I nogle tilfælde kan 

de udgøre størstedelen af de økonomiske operatører i de internationale forsyningskæder og 

fungerer ofte som underleverandører til større virksomheder.  

 

Under særlig hensyntagen til SMV'ernes mulige vanskeligheder med bevillingsprocessen og 

for at gøre AEO-status mere tilgængelig for SMV'erne skal AEO-lovgivningen indeholde den 

nødvendige fleksibilitet for at mindske omkostningerne og byrderne. Selv om AEO-

kriterierne gælder for alle virksomheder uanset størrelse, fastsættes i artikel 29, stk. 4, i EUTK 

GF den retlige forpligtelse, at "[t]oldmyndighederne tager behørigt hensyn til de økonomiske 

operatørers specifikke karakteristika, navnlig i henseende til små og mellemstore 

virksomheder, ved undersøgelsen af, om kriterierne i kodeksens artikel 39 er opfyldt." 

Parallelt med disse retningslinjer behandles SMV'ernes specielle forhold med hensyn til 

AEO-bevilling via eksempler. 

 

3.III.3. Specifikke økonomiske aktiviteter  

3.III.3.1. Kurérvirksomheder 

Rollen som transportør i den internationale forsyningskæde er beskrevet i del 1, afsnit II.4, 

litra f), i disse Guidelines. I denne branche er der en særlig undergruppe: kurérvirksomheder. 

Denne undergruppe omfatter et relativt lille antal økonomiske operatører, men store mængder 

transaktioner: I visse medlemsstater udgør denne undergruppe omkring en tredjedel af alle 

forsendelser for import og omkring 50 % af alle forsendelser for eksport. 

 

Kurérvirksomheder har en række karakteristiske træk: 

- et stort antal transaktioner 

- vigtigheden af transporthastighed og hurtig toldbehandling – korte leveringstider 

er et vigtigt markedsføringsredskab for disse virksomheder og er vigtige for deres 

kunder 

- et stort antal og en bred vifte af handelspartnere fra regelmæssige erhvervskunder 

til private engangskunder 

- de økonomiske operatører varetager ofte funktionen som toldagent/-repræsentant 

ud over funktionen som transportør 

- eftersom transportformen primært er luftfragt, fungerer disse økonomiske 

operatører som godkendte fragtagenter eller kendte befragtere som omhandlet i 

                                                 
16 I 2008 var der mere end 20 mio. virksomheder i EU. Kun omkring 43 000 var store virksomheder (LSE'er). 

Langt størstedelen (99,8 %) af virksomhederne i EU er således SMV'er (Annual Report on EU Small and 

Medium-sized enterprises 2009– GD for Erhvervspolitik). 
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forordning (EF) nr. 300/200817 og opfylder kravene i forordning (EU) nr. 

2015/199818 for størstedelen af deres erhvervsaktiviteter 

- transporterer kolli og fragt i egne fly eller leverer omlæssede sække og løse kolli 

til andre luftfartsselskaber 

- de økonomiske operatører har ofte bevillinger fra toldmyndighederne til at 

anvende forenklede toldprocedurer.  

 

I betragtning af disse karakteristiske træk er der en række specifikke risici for denne branche, 

som der især skal tages hensyn til, når de økonomiske operatører ansøger om AEO-status, 

dvs.: 

- antallet af overtrædelser ved vurderingen af kriteriet om opfyldelse af 

toldkravene. Toldmyndighederne skal tage hensyn til det store antal transaktioner 

og vurdere, hvorvidt overtrædelserne er systematiske, kvaliteten af den 

økonomiske operatørs interne kontroller og forretningsgangene til at konstatere og 

korrigere fejl – se del 2 "AEO-kriterier" i disse Guidelines 

- datasikkerheden i forbindelse med vurderingen af den økonomiske operatørs 

bogholderisystem og i givet fald transportdokumenter. I betragtning af den store 

datamængde, der opbevares, skal toldmyndighederne se på de aktuelle 

foranstaltninger til at beskytte den økonomiske operatørs systemer mod 

uautoriseret adgang eller indtrængen og adgangen til dokumentation samt 

procedurerne for behandling af oplysningerne i de systemer, der anvendes af 

kurérvirksomhederne. 

- Ved vurderingen af passende sikkerheds- og sikringsstandarder: 

o steder eller aktiviteter, der ikke er dækket af den godkendte fragtagents 

eller den kendte befragters status 

o manglende overholdelse af aftalte sikkerhedsordninger med risiko for 

afsendelse af farlige eller kompromitterede varer. I betragtning af den 

brede vifte af handelspartnere skal toldmyndighederne vurdere 

forretningsgangene med hensyn til udvælgelsen af handelspartnere og 

risikostyringen i forbindelse med kendte og ukendte handelspartnere 

o personer, der infiltrerer virksomheden, som kan udgøre en 

sikkerhedsrisiko. I betragtning af den store forretningsvolumen skal 

toldmyndighederne vurdere forretningsgangene for at gennemføre 

baggrundskontrol af nye medarbejdere i både faste og midlertidige 

stillinger 

o manglende opmærksomhed på sikkerhedskrav. Toldmyndighederne skal 

vurdere forretningsgangene for at give passende uddannelse vedrørende 

sikkerheds- og sikringsrisici i forbindelse med transport af 

ekspresforsendelser.  

 

3.III.3.2. Postvirksomheder 

En postvirksomhed har sit eget særpræg, og det er nødvendigt at tage hensyn til dens 

karakteristika og de dermed forbundne risici. Da det forudsættes, at beviset for solvens skal 

                                                 
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om 

sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002. 

18  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede 

foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.  
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vurderes på samme måde som for andre operatører, fokuseres der i det følgende på visse 

specifikke forhold i forbindelse med de øvrige AEO-kriterier.  

 

Overholdelse af toldbestemmelser 

En postvirksomhed beskæftiger sig med leverings-/afsendelsestjenester til et stort antal af små 

kunder/brugere, hvis pålidelighed er meget vanskelig at kontrollere. Konsekvenserne er 

forbundet med mulige problemer i forbindelse med toldbehandling og desuden overholdelse 

af sikkerheds- og sikringsbestemmelser. Eksempler på risikoområder i forbindelse med 

toldbehandling kan omfatte følgende: 

 det høje antal af "små" forsendelser, dvs. forsendelser af lav vægt/ringe værdi 

 upålidelige erklæringer fra kunderne (primært enkeltpersoner): fejl og udeladelser i 

erklæringerne om forsendelsesindholdets værdi og forkerte beskrivelser af 

forsendelsernes indhold, manglende/utilstrækkelige støttedokumenter til 

toldangivelsen og de efterfølgende vanskeligheder med at opfylde toldkravene 

(manglende certificering/licenser osv.) 

 forsinkelse i leveringen forårsaget af transportøren 

 stor risiko for "fejlhåndterede" (mistede) forsendelser.  

 

Under revisionen af overholdelsen af toldkriteriet skal revisoren således ud over at tage 

hensyn til den økonomiske operatørs størrelse og type også overveje antallet af overtrædelser 

sammenlignet med det samlede antal transaktioner, som indgives hvert år, for at vurdere de 

potentielle involverede risici. Forvaltningen af proceduren for indskrivning i klarererens 

regnskaber med dispensation fra forpligtelsen til at frembyde varerne og 

toldoplagsproceduren er de vigtigste elementer, som skal evalueres grundigt, og det samme 

gælder de øvrige risici. 

 

Regnskabs- og logistiksystem 

En af risiciene, der skal tages hensyn til, er lagerstyringen, der håndterer ikke ekspederet 

post/ikke ekspederede pakker (når det ikke har været muligt at spore modtageren, eller når 

modtageren ikke har hentet dem). Der bør i denne vigtige henseende foretages en vurdering 

af oplagringsomkostningerne (og, om nødvendigt, efterfølgende destruktion, hvor dette 

angives i bestemmelserne) eller omkostningerne i forbindelse med returnering til afsenderen. 

Dette kan have stor indflydelse på sporbarheden af told- og bogholderibehandlingerne og 

indvirke på tilrettelæggelsen af logistik samt styring, omkostninger, varesikring og 

lagersikkerhed. 

 

En sådan driftssituation kræver, at der er mulighed for at benytte et it-system, der er 

tilstrækkeligt sikkert, og som er opbygget på en måde, der sikrer revisionssporet for alle 

toldtransaktioner, såvel eksport som import, samt sikkerheden for de indeholdte data. 

 

Ved vurderingen af det interne kontrolsystems effektivitet er det vigtigt, ud over adskillelse af 

funktioner, at kontrollere, om der er personer med ansvar for at overvåge opfyldelse af 

reglerne med hensyn til toldprocedurer, og hvordan de forbundne risici reelt opdages og 

dækkes. Forskellige negative hændelsers indvirkning på operatørens aktiviteter skal derfor 

vurderes, og effektiviteten af de forretningsgange, der er gennemført for at løse den 

manglende opfyldelse, skal evalueres nøje. 

 

Med hensyn til intern kontrol er det desuden vigtigt at kontrollere de databaser og 

informationsprocedurer, der anvendes til lagring af dataene om kunder og forsendelser. 
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Et andet aspekt, der kan vurderes, er forvaltningen af landtransport, især hvis det drejer sig 

om en lufthavnsoperatør, hvor det vil være nødvendigt at vurdere pålideligheden af de 

chauffører, der henter pakker. 

 

Sikkerhedskrav 

Procedurer i forbindelse med ansættelse af personale skal nøje overvejes. Det er vigtigt at tage 

hensyn til antallet af løsarbejdere samt hvor ofte de antages. Jo flere løsarbejdere og jo større 

hyppighed, jo større potentiel risiko for infiltration med den hensigt at udøve ulovlige 

aktiviteter som pakkebomber, narkotika osv.  

De udvælgelseskriterier, der anvendes til ansættelse af personale, der pålægges særlige 

opgaver, f.eks. personale i direkte kontakt med følsomme varer fra lagre eller 

højrisikoområder, skal derfor vurderes omhyggeligt. 

 

Det er desuden nødvendigt at kontrollere hyppigheden af operatørens overvågning af 

personalet som fastlagt i lovgivningen. Kontrakterne med medarbejderne bør også overvejes 

nøje.  

 

Alle medarbejdere, uanset hvilken kontrakttype de arbejder under, skal garanteres 

tilstrækkelig faglig uddannelse, især med hensyn til toldprocedurer og -bestemmelser. For at 

opnå en standard af høj kvalitet ved anvendelsen af sikkerheds- og sikringsprocedurerne er det 

nødvendigt at sørge for den nødvendige uddannelse også af personalet, der beskæftiger sig 

med scanning af særlige varer til forsendelse. 

 

For at sikre den internationale forsyningskædes sikkerhed skal en postvirksomhed: 

- udarbejde retningslinjer for sikkerhed og sikring med henblik på at informere og 

uddanne personalet i risiciene forbundet med postaktiviteterne 

- have en tilstrækkelig intern organisation, som giver mulighed for at øge 

hyppigheden af inspektioner under specifikke risikosituationer eller efter 

specifikke efterretningsrapporter 

- uddanne postinspektører beskæftiget ved sikkerhedskontrolpunkter 

hensigtsmæssigt og sørge for, at de bliver opdateret om, hvordan de identificerer 

potentielt farlige forsendelser, idet der tages hensyn til risikoindikatorer såsom: 

 ingen afsender 

 følsomme modtagere (diplomatiske eller politiske institutioner, finansielle 

organer, religiøse samfund, pressen osv.) 

 forekomsten af bemærkninger eller mærkater rettet mod at undgå kontrol 

som f.eks.: "Må ikke gennemlyses med røntgen," "Fortrolig", "kræver ikke 

postinspektion", "må ikke åbnes" osv. 

 usædvanlige synlige, fysiske og kemiske karakteristika (f.eks. Hot Pack, 

forekomsten af usædvanlige lugte, manglende indhold eller spredning af 

indhold, misfarvning af emballagen, oliepletter, lyde fra pakken/brevet 

osv.). 

 

En postvirksomhed skal desuden træffe foranstaltninger med hensyn til den 

logistiske/organisatoriske dimension af de områder, der anvendes til oplagring af 

forsendelserne, når følgende handlinger udføres: 

- have særlige områder, hvor sikkerhedskontrollen af indgående og udgående 

forsendelser kan foretages 

- fysisk adskille de varer, der skal underkastes kontrol, fra varer, der endnu ikke er 

kontrolleret  
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- kræve, at kunderne anvender produkter, hvis sporbarhed kan garanteres  

- udarbejde en handlingsplan til at identificere, isolere og neutralisere en konstateret 

trussel 

- oprette et kontaktkontor vedrørende sikkerhed for toldmyndigheder, politi, 

efterretnings- og sundhedsmyndigheder i overensstemmelse med den tjenestetype, der 

tilbydes, og vigtigheden heraf. 

 

På grundlag af postvirksomheders størrelse og specielle karakter samt antallet af transaktioner 

og for at indføre pålidelige forretningsgange for toldlogistik, regnskaber og sikkerhed er det 

afgørende, at forretningsgangene er strengt standardiserede og beskrevet nøje i de interne 

procedurer under hensyntagen til, at de skal kunne fungere i dagligdagen. 

 

3.III.3.3. Jernbaneselskaber 

Revisionen af et jernbaneselskab er ikke væsentligt forskellig fra andre transportører. 

Jernbaneselskaber kan endog anses for at udgøre en mindre risiko som følge af 

transportformen. Planlægningen af revisionsaktiviteterne og vurderingen af risiciene kan 

drage fordel af at uddybe nogle få karakteristiske træk ved jernbaneselskabernes aktiviteter:  

- jernbaneselskaber er bundet af internationale aftaler og konventioner (COTIF, 

CIM). Disse aftaler kan omfatte krav i forbindelse med forseglinger og fragtens 

integritet. Ansvaret under transporten skal eventuelt også tages i betragtning  

- jernbanetrafik er omfattet af sikkerhedsbestemmelser og -certificering for 

jernbanetransport med hensyn til både passagersikkerhed og fragtsikkerhed. 

Dette kan omfatte krav om sikkerhedsforvaltningssystemer, personalesikkerhed og 

interne kontrolsystemer 

- jernbaneselskaber opererer i et fragmenteret miljø ud fra et lovgivningsmæssigt 

synspunkt. Jernbaneaktiviteterne kan være reguleret og overvåget af flere 

nationale myndigheder  

- driftsmiljøet består af adskillige elementer, som ofte kontrolleres af tredjeparter, 

der er ansvarlige for infrastrukturen som f.eks. spor, rangerbanegårde og 

containerterminaler, eller tredjeparter med ansvar for lastenheden 

- ansøgeren kan have en kompleks organisationsstruktur, en række forretningssteder 

og en bred vifte af driftsaktiviteter. Aktiviteterne kan desuden opdeles i passager- 

og fragtdrift  

- jernbaneselskaber kan samarbejde med en lang række, normalt velkendte, 

handelspartnere. Dette kan f.eks. være vejtransportvirksomheder, 

oplagsindehavere, havneoperatører og tjenesteydere til sikring af rangerbanegårde. 

På- og aflæsning af lastenheder/-containere fra eller til en jernbanevogn kan være 

på transportørens ansvar. På- og aflæsning af varer sker imidlertid normalt på 

kundens ansvar. Lastenheder læsses eller aflæsses normalt ikke af 

jernbaneselskaberne selv eller af tredjeparter. Kun hvis jernbaneselskaber selv 

tilbyder pakkeposttjenester og andre logistiktjenester, kan de have driftsansvaret 

for håndteringen af varerne  

 

- flere personer kan under transporten håndtere dokumenterne eller kan kontrollere 

lastenheder/-vogne. Jernbaneselskaberne selv håndterer kun varerne på 
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lastoverførselssteder, logistikcentre eller oplag, hvis de selv tilbyder 

pakkeposttjenester og andre logistiktjenester.  

Punkter at være opmærksom på under risikovurderingen og revisionen af et jernbaneselskab, 

der ansøger om AEO-status: 

 

- for at få en bedre forståelse af forretningsmiljøet skal toldmyndighederne anmode 

ansøgeren om en kort præsentation af de bestemmelser, aftaler og konventioner, de er 

bundet af, før revisionen  

- under forberedelsen af kontrollen skal revisorerne kunne danne sig et klart overblik 

over de steder og lokaler, der er involveret i toldaktiviteterne, og fastslå, om ansøgeren 

kontrollerer dem. De relevante steder, er lokaler, hvor toldrelaterede dokumenter, 

lastenheder og varer håndteres 

- forhindring af uautoriseret adgang til varer og lastenheder indebærer tilstrækkelig 

sikkerhedsovervågning, især på rangerbanegårde med åben adgang og under 

transport/lastning/losning samt stop  

- sporing af lastenheder, sikkerhedsprocedurer i forbindelse med grænseovergang 

(overvågningskamera, scanning) og stop, vejning af fragt og syvpunktsinspektion 

(især efter langtidsoplagring) 

- forseglingsprocedurer, herunder instruktioner i forbindelse med sikkerhedsbrud 

- identificering af handelspartnere og indarbejdelse af sikkerhedskrav i kontrakter, også 

med ad hoc-partnere. I forbindelse med udlicitering af nøgleaktiviteter 

(lastning/losning/sikkerhedsovervågning) er ansøgeren nødt til at styre risiciene i 

forhold til handelspartnere ved at gennemføre krav i kontrakterne og overvåge dem. 

Rutiner, når et sikkerhedsbrud opdages, spiller en vigtig rolle i forbedringen af 

sikkerheden i forsyningskæden 

- informationskurser om sikkerhed gennemføres korrekt  

- rutiner til oplysning om og håndtering af sikkerhedsbrud er et vigtigt krav. 

 

3.III.4. Faktorer, der letter bevillingsprocessen 

3.III.4.1.  Generelt  

 De forskellige økonomiske operatører skal i kraft af deres økonomiske aktiviteter opfylde 

forskellige standarder og bestemmelser foruden AEO-kravene. AEO-programmet forsøger at 

vurdere og støtte sig på allerede eksisterende standarder og certificeringer/bevillinger uden at 

inkludere et krav om at have yderligere certificeringer/bevillinger for at få tildelt AEO-status.  

 

Selv om økonomiske operatører ikke altid behøver at have en AEO-status for at få tilladelse 

til en forenkling, der er omfattet af toldlovgivningen, skal de med hensyn til visse 

forenklinger opfylde visse AEO-kriterier eller en del af AEO-kriterierne for at opnå den 

relevante bevilling (se også 1.III.1 i disse Guidelines). 
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For at fremskynde behandlingen af ansøgningerne og reducere den medgåede tid til 

revisionen, bør toldmyndighederne, hvor det er muligt, gøre brug af oplysninger, som de 

allerede ligger inde med om ansøgerne. Dette kan navnlig omfatte oplysninger fra: 

 

- tidligere ansøgninger om toldbevillinger og resultatet af processen 

- oplysninger, der allerede er meddelt toldmyndighederne eller andre offentlige 

myndigheder, og som er til rådighed eller tilgængelige for toldmyndighederne 

- oplysninger om og resultater af toldrevisioner 

- de af ansøgeren anvendte toldprocedurer/angivelser 

- eksisterende standarder, der gælder for ansøgeren, og certificeringer/bevillinger, 

som ansøgeren har 

- eksisterende resultater af vurderinger eller revisioner i forbindelse med EU-

lovgivning, i det omfang de er relevante for at undersøge kriterierne (artikel 29, 

stk. 2, i EUTK GF) og eksisterende konklusioner fra relevante eksperter (artikel 

29, stk. 3, i EUTK GF). 

 

Afhængigt af omstændighederne i det enkelte tilfælde, hvor der hovedsageligt tages hensyn til 

den periode, som oplysningerne vedrører, kan det være nødvendigt for toldmyndighederne at 

undersøge oplysningerne igen eller søge bekræftelse fra andre myndigheder for at kontrollere, 

at oplysningerne (helt eller delvist) fortsat er gældende. 

 

Der skal lægges særlig vægt på de tilfælde, hvor lovgivningen foreskriver automatisk 

anerkendelse af sikkerheds- og sikringsstandarder, dvs.: 

 

- Når ansøgeren er en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt befragter, anses 

sikkerheds- og sikringskriterierne for at være opfyldt i forhold til de steder og 

operationer, som ansøgeren har status som godkendt agent eller kendt befragter 

for, i det omfang kriterierne for at udstede status som godkendt agent eller kendt 

befragter er identiske med eller svarer til dem, der er fastsat i artikel 39, litra e), i 

EUTK (artikel 28, stk. 3, i EUTK GF, se også del 3, afsnit III, punkt 4.2., litra b), i 

disse Guidelines) 

- Hvis ansøgeren er indehaver af et sikkerheds- og sikringscertifikat udstedt i 

henhold til en international konvention, en international standard fra Den 

Internationale Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra et 

europæisk standardiseringsorgan, skal disse certifikater tages i betragtning i 

forbindelse med kontrol af overholdelsen af sikkerheds- og sikringskriterierne.  

Kriterierne anses for opfyldt, for så vidt som det er godtgjort, at kriterierne for 

udstedelse af dette certifikat er identiske eller ækvivalente med dem, der er fastsat 

i artikel 39, litra e), i EUTK (artikel 28, stk. 2, første afsnit, i EUTK GF).  

Kriterierne anses for opfyldt, når ansøgeren er indehaver af et sikkerheds- og 

sikringscertifikat udstedt af et tredjeland, med hvilket Unionen har indgået en 

aftale, som foreskriver anerkendelse af certifikatet (artikel 28, stk. 2, andet afsnit, i 

EUTK GF). 

 

Dette skal alene gælde for certificeringer udstedt af internationalt anerkendte 

certificeringsorganer19 eller nationale kompetente myndigheder.  

 

                                                 
19 MLA (multilateral aftale om gensidig anerkendelse) eller MRA. Se også www.european-accreditation.org. 
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Derudover er der et stort antal internationale og nationale standarder og certificeringer samt 

konklusioner fra eksperter inden for bogføring, økonomisk solvens eller sikkerheds- og 

sikringsstandarder, som den udstedende toldmyndighed kan godkende i henhold til artikel 29, 

stk. 3, i EUTK GF. I disse tilfælde betyder udstedelsen af et certifikat ikke, at det tilsvarende 

AEO-kriterium automatisk er opfyldt og ikke længere skal kontrolleres. Det er derimod op til 

den kompetente toldmyndighed at afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang kriterierne er opfyldt. 

 

I den sammenhæng er der forskellige faktorer, som skal medtages ved vurderingen af, om og i 

hvilken grad et certifikat eller en standard er relevant og væsentlig, og om den kan være en 

hjælp i forbindelse med AEO-certificeringsprocessen. Nogle af disse faktorer er: 

- hvem har udstedt certifikatet, eller hvem er kompetent til at udstede standarden? 

Udstedes certifikatet/bevillingen af en myndighed eller af tredjepart? Er 

tredjeparten internationalt anerkendt?  

- Hvordan udstedes certifikatet/bevillingen? Er der kontroller, som udføres af en 

myndighed (eksempler under del 3, afsnit III, punkt 4.2. i disse Guidelines), ved en 

økonomisk operatørs selvevaluering, eller har en uafhængig og anerkendt 

tredjepart foretaget verifikationen? 

- blev der foretaget en revision på stedet eller kun en verifikation af dokumenterne? 

- hvad er årsagerne til, at den økonomiske operatør ansøger om 

certifikatet/bevillingen? 

- udføres certificerings-/bevillingsprocessen af virksomheden selv, eller har 

virksomheden tilknyttet en konsulent? 

- gælder certifikatet/bevillingen for hele virksomheden, en bestemt lokalitet eller én 

enkelt procedure? 

- hvornår blev certifikatet/bevillingen udstedt? Hvornår fandt den seneste revision 

sted? Hvad var konklusionerne i den seneste revision? 

 

Nedenstående liste over kendte standarder og certifikater/bevillinger er ikke udtømmende. På 

grund af de økonomiske operatørers mange økonomiske aktiviteter og de særlige nationale 

forhold er det kun de mest almindelige, der er anført.   

 

Det skal bemærkes, at ansøgerne kan indsende oplysninger til den kompetente toldmyndighed 

om enhver standard, som de opfylder, eller ethvert certifikat/enhver bevilling, som de er i 

besiddelse af, og som har indvirkning på AEO-kriterierne. Derefter kontrollerer den 

kompetente toldmyndighed, hvorvidt dette kan tages i betragtning og i hvilket omfang. Dette 

gælder også, hvis den økonomiske operatør blev rådgivet af en uafhængig 

myndighed/institution i tilfælde, der har indflydelse på AEO-kriterierne, uden at dette 

resulterede i en certificering/bevilling (f.eks. individuel vejledning udført af det lokale politi i 

kriminalitetsforebyggelse på stedet). 

 

Det skal bemærkes, at det med henblik på at få tildelt AEO-status ikke er nødvendigt at være i 

besiddelse af nogen af disse certifikater/bevillinger eller modtage rådgivning fra tredjeparter. 

Hvis der er certifikater/bevillinger, kan disse indeholde nyttige oplysninger for 

toldmyndighederne (se også de forklarende bemærkninger til selvevalueringsskemaet for 

afsnit 3 og 6 vedrørende regnskaber og logistiksystemer samt sikkerheds- og sikringskrav). 

 

Det skal ligeledes tages i betragtning, at det altid er ansøgerens ansvar at påvise, at AEO-

kriterierne er opfyldt. 
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3.III.4.2.  Certifikater/bevillinger udstedt af toldmyndighederne eller andre statslige 

myndigheder 

a) Eksisterende toldbevillinger 

 

Hvis en økonomisk operatør ansøger om AEO-status, skal alle andre toldbevillinger, som 

denne allerede har fået tildelt, tages i betragtning.  

 

b) Certifikater udstedt af luftfartsvæsener eller -myndigheder 

 

Luftfartsmyndighederne godkender enheder, der er involveret i håndteringen af luftfragt. 

Afhængigt af deres rolle i forsyningskæden kan enheder få tildelt status som godkendt 

fragtagent (RA) eller kendt befragter (RC) af de nævnte myndigheder, mens status som 

registreret afsender (AC) tildeles direkte af en godkendt fragtagent (RA).  

 

Godkendte fragtagenter er virksomheder såsom agenturer, speditører eller andre enheder, der 

har forretningsforbindelser med et luftfartsselskab og udfører sikkerhedskontrol, der er 

accepteret eller krævet af den relevante myndighed i forbindelse med fragt, kurerpost og 

eksprespakker eller post.  

 

En kendt befragter (KC) er en befragter, der håndterer fragt eller post for egen regning, og 

hvis procedurer opfylder fælles sikkerhedsregler og -standarder, der er tilstrækkelige til at 

tillade transport af fragt eller post på ethvert fly. 

 

For en økonomisk operatør, som har status som godkendt fragtagent eller kendt befragter, skal 

kriterierne i artikel 28, stk. 3, i EUTK GF anses for at være opfyldt, jf. artikel 28, stk. 3, i 

EUTK GF, for så vidt angår de lokaler og aktiviteter, for hvilke den økonomiske operatør har 

opnået status som godkendt fragtagent eller kendt befragter. I modsætning til AEO-

programmet gives både status som godkendt fragtagent og som kendt befragter altid til et 

specifikt forretningssted. Det skal også bemærkes, at status som godkendt fragtagent og som 

kendt befragter i princippet kun gælder for varer, der udføres om bord på et fly. 

Forretningsgangene undersøges og godkendes ikke i forbindelse med indgående varer.  

 

Sammenligninger foretaget af Kommissionens kompetente tjenestegrene i samarbejde med 

EU's medlemsstater mellem kriterierne for en godkendt fragtagent, en kendt befragter og en 

AEO viste, at kravene til disse programmer i princippet var sammenlignelige på følgende fire 

områder: 

- Bygningssikkerhed 

- Passende adgangskontrol 

- Sikkerhed i forbindelse med lastning 

- Personalesikkerhed 

Af denne grund er det på ovennævnte områder mest sandsynligt at finde fælles betingelser, 

som dermed skal opfyldes. 

 

Det betyder, at når en autoriseret økonomisk operatør, der ansøger om AEOS-status, allerede 

er blevet godkendt som kendt befragter eller godkendt fragtagent, bør der foretages en behørig 

vurdering af, om ansøgeren har andre forretningsaktiviteter, og i givet fald skal disse 

undersøges. Der bør ikke ske en automatisk anerkendelse af sikkerheds- og 
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sikringsundersøgelserne, men samtidig bør dobbeltarbejde og gentagne undersøgelser af de 

samme områder og aktiviteter ikke forekomme.  

 

Selv om der ikke er nogen retlig anerkendelse af status som registreret afsender, forfølges 

lignende mål, så status som registreret afsender kan også være nyttig i AEO-

bevillingsprocessen. Det bemærkes dog, at begrebet "registreret afsender" ikke anvendes i 

Danmark. 

 

c) International kode for sikring af skibe og havnefaciliteter (ISPS) 

 

IMO (Den internationale Søfartsorganisation) har som en del af den obligatoriske 

internationale "konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS)" vedtaget en 

international, obligatorisk kode for sikring af skibe og havnefaciliteter (ISPS-koden). Den 

foreskriver, at regeringer, rederier, skibsførere, skibspersonel, havne, havnefaciliteter og 

havnefacilitetspersonel har ansvaret for at foretage en risikovurdering og risikoanalyse samt 

for at udvikle, vedligeholde og forbedre sikringsplaner for rederier og deres fartøjer samt for 

havne og havnefaciliteter med det formål at forebygge sikringsrelaterede hændelser, som har 

indvirkning på skibe eller havnefaciliteter, som anvendes i international handel. 

Sikringskravene i ISPS-koden omfatter fysiske sikringsforanstaltninger, herunder 

adgangskontrol til skibe og havnefaciliteter samt opretholdelse af integriteten for last og 

lastenheder. Disse foranstaltninger skal dokumenteres behørigt i sikringsplanen, som 

indsendes til den udpegede myndighed for sikring af skibe og havnefaciliteter. Den godkendte 

sikringsplan er ikke kun et nyttigt værktøj til at vurdere sikringskriteriet i relation til 

opfyldelse af AEO-kriterierne, den skal også vurderes af toldmyndighederne for de elementer 

der er identiske med disse betingelser (artikel 28, stk. 2, i EUTK GF). 

Mens der for skibe og havnefaciliteter, der opfylder de relevante krav i henhold til ISPS-

koden, udstedes certifikater som bevis herfor, skal det bemærkes, at rederiernes overholdelse 

af de relevante dele af ISPS-koden er underlagt obligatorisk validering af nationale 

søfartsmyndigheder i samarbejde med EU's europæiske agentur for søfartssikkerhed (EMSA), 

og en sådan myndigheds validering af rederiet skal derfor også ses i sammenhæng med AEO-

certificeringen. 

 

d) Belåningsmulighed i forbindelse med Eurosystemets rammer for kreditvurdering (ECAF) 

 

Eurosystemets rammer for kreditvurdering fastlægger de procedurer, regler og teknikker, som 

sikrer, at Eurosystemets krav om høje kreditstandarder for alle belåningsmulige aktiver er 

opfyldt. Eurosystemet tager under vurderingen af kreditstandarden højde for institutionelle 

kriterier og karakteristika, der garanterer indehaveren af instrumentet den samme beskyttelse 

som eksempelvis garantier. I nogle medlemsstater udsteder den nationale centralbank bevis 

for belåningsmuligheden. Eurosystemets permanente benchmark for fastlæggelse af 

minimumskrav til høje kreditstandarder defineres i form af en "single A"-kreditvurdering, 

hvor "single A" betyder en mindste langfristet rating på "A-" hos Standard & Poor's eller 

Fitch, "A3" fra Moody's eller "AL" hos DBRS (Dominion Bond Rating Service).  

Derfor kan vurderingen fra kreditvurderingsinstitutterne også tages i betragtning i forbindelse 

med vurderingen af kriteriet om bevis for økonomisk solvens.  

 

e) Sarbanes-Oxley-loven (SOX) 

 

SOX er en amerikansk forbundslov, som fastsætter nye standarder eller forbedrer eksisterende 

standarder for bestyrelser og ledelser i alle amerikanske aktieselskaber og revisionsfirmaer. 
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Den finder også anvendelse for virksomheder uden for USA, hvis deres aktier handles i USA. 

Den omfatter hovedsagelig bestemmelser vedrørende den interne kontrol på 

bogføringsområdet, saldoopgørelser og årsrapporter. Der fokuseres på oplysningspligt og 

ledelsens ansvar. 

Selv om en virksomhed overholder SOX-bestemmelserne, er der ikke tale om nogen 

automatisk opfyldelse af AEO-kriterier. Dette bør dog være en faktor, der skal tages i 

betragtning i forbindelse med risikoanalysen og i forhold til AEO-certificeringen. 

 

f) AEO-programmer eller lignende programmer i tredjelande 

 

I nogle lande findes der et sikkerheds- og sikringsprogram, som er i overensstemmelse med 

AEO-konceptet i WCO's SAFE Framework. Selv om der ikke er nogen gensidig anerkendelse 

mellem EU og et bestemt land, er det faktum, at en økonomisk operatør er 

valideret/certificeret under et sådant program, også vigtigt i forbindelse med AEO-

certificeringen og skal tages i betragtning af den kompetente toldmyndighed ved kontrollen i 

forbindelse med tildeling af AEO-status. 

 

g) TIR (Transport Internationaux Routiers) 

Under ledelse af UNECE (De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) 

udarbejdede man toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-

carneter i 1975 (TIR-konventionen fra 1975). 

UNECE er ansvarlig for TIR-konventionen og er også ansvarlig for TIR-håndbogen. 

Håndbogen indeholder ikke alene konventionsteksten, men også et væld af andre nyttige 

oplysninger vedrørende den praktiske anvendelse af konventionen. 

Af særlig interesse med hensyn til en AEO-bevilling er den kontrollerede adgang til TIR-

procedurer, som udgør en af søjlerne i TIR-konventionen. I henhold til TIR-konventionens 

artikel 6 må de kompetente myndigheder kun give adgang til TIR-procedurer for 

transportvirksomheder, der opfylder de minimumsbetingelser og -krav, der er fastsat i 

konventionens bilag 9, del 2, nemlig: 

- dokumenteret erfaring og evne til at varetage internationale transportopgaver 

- forsvarlig økonomisk stilling 

- dokumenteret viden om anvendelsen af TIR 

- ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og afgiftslovgivningen 

- skriftligt tilsagn om at overholde toldlovgivningen og betale de skyldige beløb i 

tilfælde af uregelmæssigheder eller overtrædelser. 

Af særlig interesse med henblik på opnåelse af en AEO-bevilling kan også være godkendelsen 

af vejkøretøjer og containere. Af TIR-konventionen fremgår, at varer skal transporteres i 

containerne eller vejkøretøjer, hvor lastrummene er konstrueret således, at der ikke er nogen 

adgang til lasten, når disse sikres med forseglinger. Hvis en container eller et lastrum opfylder 

kravene i konventionen, udsteder de relevante nationale godkendelses- eller 

kontrolmyndigheder såkaldte godkendelsesbeviser for vejkøretøjer eller containere. 

 

h) Andre 

 

En kontrollerbar opfyldelse af de sikkerhedskrav og -standarder, der er fastsat af 

mellemstatslige organisationer såsom IMO, UNECE, OTIF, UPU og ICAO, kan også udgøre 

en delvis eller fuldstændig opfyldelse af AEO-kriterierne, for så vidt kravene er identiske eller 

sammenlignelige.  

http://www.unece.org/trans/bcf/tir/tir-hb.html
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3.III.4.3  Kommercielle standarder og certificeringer 

a) Certifikater i henhold til ISO 27001 

 

ISO 27001 er en global standard udarbejdet af ISO med henblik på sikring af 

informationsteknologi og beskyttelse af elektroniske informationssystemer. Denne standard 

omfatter bestemmelser vedrørende informationsteknologi, sikkerhedsteknologi og systemkrav 

til informationssikkerhedsstyring. Den angiver kravene til fremstilling, gennemførelse, 

overvågning, vedligeholdelse og forbedring af et dokumenteret system til forvaltning af 

informationssikkerheden. En certificering i henhold til ISO 27001 finder således anvendelse 

på forskellige sektorer, f.eks. formulering af kravene og målene for informationssikkerheden, 

omkostningseffektiv styring af sikkerhedsrisici og sikring af overholdelsen af love og 

bestemmelser. 

 

b) ISO 9001:2015 (eventuelt kombineret med ISO 14001:2009) 

 

ISO 9001-standarden, der er udarbejdet af ISO, omfatter væsentlige forslag til forbedring af 

kvalitetsstyringen i virksomhederne. Formålet med denne standard er at øge virksomhedernes 

effektivitet og forbedre kvalitetssikringen. Derfor skal kundens krav opfyldes med en bestemt 

kvalitetssikringsproces. Ultimativt skal kundetilfredsheden øges.  

I forbindelse med AEO-certificeringsprocessen kan en certificering i henhold til ISO 

9001:2015 være en hjælp, f.eks. ved vurderingen af det interne kontrolsystem.  

 

 

c) ISO 28000:2007 

 

I henhold til ISO 28000:2007 kan virksomheder certificeres som værende i besiddelse af et 

tilstrækkeligt sikkerhedsstyringssystem med hensyn til sikkerheden i den internationale 

forsyningskæde. ISO 28000:2007 er en rammestandard, og kravene til sikkerhed og sikring i 

netop denne standard er meget generelle.  

ISO 28001:2007, som er en anden standard i ISO 28000-serien, indeholder imidlertid meget 

mere specifikke krav til sikkerheden i forsyningskæden og sigter mod at blive tilpasset til 

AEO-kriterierne i WCO's SAFE. I henhold til artikel 28, stk. 2, i EUTK GF skal 

overensstemmelse med ISO 28001 derfor vurderes af toldmyndighederne i forbindelse med 

AEO-bevillingen. 

 

d) TAPA-certifikater  

 

TAPA er en sammenslutning af personer, der er ansvarlige for sikkerhed og logistik inden for 

fremstillings- og logistikområdet. Formålet med denne internationale sammenslutning er at 

beskytte særligt dyre varer mod tyveri og tab under oplagring, omladning og transport. 

TAPA-certifikater udstedes på basis af standarder for fragtsikkerhed, som er udviklet af 

TAPA-organisationen. I den forbindelse udføres kontroller vedrørende overholdelse af 

standarderne af et neutralt certificeringsorgan (TAPA-certifikater A eller B) eller i form af 

virksomhedens selvevaluering (TAPA-certifikat C). TAPA-standarderne for fragtsikkerhed 

omfatter sikkerhedsanvisninger vedrørende bygninger, udstyr og processer under oplagring og 

transport af varer.  
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Certificering (certifikat A og B) kræver i henhold til kravene i TAPA-standarderne for 

fragtsikkerhed, at indehaveren af certifikatet overholder et højt niveau af fysiske 

sikkerhedsstandarder.  

Det bemærkes, at TAPA-certifikater udstedes til individuelle lokaliteter og ikke til hele 

virksomheden. 

  

 

3.III.5. Moder-/datterselskaber med fælles systemer/forretningsgange 

Uafhængigt af, hvordan en virksomhed er opbygget rent juridisk, skal ansøgeren i princippet 

opfylde de relevante kriterier. 

De særlige forhold, der gør sig gældende ved udliciterede aktiviteter, er allerede blevet 

forklaret i del 2, "AEO-kriterier" i disse Guidelines. De samme principper finder anvendelse, 

hvis aktiviteterne udliciteres inden for en gruppe af tilknyttede virksomheder. 

 

Med hensyn til moder-/datterselskaber er der imidlertid nogle faktorer, som skal tages i 

betragtning, og som kan påvirke risikoanalysen og revisionsprocessen. Indledningsvis skal 

tilknytningen præciseres, og det skal vurderes, om den har indflydelse på administrative 

og/eller operative forretningsgange. 

 

Der er tilfælde, hvor et datterselskab erklæres for uafhængigt af moderselskabet. Hyppigt 

findes der som minimum aftaler om overførsel af overskud eller lignende mellem tilknyttede 

virksomheder. I nogle tilfælde udliciteres særlige aktiviteter inden for en virksomhedsgruppe i 

henhold til en kontrakt, hvilket kan resultere i en virksomhed, som slet ikke har eget 

personale.  

 

I andre tilfælde udfører specialiserede enheder (fælles tjenester) opgaver for alle 

virksomheder i samme gruppe. 

 

I alle disse tilfælde kan forbindelsen have indflydelse på sandsynligheden for, at en risiko 

opstår, og virkningen af den opståede risiko kan være både positiv og negativ. 

 

I tilfælde af fælles forretningsgange for de forbundne virksomheder vil det ofte være 

tilstrækkeligt kun at kontrollere disse forretningsgange én gang. 

Dette gælder også, hvis en enhed i gruppen udfører særlige aktiviteter for alle tilknyttede 

virksomheder (fælles tjenester), f.eks. hvis forskellige juridiske enheder i en gruppe gør brug 

af de samme principper (virksomhedsstandarder). 

 

Dette kan fremskynde revisionsprocessen, og specialistviden kan også forbedre revisionens 

kvalitet. Samtidig skal viden om en virksomhed i en gruppe altid vurderes i lyset af en mulig 

indvirkning på tilknyttede virksomheder. Hvis det interne kontrolsystem svigter i en tilknyttet 

virksomhed med fælles virksomhedsstandarder, skal det ikke automatisk antages, at det 

interne kontrolsystem i de forbundne virksomheder også har svigtet, men toldmyndighederne 

bør overveje at gennemgå disse andre systemer (helt eller delvist). 
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3.III.6. Risiko og risikoanalyse  

 

3.III.6.1 Den økonomiske operatørs risikovurdering og -styring 

En økonomisk operatørs organisation kan være et komplekst system, som involverer mange 

indbyrdes forbundne forretningsgange. En autoriseret økonomisk operatør skal fokusere på 

forretningsgange, risikostyring, interne kontroller og risikobegrænsende foranstaltninger. 

Dette skal omfatte en regelmæssig gennemgang af disse forretningsgange, kontroller og 

risikobegrænsende eller risikoafbødende foranstaltninger i forbindelse med den internationale 

godstransport. Intern kontrol er den proces, som den økonomisk operatør implementerer for at 

forebygge, afsløre og tage hånd om risici med henblik på at sikre, at alle relevante 

forretningsgange er tilstrækkelige. En organisation, der ikke har implementeret noget internt 

kontrolsystem, eller hvis det dokumenteres, at systemet fungerer dårligt, er pr. definition i 

risikogruppen.  

 

Risikostyringssystemer er den måde, hvorpå økonomiske operatører i et givet erhverv 

vurderer, kontrollerer, overvåger og afdækker risici. For en økonomisk operatør med AEO-

status betyder dette, at denne i sine politikker/strategier klart og tydeligt skal fastsætte mål om 

at overholde toldbestemmelserne og sikre sin del af forsyningskæden i henhold til sin 

forretningsmodel. Styringssystemet skal give mulighed for: 

- en kontinuerlig cyklus af identifikation af behov eller krav  

- evaluering af den bedste måde at opfylde kravene på  

- implementering af en styret proces for anvendelsen af de udvalgte ledelsesmæssige tiltag  

- overvågning af systemets resultater  

- dokumentation for anvendelsen af forretningsgange med henblik på overholdelse af 

virksomhedens mål og identifikation af funktionelle eller forretningsforbedrende 

muligheder, herunder rapporteringsmekanismer om mangler, tilfældige fejltagelser og 

mulige strukturelle fejl.  

 

Dette skal alt sammen sættes i relation til overholdelsen af de retlige og lovgivningsmæssige 

krav, som organisationen har tilsluttet sig eller skal overholde.  

Jo mere en organisation er opmærksom på sine forretningsgange og de risici, der er forbundet 

med dens aktiviteter, desto større sandsynlighed er der for, at forretningsgangene kan styres i 

overensstemmelse dermed. Det betyder, at en organisation skal være opmærksom på begreber 

såsom risikostyring, ledelse, kontrol (overvågning, fornyet vurdering, fornyet gennemførelse 

af forretningsgange og/eller ændring af procedurer) og have implementeret de relevante 

procedurer for at dække de vigtigste risici og identificere nye risici. 

 

I den økonomiske operatørs organisation skal der være en person eller, afhængigt af størrelse 

og kompleksitet, en enhed, som er ansvarlig for gennemførelse af en risiko- og 

trusselsvurdering og for etablering og evaluering af interne kontroller og andre 

foranstaltninger. Risiko- og trusselsvurderingen skal dække alle de risici, der er relevante for 

AEO-statussen, under hensyntagen til den økonomiske operatørs rolle i forsyningskæden og 

skal omfatte: 

 

- sikkerheds-/sikringstrusler mod bygninger og varer 

- trusler med hensyn til finansielle forhold 

- pålideligheden af oplysninger i relation til toldekspeditioner og varelogistik 

- synlige revisionsspor samt forebyggelse og afsløring af svig og fejl 

- kontraktforhold for handelspartnere i forsyningskæden. 
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Risiko- og trusselsvurderingen af sikkerheds- og sikringshensyn skal omfatte alle de 

forretningssteder, der er relevante for den økonomiske operatørs toldrelaterede aktiviteter.  

 

3.III.6.2. Toldrisikoanalyse og revision 

Som det fremgår af det tidligere punkt, er det den økonomiske operatør selv, der bedst kan 

vurdere sine egne risici og træffe foranstaltninger til at dække dem. Det er 

toldmyndighedernes opgave at gennemføre revisioner for at vurdere, hvor effektivt den 

økonomiske operatør tackler disse problemer. Er ansøgeren opmærksom på de vigtigste risici, 

og træffer han passende foranstaltninger for at afdække dem?  

For at kunne foretage denne vurdering og træffe en hensigtsmæssig afgørelse om, hvorvidt 

der skal tildeles AEO-status eller ikke, skal toldmyndighederne:  

- vurdere den økonomiske operatørs risiko 

- udarbejde en passende revisionsplan baseret på risiko 

- gennemføre revisionen 

- tage enhver ikke acceptabel risiko op med den økonomiske operatør 

- træffe en afgørelse om enten at tildele AEO-status eller ikke 

- føre tilsyn med og om nødvendigt foretage en fornyet vurdering af den 

pågældende økonomiske operatør. 

 

Den økonomiske operatør skal have implementeret tilstrækkelige procedurer og 

foranstaltninger på ledelsesniveau for at kunne håndtere den risiko, der er relevant for AEO-

bevillingen. I den sammenhæng skal den økonomiske operatør være opmærksom på, at det er 

muligt at udlicitere "aktiviteter", men ikke "ansvarsområder". I forbindelse med AEO-

konceptet skal den økonomiske operatør være opmærksom på de risici, der er forbundet med 

udlicitering af aktiviteter, og træffe forholdsregler for at afdække disse risici og dokumentere 

dette over for toldmyndighederne.  

 

Risikovurdering af en bestemt økonomisk operatør  

For toldmyndighederne er det første skridt at indsamle så mange relevante oplysninger som 

muligt for at forstå den økonomiske operatørs forretningsområde (se del 3, afsnit 3.III.1). Når 

det er gjort, kan toldmyndighederne fortsætte med risikovurderingen, udarbejdelsen af en 

revisionsplan og gennemførelsen af revisionen. På baggrund af alle tilgængelige oplysninger 

foretages der en risikovurdering af alle de relevante risikoområder i forbindelse med den 

økonomiske operatørs aktiviteter i den internationale forsyningskæde. Dette skal gøres 

område for område, hvor der tages højde for alle de risici, der vedrører den økonomiske 

operatørs aktiviteter, og som er relevante for AEO-status. På dette stadie baseres 

risikovurderingen på alle tilgængelige oplysninger inden revisionen, og det forudsættes, at der 

findes et effektivt internt kontrolsystem i den økonomiske operatørs organisation. Den skal 

tjene som vejledning for toldmyndighederne ved udarbejdelsen af revisionsplanen. 

 

Kortlægning af risici og AEO COMPACT-modellen 

I WCO's "Risk management guide" defineres risikoen ud fra toldmyndighedernes synspunkt 

generelt som: "Risikoen for manglende overholdelse af toldlovgivningen", men i forbindelse 

med disse retningslinjer synes det bedre at have en bredere tilgang og definere risikoen som 

"sandsynligheden for, at en foranstaltning eller hændelse vil have negativ indvirkning på en 

organisations evne til at opfylde AEO-kravene og -kriterierne". Der skal tages hensyn til to 

ting: Sandsynligheden for, at der indtræder en hændelse, men også dens virkning, og med 

henblik på at vurdere vigtigheden af den pågældende risiko skal disse to forhold altid tages i 
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betragtning. Disse begreber kan visualiseres ved hjælp af den såkaldte risikomatrix, som er 

afbildet nedenfor: 
 
                     

          Stor 
           
 

         

Mellemstor 
                                                                                              
                                                                         

       Lille  
 

                                     

                                   Lille         Mellemstor            Stor 
 

 

 

 

En risiko kan aldrig elimineres helt, medmindre en proces afbrydes fuldstændig. Matrixen 

viser, at en høj risiko vil være uacceptabel i alle scenarier bortset set fra et scenarie med lav 

sandsynlighed, mens en middel risiko vil være uacceptabel i et scenarie med høj 

sandsynlighed. Målet er at reducere risikoniveauet (virkning/sandsynlighed) til et acceptabelt 

niveau og gennem overvågning sikre, at det ikke ændrer sig. 

Normalt skal det tages med i overvejelserne, at hvis: 

- risikoen er i det røde område, anses den for at være høj, og der skal træffes 

yderligere foranstaltninger for at reducere risikoniveauet 

- risikoen er i det gule område, kan det anbefales at iværksætte afhjælpende 

foranstaltninger for at flytte risikoen til det grønne område, enten ved at mindske 

virkningen eller reducere sandsynligheden for, at den opstår 

- risikoen er i det grønne område, kan risikoen behandles som acceptabel, men 

forbedringer kan overvejes. 

Disse to forhold bør også anvendes til at prioritere risici og overveje passende 

modforholdsregler.  

 

Det er klart, at risiciene kan have forskellig relevans afhængigt af den pågældende 

interessents synsvinkel. Eksempelvis kan en økonomisk operatør og toldmyndighederne have 

forskellig opfattelse af begrebet sikkerhed: Målet for den økonomiske operatør kunne være at 

sikre lasten mod risikoen for tyveri, mens toldmyndighederne fokuserer på at beskytte 

borgerne og forebygge ulovlige eller farlige varer i forsyningskæden. Det er vigtigt, at den 

økonomiske operatørs trussels- og risikovurdering omfatter alle de risici for virksomheden, 

der er relevante for AEO-status, idet der tages hensyn til omfanget af AEO-konceptet og den 

økonomiske operatørs rolle i den internationale forsyningskæde.  

 

Som led i processen skal den økonomiske operatør ikke kun implementere og administrere 

relevante udvalgte foranstaltninger, men også sørge for, at foranstaltningerne fungerer i 

praksis samt kontrollere og revurdere dem.  

Det betyder, at den økonomiske operatør regelmæssigt skal overvåge de relevante processer 

og kontrollere, hvorvidt de eksisterende processer er tilstrækkelige til at sikre opfyldelse af 

told-, sikkerheds- og sikringsbestemmelser. Den økonomiske operatør skal dokumentere hvad 

der er blevet gjort, både for at styre en forbedret indsats og bevise dette over for 

toldmyndighederne.  
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Sammenfattende skal den økonomiske operatør have forretningsgange og foranstaltninger til: 

- klart at fastsætte de relevante fordele og mål (dvs., at det væsentlige for en virksomhed 

med AEO-status er at have en målsætning om at overholde toldreglerne og sikre sin 

forsyningskæde)  

- at identificere de trusler, der kan udgøre en fare for de fastsatte fordele og mål  

- løbende overvåge, om egne aktiver er truet af de identificerede trusler  

- at vurdere den risiko, der er forbundet med rollen i den internationale forsyningskæde 

i overensstemmelse med sin forretningsmodel  

- at dække disse risici ved at træffe foranstaltninger og gennemføre passende procedurer 

samt  

- at overvåge effektiviteten af de gennemførte procedurer.  

 

For at få sammenlignelige resultater skal risikovurderingsprocessen være baseret på en 

anerkendt analysemodel. Det anbefales at anvende AEO COMPACT-modellen20.  

 

3.III.7. Revision og risikobaseret revision 

3.III.7.1. Udarbejdelse af en revisionsplan 

Revisoren har ansvaret for at planlægge og udføre revisionen for at opnå en rimelig sikkerhed 

for, hvorvidt den økonomiske operatør overholder de fastsatte kriterier. Revisorerne skal 

fastlægge deres revisionsplan i overensstemmelse med de risici, der er identificeret for den 

pågældende økonomiske operatør. 

 

Denne revisionsplan udgør de retningslinjer, som skal følges i forbindelse med revisionen og 

skal beskrive målet med, omfanget af og metoderne for revisionen.  

 

Revisionsplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen og give oplysninger 

om: 

 

- risiciene for det enkelte område med angivelse af de relevante punkter/aspekter, 

der skal kontrolleres 

- en risikoanalysematrix 

- afdelinger eller enheder, som skal undersøges 

- ledelsen og personalet, der skal interviewes 

- hvad, hvordan og hvornår en bestemt kontrol/test skal gennemføres. 

 

Gennemgangen og de anvendte ressourcer skal baseres på følgende princip: "jo højere risiko, 

desto højere kontrolniveau". 

 

 

3.III.7.2. Gennemførelse af revisionsaktiviteter 

Revision er en systematisk proces, som består af objektiv indsamling og evaluering af 

oplysninger. Den omfatter også meddelelse af resultaterne med henblik på løbende at forbedre 

                                                 
20 Autoriseret økonomisk operatør, Compliance and Partnership Customs and Trade (TAXUD/2006/1452) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Audit
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de relevante processer og i forbindelse hermed reducere eller afbøde den risiko, der er 

forbundet med de specifikke aktiviteter, som udføres af den økonomiske operatør, til et 

acceptabelt niveau. Et centralt element i revisionen er at vurdere effektiviteten af den 

økonomiske operatørs risikovurdering og interne kontroller. Den økonomiske operatør skal 

have forpligtet sig til at vurdere, reducere og afbøde de risici, der er identificeret for den 

pågældende virksomhed, og at dokumentere dette. Det er også vigtigt at huske på, at for små 

og mellemstore virksomheder skal det påkrævede niveau for intern kontrol og dokumentation 

være passende i forhold til risikoniveauet, afhængigt af omfanget og størrelsen af 

virksomheden. Selv om den økonomiske operatør har foretaget risikovurderingen, er det 

imidlertid ikke altid tilfældet, at vurderingen svarer til de trusler og risici, som 

toldmyndighederne har konstateret.  

 

Revisionen skal altid være risikobaseret og fokusere på højrisikoområder for at kunne opfylde 

målene med revisionen i forhold til en bestemt økonomisk operatør. Risikobaseret revision er 

en tilgang til revision, der analyserer revisionsrisici, fastsætter acceptable tærskler baseret på 

en analyse af revisionsrisici og udvikler kontrolprogrammer, der allokerer en større andel af 

revisionsressourcerne til højrisikoområder. Dette er vigtigt, fordi en revisor måske ikke kan 

gennemføre detaljerede revisionshandlinger på alle områder, navnlig i tilfælde af store 

multinationale selskaber, (eksempelvis i tilfælde af mange forretningssteder). Kontrollen bør 

primært fokusere på identifikationen og vurderingen af de højeste risici samt på de interne 

kontroller. Den interne kontrol udgør rammen for virkningen af de risici, som skal begrænses 

til et acceptabelt niveau før tildeling af AEO-status. Risikobaseret revision (RBA) kan 

karakteriseres som systemrevision.  

 

3.III.7.3. Styring af den resterende risiko 

Risikobaseret revision fastsætter risikoindikatorer som basis for muligheder for forbedring af 

den reviderede risikostyring og kontrolprocesserne. Dette giver den økonomiske operatør 

mulighed for at forbedre sine aktiviteter på grundlag af anbefalinger om risici, som ikke har 

aktuel indvirkning, hvad angår både overholdelse af toldbestemmelserne og sikkerhed og 

sikring, men som vil kunne udgøre en trussel mod den økonomiske operatørs operationelle 

strategier og resultater på længere sigt. En god risikoanalyse danner rammerne for sikkerhed i 

forbindelse med forvaltningsrevision.  

 

Revisorerne skal tage hensyn til, at revisionsplanen er et levende dokument, der kan ændres i 

overensstemmelse med de oplysninger, som revisorerne modtager i løbet af revisionen. En 

potentiel risiko, der vurderes som lav i risikovurderingsfasen, kan vurderes som høj ved en 

fornyet vurdering, når selve processen observeres, og når der ikke kun foretages en 

papirbaseret bedømmelse af forretningsgangene, men også af, hvordan de er blevet 

implementeret i praksis.  

 

Revisorerne skal altid evaluere alle yderligere oplysninger vedrørende de pågældende 

områder som værende i det "grønne område" og være klar til at kontrollere de relevante 

forretningsgange i tilfælde af, at risikovurderingen udfordres af fakta.  

 

Det anbefales at anvende tabellen "Trusler, risici og mulige løsninger", der er indeholdt i bilag 

2 til disse Guidelines. 

 

Risikobaseret revision består af fire faser: 1) identifikation og prioritering af risici, 2) 

bestemmelse af den resterende risiko, 3) reduktion af den resterende risiko til et acceptabelt 
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niveau og 4) rapportering af revisionsresultater til den økonomiske operatør. Dette opnås ved 

at: 

- fastlægge forskellige aktiviteter med henblik på at identificere og prioritere risici, 

herunder undersøgelse af sikkerhedsplanen herfor, hvis der er en sådan, foretage en 

trusselsvurdering og identificere de trufne foranstaltninger og interne kontroller  

- bekræfte den økonomiske operatørs forvaltningsstrategier og forretningsgange og 

evaluere kontroller for at bestemme den resterende revisionsrisiko. Hvis det er 

relevant, testes disse kontroller  

- styre enhver resterende risiko for at reducere den til et acceptabelt niveau (opfølgning 

skal aftales med den økonomiske operatør for at reducere virkningen og/eller 

sandsynligheden for en specifik risiko, så at alle risiciene kommer i det grønne 

område) 

- informere den økonomiske operatør om revisionsresultaterne. Det er vigtigt, at 

revisorerne tydeligt angiver alle konstaterede risici over for ansøgeren, herunder også 

anbefalinger om, hvordan disse kan afhjælpes  

- overvågning og om nødvendigt revurdering af kriterier og krav. 

 

3.III.7.4. Endelig rapport og revisionsdokumentation 

Verifikation og kontrol, der foretages under revisionen, samt revisorernes konklusioner skal 

dokumenteres præcist. Det er nødvendigt at dokumentere, hvad der er udført, og ikke kun 

indsamle beviser og oplysninger. Dette er vigtigt både for toldmyndighederne under hele 

certificeringsprocessen, herunder forvaltningen af certifikatet, og for den økonomiske 

operatør. 

Den endelige rapport og revisionsdokumentationen skal omfatte følgende oplysninger på en 

klar og systematisk måde: 

 

- et overblik over den økonomiske operatør (identifikation af virksomheden, rolle i 

forsyningskæden, forretningsmodel, toldrelaterede aktiviteter osv.) 

- en klar og præcis beskrivelse af, hvad der er gjort for at verificere opfyldelsen af 

AEO-kriterierne 

- en klar beskrivelse af alle vurderede og kontrollerede risikoområder og af eventuelle 

opfølgningsforanstaltninger, som foreslås ansøgeren 

- en klar rapport med enhver foranstaltning eller reaktion, som ansøgeren har foretaget 

eller givet udtryk for over for revisorerne 

- en anbefaling om, hvorvidt der kan tildeles status eller ikke i henhold til resultatet af 

revisionshandlingerne 

- i tilfælde af, at der ikke tildeles AEO-status, skal der gives en fuldstændig og detaljeret 

begrundelse for, hvorfor statussen ikke tildeles, herunder oplysninger modtaget fra 

andre medlemsstater med angivelse af, om de er indhentet som led i "informations"- 

og/eller "høringsproceduren". 

- et overblik over AEO-risikoprofilen og i tilfælde af, at der tildeles AEO-status, 

eventuelle anbefalinger om overvågning og/eller fornyet vurdering (se del 5 

"Forvaltning af bevillingen" i disse Guidelines). 
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Derfor er den endelige rapport og revisionsdokumentationen et meget vigtigt dokument, idet 

de afspejler det samlede arbejde, som allerede er udført (risikoanalyse, revisionsplanlægning, 

kontroller og besøg på ansøgerens forretningssteder, modtagne oplysninger fra andre 

medlemsstater, risikoprofil for den pågældende økonomiske operatør osv.) på en opsummeret 

og systematiseret måde og med klare angivelser af fremtidige handlinger.  

 

Inden den endelige rapport og revisionsdokumentationen udarbejdes, bør revisorerne i tilfælde 

af uklarhed bekræfte oplysningerne i rapporten over for den økonomiske operatør. 

 

 

Afsnit IV – Afgørelse om tildeling af status 

3.IV.1. Faktorer, der skal tages i betragtning, inden afgørelsen træffes 

Toldmyndighedernes afgørelse om tildeling af AEO-status er baseret på de indsamlede og 

analyserede oplysninger i de forskellige faser af certificeringsprocessen, fra modtagelsen af 

ansøgningen og til revisionen er helt afsluttet.  

 

For at give toldmyndighederne mulighed for at træffe en afgørelse skal følgende faktorer 

tages i betragtning: 

 

- Alle oplysninger om ansøgeren, som de kompetente myndigheder har, herunder AEO-

ansøgningsformularen sammen med det udfyldte selvevalueringsskema og alle andre 

tilhørende oplysninger. Det kan være nødvendigt at kontrollere oplysningerne igen og i 

nogle tilfælde at opdatere dem for at tage højde for eventuelle ændringer, der kan være 

sket i perioden fra datoen for modtagelsen og antagelsen af ansøgningen til afslutningen af 

AEO-bevillingsprocessen og udstedelsen af AEO-bevillingen. 

- Alle relevante konklusioner, som revisorerne er nået frem til i løbet af revisionsfasen. 

Toldmyndighederne skal udarbejde og implementere de mest effektive metoder for intern 

kommunikation af de revisionsresultater, som hidrører fra de(t) relevante revisionsteam, 

til de andre kompetente toldmyndigheder, der deltager i beslutningsprocessen. Som den 

mest hensigtsmæssige metode i den sammenhæng anbefales fuldstændig dokumentation af 

de gennemførte kontroller og revisionsrapporten eller andre relevante dokumenter/måder. 

- Resultaterne af andre kontroller i virksomheden og vurderinger af ansøgerens 

forretningsgange, som har fundet sted i forbindelse med andre kontroller. 

 

Ved afslutningen af processen informerer de udstedende toldmyndigheder ansøgeren, inden 

de træffer den endelige afgørelse, især hvis konklusionerne sandsynligvis vil resultere i en 

negativ afgørelse. I så fald skal ansøgeren have lejlighed til at fremsætte sine synspunkter og 

svare på den forventede afgørelse samt fremlægge yderligere oplysninger med det formål at 

opnå en positiv afgørelse (artikel 22, stk. 6, i EUTK). 

 

For at undgå at retten til at blive hørt medfører lange forsinkelser, defineres der i artikel 8, stk. 

1, og artikel 13, stk. 2, i EUTK DF en frist på 30 dage. Ansøgeren skal oplyses om, at et 

manglende svar inden for denne frist betyder, at der gives afkald på retten til at blive hørt. I 

tilfælde, hvor en person giver udtryk for at ville give afkald på sin ret til at blive hørt, skal 

dette registreres og opbevares som dokumentation for, at ansøgeren har fået mulighed for at 

reagere.  
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Ansøgeren vil modtage meddelelse om, hvorvidt toldmyndighederne beslutter at ændre den 

oprindelige afgørelse på grundlag af de supplerende oplysninger.  

 

 

3.IV.2. Afgørelsen 

Følgende faktorer skal tages i betragtning: 

 

- Den enkelte medlemsstat afgør inden for sin organisation, hvilken specifik tjeneste i 

organisationen, der har kompetence til at afgøre, om AEO-status skal tildeles eller 

ikke. 

- Når afgørelsen er truffet, skal den endelige rapport fra de(t) kompetente 

revisionsteam(s) spille en afgørende rolle i forbindelse med opfyldelse eller 

manglende opfyldelse af de pågældende AEO-kriterier som beskrevet ovenfor.  

- Medlemsstaterne har 120 kalenderdage til at træffe afgørelsen (artikel 22, stk. 3, i 

EUTK). Denne tidsfrist kan forlænges i følgende tilfælde: 

 Af den udstedende toldmyndighed med yderligere 60 dage, hvis den ikke kan 

overholde fristen på de 120 kalenderdage. Ansøgeren skal underrettes om 

forlængelsen, inden fristen på 120 kalenderdage udløber (artikel 28, stk. 1, i 

EUTK DF).  

 På ansøgerens anmodning og i henhold til aftale med den relevante 

toldmyndighed. I løbet af sidstnævnte forlængelse udfører ansøgeren 

justeringer med henblik på at opfylde kriterierne og meddeler disse til 

toldmyndigheden. Den ønskede forlængelse skal være rimelig i betragtning af 

karakteren af de justeringer, der skal foretages (artikel 22, stk. 3, tredje afsnit, i 

EUTK). 

 Af den udstedende toldmyndighed, såfremt ansøgeren anmoder om de 

nødvendige yderligere oplysninger. Ansøgeren skal fremlægge oplysningerne 

senest 30 dage efter anmodningen. Ansøgeren oplyses om forlængelsen af 

fristen for at træffe afgørelse (artikel 13, stk. 1, i EUTK DF). 

 Af den udstedende toldmyndighed inden for en periode på 30 dage, såfremt 

ansøgeren har ret til at blive hørt. Ansøgeren oplyses om forlængelsen (artikel 

13, stk. 2, i EUTK DF). 

 Af den udstedende toldmyndighed, såfremt toldmyndigheden har forlænget 

perioden for høring af en anden toldmyndighed. Tidsfristen for at træffe 

afgørelsen forlænges med samme periode som forlængelsen af 

høringsperioden. Ansøgeren oplyses om forlængelsen af fristen for at træffe 

afgørelse (artikel 13, stk. 3, i EUTK DF).  

 Af den udstedende toldmyndighed, hvis toldmyndighederne foretager 

undersøgelser baseret på en alvorlig grund til mistanke om en overtrædelse af 

toldlovgivningen. Forlængelse må ikke overskride ni måneder. Medmindre det 

vil bringe undersøgelsen i fare, oplyses ansøgeren om forlængelsen (artikel 13, 

stk. 4, i EUTK DF). 

 Af den udstedende toldmyndighed, hvis der verserer en straffesag, som giver 

anledning til tvivl om, hvorvidt ansøgeren eller, hvor det er relevant, de 

personer, som er anført i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i EUTK DF, 

opfylder betingelserne i forbindelse med overholdelse af told- og 

skattelovgivningen, og at der ikke er nogen registreringer af alvorlige 

straffesager vedrørende økonomisk aktivitet. Perioden til at træffe afgørelsen 
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forlænges med det tidsrum, der er nødvendigt for at afslutte sagen (artikel 28, 

stk. 2, i EUTK DF). 

 

 

3.IV.3. Underretning af ansøgeren 

Ansøgeren oplyses skriftligt om resultatet af evalueringen i følgende situationer: 

- antagelse af ansøgningen (artikel 22, stk. 2, andet afsnit, i EUTK) 

- forlængelse af perioden til at træffe en afgørelse som omhandlet i artikel 28 i EUTK 

DF 

- den forlængede periode til at træffe en afgørelse som følge af toldmyndighedernes 

undersøgelser, medmindre det bringer undersøgelsen i fare (artikel 13, stk. 4, sidste 

punktum, i EUTK DF) 

- den forlængede høringsperiode (artikel 13, stk. 3, i EUTK DF) 

- den forlængede periode til at træffe en afgørelse som følge af en anmodning om 

yderligere oplysninger (artikel 13, stk. 1, i EUTK DF) 

- den forlængede periode som følge af ansøgerens ret til at blive hørt (artikel 13, stk. 2, i 

EUTK DF) 

- selv om det ikke er et udtrykkeligt krav i lovgivningen, ville det være passende også at 

underrette ansøgeren i de tilfælde, hvor ansøgeren anmoder om en forlængelse med henblik 

på at foretage tilpasninger for at kunne opfylde betingelserne og kriterierne (artikel 22, stk. 3, 

tredje afsnit, i EUTK) 

- selv om det ikke er et udtrykkeligt krav i lovgivningen, ville det være passende også at 

underrette ansøgeren om forlængelsen af tidsrummet til at træffe en afgørelse, hvis der 

verserer en straffesag (artikel 28, stk. 2, i EUTK DF).  

 

Den udstedende toldmyndighed skal også oplyse ansøgeren om den endelige afgørelse 

vedrørende ansøgningen. I denne forbindelse skal det bemærkes, at enhver afgørelse om at 

afvise en ansøgning skal indeholde årsagerne til afvisningen og retten til at indgive klage som 

omhandlet i artikel 44 i EUTK. Inden afgørelsen om at afvise en ansøgning antages, skal den 

økonomiske operatør have mulighed for at fremsætte sine synspunkter (artikel 22, stk. 6, i 

EUTK). 

 

Toldmyndighederne skal underrette den økonomiske operatør skriftligt med alle relevante 

midler (f.eks. via et it-system, e-mail eller en formel skrivelse osv.). 

 

 

3.IV.4. Klageadgang 

I artikel 44 i EUTK fastlægges det, at "enhver person kan indgive klage over enhver 

afgørelse, der træffes af toldmyndighederne om anvendelse af toldlovgivningen, og som 

berører den pågældende umiddelbart og individuelt." Den person, der indgiver klage over et 

toldanliggende, bør indsende klagen i det format og i henhold til de regler, som er fastlagt i 

den nationale lovgivning. 
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3.IV.5. Frister  

Følgende visuelle præsentation giver et overblik over de vigtigste tidsfrister i 

beslutningsprocessen:  

 

 

 

 

  

Afgørelse 

Antagelseskontrol: 

= 30 dage 
(artikel 22, stk. 2,  
i  EUTK) 

+ højst 30 dage 
hvis  toldmyndig - 
hederne anmoder  om  
ekstra  oplysninger 
(artikel 12, stk. 2, i  
EUTK  GF) 

Ansøgning 
antaget 

Afgørelse om indrømmelse af AEO - status  
= 120 dage  (artikel 22, stk. 3, i EUTK) 

Ret til at blive hørt : 
=  30  dage 

(artikel 8, stk. 1, og  
13, stk. 2, i EUTK DF)  

+ 60 dage, hvis toldmyndighederne ikke  
kan træffe afgørelsen inden for 120 dage 
(artikel 28 ,  stk. 1, i EUTK DF) 
+ X dage på ansøgerens anmodning 
(artikel 22, stk. 3, 3. afsnit , i EUTK) 
+ højst  30 dage, hvis toldmyndighederne  
anmoder om ekstra oplysninger  ( artikel 13,  
stk. 1, i EUTK DF) 

+ op til ni måneder ved toldundersøgelser 
(artikel 13, stk. 4, i EUTK DF) 

+ X dage, hvis verserende straffesag  
(overholdelse) 
(artikel 28, stk. 2, i EUTK DF) 

AEO - status indrømmet 
Træder i kraft, fem dage efter  
afgørelsen er truffet 

(artikel 29 i EUTK DF) 

AEO - status afvist 

hvis sandsynlighed for,  
at AEO afvises 

Præjudicielle oplysninger 
= 30 dage 
(artikel 31, stk. 4, i EUTK GF) 

Obligatorisk høring 
= 80 dage 
(artikel 31, stk. 3, i EUTK GF) 
+ XX dage 
(artikel 14, stk. 2, i EUTK GF) 
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DEL 4, Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og andre statslige 

myndigheder 

 
Afsnit 1 – Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne 

I forbindelse med AEO-proceduren er udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne 

en vigtig faktor, når det drejer sig om at sikre, at en økonomisk operatør opfylder AEO-

kriterierne. Dette er særligt vigtigt, eftersom AEO-bevillingen er gældende i hele EU. Det skal 

desuden understreges, at mange økonomiske operatører er engageret i toldaktiviteter i en 

række forskellige medlemsstater i hele EU, og vurderingen af AEO-kriterierne skal ske under 

hensyntagen til alle ansøgerens relevante toldaktiviteter. Dette kan kun ske gennem effektive 

oplysnings- og høringsprocedurer mellem medlemsstaterne. 

 

Ifølge lovgivningen tildeles den udstedende toldmyndighed, som er ansvarlig for antagelse af 

ansøgningen og tildeling af AEO-bevillingen, en ledende rolle. Toldmyndighederne i de andre 

medlemsstater spiller imidlertid også en vigtig rolle i processen. Der er etableret to forskellige 

procedurer til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og til at sikre, at den 

udstedende toldmyndighed har alle relevante oplysninger til at træffe den rette beslutning. 

 

 

4.I.1. Informationsprocedure 

I henhold til artikel 30, stk. 1, i EUTK GF skal den udstedende toldmyndighed stille 

oplysninger til rådighed for toldmyndighederne hurtigst muligt og senest inden for syv dage 

efter datoen for antagelsen af ansøgningen. Dette vil gøre de andre medlemsstater 

opmærksomme på, at en bestemt ansøgning er blevet antaget. De kan så reagere, hvis de har 

relevante oplysninger til rådighed om den pågældende ansøger, eller hvis de af den 

udstedende toldmyndighed er blevet anmodet om at træffe særlige foranstaltninger 

(høringsproceduren).  

 

Dette skal ske gennem det elektroniske system "EOS", som er defineret i artikel 30 i EUTK 

GF. Medlemsstaterne opfordres til at sikre, at systemet kontrolleres regelmæssigt, så det 

sikres, at de er opmærksomme på alle ansøgninger, der kan være af interesse for dem. Det 

anbefales, at systemet kontrolleres mindst én gang om ugen.  

 

Det er endvidere vigtigt, at den enkelte toldmyndighed også kontrollerer EOS-systemet for at 

se, om der skal sendes relevante oplysninger til den udstedende toldmyndighed. Eventuelle 

relevante oplysninger om ansøgeren i forbindelse med opfyldelsen af AEO-kriterierne 

fremsendes til den udstedende toldmyndighed for at sætte denne i stand til at træffe den 

korrekte afgørelse på grundlag af alle foreliggende kendsgerninger. I henhold til artikel 31, 

stk. 4, i EUTK GF har medlemsstaterne en frist på højst 30 dage regnet fra datoen for 

fremsendelsen af ansøgningen via EOS-systemet til at stille disse oplysninger til rådighed for 

den udstedende toldmyndighed. Hurtig udveksling af oplysninger kan spare medlemsstaterne 

værdifuld tid og ressourcer. 

 

Ovennævnte oplysninger fremsendes normalt, inden bevillingen er udstedt, men proceduren 

kan bruges til at udveksle oplysninger når som helst, også efter at bevillingen er udstedt. Hvis 

en medlemsstat har nye oplysninger, skal den så hurtigt som muligt fremsende dem til den 

udstedende toldmyndighed, da de kan have indflydelse på de betingelser, der skal opfyldes af 



 

 98 

den autoriserede økonomiske operatør. Dette er muligt, idet artikel 35 i EUTK GF fastsætter, 

at toldmyndighederne (både den udstedende toldmyndighed og andre toldmyndigheder) skal 

føre tilsyn med opfyldelsen af de fastsatte betingelser og kriterier. Hvis de fremsendte 

oplysninger ser ud til at være relevante og væsentlige, kan det føre til, at den udstedende 

toldmyndighed indleder en fornyet vurdering i henhold til artikel 15, stk. 1, i EUTK DF.  

 

Den udstedende toldmyndighed skal tage hensyn til oplysninger modtaget enten under 

bevillingsfasen eller under overvågningen af en bevilling. 

 

 

4.I.2. Høringsprocedure 

I artikel 31, stk. 1, i EUTK GF fastlægges det, at "[d]en toldmyndighed, der er kompetent til 

at træffe afgørelsen, kan høre andre medlemsstaters toldmyndigheder, der er kompetente for 

det sted, hvor de nødvendige oplysninger opbevares, eller hvor der skal udføres kontrol med 

henblik på at undersøge et eller flere kriterier, som er fastlagt i kodeksens artikel 39." 

 

På samme måde som informationsproceduren er det også normalt den udstedende 

toldmyndighed, der påbegynder høringsproceduren ved starten af processen for at indhente 

oplysninger, før bevillingen udstedes. Denne procedure kan imidlertid påbegyndes når som 

helst, den udstedende toldmyndighed anser det for nødvendigt for at vurdere, hvorvidt den 

autoriserede økonomiske operatør stadig opfylder kriterierne. Proceduren skal også anvendes 

under overvågninger (artikel 14, stk. 4, i EUTK GF). Især hvis den udstedende toldmyndighed 

beslutter at indlede en fornyet vurdering, skal den beslutte, hvorvidt det er nødvendigt at 

rådføre sig med en medlemsstat (eller flere). Hvis det bedømmes at være nødvendigt, 

påbegynder den udstedende toldmyndighed en høring og afventer resultaterne. Ellers 

fortsætter den selv med den fornyede vurdering, og alle resultater (suspensioner, 

tilbagekaldelser, stadig gyldige AEO-bevillinger) meddeles alle medlemsstaterne, når 

resultaterne indføres i EOS-systemet.  

 

 

I henhold til artikel 31, stk. 2, i EUTK GF, er denne høring obligatorisk, når: 

- ansøgningen om AEO-status er indgivet i henhold til artikel 12, stk. 1, i delegeret 

forordning (EU) 2015/2446 til toldmyndigheden på det sted, hvor ansøgerens 

hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt 

- ansøgningen om AEO-status er indgivet i henhold til artikel 27 i delegeret forordning 

(EU) 2015/2446 til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har fast 

driftssted, og hvor oplysninger om vedkommendes almindelige logistiske 

ledelsesaktiviteter i EU føres eller er tilgængelige 

- en del af de relevante registre og dokumentation af relevans for ansøgning om AEO-

status opbevares i en anden medlemsstat end den, hvis toldmyndighed er kompetent til 

at træffe en afgørelse 

- ansøgeren om AEO-status råder over lagerfaciliteter eller har andre toldrelaterede 

aktiviteter i en anden medlemsstat end den kompetente toldmyndigheds medlemsstat. 

 

Det er eksempelvis nødvendigt at indlede en høringsprocedure, hvis den økonomiske operatør 

har et eller flere forretningssteder med toldrelaterede aktiviteter i en anden medlemsstat, hvis 

en del af toldaktiviteterne udføres i en anden medlemsstat eller for at få oplysninger om et 

vigtigt medlem af ledelsen, der normalt er bosiddende i en anden medlemsstat osv. Denne 

høring er obligatorisk, og den rådspurgte toldmyndighed skal svare den udstedende 
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toldmyndighed, selv om resultatet er positivt, og ansøgeren opfylder de kriterier, der ønskes 

kontrolleret. Dette vil sikre, at den udstedende toldmyndighed har de relevante oplysninger til 

støtte for den endelige afgørelse.  

 

Den udstedende toldmyndighed skal tage behørigt højde for svaret fra den hørte medlemsstat, 

idet denne har det overordnede billede af ansøgeren og er kompetent til at træffe afgørelse om 

opfyldelsen af kriterierne for hele den økonomiske operatørs forretning. 

Der kan være tilfælde, hvor den hørte medlemsstat mener, at kriterierne ikke er opfyldt, men 

hvor en efterfølgende præcisering af ansøgeren lader til at være tilstrækkeligt for den 

udstedende toldmyndighed. I så fald bør den involverede medlemsstat høres igen. 

 

Hvis der ikke modtages svar inden for tidsfristen, vil den udstedende toldmyndighed gå ud 

fra, at kriteriet eller kriterierne, som høringen drejede sig om i den rådspurgte medlemsstat, er 

opfyldt (artikel 14, stk. 3, i EUTK GF). 

 

I artikel 31, stk. 3, i EUTK GF fastlægges det, at "toldmyndighederne [afslutter] 

høringsprocessen inden for 80 dage fra den dato, hvor den toldmyndighed, der er kompetent 

til at træffe afgørelse, meddeler de nødvendige betingelser og kriterier, som den hørte 

toldmyndighed skal undersøge".  

 

I henhold til artikel 14, stk. 2, i EUTK GF kan høringsfristen forlænges i følgende tilfælde: 

 

(a) når den hørte myndighed anmoder om mere tid grundet arten af de undersøgelser, som 

skal udføres 

(b) når ansøgeren anmoder den hørte toldmyndighed derom og efter aftale med den 

toldmyndighed, der foretager høringen. Under denne forlængelse foretager ansøgeren 

de nødvendige tilpasninger for at opfylde AEO-kriterierne og har pligt til at meddele 

disse tilpasninger til den rådspurgte toldmyndighed. 

 

Tidsfristerne for en høring, en forlængelse af fristen og konklusionen, såfremt der ikke svares 

på en høring, kan også anvendes til en fornyet vurdering og overvågning af en afgørelse i 

henhold til artikel 14, stk. 4, i EUTK GF. 

 

 

4.I.3. Kommunikationsmidler 

Alle oplysninger, der vedrører både "informationsproceduren" og "høringsproceduren", skal 

primært tilvejebringes ved hjælp af EOS-systemet gennem anvendelse af de relevante koder.  

 

Der er dog tilfælde, hvor de nødvendige oplysninger ikke kan udveksles via EOS. Inden en 

udveksling foretages, er det bl.a. vigtigt at vurdere, om de pågældende oplysninger er 

følsomme eller ej. Der er desuden tilfælde, hvor oplysningerne ikke er følsomme, men hvor 

de på grund af deres udformning ikke kan kodificeres og derfor ikke kan udveksles via EOS 

(ustrukturerede oplysninger, bilag osv.). I disse tilfælde kan medlemsstaterne anvende alle 

tilgængelige kommunikationskanaler, inklusive AEO-netværkskontakter.  

 

I andre tilfælde har oplysningerne følsom karakter, men kan på grund af deres udformning 

stadig ikke udveksles via EOS, selv om dette er en sikker måde. Eksempler på sådanne 
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tilfælde kan være: den autoriserede økonomiske operatørs formodede indblanding i ulovlige 

aktiviteter, særlige risici med forbindelse til den økonomiske operatør eller enhver anden 

problemstilling, som indebærer, at offentligt kendskab til de relevante oplysninger kan 

medføre problemer enten for toldmyndighederne (bringe undersøgelser og 

kontrolforanstaltninger i fare) eller for den økonomiske operatør.  

 

Med hensyn til følsomme oplysninger, som ikke kan udveksles via EOS på grund af deres 

udformning, bør toldrisikoforvaltningssystemet CRMS (Customs Risk Management System) 

anvendes. 

 

Det skal også bemærkes, at den udstedende toldmyndighed skal skrive en begrundet 

forvaltningsakt til den økonomiske operatør i tilfælde af en negativ afgørelse. Såfremt den 

hørte toldmyndighed fastslår, at ansøgeren ikke opfylder én eller flere af betingelserne eller 

kriterierne for at træffe en positiv afgørelse, skal de dokumenterede og begrundede resultater 

derfor sendes til den udstedende toldmyndighed (artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i EUTK GF). 

 

 

Afsnit II – Udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne og andre statslige 

myndigheder  

Inden for rammerne af AEO-bevillingsprocessen er høring og om nødvendigt udveksling af 

oplysninger mellem toldmyndighederne og andre statslige myndigheder særdeles vigtig. 

Afhængig af den konkrete sag og den respektive lovgivning, som sagen er underlagt, kan 

niveauet og høringsformen og/eller udvekslingen af oplysninger med andre statslige 

myndigheder være forskellig.  

 

Den første situation vedrører den generelle betingelse som anført i artikel 38, stk. 1, i EUTK, 

at AEO-status tildeles af toldmyndighederne efter høring af andre kompetente myndigheder. 

Nødvendigheden af en sådan høring afhænger af antallet af problemstillinger, f.eks. 

ansøgerens økonomiske aktiviteter og de involverede varer; muligheden for kontrol foretaget 

af toldmyndighederne på grundlag af de oplysninger, som de råder over, med henblik på at 

fastslå, om ansøgeren opfylder givne forpligtelser, som denne kan have i henhold til anden 

relevant lovgivning (f.eks. handelspolitiske foranstaltninger, særlige forbud samt 

restriktioner).  

 

Det andet tilfælde, hvor udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder er 

nødvendig, er, når anden EU-lovgivning kræver anerkendelse af AEO-status. I disse tilfælde 

er det ligeledes toldlovgivningen, der fastsætter, hvem disse kompetente myndigheder er, og i 

hvilke tilfælde udveksling af oplysninger med myndighederne er obligatorisk for at sikre den 

behørige implementering af den respektive anerkendelse.  

 

Et tredje tilfælde kunne være, at dataudvekslingen er baseret på nationalt plan for at forbedre 

kvaliteten af den verserende AEO-bevilling og den bevilling/det certifikat, som er udstedt af 

den anden kompetente statslige myndighed og/eller undgå unødig dobbeltkontrol for den 

økonomiske operatør. 

 

 

a) Oplysninger, som toldmyndighederne skal udveksle med den kompetente nationale 

myndighed, der har ansvaret for den civile luftfartssikkerhed  
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I artikel 35, stk. 4, i EUTK GF fastlægges det, at "[n]år AEOS er en sikkerhedsgodkendt 

fragtagent eller en kendt befragter som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 300/2008 og 

opfylder kravene i forordning (EU) nr. 185/2010, stiller den kompetente toldmyndighed straks 

sine disponible oplysninger vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør til 

rådighed for den kompetente nationale myndighed med ansvar for sikkerheden inden for civil 

luftfart og som minimum følgende: 

AEOS-bevillingen, herunder navnet på indehaveren af bevillingen og i givet fald ændringer 

heraf eller tilbagekaldelse eller suspension af status som autoriseret økonomisk operatør og 

årsagerne hertil 

oplysninger om, hvorvidt toldmyndighederne har aflagt besøg på det specifikke sted, datoen 

for det seneste besøg, og hvorvidt besøget fandt sted med henblik på bevillingsproceduren, 

fornyet vurdering eller overvågning 

eventuelle fornyede vurderinger af AEOS-bevillingen og resultaterne heraf.  

De nationale toldmyndigheder udarbejder efter aftale med den relevante nationale myndighed 

med ansvar for sikkerheden inden for civil luftfart detaljerede retningslinjer for udveksling af 

oplysninger, som ikke er omfattet af det elektroniske system, der er nævnt i denne forordnings 

artikel 30." EUTK GF.  

Hvor det er relevant, og især når AEO-status danner grundlag for indrømmelsen af 

godkendelsen, fastlægges det i artikel 30, stk. 2, i EUTK GF, at "den kompetente 

toldmyndighed [kan] give den relevante nationale myndighed med ansvar for sikkerheden 

inden for civil luftfart adgang til det elektroniske system. Adgangen skal vedrøre følgende 

oplysninger: 

(a) AEO-bevillingerne, herunder navnet på indehaveren af bevillingen og i 

givet fald ændringer heraf eller tilbagekaldelse eller suspension af status 

som autoriseret økonomisk operatør og årsagerne hertil  

(b) eventuelle fornyede vurderinger af AEOS-bevillinger og resultaterne 

heraf.  

De nationale myndigheder med ansvar for sikkerheden inden for civil luftfart, der håndterer 

de pågældende oplysninger, må kun anvende dem i forbindelse med de relevante programmer 

for sikkerhedsgodkendte fragtagenter eller kendte befragtere og gennemfører de fornødne 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af disse oplysninger."  

 

b) Oplysninger, som den kompetente nationale myndighed, der har ansvaret for den 

civile luftfartssikkerhed, skal udveksle med toldmyndighederne 

 
Det er også nødvendigt, at den kompetente nationale myndighed med ansvar for den civile 

luftfartssikkerhed udveksler oplysninger med de nationale toldmyndigheder, for at sikre at der 

tages behørigt hensyn til status som godkendt fragtagent eller kendt befragter og enhver 

ændring heraf med henblik på tildeling eller forvaltning af AEO-status.  

 

Det fremgår af punkt 6.3.1.8 og 6.4.1.7 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning 

(EU) 2015/1998, at den kompetente myndighed skal stille alle de oplysninger vedrørende den 

godkendte fragtagents eller den kendte befragters status, som kan være relevante i forhold til 

det at være indehaver af en AEOS-bevilling, til rådighed for toldmyndighederne.  
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Betingelserne for udvekslingen af disse oplysninger fastsættes og aftales mellem 

toldmyndighederne og den kompetente nationale luftfartsmyndighed.  

 

 
c) Andre former for udveksling af oplysninger  

 

Toldmyndighederne kan tage højde for resultaterne af de vurderinger eller revisioner, som er 

udført i overensstemmelse med EU-lovgivningen, i det omfang de er relevante for 

undersøgelsen af kriterierne.  

 

Et eksempel på dataudveksling til fordel for toldmyndighederne, andre statslige myndigheder 

og den økonomiske operatør er oplysninger om det interne overholdelsesprogram (Internal 

Compliance Programme (ICP)), som er relevant i forhold til varer med dobbelt anvendelse, 

som har samme mål som AEO-programmet. 

 

De nationale myndigheder, som udsteder licenser til varer med dobbelt anvendelse, og de 

nationale toldmyndigheder opfordres til at udveksle oplysninger om virksomheder med AEO-

bevilling og indehavere af globale eksportbevillinger, såfremt den nationale lovgivning 

tillader det. 

 

 

DEL 5, Forvaltning af bevillingen 

Afsnit I – Overvågning  

5.I.1. Generelt 

Den økonomiske operatørs overvågning og pligt til at underrette om ændringer. 

 

Regelmæssig overvågning er den økonomiske operatørs primære ansvar. Det bør være en del 

af den økonomiske operatørs interne kontrolsystemer. Den økonomiske operatør bør kunne 

påvise, hvordan overvågningen gennemføres, og vise resultaterne. Den økonomiske operatør 

skal gennemgå sine processer, risici og systemer, så de afspejler alle væsentlige ændringer i 

driften. Toldmyndighederne skal underrettes om disse ændringer. 

 

Der er desuden et lovkrav i artikel 23, stk. 2, i EUTK om, at indehaveren af AEO-bevillingen 

straks skal underrette toldmyndighederne om alle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er 

truffet, og som kan påvirke videreførelsen eller indholdet af denne. Selv om det i høj grad 

afhænger af den relevante AEO, og listen således ikke kan være udtømmende, indeholder 

bilag 4 til disse Guidelines eksempler på tilfælde, hvor toldmyndighederne bør informeres.  

 

Den autoriserede økonomiske operatør underretter den udstedende toldmyndighed om alle 

ændringer vedrørende enhver anden relevant godkendelse, bevilling eller certificering, som 

andre statslige myndigheder har tildelt, og som kan have indflydelse på AEO-certificeringen 

(f.eks. tilbagekaldelse af RA- eller KC-status). 

Den autoriserede økonomiske operatør skal sørge for at være i besiddelse af den originale 

dokumentation, herunder dokumenterede resultater og rapporter optaget i forbindelse med 

fornyede vurderinger, da toldmyndighederne muligvis vil anmode om sådanne dokumenter. 
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For at sikre, at de autoriserede økonomiske operatører er opmærksomme på denne 

forpligtelse, kan den kompetente toldmyndighed f.eks.: 

- give eksempler på oplysninger, som skal meddeles til den kompetente toldmyndighed, 

i den skriftlige afgørelse, det brev osv., som sendes til den autoriserede økonomiske 

operatør efter udstedelsen af AEO-bevillingen, og i denne forbindelse kan bilag 4 til 

disse Guidelines være et nyttigt værktøj  

- give den autoriserede økonomiske operatør de relevante kontaktpunkter i 

toldadministrationen til formidling af alle oplysninger i forbindelse med bevillingen  

- sende en e-mail-besked (f.eks. i den e-mail, hvor toldmyndighederne giver den 

økonomiske operatør AEO-logoet) til den autoriserede økonomiske operatørs 

kontaktperson i virksomheden, hvori denne forpligtelse fremhæves, og hvori der gives 

mulighed for at meddele relevante ændringer 

- når en uanmeldt ændring opdages af toldmyndighedens medarbejdere, sende en 

"advarsels"-e-mail til den autoriserede økonomiske operatørs kontaktperson i 

virksomheden, hvori det påpeges, at oplysninger af denne type skal meddeles den 

kompetente toldmyndighed 

-  regelmæssigt fremsende (f.eks. årligt) et kort "påmindende" spørgeskema (ved brug af 

nogle af spørgsmålene fra selvevalueringsskemaet) til den autoriserede økonomiske 

operatørs kontaktperson (via e-mail), hvori der spørges om eventuelle ændringer med 

hensyn til relevante kriterier. 

 

Toldmyndighedernes overvågning 

 

Toldmyndighederne foretager løbende overvågning, herunder ved at overvåge de daglige 

aktiviteter i den autoriserede økonomiske operatør og ved at aflægge besøg på 

forretningsstederne. Formålet er at opdage tegn på manglende overholdelse tidligt og straks 

træffe foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder eller manglende overholdelse.  

 

I henhold til artikel 23, stk. 5, og artikel 38, stk. 1, i EUTK, er AEO-statussen underlagt 

overvågning. Da AEO-bevillingens gyldighedsperiode ikke er begrænset, er det desuden af 

stor vigtighed, at kriterierne og betingelserne for AEO-status vurderes regelmæssigt.  

 

Overvågning vil samtidig også føre til en bedre forståelse af den autoriserede økonomiske 

operatørs virksomhed, hvilket kan medføre, at toldmyndighederne anbefaler den autoriserede 

økonomiske operatør en bedre og mere effektiv måde at anvende toldprocedurerne eller 

toldforskrifterne på generelt. 

 

Det er derfor vigtigt, at den kompetente toldmyndighed sikrer, at der udvikles et system for 

overvågning af opfyldelsen af betingelserne for AEO-bevillingen og kriterierne i samarbejde 

med den autoriserede økonomiske operatør. Alle kontrolforanstaltninger, der gennemføres af 

toldmyndighederne, skal registreres. 

 

I artikel 35 i EUTK GF fastlægges det, at "[t]oldmyndighederne i medlemsstaterne 

underretter hurtigst muligt den kompetente toldmyndighed om alle forhold, som måtte opstå 

efter indrømmelsen af status som autoriseret økonomisk operatør, og som kan få indflydelse 

på dens fortsatte gyldighed eller indhold.  

Den kompetente toldmyndighed gør alle relevante oplysninger, som den har til rådighed, 

tilgængelige for toldmyndighederne i de andre medlemsstater, hvor den autoriserede 
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økonomiske operatør udfører toldrelaterede aktiviteter. Tilbagekalder en toldmyndighed en 

positiv afgørelse, der er truffet på grundlag af AEO-status, underretter den den 

toldmyndighed, der indrømmede denne status. 

Når AEOS er en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt befragter som defineret i artikel 

3 i forordning (EF) nr. 300/2008 og opfylder kravene i forordning (EU) nr. 185/2010, stiller 

den kompetente toldmyndighed straks sine disponible oplysninger vedrørende status som 

autoriseret økonomisk operatør til rådighed for den kompetente nationale myndighed med 

ansvar for sikkerheden inden for civil luftfart og som minimum følgende: 

(a) AEOS-bevillingen, herunder navnet på indehaveren af bevillingen og i 

givet fald ændringer heraf eller tilbagekaldelse eller suspension af status 

som autoriseret økonomisk operatør og årsagerne hertil 

(b) oplysninger om, hvorvidt toldmyndighederne har aflagt besøg på det 

specifikke sted, datoen for det seneste besøg, og hvorvidt besøget fandt 

sted med henblik på bevillingsproceduren, fornyet vurdering eller 

overvågning 

(c) eventuelle fornyede vurderinger af AEOS-bevillingen og resultaterne 

heraf.  

De nationale toldmyndigheder udarbejder efter aftale med den relevante nationale myndighed 

med ansvar for sikkerheden inden for civil luftfart detaljerede retningslinjer for udveksling af 

oplysninger, som ikke er omfattet af det elektroniske system, der er nævnt i denne forordnings 

artikel 30.  

De nationale myndigheder med ansvar for sikkerheden inden for civil luftfart, der håndterer 

de pågældende oplysninger, må kun anvende dem i forbindelse med de relevante programmer 

for sikkerhedsgodkendte fragtagenter eller kendte befragtere og gennemfører de fornødne 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af oplysningerne." 

 

Selv om lovgivningen ikke kræver en særlig form for overvågningssystem, er det generelt 

mest hensigtsmæssigt, hvis den kompetente toldmyndighed udformer en overvågningsplan. 

Denne plan kan sammenfatte alle resultaterne af de enkelte revisioner og om nødvendigt 

foreslå korrigerende foranstaltninger (selv om operatøren er frit stillet til at finde en anden 

løsning end den foreslåede).  

 

Den kompetente toldmyndigheds overvågning af AEO-operatører kan bestå af: 

 sikring af at de korrigerende foranstaltninger gennemføres effektivt af den autoriserede 

økonomiske operatør 

 opfølgning på driften i en AEO for at følge op på eksisterende risici og forebygge, at der 

opstår nye risici.  

 

Uanset hvordan toldmyndighederne beslutter at planlægge overvågningen, dvs. som en 

særskilt plan eller del af den endelige rapport, skal der tages hensyn til følgende:  

 

- resultaterne af revisionen – overvågning skal primært baseres på AEO-risikoprofilerne 

vurderet af revisorerne under den udførte revision, herunder eventuelle foranstaltninger, 

som den autoriserede økonomiske operatør anbefales at træffe  



 

 105 

 

- anvendelse af artikel 28, stk. 2 og/eller 3, i EUTK GF vedrørende indehavere af et 

sikkerheds- og sikringscertifikat udstedt i henhold til en international konvention, en 

international standard fra Den Internationale Standardiseringsorganisation eller en 

europæisk standard fra et europæisk standardiseringsorgan samt godkendte 

fragtagenter eller kendte befragtere – der er tale om situationer, som er vigtige at tage i 

betragtning, da den anden relevante bevilling eller certificering, som en anden statslig 

myndighed har tildelt, er blevet anvendt i forbindelse med tildelingen af AEO-status (RA, 

KC osv.) 

 

- "early warning"-signaler – som anført tidligere, er den autoriserede økonomiske 

operatør ifølge loven forpligtet til at informere den kompetente toldmyndighed om alle 

væsentlige ændringer. Det er muligt, at de ændringer, den autoriserede økonomiske 

operatør foretager, fører til, at toldmyndighederne beslutter, at det er nødvendigt at 

foretage en fornyet vurdering. Det er vigtigt, at den autoriserede økonomiske operatør 

fuldt ud forstår sine forpligtelser, og hvordan eventuelle ændringer skal meddeles til den 

kompetente toldmyndighed. 

  
Det er nødvendigt, at toldmyndighederne har mulighed for løbende at føre nøje tilsyn 

med, at den økonomiske operatør fortsat har kontrol over sin forretning samt eventuelle 

konstaterede risici eller ændringer i virksomheden (er der nye risici?) Er kvaliteten af den 

administrative organisation og den interne kontrol fortsat så god, som den var på 

tidspunktet for den forudgående revision? Toldmyndighederne kan få en tidlig indikation 

af eventuelle nye risici/informationer på forskellige måder, f. eks.: 

- stikprøvekontrol af den autoriserede økonomiske operatørs angivelser 

- foretagne fysiske kontroller af varer 

- analyse af oplysninger, der findes i interne toldsystemer 

- eventuelle revisioner, som ikke er overvågning af den autoriserede økonomiske 

operatør eller revisioner med henblik på fornyet vurdering (dvs. i forbindelse med 

vurderingen under den forenklede angivelse eller en ansøgning om status som 

autoriseret oplagshaver) 

- evaluering af eventuelle ændringer i virksomhedens adfærd eller handelsmønstre, som 

toldmyndigheden får kendskab til. 

 

- overvågning af risici – nye risici eller nye situationer skal vurderes gennem 

overvågning. Hvis et af elementerne i evalueringen fører til den konklusion, at den 

økonomiske operatør ikke eller ikke længere i tilstrækkelig grad tager hånd om de 

konstaterede risici, underretter toldmyndigheden den økonomiske operatør om denne 

konklusion. Den økonomiske operatør skal derefter gennemføre forbedrende 

foranstaltninger. Det påhviler igen toldmyndigheden at vurdere disse forbedrende 

foranstaltninger. Dette kan også føre til den konklusion, at et eller flere af kriterierne og 

betingelserne skal vurderes på ny, eller at AEO-status omgående skal suspenderes eller 

tilbagekaldes.  

 

De overvågningsaktiviteter, der planlægges, skal være baseret på risikoanalyser udført på de 

forskellige stadier (undersøgelser før tildeling af AEO-status, forvaltning af den tildelte AEO-

status osv.). Der er en række faktorer, som kan påvirke dem:  

- typen af bevilling – mens overvågning af visse kriterier, f.eks. bevis for solvens, 

kan være skrivebordsbaseret, kan overvågning af sikkerheds- og sikringskriteriet 

ved AEOS-bevillinger kræve besøg på stedet 
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- den økonomiske operatørs stabilitet - hvorvidt der er hyppige ændringer af 

forretningssteder, markeder, nøglepersonale, systemer osv. 

- den økonomiske operatørs størrelse og antallet af forretningssteder 

- den autoriserede økonomiske operatørs rolle i forsyningskæden – hvorvidt den 

autoriserede økonomiske operatør har fysisk adgang til varer eller fungerer som 

toldagent 

- kvaliteten af den interne kontrol i forretningsgangene, og hvorvidt 

forretningsgange er udliciteret 

- hvorvidt der er anbefalet opfølgende foranstaltninger eller mindre forbedringer af 

forretningsgange eller procedurer under AEO-revisionen. 

 

Hyppigheden og typen af overvågningsaktiviteter kan således variere, afhængigt af den 

pågældende autoriserede økonomiske operatør og de dermed forbundne risici. Under 

hensyntagen til sikkerheds- og sikringskriteriets specifikke karakter anbefales det imidlertid, 

at der i forbindelse med AEOS-bevillingerne gennemføres et besøg på stedet mindst hvert 

tredje år. 

 

Der skal ligeledes lægges særlig vægt på de tilfælde, hvor den økonomiske operatør, der 

tildeles AEO-status, har været etableret mindre end tre år. I sidstnævnte tilfælde skal 

toldmyndighederne nøje overvåge det første år efter tildelingen af AEO-status. 

 

Det er også vigtigt at tage hensyn til, at udarbejdelsen af overvågningsplanen og især besøg på 

den autoriserede økonomiske operatørs forretningssteder skal ske i sammenhæng med de 

samlede toldaktiviteter. Toldmyndighederne skal koordinere og tage højde for andre 

revisions-/overvågningsaktiviteter, der påtænkes i forbindelse med den pågældende 

økonomiske operatør. Dobbeltarbejde med hensyn til undersøgelser skal undgås så meget som 

muligt. 

 

I de tilfælde, hvor artikel 28, stk. 2 og/eller 3, i EUTK GF er blevet anvendt, kan alle 

oplysninger, der er tilgængelige fra andre statslige myndigheder, ligeledes anvendes i 

forbindelse med planlægningen af enhver overvågningsaktivitet for at undgå, at de samme 

undersøgelser foretages flere gange, af hensyn til både myndighederne og de økonomiske 

operatører.  

 

Overvågningsaktiviteterne kunne resultere i særlige foranstaltninger fra den kompetente 

toldmyndigheds side. Disse særlige foranstaltninger skal dokumenteres. Dokumentationen 

kan f.eks. antage følgende former: 

 en ajourføring af overvågningsplanen 

 en lettere revisionsrapport 

 revisionsteamets generelle konklusioner og resultater.   

Denne dokumentation skal angive de kriterier, som er blevet kontrolleret og resultaterne af 

dem.  

 

 

5.I.2. AEO-certificering, der dækker flere faste forretningssteder 

De generelle overvågningsprincipper beskrevet i punkt 5.I.1 finder altid anvendelse. I de 

tilfælde, hvor AEO-status tildeles et moderselskab med flere faste forretningssteder, skal der 

dog tages hensyn til yderligere specifikke elementer. Det generelle princip om, at den 
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udstedende toldmyndighed er kompetent til at tildele AEO-status og har den førende rolle i 

processen, gælder også i fasen med forvaltningen af den udstedte AEO-bevilling. I disse 

særlige tilfælde skal der imidlertid også tages hensyn til, at den "praktiske" viden og de 

"praktiske" oplysninger om den pågældende filial/afdeling, der findes hos toldmyndighederne 

i den medlemsstat, hvor filialen/afdelingen er beliggende. Med tanke på dette og for at kunne 

forvalte AEO-bevillingen effektivt, når der udarbejdes overvågningsaktiviteter, er det af 

afgørende betydning at have et tæt samarbejde mellem den kompetente toldmyndighed og 

toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor de forskellige faste forretningssteder er 

beliggende som fastlagt i artikel 35 i EUTK GF. Ved udarbejdelsen af overvågningsplanen 

skal følgende tages i betragtning: 

  

- det anbefales, at der udarbejdes en enkelt generel overvågningsplan for den 

autoriserede økonomiske operatør, i hvis navn AEO-status er tildelt. Den skal 

imidlertid være baseret på de individuelle planer og oplysninger udformet af de 

pågældende medlemsstater 

- den udstedende toldmyndighed er ansvarlig for den overordnede koordinering af 

og ramme for planen, dvs. sikring af, at mulige overlapninger eller dobbeltarbejde 

i forbindelse med påtænkte/udførte kontrolaktiviteter undgås, indsamling af alle 

nye oplysninger og opdatering af planer osv. 

- toldmyndighederne i de medlemsstater, hvor de faste forretningssteder er 

beliggende, er generelt ansvarlige for at udarbejde den del af overvågningsplanen, 

der omhandler det specifikke faste forretningssted. Den udstedende toldmyndighed 

skal underrettes om dette inden for en rimelig tidsfrist, så denne har mulighed for 

at udarbejde og koordinere den overordnede overvågningsplan. De er også 

ansvarlige for eventuelle besøg på det faste forretningssted.  

- relevante oplysninger meddelt af den autoriserede økonomiske operatør til en 

toldmyndighed og formidlet til den udstedende toldmyndighed.  

- toldmyndighedernes relevante resultater fra et fast forretningssted delt med den 

udstedende toldmyndighed. 

 

 

Afsnit II – Fornyet vurdering  

I henhold til artikel 15, stk. 1, i EUTK DF skal toldmyndighederne foretage en fornyet 

vurdering af, hvorvidt indehaveren af en AEO-bevilling fortsat opfylder AEO-betingelserne 

og -kriterierne, i følgende tilfælde: 

"- hvis ændringer i den relevante EU-lovgivning påvirker afgørelsen  

- hvis det som følge af den udførte overvågning viser sig nødvendigt 

- hvis det er nødvendigt på grund af oplysninger fra indehaveren af afgørelsen i 

overensstemmelse med kodeksens artikel 23, stk. 2, eller fra andre myndigheder." 

Afhængigt af årsagen til den fornyede vurdering kan den medføre en fuldstændig eller delvis 

fornyet undersøgelse af konkrete kriterier eller betingelser. 

 

5.II.1. Fornyet vurdering efter ændringer i EU-lovgivningen 

Der kræves en fornyet vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i EU's toldlovgivning 

med virkning på betingelserne og kriterierne for tildeling af AEO-status.  

Som eksempel kan nævnes ændringer i AEO-kriterierne efter ændringer i EU-toldkodekset 

samt gennemførelsesbestemmelserne som f.eks. det nye kriterium om praktisk kompetence 
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eller professionelle kvalifikationer. Lovgivningen kræver normalt, at en fornyet vurdering 

skal foretages inden for en bestemt overgangsperiode.  

 

5.II.2. Fornyet vurdering efter resultatet af en overvågning eller som følge af 

oplysninger fra indehaveren af afgørelsen eller andre myndigheder 

Udgangspunktet for at træffe en beslutning om en fornyet vurdering er, at der er begrundet 

formodning om, at den autoriserede økonomiske operatør ikke længere opfylder kriterierne. 

Denne formodning kan fremkomme som følge af forskellige situationer – som et resultat af 

den overvågning, som toldmyndighederne gennemfører, oplysninger modtaget fra andre 

toldmyndigheder eller andre statslige myndigheder, væsentlige ændringer i den autoriserede 

økonomiske operatørs aktiviteter osv. Det er således op til den udstedende toldmyndighed i 

hvert enkelt tilfælde at beslutte, om det er nødvendigt med en fornyet vurdering af alle 

betingelser og kriterier eller kun af de relevante betingelser eller kriterier, hvor der er 

formodning om manglende opfyldelse. I forbindelse med fornyet vurdering af ét af kriterierne 

er det altid muligt at opdage, at de øvrige også skal kontrolleres igen. 

Den fornyede vurdering foretages af den udstedende toldmyndighed. Men det er muligt, at 

toldmyndighederne i en anden medlemsstat har en begrundet formodning om, at den 

autoriserede økonomiske operatør ikke længere opfylder visse kriterier. Dette kan f.eks. 

forekomme, hvis:  

- et eller flere af den autoriserede økonomiske operatørs forretningssteder er beliggende 

i en anden medlemsstat end, hvor den udstedende toldmyndighed er  

- den autoriserede økonomiske operatør ikke kun udfører sine toldrelaterede aktiviteter 

i den medlemsstat, hvor AEO-bevillingen blev udstedt.  

I disse tilfælde skal toldmyndigheden i den medlemsstat, hvor denne formodning er blevet 

rejst, underrette den udstedende toldmyndighed om forholdene, og de pågældende 

toldmyndigheder skal beslutte, hvorvidt der skal foretages en fornyet vurdering, samt hvilke 

andre toldmyndigheder der skal inddrages.  

I de tilfælde, hvor en bevilling er udstedt til moderselskabet for flere faste forretningssteder, 

kan hver af de medlemsstater, hvor de særskilte faste forretningssteder er beliggende, anmode 

den udstedende toldmyndighed om at indlede en fornyet vurdering af betingelserne og 

kriterierne.  

 

Hvis moderselskabet opretter et nyt fast forretningssted, eller det gennemgår en 

omstruktureringsproces, som har en indvirkning på det faste forretningssted, er det forpligtet 

til at informere den udstedende toldmyndighed, som skal træffe de fornødne foranstaltninger, 

herunder om nødvendigt indlede en fornyet vurdering.  

 

Selv om gennemførelsen af en fornyet vurdering overordnet set kan være forskellig fra 

tilfælde til tilfælde, skal der tages hensyn til følgende fælles elementer:  

 

(a) omfanget af den fornyede vurdering – de kriterier og betingelser, der skal 

kontrolleres eller verificeres under hensyntagen til årsagerne til at indlede en fornyet 

vurdering.  

(b) metoden til den fornyede vurdering – kun dokumentkontrol eller kombineret med 

besøg på stedet, hvor det er hensigtsmæssigt for at foretage en fornyet vurdering af 

specifikke kriterier  

(c) tidsfrist – der er ikke anført nogen tidsfrist for gennemførelsen af en fornyet 

vurdering. Den skal imidlertid iværksættes afhængigt af det antal kriterier, der skal 

kontrolleres, og afhængigt af om et besøg på stedet er nødvendigt. Gennemførelse af 
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en fornyet vurdering bør ikke overskride tidsfristen for den oprindelige AEO-

afgørelse.  

(d) fornyede vurderinger, der omfatter andre medlemsstater – når en fornyet vurdering 

omfatter en fornyet vurdering af kriterierne i en anden medlemsstat, gælder reglerne 

for høringsproceduren i del 4 "Informationsudveksling mellem medlemsstater og med 

andre statslige myndigheder" i disse Guidelines. Toldmyndigheden i den anden 

medlemsstat beslutter normalt, hvorvidt det er nødvendigt med et besøg som del af en 

fornyet vurdering. Tidsfristerne for den anden medlemsstats svar skal følge de 

normale tidsfrister for høring i henhold til artikel 31 i EUTK GF.  

(e)  andre toldmyndigheder, der er berørt – når der foretages fornyede vurderinger, 

tilrådes det at fastslå, om den autoriserede økonomiske operatør er indehaver af 

andre bevillinger eller toldforenklinger, der er betinget af opfyldelse af AEO-

kriterierne, f.eks. bevilling til at anvende forenklede toldprocedurer. I disse tilfælde 

skal dobbeltarbejde undgås. Det gælder både hos toldmyndighederne og hos den 

pågældende økonomiske operatør.  
(f) rapport om den fornyede vurdering – hvad angår rapporter og dokumentation, 

gælder samme tilgang som ved den oprindelige revision. Det er vigtigt, at de 

foreslåede handlinger, der efterfølgende skal gennemføres, afspejles i rapporten, dvs. 

suspension, tilbagekaldelse, foranstaltninger og tidsfrister. 

(g) resultaternes tilgængelighed – det er nødvendigt, at resultaterne af den fornyede 

vurdering gøres tilgængelige for toldmyndighederne i alle medlemsstaterne, og hvor 

det er relevant for andre statslige myndigheder, ved hjælp af EOS-systemet, uanset 

om medlemsstaten har været inddraget i en høringsprocedure. 

 

 

Afsnit III – Ændring af afgørelsen 

I overensstemmelse med artikel 28 i EUTK skal en AEO-bevilling tilbagekaldes eller ændres, 

hvis en eller flere af betingelserne for at træffe afgørelsen ikke var eller ikke længere er 

opfyldt, eller efter ansøgning fra AEO'en.  

 

Tilbagekaldelsen i forbindelse med en AEO er behandlet i detaljer i 5.V i disse Guidelines. 

 

I forbindelse med AEO kan der f.eks. foretages ændringer i navn eller adresse. I visse tilfælde 

kan disse ændringer kun finde sted efter en fornyet vurdering af kriterierne (f.eks. nye 

forretningssteder i forbindelse med en AEOS).  

 

Ændringen skal meddeles den autoriserede økonomiske operatør (artikel 28, stk. 3, i EUTK). 

Enhver ændring skal meddeles toldmyndighederne i alle medlemsstaterne, og hvor det er 

relevant andre statslige myndigheder, ved hjælp af EOS-systemet, uanset om medlemsstaten 

har været inddraget i en høringsprocedure. 

 

Derudover skal det bemærkes, at ansøgeren skal meddele eventuelle ændringer i forbindelse 

med ansøgningen til den udstedende toldmyndighed, som skal uploade disse ændringer i 

EOS-systemet.  

 

 

Afsnit IV – Suspension 

Suspension af AEO-status betyder, at den tildelte bevilling ikke er gyldig i en bestemt 

periode.  
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I artikel 23, stk. 4, litra b), i EUTK samt artikel 16 i EUTK DF fastlægges det, at "[d]en 

toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, suspenderer afgørelsen i stedet for 

at annullere, tilbagekalde eller ændre denne [...], hvis: 

a. den pågældende toldmyndighed finder, at der kan være tilstrækkeligt grundlag 

for at annullere, tilbagekalde eller ændre afgørelsen, men endnu ikke råder 

over alle de nødvendige elementer til at træffe afgørelse om annullering, 

tilbagekaldelse eller ændring 

b. den pågældende toldmyndighed finder, at betingelserne for afgørelsen ikke er 

opfyldt, eller at indehaveren af afgørelsen ikke overholder de forpligtelser, der 

følger af denne afgørelse, og at indehaveren af afgørelsen bør gives tid til at 

træffe foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af betingelserne eller 

overholdelsen af forpligtelserne 

c.  indehaveren af afgørelsen anmoder om en sådan suspension, fordi 

vedkommende midlertidigt er ude af stand til at opfylde de betingelser, der er 

fastsat i afgørelsen, eller overholde de forpligtelser, der er pålagt i henhold til 

denne afgørelse. 

I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c), skal indehaveren af afgørelsen 

underrette den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelse, om de 

foranstaltninger, om vedkommende vil træffe for at sikre opfyldelse af betingelserne eller 

overholdelse af forpligtelserne, samt det fornødne tidsrum til at træffe disse foranstaltninger." 

 

I suspensionsperioden må den autoriserede økonomiske operatør ikke have adgang til de 

fordele, som denne status giver, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for denne.  

 

I artikel 30, stk. 1, i EUTK DF fastlægges det, at "[s]uspenderes en AEO-bevilling som følge 

af manglende overholdelse af de kriterier, der er omhandlet i kodeksens artikel 39, 

suspenderer den toldmyndighed, der har truffet afgørelsen, enhver afgørelse, der er truffet for 

denne AEO, som bygger på AEO-bevillingen generelt eller nogle af de specifikke kriterier, 

der førte til suspensionen af AEO-bevillingen."  

I artikel 30, stk. 2, i EUTK DF fastlægges det, at "[s]uspensionen af en afgørelse vedrørende 

anvendelse af toldlovgivningen, der træffes for en AEO, medfører ikke automatisk en 

suspension af AEO-bevillingen". 

I artikel 30, stk. 3, i EUTK DF fastlægges det, at "[h]vis en afgørelse vedrørende en person, 

der er både en AEOS og en økonomisk operatør med autorisation til at udnytte 

toldforenklinger (AEOC) [...] suspenderes [...] på grund af manglende overholdelse af de 

betingelser, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra d) [(praktisk kompetence eller 

professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet)], 

suspenderes vedkommendes AEOC-bevilling, men vedkommendes AEOS-bevilling bevarer sin 

gyldighed".  

Hvis en afgørelse vedrørende en person, der er både en AEOS og en AEOC, suspenderes på 

grund af manglende opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 39, litra e), i EUTK 

(passende sikkerheds- og sikringsstandarder), suspenderes vedkommendes AEOS-bevilling, 

men vedkommendes AEOC-bevilling bevarer sin gyldighed.  

 



 

 111 

Suspension kan være en mulig konsekvens af en undersøgelse foretaget under overvågningen 

eller den fornyede vurdering, hvor der er konstateret alvorlige mangler, som betyder, at 

indehaveren af bevillingen ud fra et risikomæssigt synspunkt ikke kan have AEO-status under 

de aktuelle forhold. En formodning om manglende overholdelse kan også opstå som følge af 

oplysninger modtaget fra andre medlemsstater eller statslige myndigheder, f.eks. de civile 

luftfartsmyndigheder. 

 

Før der træffes beslutning om suspension, skal den kompetente myndighed underrette den 

autoriserede økonomiske operatør om resultaterne, de udførte vurderinger og om, at det i 

henhold til vurderingen kan medføre suspension af bevillingen, hvis forholdet ikke bringes i 

orden. Den autoriserede økonomiske operatør har ret til at blive hørt og om muligt bringe 

forholdet i orden. Tidsfristen for at fremsætte bemærkninger og bringe forholdet i orden er 30 

kalenderdage fra datoen for meddelelsen (artikel 8, stk. 1, i EUTK DF). 

 

Svarene skal vurderes nøje ud fra et risikomæssigt synspunkt, og medmindre forholdet kan 

betragtes som værende bragt i orden, suspenderes AEO-bevillingen i 30 kalenderdage. Den 

autoriserede økonomiske operatør skal underrettes skriftligt. 

 

I henhold til artikel 22, stk. 6, litra c), kan en AEO-status suspenderes med omgående 

virkning, når det som følge af truslens art eller omfang er påkrævet af hensyn til borgernes 

sikkerhed og sikring, folkesundheden eller miljøet. Denne mulighed skal anvendes restriktivt. 

 

Hvis det er indehaveren af bevillingen, som tager initiativ til suspension, fordi denne 

midlertidigt er ude af stand til at opfylde nogen af AEO-kriterierne, bør den autoriserede 

økonomiske operatør anføre årsagen til anmodningen og, hvor dette er relevant, foreslå en 

handlingsplan, der viser de foranstaltninger, der skal træffes, og den forventede tidsramme. 

En operatør optimerer eller udskifter eksempelvis sin computerstyrede fremstillingsproces og 

er i et stykke tid ikke i stand til at følge varerne i den internationale forsyningskæde. 

Operatøren anmoder om en suspension og foreslår en tidsplan for gennemførelsen.  

 

AEO-status kan suspenderes, hvis handlingsplanen og begrundelsen for anmodningen anses 

for at være rimelig. Hvis ikke, bør en tilbagekaldelse af bevillingen på indehaverens 

forlangende drøftes som en mulighed. 

 

Der skal imidlertid tages hensyn til, at sondringen mellem suspension på toldmyndighedens 

initiativ og på den autoriserede økonomiske operatørs initiativ er af stor vigtighed og er 

tydeligt angivet i lovgivningen (artikel 16, stk. 1, i EUTK DF). Den kan således ikke bevidst 

anvendes af den autoriserede økonomiske operatør udelukkende med det formål at udsætte 

tilbagekaldelse eller undgå perioden på tre år og dermed tillade, at der indsendes en ny 

ansøgning. 

 

Den kompetente toldmyndighed skal vurdere effekten af suspensionen meget nøje. 

Suspensionen påvirker ikke en toldprocedure, der er påbegyndt før datoen for suspensionen, 

og som stadig ikke er gennemført. 

  

Når begrundelsen for suspensionen er bortfaldet, kan bevillingen træde i kraft på ny. Hvis 

ikke, skal den udstedende toldmyndighed overveje, om bevillingen skal tilbagekaldes. 
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Afsnit V – Tilbagekaldelse 

Bestemmelserne om tilbagekaldelse af bevillingen og tilfælde, der kan føre til tilbagekaldelse, 

er fastsat i artikel 28 i EUTK og artikel 34 i EUTK GF. 

 

Ifølge artikel 28, stk. 1, i EUTK tilbagekaldes en gunstig afgørelse, 

(a) hvis en eller flere af betingelserne for at træffe afgørelsen ikke var eller 

ikke længere er opfyldt, eller 

(b) efter ansøgning fra indehaveren af afgørelsen.  

 

Hvis den kompetente toldmyndighed træffer afgørelse om tilbagekaldelse, antages en ny 

ansøgning om AEO-bevilling ikke inden for tre år fra datoen for tilbagekaldelsen. 

 

Tilbagekaldelsen af en AEO-bevilling berører ikke en eventuel positiv afgørelse, der er truffet 

for den samme person, medmindre AEO-status var en betingelse for denne positive afgørelse, 

eller afgørelsen byggede på et kriterium, som ikke længere er opfyldt (artikel 34, stk. 1, i 

EUTK GF). 

En tilbagekaldelse eller ændring af en positiv afgørelse, der er truffet for indehaveren af 

bevillingen, berører ikke automatisk vedkommendes AEO-bevilling (artikel 34, stk. 2, i 

EUTK GF).  

Når samme person har såvel AEOC- som AEOS-bevilling, og bevillingen tilbagekaldes på 

grund af manglende opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra d) 

(praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den 

pågældende aktivitet), tilbagekaldes AEOC-bevillingen, og AEOS-bevillingen bevarer sin 

gyldighed (artikel 34, stk. 3, første afsnit, i EUTK GF). 

Når samme person har såvel AEOS- som AEOC-bevilling, og bevillingen tilbagekaldes på 

grund af manglende opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra e) 

(passende sikkerheds- og sikringsstandarder), tilbagekaldes AEOS-bevillingen, og AEOC-

bevillingen bevarer sin gyldighed (artikel 34, stk. 3, andet afsnit, i EUTK GF). 

Det skal bemærkes, at tilbagekaldelse på toldmyndighedernes initiativ er en toldafgørelse, og 

den økonomiske operatør har ret til at blive hørt. Derfor skal kontrolresultater og vurderingen 

heraf, som kan føre til tilbagekaldelse af AEO-status, meddeles den autoriserede økonomiske 

operatør, medmindre høringsretten allerede er blevet udnyttet under den forudgående 

suspensionsprocedure. Den økonomiske operatør har ret til at klage over beslutningen om 

tilbagekaldelse.  

 

 

DEL 6, Gensidig anerkendelse 

Følgende oplysninger fokuserer på den generelle baggrund for og processen bag aftaler om 

gensidig anerkendelse samt gennemførelsen deraf.  
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Afsnit I – Aftaler om gensidig anerkendelse indgået af EU  

EU har indtil i dag indgået og gennemført aftaler om gensidig anerkendelse af AEO-

programmer med Norge, Schweiz, Japan, Andorra, USA og Kina. Yderligere forhandlinger 

finder allerede sted eller bliver lanceret inden for den nærmeste fremtid. Derudover yder EU 

teknisk bistand til en række lande for at forberede dem til at oprette AEO-programmer.  

Oplysninger om de enkelte aftaler om gensidig anerkendelse findes på GD TAXUD's websted 

via følgende link:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm  

 

Afsnit II – Trin i retning af gensidig anerkendelse  

EU skal tage følgende trin for at opnå gensidig anerkendelse:  

 Formel forpligtelse til at etablere gensidig anerkendelse 

 Sammenligning af lovgivning 

 Vurdering af gennemførelsen af de enkelte programmer og udveksling af bedste praksis, 

herunder besøg på stedet på begge sider (se 6.VII i disse Guidelines – anbefalinger til, 

hvordan man foretager overvågnings-/revisionsbesøg) 

 

 MRA-teksten  

Teksten i en aftale om gensidig anerkendelse vil typisk indeholde følgende dele: Det 

anføres, at de to AEO-programmer er kompatible, og antal gensidige fordele angives så 

præcist som muligt. Den indeholder de data, som er omfattet af den automatiske 

udveksling af data og databeskyttelsesreglerne. Endvidere indeholder den 

proceduremæssige regler, herunder regler om ensidig suspension af fordele  

 Elektronisk dataudvekslingssystem  

 

Afsnit III – Gennemførelse og opfølgning efter undertegnelsen af en MRA  

På grund af antallet af autoriserede økonomiske operatører i EU, som nyder godt af gensidig 

anerkendelse, og et lige så højt antal i MRA-partnerlandene er det vigtigt at udvikle og 

anvende en automatisk dataudvekslingsmekanisme til gennemførelsen af en MRA. 

Gennemførelsen af en MRA kan med andre ord først påbegyndes, når den automatiske 

dataudvekslingsmekanisme er i drift.  

Når der er indgået en MRA, fortsætter dialogen med partnerlandet. Der udveksles ofte 

oplysninger om den seneste udvikling, herunder samarbejde i tilfælde af en ensidig 

suspension af MRA-fordele. Bedste praksis vedrørende gennemførelsen af en MRA omfatter 

fælles opsøgning af erhvervslivet på konferencer og seminarer samt udvikling af fælles ofte 

stillede spørgsmål (FAQ), der forklarer de tekniske aspekter af aftalen om gensidig 

anerkendelse.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm
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De allerede tilgængelige ofte stillede spørgsmål findes på GD TAXUD's websted via følgende 

link:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se

curity/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se

curity/aeo_mra/faq.pdf 

For at sikre at begge sider holder standarden vedrørende AEO-procedurerne, anbefales det 

stærkt, at begge sider foretager regelmæssige overvågningsbesøg.  

Afsnit IV – MRA-fordele foreslået af EU for medlemmer af partner-AEO-programmer 

(og gensidig) 

EU foreslår nedenstående MRA-fordele for sine MRA-partnere. Ikke alle disse fordele er 

indeholdt i de nuværende beslutninger om gensidig anerkendelse, men EU agter at opdatere 

disse afgørelser, så de indeholder alle disse fordele. De konkrete fordele er fastlagt i de 

enkelte aftaler. 

a) Færre kontroller af sikkerhed og sikring: Hver toldmyndighed tager positivt hensyn til 

status for et programmedlem, der er bemyndiget af den anden toldmyndighed, således at 

antallet af inspektioner, kontroller og andre lignende sikkerheds- og sikringsforanstaltninger 

kan nedbringes. 

b) Anerkendelse af handelspartnere under ansøgningsprocessen: Der tages hensyn til 

status for et programmedlem, der er bemyndiget af den anden toldmyndighed, med henblik på 

at behandle programmedlemmet som en sikker partner, når myndigheden vurderer kravene til 

handelspartnere for ansøgere under dets eget program.  

c) Prioriteret behandling ved toldbehandling: Hver toldmyndighed tager hensyn til status 

for et programmedlem, der er bemyndiget af den anden toldmyndighed, i forbindelse med 

prioriteret behandling, hurtig behandling, forenklede formaliteter og hurtig frigivelse af 

forsendelser, når programmedlemmet er involveret. 

d) Mekanisme for forretningskontinuitet: Det tilstræbes at oprette en fælles mekanisme for 

forretningskontinuitet for at kunne reagere på afbrydelser i samhandelen på grund af forhøjet 

alarmniveau, grænselukninger og/eller naturkatastrofer, farlige nødsituationer eller andre 

alvorlige hændelser, således at vigtigt gods, der har tilknytning til programmedlemmet, kan 

behandles og sendes i videst muligt omfang af toldmyndighederne.  

e) Fremtidige fordele i aftaler om gensidig anerkendelse 

Toldadministrationer og erhvervsliv arbejder tæt sammen om at afdække og udvikle 

eventuelle yderligere fordele for autoriserede økonomiske operatører under programmet om 

gensidig anerkendelse for at forbedre det yderligere. 
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Afsnit V – Gennemførelse af aftaler om gensidig anerkendelse – Hvordan udnyttes 

fordelene i disse aftaler?  

AEO-virksomheder med en sikkerhedskomponent, som ønsker at nyde godt af fordelene i de 

aftaler om gensidig anerkendelse, som EU indgår, skal kontrollere, om de har givet skriftligt 

samtykke til dataudveksling med partnerlandene i aftalerne om gensidig anerkendelse. 

Der anmodes om dette skriftlige samtykke i et bilag til selvevalueringsskemaet, som skal 

indsendes sammen med AEO-ansøgningen. Ansøgeren/den autoriserede økonomiske operatør 

kan til hver tid under alle omstændigheder give dette samtykke eller trække det tilbage. For at 

give samtykke eller trække det tilbage skal den autoriserede økonomiske operatør kontakte 

den udstedende toldmyndighed. 

For at kunne drage fordel af "Anerkendelse af handelspartnere under 

ansøgningsprocessen" kan de EU-virksomheder, der søger om AEO-status i EU, angive 

AEO-nummeret for alle de handelspartnere, de måtte have, som er autoriserede økonomiske 

operatører i et af de lande, som EU har indgået en MRA med (navn, adresse, AEO-nummer) i 

afsnit 6.10 i selvevalueringsskemaet. Når en virksomhed søger om AEOS- eller AEOC-

/AEOS-status i EU og har handelspartnere, som er AEO'er i et af de lande, som EU har en 

MRA med, anses disse handelspartnere for at være sikre, og der stilles generelt ikke 

yderligeres krav til dem (sikkerhedserklæring osv.). 

For at drage fordel af "færre kontroller af sikkerhed og sikring og prioriteret behandling 

ved toldbehandling" skal den autoriserede økonomiske operatør meddele sin handelspartner i 

det relevante MRA-partnerland sit EORI-nummer. Handelspartneren indtaster EORI-

nummeret i angivelsesblanketten vedrørende importprocessen i MRA-partnerlandet. 

Yderligere oplysninger findes i de ofte stillede spørgsmål (FAQ) som omhandlet i 6.III i disse 

AEO Guidelines.  

 

Afsnit VI – Ensidig suspension af fordele 

I en MRA kan det ikke udelukkes, at et af partnerlandene opdager en sikkerhedsrelateret 

hændelse, hvor den anden parts AEO-virksomheder er involveret (f.eks. beslaglæggelse af 

narkotika fra en container fra en AEO-virksomhed). 

 

Med henblik på sådanne tilfælde indeholder de enkelte MRA-afgørelser retsgrundlaget for, at 

begge sider kan suspendere fordelene for de involverede AEO-virksomheder (se afsnit III, 

afsnit 3, om aftalen om gensidig anerkendelse mellem EU og Japan). 

 

I disse tilfælde sker udvekslingen af oplysninger mellem Kommissionen (GD TAXUD) og 

kontaktpunkterne i MRA-partnerlandet samt mellem EU-medlemsstaterne og Kommissionen 

(GD TAXUD) baseret på de aftalte mekanismer for udveksling af oplysninger. Udvekslingen 

sker via sikker e-mail.   
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Afsnit VII – Anbefalinger vedrørende AEO-revision eller overvågningsbesøg i en EU-

medlemsstat  

Et vigtigt led i MRA-forhandlingerne med partnerlandene samt en del af overvågningen som 

led i MRA-gennemførelsen er AEO-revision eller overvågningsbesøg på stedet. 

Målet med besøg på stedet er at observere, hvordan EU's AEO-program gennemføres i praksis 

af de forskellige EU-medlemsstater. Sådanne besøg indgår i MRA-forhandlingerne (fase 2) og 

som led i MRA-gennemførelsen, når en sådan MRA er trådt i kraft.  

Generelt er det af størst interesse at bekræfte, at EU's AEO-lovgivning gennemføres på 

ensartet vis i EU-medlemsstaterne. 

Den består af to dele, nemlig en indføring i den nationale AEO-organisation og -struktur, og 

et overblik over den virksomhed, som skal besøges. Den anden del består i det egentlige 

besøg på virksomheden. 

Drøftelse om gennemførelsen af EU's AEO-program i medlemsstaterne  

Af størst interesse er at se, hvordan AEO-programmet gennemføres fra et operationelt 

synspunkt på medlemsstatsplan. 

Det bør omfatte en kort oversigt over:  

 toldadministration generelt 

 AEO-organisationsstrukturen, f.eks. antal medarbejdere, der arbejder med EU's AEO (fuld 

tid og deltid, uddannelsessystem, kontakt til erhvervslivet) 

 bevillingsprocedure, herunder ansøgning og selvevalueringsskemaet, samt hvordan 

sikkerhedskrav kontrolleres 

 overvågning og efterfølgende revision  

 samarbejde med andre EU-lande (under godkendelse og overvågning). 

 

Virksomhedsbesøg 

Formålet med virksomhedsbesøg er at observere medlemsstaternes AEO-revisorer, som 

gennemfører revision på en ansøgers forretningssted eller et overvågningsbesøg hos en AEO-

virksomhed. Repræsentanter for MRA-partnerlandet, Kommissionen og EU-

medlemsstaternes toldadministrationer deltager i besøget på stedet som observatører.  

Det er vigtigt, at virksomhederne bliver informeret om formålet med øvelsen, og at de ved, at 

formålet er at bekræfte, at AEO-gennemførelsen i den besøgte EU-medlemsstat stemmer 

overens med EU's standarder.  

Besøget på ansøgerens/AEO-virksomhedens forretningssted struktureres som regel som 

følger: 
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 Besøget bør bestå af en revision i realtid, som navnlig bør ledes af AEO-revisorer, ikke af 

virksomheden:  

 Virksomheden bør informeres om besøget på forhånd, samt om hvordan det vil forløbe:  

 Revisorer skal udføre deres normale opgaver 

 i tilfælde af en revision i forbindelse med en AEO-ansøgning 

 i tilfælde af et overvågningsbesøg (eksisterende AEO-bevilling), dvs. stille spørgsmål om 

den seneste udvikling, som har indflydelse på autoriserede økonomiske operatører, 

anmode virksomheden om at forklare eller demonstrere deres sikkerhedsprocedurer)  

 Såfremt der er behov for en oversættelse, bør der afsættes tid til at oversætte indholdet af 

revisorernes spørgsmål og virksomhedens svar. Virksomheden bør underrettes om denne 

tilgang på forhånd. 

 Observatørerne (fra MRA-partnerlandet) kan kun få et øjebliksbillede af EU's AEO-

revision/overvågningsproces.  

 Valideringsbesøget bør slutte med anbefalinger til ansøgeren.  

 Revisionen bør fokusere på sikkerhed og sikring (afsnit 2.V i disse Guidelines). 
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Selvevalueringsskema 

 

 

  AEO Guidelines 

  

0.1 
Det anbefales at gennemlæse Europa-Kommissionens Guidelines for autoriserede økonomiske operatører (TAXUD/B2/047/2011-
REV6), før der indgives ansøgning om AEO-status. Adgang hertil fås via EU-Kommissionens Europa-websted. 

  

0.2 
Hvilke afdelinger, herunder ledelsen, er involveret i processen med at forberede virksomheden til AEO-ansøgningen?  
Er toldmyndighederne eller tredjeparter involveret i processen (konsulenter osv.)? 

  1. Oplysninger om virksomheden 

1.1. Generelle virksomhedsoplysninger 

  1.1.1. Angiv navn, adresse, registreringsdato og selskabsform på den ansøgende virksomhed. Angiv URL-adressen på virksomhedens 
websted, hvis det er relevant. 
Hvis virksomheden er del af en koncern, giv da venligst en kort beskrivelse af koncernen, og angiv, om andre enheder i koncernen: 
a) allerede har en AEO-bevilling eller 
b) har ansøgt om AEO-status og i øjeblikket er underlagt en national toldmyndigheds AEO-revision. 
 
Hvis den indsendte ansøgning omfatter faste forretningssteder, angives deres fulde navn, adresse og momsregistreringsnummer. 
 
Hvis virksomheden blev etableret for mindre end tre år siden, angives, om dette skyldes en intern omstrukturering af en tidligere 
eksisterende virksomhed (f.eks. stiftelse eller salg af en forretningsenhed). Angiv i så fald oplysninger om denne omstrukturering. 

  1.1.2. Angiv følgende oplysninger (hvis de gælder for virksomhedens selskabsform):                                                                         
a) Fuldstændige oplysninger om ejerne eller hovedaktionærerne, herunder aktiebeholdningen i procent 
b) Fuldstændige oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og/eller ledelse  
c) Fuldstændige oplysninger om et evt. rådgivende udvalg og bestyrelsen 
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d) Fuldstændige oplysninger om den person, som er ansvarlig for virksomheden, eller som udøver kontrol med virksomhedens 
ledelse. 
Oplysningerne skal indbefatte fuldt navn og adresse, fødselsdato og personnummer. 

  1.1.3. 
 
 

Angiv fuldstændige oplysninger om den toldansvarlige. 
Oplysningerne skal indbefatte fuldt navn og adresse, fødselsdato og personnummer.  

  1.1.4. Beskriv kort virksomhedens aktiviteter og rolle i forsyningskæden (producent af varer, importør, eksportør, toldmægler, befragter, 
speditør, samlegodsspeditør, terminaloperatør, lagerforvalter osv.). Hvis virksomheden har mere end én position, angives de alle. 

 

 
 

1.1.5. 

Angiv de steder, som er involveret i toldaktiviteter med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mail for kontaktpunkterne, 
og giv en kort beskrivelse af virksomheden aktiviteter i følgende (herunder andre medlemsstater og tredjelande):                                                                
a) virksomhedens forretningssteder som én juridisk enhed (angiv et cirka antal medarbejdere i hver afdeling) 
b) de forretningssteder, hvor en tredjepart udfører udliciterede aktiviteter for virksomheden.  

  1.1.6. Køber virksomheden af/sælger til virksomheder, som den er associeret med? Ja/nej 

  1.1.7. Beskriv den interne organisationsstruktur i virksomheden og den enkelte afdelings opgaver/ansvarsområder.  

  1.1.8. 
 

Angiv navnene på personerne i virksomhedens øverste ledelse (direktører, afdelingschefer, regnskabschef, chef for toldafdelingen 
osv.), og beskriv kort stedfortræderreglerne. 

 
 

 

 
1.1.9. 
 
 
 
 
 

Hvor mange medarbejdere har virksomheden (virksomhedens størrelse)?  
 
Vælg én af følgende muligheder 
 

o Mikro 

o Lille 

o Mellemstor 

o Stor 
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1.1.10. 
 
 

a) Hvis virksomheden accepterer, at oplysninger i AEO-bevillingen offentliggøres på listen over autoriserede økonomiske 

operatører på TAXUD's websted, gives samtykke i bilag 1 til dette selvevalueringsskema 

b) Hvis virksomheden giver sit samtykke til, at oplysninger i AEO-bevillingen udveksles med henblik på at sikre 

gennemførelsen af internationale aftaler med tredjelande om gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk 

operatør og foranstaltninger vedrørende sikkerhed, udfyldes bilag 1 til dette selvevalueringsskema. 

 
 

 

 . 

  

1.2. Omsætning 

 

  1.2.1. 
 
 
 
 
 

a) Angiv den årlige omsætning for de seneste tre afsluttede årsregnskaber. Hvis ny virksomhed, angives Ikke relevant. 
b) Angiv det årlige resultat for de seneste tre afsluttede årsregnskaber. Hvis ny virksomhed, angives Ikke relevant. 
 
 
 

  

1.2.2. 
Hvis virksomheden anvender lagerfaciliteter, som den ikke selv ejer, angives navnet på det firma, som virksomheden lejer/leaser 
lagerfaciliteterne af. 

  
1.2.3. 
 
 
 
 

For hvert af følgende punkter angives anslået antal og værdi af de toldangivelser, som virksomheden har indgivet i hvert af de 
seneste tre år. Hvis ny virksomhed, angives Ikke relevant 
• Import  
• Eksport/reeksport 
• Særlige procedurer  

  

1.2.4. 
 
 
 
 

Angiv et skøn over det betalte beløb i hvert af de seneste tre år for følgende: 
 
 
• Told 
• Punktafgifter 
• Importmoms  
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Hvis virksomheden har været i drift i mindre end tre år, angives oplysninger fra den nuværende driftsperiode. Hvis helt ny 
virksomhed, angives Ikke relevant 

  
1.2.5. 
 
 
 

a) Forventes der nogen strukturændringer i virksomheden inden for de næste to år? Hvis ja, beskriv kort ændringerne.  
b) Forventes der nogen større ændringer i den forsyningskæde, virksomheden er en del af, inden for de næste to år? Hvis ja, 
beskriv kort ændringerne.  

  1.3. Oplysninger og statistik vedrørende toldspørgsmål 

 

  
1.3.1. 
 
 
 
 
 

 
a) Udføres toldformaliteter i virksomhedens eget navn og for dennes regning?  
b) Repræsenteres virksomheden af andre i forbindelse med toldformaliteter, hvis ja, af hvem og hvordan (direkte eller indirekte)? 
Angiv både navn, adresse og EORI-nummer for repræsentanten.  
c) Repræsenterer virksomheden andre personer i toldformaliteter? Hvis ja, hvem og hvordan (direkte eller indirekte)? (Angiv de 
vigtigste kunder med navn).  

  
1.3.2. 
 
 
 
 
 

a) Hvordan og hvem træffer beslutning om tarifering af varer?  
b) Hvilke kvalitetssikringsforanstaltninger træffes der i virksomheden for at sikre, at tariferingen er korrekt (f.eks. kontroller, 
sandsynlighedscheck, interne arbejdsinstruktioner, regelmæssige kurser)?  
c) Føres der en fortegnelse over disse kvalitetssikringsforanstaltninger? 
d) Føres der regelmæssig kontrol med effektiviteten af virksomhedens kvalitetssikringsforanstaltninger?  
e) Hvilke ressourcer anvendes i virksomheden til tarifering (f.eks. database over eksisterende data om varer)? 

  
1.3.3. 
 
 
 
 

a) Hvordan og af hvem fastsættes toldværdien?  
b) Hvilke kvalitetssikringsforanstaltninger træffes der i virksomheden for at sikre, at toldværdien er korrekt (f.eks. kontroller, 
sandsynlighedscheck, interne arbejdsinstruktioner, regelmæssige kurser, andet)?  
c) Føres der regelmæssig kontrol med effektiviteten af virksomhedens kvalitetssikringsforanstaltninger?  
d) Føres der en fortegnelse over disse kvalitetssikringsforanstaltninger? 
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1.3.4. 
 
 

a) Giv et overblik over den foretrukne eller ikke-foretrukne oprindelse af de importerede varer.  
b) Hvilke interne foranstaltninger har virksomheden gennemført for at kontrollere, at oprindelseslandet for de importerede varer er 
angivet korrekt?  
c) Beskriv virksomhedens procedurer for udstedelse af præferencedokumentation og oprindelsesbevis ved eksport. 

  1.3.5. 
 
 

Beskæftiger virksomheden sig med varer, der er pålagt antidumpingtold eller udligningstold?  
 
Hvis ja, angiv oplysninger om producent(er) eller lande uden for EU, hvis varer er pålagt ovennævnte afgifter. 

 
 
 
  

2. Regelefterlevelse (compliance) 

(Artikel 39, litra a), i EUTK, artikel 24 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit I) 

 

  

2.1. 
 
 
 
 
 
 

 Har told- og/eller skattemyndighederne påvist overtrædelser af told- og skattelovgivningen i virksomheden inden for de seneste tre 
år? 
Hvis ja, beskriv da overtrædelserne.  
a) Hvordan blev overtrædelserne indberettet til de relevante statslige myndigheder? 
b) Hvilke kvalitetssikringsforanstaltninger blev der truffet for at undgå sådanne overtrædelser i fremtiden?  
c) Føres der en fortegnelse over disse kvalitetssikringsforanstaltninger? 
 
Er virksomheden blevet dømt for en alvorlig strafbar handling i forbindelse med dens økonomiske aktivitet?  
Hvis ja, beskriv da overtrædelsen, og hvornår den er blevet begået. Angiv også rettens dom. 
 

 

 
 

2.2. 
 
 
 

a) Planlægger virksomheden at ansøge om, eller har virksomheden allerede ansøgt om andre toldbevillinger? Ja/nej 
Hvis ja, angives yderligere oplysninger. 
 
b) Er ansøgninger om toldbevillinger/certificeringer blevet afvist, eller er der eksisterende toldbevillinger, som er blevet suspenderet 
eller tilbagekaldt på grund af overtrædelser af toldforskrifterne inden for de seneste tre år? Ja/nej.  
Hvis ja, angiv hvor mange gange og årsagerne dertil? 

 

 
 
 



Bilag 1a 
til TAXUD/B2/047/2011-REV6 

 124 

3. Regnskabs- og logistiksystemer 

(Artikel 39, litra b), i EUTK, artikel 25 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit II) 

3.1. Revisionsspor 

 

  3.1.1. 
 
 

Gør virksomhedens regnskabssystem det lettere at sikre et fuldstændigt revisionsspor for toldrelevante varebevægelser eller 
regnskabsposteringer? 
Hvis ja, beskriv de væsentlige elementer af dette revisionsspor. 

  3.2. Regnskabs- og logistiksystemer 

 

  

3.2.1. 
 
 
 
 
 

Hvilket computersystem (hardware/software) anvendes generelt i virksomheden og specifikt i forbindelse med toldsager? Er de to 
systemer integreret? 
 
Oplys venligst følgende:  
-                opdeling af funktioner mellem udvikling, afprøvning og drift  
-                opdeling af funktioner på brugerniveau 
-                adgangskontrol (hvilke/for hvem) 
-                sporbarhed mellem forretningssystem og angivelsessystem. 

  

3.2.2. 
 
 

Er virksomhedens logistiksystem i stand til at skelne mellem EU- og ikke-EU-varer og angive deres placering? Ja/nej 
 
Hvis ja, oplys nærmere. 
 
Hvis virksomheden ikke beskæftiger sig med ikke-EU-varer, angives Ikke relevant. 

  

3.2.3. 
 
 

a) På hvilken lokalitet varetages virksomhedens it-aktiviteter? 
b) Er der blevet udliciteret computerapplikationer? Hvis ja, angives nærmere oplysninger (navn, adresse, moms-nr.) for den eller 
de virksomheder, som applikationerne er udliciteret til, samt hvordan virksomheden forvalter adgangskontrollen for de udliciterede 
applikationer.  

  3.3. Internt kontrolsystem 
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3.3.1. 
 
 
 
 

Findes der nogen retningslinjer for det interne kontrolsystem i regnskabsafdelingen, indkøbsafdelingen, salgsafdelingen, 
toldafdelingen, fremstillingen, materiale- og varemodtagelsen og logistikafdelingen? Ja/nej.  
 
Hvis ja, beskriv disse kort og oplys, hvordan de opdateres. 
F.eks. foranstaltninger såsom arbejdsinstruktioner, medarbejderkurser, instruktioner for fejlkontrol og mekanisme til 
korrekturlæsning. 

 

 
 

3.3.2. 
 
 
 

Har virksomhedens interne kontrolprocedurer været genstand for en intern/ekstern revision? Ja/nej 
Omfatter dette også en revision af virksomhedens toldrutiner? Ja/nej. 
 
Hvis ja, vedlæg en kopi af virksomhedens seneste revisionsrapport. 

  
3.3.3. 
 
 
 
 
 

Hvilke procedurer findes der for kontrol af computerfiler (eksisterende data eller masterfiler)? Hvordan dækker disse procedurer set 
ud fra virksomhedens synspunkt følgende risici:  
 
a) Forkerte og/eller ufuldstændige transaktionsoptegnelser i regnskabssystemet.  
b) Brug af forkerte eller forældede oplysninger, f.eks. varenumre og tariferingskoder.  
c) Utilstrækkelig kontrol med virksomhedsprocesser i ansøgerens virksomhed.  

  3.4. Vareomsætning 

 

  3.4.1. 
 

Beskriv kort registreringsproceduren (fysisk og i optegnelserne) for varestrømmen fra ankomst og oplagring til fremstilling og 
forsendelse. Hvem indfører de modtagne varer i lageradministrationssystemet, og hvor er det placeret? 

  3.4.2. 
 

Beskriv kort, hvordan lagerbeholdninger kontrolleres, herunder hyppigheden af disse kontroller, og hvordan uoverensstemmelser 
håndteres (f.eks. lageropgørelse og lagerliste)? 

  3.5. Toldrutiner 
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3.5.1. 
 
 
 
 
 

Findes der dokumenterede procedurer for verificering af tolddeklarationernes nøjagtighed, herunder dem, der er indsendt på 
virksomhedens vegne, f.eks. af en toldagent eller speditør? Ja/nej.  
 
Hvis ja, beskriv kort procedurerne. 
 
Hvis nej, kan virksomheden verificere nøjagtigheden af tolddeklarationen? Ja/nej. Hvis ja, på hvilken måde? 

  
3.5.2. 
 
 
 
 

a) Har virksomheden instruktioner eller retningslinjer for indberetningen af uregelmæssigheder til de kompetente myndigheder 
(f.eks. mistanke om tyveri, indbrudstyveri eller smugling i forbindelse med toldrelaterede varer)?  
Er disse instruktioner dokumenterede (f.eks. arbejdsinstruktioner, manualer, andre vejledninger)?  
b) Har man i virksomheden inden for det seneste år konstateret nogen uregelmæssigheder (eller formodede uregelmæssigheder) 
og indberettet disse til de kompetente myndigheder? Ja/nej 

  

3.5.3. 
 
 

Handler virksomheden med varer, der er omfattet af økonomiske handelslicenser, f.eks. tekstiler, landbrugsvarer? Ja/nej 
 
Hvis ja, beskriv kort virksomhedens procedurer for administration af licenserne i tilknytning til import og/eller eksport af sådanne 
varer. 

  

 
3.5.4. 
 
 

a) Beskæftiger virksomheden sig med varer, som er undergivet import- og eksportlicenser i forbindelse med forbud og 

restriktioner?  

b) Beskæftiger virksomheden sig med varer, som er undergivet andre import- og eksportlicenser? 

c) Hvis ja, angives hvilken type varer, samt om virksomheden har indført procedurer for håndtering af disse licenser. 

 

  

3.5.5. 
 
 
 
 
 

Beskæftiger virksomheden sig med varer, der hører under forordningen om produkter med dobbelt anvendelse (Dual Use Rådets 
forordning nr. 428/2009/EF)? Ja/nej 
Hvis ja, har virksomheden indført et internt overholdelsesprogram (Internal Compliance Programme (ICP))? Ja/nej.  
Hvis ja, beskriv disse kort og oplys, hvordan de opdateres. 

 
 
 

3.6. Procedurer vedrørende sikkerhedskopiering, dataretablering og arkiveringsmåder 

 

  3.6.1. Beskriv kort procedurerne for sikkerhedskopiering, dataretablering, arkivering og genfinding af virksomhedens 
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forretningsdokumenter 

  3.6.2. Hvor længe forbliver oplysningerne tilgængelige online, og hvor længe bliver oplysninger arkiveret offline?  

  3.6.3. Har virksomheden en nødplan i tilfælde af systemnedbrud/-svigt? Ja/nej 

  3.7. Sikring af computersystemer 

 

  

3.7.1. 
 
 

a) Beskriv kort de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte virksomhedens computersystem mod uautoriseret indtrængen (f. 
eks. firewall, antivirusprogram, adgangskodebeskyttelse).  
b) Er der gennemført forsøg for at finde ud af, om uvedkommende kunne trænge ind i systemet? Hvad var resultatet i givet fald, og 
var der behov for, og blev der truffet korrigerende foranstaltninger? 
c) Har der været nogen it-sikkerhedsrelaterede hændelser inden for det seneste år? 

  

3.7.2. 
 

a) Beskriv kort, hvordan adgangsrettigheder til computersystemet udstedes.  
b) Hvem er ansvarlig for sikring og drift af ansøgerens computersystem? 
c) Har virksomheden retningslinjer eller interne instruktioner om it-sikkerhed til personalet? 
d) Hvordan overvåger virksomheden, at it-sikkerhedsforanstaltningerne følges i virksomheden?  

  3.7.3. 
 

a) Oplys, hvor hovedserveren er placeret.  
b) Oplys, hvordan hovedserveren sikres. 

 

 
 

3.8. Dokumentationssikring 

 

  
3.8.1. 
 

Hvilke tiltag er der truffet for at beskytte (f.eks. begrænsede adgangsrettigheder, foretagelse af elektronisk sikkerhedskopiering) 
oplysninger/dokumenter mod uautoriseret adgang, misbrug, bevidst ødelæggelse og bortkomst? 

  3.8.2. 
 

Har der været nogen tilfælde af uautoriseret adgang til dokumenter inden for det seneste år, og hvis ja, hvilke foranstaltninger er 
der truffet for at forhindre, at dette sker igen? 
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3.8.3. 
 
 
 

Besvar kort følgende spørgsmål:  
a) Hvilke kategorier af medarbejdere har adgang til detaljerede oplysninger om materiale- og varestrøm?  
b) Hvilke kategorier af medarbejdere har beføjelse til at ændre disse data?  
Er ændringerne dokumenteret?  

  3.8.4. 
 

Hvilke krav vedrørende sikring og sikkerhed stiller virksomheden til sine handelspartnere og andre kontaktpersoner for at undgå 
misbrug af oplysninger (f.eks. bringe forsyningskæden i fare via uautoriseret overførsel af forsendelsesoplysninger)? 

  4. Økonomisk solvens 

(Artikel 39, litra c), i EUTK, artikel 26 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit III) 

  4.1. 
 

Har virksomhedens aktiver været genstand for konkurs- eller insolvensbehandling inden for de seneste tre år? Ja/nej. 
Hvis ja, oplys hvilke. 

  

4.2. 
 
 
 

Har virksomheden inden for de seneste 3 år haft en kontinuerlig økonomisk solvens i henhold til artikel 256 i EUTK GF, der har 
været tilstrækkelig til at kunne opfylde virksomhedens økonomiske forpligtelser? Hvis ja, vedlæg dokumentation, f.eks. et brev fra 
virksomhedens revisor eller en revisionsrapport, en kopi af virksomhedens endelige regnskab (herunder det interne regnskab), 
hvis virksomhedens regnskab ikke er blevet revideret, dokumentation fra virksomhedens bank eller finansieringsinstitut. Hvis nej, 
giv fuldstændige oplysninger. 

  

4.3. 

Hvis virksomheden er nyetableret, skal alle optegnelser og oplysninger i tilknytning til virksomhedens økonomiske status stilles til 
rådighed, f.eks. seneste pengestrømsopgørelse, statusopgørelse samt forventet resultatopgørelse, der er godkendt af 
direktørerne/partnerne/eneejeren. 

  

4.4. 

Har man i virksomheden kendskab til forhold, der kan have indvirkning på virksomhedens økonomiske solvens i en overskuelig 
fremtid? Ja/nej. 
Hvis ja, oplys hvilke. 

 

 
 
 

5. Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer 

(Artikel 39, litra d), i EUTK, artikel 27 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit IV)  

5.1. Praktisk kompetence 
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5.1.1. Har den ansvarlige for virksomhedens toldanliggender mindst tre års praktisk erfaring med toldanliggender? Ja/nej 
Hvis ja, angives oplysninger om denne erfaring.  
 

  5.1.2. 
 
 
 
 

Overholder virksomheden eller den ansvarlige for virksomhedens toldanliggender en kvalitetsstandard om toldanliggender 
vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan, hvor en sådan er tilgængelig? Ja/nej 
Hvis ja, angives oplysninger om denne kvalitetsstandard. 

 

5.2 

Professionelle kvalifikationer 
 

 
5.2.1. 

 
Har virksomheden eller den ansvarlige for virksomhedens toldanliggender afsluttet en uddannelse inden for toldlovgivning i 
overensstemmelse med og af relevans for omfanget af dennes medvirken i toldrelaterede aktiviteter, som er udbudt af en af 
følgende 
i) en medlemsstats toldmyndighed 
ii) en uddannelsesinstitution, som er anerkendt til at udbyde disse kvalifikationer af toldmyndighederne eller et organ i en 
medlemsstat med ansvar for faglig uddannelse  
iii) en erhvervsmæssig eller faglig sammenslutning, der er anerkendt af toldmyndighederne i en medlemsstat eller akkrediteret i 
Unionen med henblik på at udbyde sådanne kvalifikationer?  
Ja/nej 
Hvis ja, angives nærmere oplysninger om den uddannelse, som virksomheden eller den ansvarlige for virksomhedens 
toldanliggender har gennemført. 

   
 

 6. Sikkerheds- og sikringskrav  

(Artikel 39, litra e), i EUTK, artikel 28 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit V) 

6.1. Generelle oplysninger om sikkerhed og sikring 
 

 
6.1.1 

 

Angiv navn og stilling på den kompetente person vedrørende sikkerheds- og sikringsrelaterede spørgsmål.  
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6.1.2. a) Er der gennemført en risiko- og trusselsvurdering af virksomheden? Ja/nej 
b) Foreligger der en sikkerhedskontrolplan for hvert forretningssted (hvor det er relevant)? Ja/nej 
Hvor ofte bliver disse dokumenter gennemgået og opdateret? 

  6.1.3. 
 

Hvilke sikringsrisici (såvel internt i virksomheden som i forretningsaktiviteter med kunder, leverandører og eksterne serviceydere) 
er der identificeret i relation til AEO-sikkerhedskriterierne? 

  6.1.4. Hvordan implementeres og koordineres sikkerhedsforanstaltninger, og hvem er ansvarlig herfor? 

  6.1.5. 
 

Hvis virksomheden har flere lokaliteter, sker der så en harmoniseret implementering af sikkerhedsforanstaltningerne på alle disse 
lokaliteter? Ja/nej 

  6.1.6. 
 
 

a) Findes der nogen sikringsinstruktioner? Hvordan formidles de til medarbejdere og andre, som kommer i virksomheden?  
b) Hvordan dokumenteres de (manualer, arbejdsinstruktioner, informationsark osv.)? 
 

  6.1.7. 
 
 
 

a) Har der været nogen sikringsrelaterede hændelser inden for det seneste år? Ja/nej.  
Hvis ja, giv en kort beskrivelse af hændelserne, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at forhindre, at dette sker igen? 
b) Føres der en fortegnelse over sikringsrelaterede hændelser og de trufne foranstaltninger? Ja/nej 

  

6.1.8. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Er virksomheden allerede certificeret/autoriseret/godkendt af en anden offentlig instans eller myndighed (transport, civil luftfart 
osv.) på sikkerhedsområdet? Ja/nej. 
Hvis ja, vedlægges en kopi af certifikatet/bevillingen/godkendelsen, og der gives nærmere oplysninger om de 
forretningssteder/lokaliteter, som er omfattet af det relevante certifikat eller den relevante bevilling/godkendelse. 
b) Opstil en liste over eventuelle uafhængigt akkrediterede standarder/licenser/bevillinger, som virksomheden overholder, og 
angiv, hvilke kontroller/revisioner disse standarder er underlagt. 
c) Har virksomheden planlagt at ansøge om, eller har virksomheden allerede ansøgt om andre 
certificeringer/bevillinger/godkendelser på sikkerhedsområdet (f.eks. en godkendt fragtagent, kendt befragter osv.)? Ja/nej 
I bekræftende fald gives der nærmere oplysninger herom.  

  6.1.9. Stilles der særlige krav til sikkerhed og sikring af de varer, virksomheden ind- eller udfører? 

  6.1.10. 
 
 

a) Bruger virksomheden et sikkerhedsfirma? Hvis det er tilfældet, hvilket sikkerhedsfirma bruger virksomheden?  
b) Har dette firma gennemført en trusselsvurdering af virksomheden? Hvis dette er tilfældet, hvilke sikringsrisici har firmaet 
identificeret i relation til AEO-sikringskriterierne? 
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  6.1.11. 
 
 

Stiller virksomhedens kunder eller forsikringsselskab særlige krav vedrørende sikkerhed og sikring i virksomheden? Ja/nej 
Hvis ja, oplys nærmere. 

 
 

 6.2. Bygningssikkerhed 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 2) 

  
6.2.1. 
 
 
 
 

a) Giv en kort beskrivelse af, hvordan virksomhedsområdets ydergrænser sikres. Hvordan kontrolleres det, at disse procedurer 
overholdes? 
b) Hvordan, af hvem og med hvilke intervaller gennemføres der kontrol af hegn og bygninger? Hvordan registreres disse kontroller 
og resultaterne heraf? 
c) Hvordan rapporteres og håndteres sikkerhedsproblemer?  

  
6.2.2. 
 
 
 

 
a) Hvilke typer adgang er der til virksomhedsområdet? 
b) Hvordan forvaltes disse? 
c) Er adgangspunkterne begrænset med hensyn til tidspunkt/dag? 

  6.2.3. Er der tilstrækkelig belysning på virksomhedsområdet (f.eks. permanent belysning, bevægelsessensorer, skumringskontakt)? 

  6.2.4. 
 

Hvilke procedurer gælder for administrationen af nøgler i virksomheden (f.eks. oplagringssted, adgang, registrering)? 
Findes der skriftlig dokumentation herfor? Ja/nej 

  6.2.5. 
 
 
 
 
 
 

 
a) Er parkering af private køretøjer tilladt på virksomhedsområdet? 
b) Hvis ja, for hvilke personer?  
c) Hvem giver tilladelse hertil?  
d) Kontrolleres køretøjerne (ved indgangen til virksomhedsområdet eller ved indgangen til parkeringsanlæg)?  
e) Foreligger der skriftlige instrukser? Ja/nej 
 

6.3. Adgang til virksomhedsområdet 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 3) 
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6.3.1. 
 
 

a) Hvordan kontrolleres adgangen til virksomhedsområdet (bygninger, produktionsområder, varelagre osv.) for medarbejdere, 
besøgende, andre personer, køretøjer og varer?  
b) Hvem kontrollerer overholdelsen af de foreskrevne procedurer? 

  6.3.2. 
 
 

a) Hvilke procedurer følger man, hvis der opdages uautoriserede personer/køretøjer på virksomhedsområdet (arealer eller 
bygninger)?  
Hvordan formidles disse procedurer til medarbejderne (f.eks. handlingsplan, manual, arbejdsinstruktioner, kurser)? 

  

6.3.3. 
 

Fremlæg en områdeplan for hvert forretningssted i virksomheden, der er involveret i toldrelaterede aktiviteter (f.eks. 
bebyggelsesplan, oversigtskort) hvoraf ydergrænser, adgangsveje og bygningernes placering kan identificeres, hvis sådanne 
foreligger.  

  6.3.4. 
 Hvis det er relevant, angiv oplysninger om andre virksomheder på samme virksomhedsområde. 

  

  6.4. Lastenheder (f.eks. containere, veksellad, transportkasser) 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 4) 

  6.4.1. 
 
 

Er adgangen til lastenheder underlagt regler/restriktioner? Ja/nej 
 
Hvis ja, hvordan håndhæves sådanne restriktioner? 

  6.4.2. 
 
 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at forhindre uautoriseret adgang til og indgreb i lastenheder (især i forbindelse med åbne 
oplagringsområder) (f.eks. kontinuerlig overvågning, uddannelse af medarbejdere og informationskurser om risici, forseglinger og 
procedurer, der skal følges i tilfælde af uautoriseret adgang)?  

  6.4.3. 
 
 

a) Anvendes der forseglinger for at forhindre uautoriseret indgreb i varer? Hvis ja, hvilken type? Overholder disse forseglinger 
specifikke standarder (f.eks. ISO)? 
b) Hvordan sikrer man sig mod indgreb i varer, hvis der ikke anvendes forseglinger? 

  6.4.4. 
 

Hvilke kontrolforanstaltninger anvendes der til kontrol af lastenhederne (f.eks. syvpunktsinspektion: forside, venstre side, højre 
side, gulv, afdækning/tag, indvendige/udvendige døre, yderside/undervogn)? 
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6.4.5. 
 
 
 
 

Besvar venligst følgende spørgsmål:  
a) Hvem har ejerskabet/er operatør af lastenhederne?  
b) Hvem vedligeholder/reparerer lastenhederne?  
c) Er der regelmæssige vedligeholdelsesplaner?  
d) Foretages der kontrol af eksternt vedligeholdelsesarbejde?  
 

  6.5. Logistikprocesser 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 4) 

  6.5.1. 
 
 
 
 
 
 

a) Hvilke transportmidler anvendes normalt i virksomheden?  
b) Varetages alle transporter af virksomheden selv, eller anvendes der også eksterne serviceydere (f.eks. 
speditører/transportører)?  
c) Hvordan kontrolleres det, om speditøren/transportøren opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder (f.eks. ved hjælp af et 
sikkerhedscertifikat, erklæringer eller aftaler)?  
d) Træffes der andre foranstaltninger for udliciterede transportaktiviteter med henblik på at opfylde sikkerhedsstandarder?  
I givet fald skitseres arten og omfanget af virksomhedens foranstaltninger i denne sammenhæng. 

  

  6.6. Modtagne varer 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 4) 

  6.6.1. 
 

a) Hvilke procedurer findes der for at garantere modtagne varers sikring og sikkerhed?  
b) Hvordan kontrolleres det, at disse procedurer overholdes? 

  6.6.2. Er virksomhedens medarbejdere informeret om sikkerhedsordninger med leverandører, og hvordan sikres overholdelsen heraf? 

  6.6.3. 
 
 
 

a) Hvordan kontrolleres forseglingernes integritet ved modtagelse? 
b) Forsegles modtagne varer, hvor det er relevant? Ja/nej 
c) Beskæftiger virksomheden sig med særlige varetyper, der kræver specifikke sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. luftfragt/luftpost)? 
Hvis ja, hvilke rutiner/foranstaltninger findes der? 

  6.6.4. 
 

Er de modtagne varer mærket, og hvis ja, hvordan? 
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6.6.5. Hvilke rutiner findes der for optælling og vejning af modtagne varer? 

  6.6.6. 
 Hvordan (på grundlag af hvilke dokumenter), hvornår og af hvem indføres de modtagne varer i lageradministrationssystemet? 

  6.6.7. 
 
 

a) Er der en klar adskillelse af de funktioner, hvor varerne bestilles (indkøb), modtages (oplag) og inddateres i systemet 
(administration)? Ja/nej 
b) Findes der integrerede interne kontrolmekanismer mellem afdelingerne? Ja/nej. Hvis ja, hvordan fungerer de? 

  6.7. Oplagring 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 4) 

  6.7.1. På hvilke lokaliteter er der afsat områder til oplagring af varer? 

  6.7.2. 
 

a) Beskriv kort rutinen for tildeling af lagerplads til modtagne varer.  
b) Har virksomheden udendørs oplagringsfaciliteter? Ja/nej. I bekræftende fald beskrives de kort. 

  

6.7.3. 
 

Findes der dokumenterede procedurer for lageropgørelse og håndtering af uregelmæssigheder, der konstateres under 
lageropgørelse? Ja/nej 
Hvis ja, beskriv kort procedurerne herfor. 

  6.7.4. 
 
 

Opbevares varer med forskellige risikoniveauer adskilt? Ja/nej 
a) Beskriv kriterierne for eventuel særskilt oplagring (f.eks. farlige varer, varer af høj værdi, kemikalier, våben, luftfragt/luftpost)?  
b) Hvordan sikres det, at varerne registreres med det samme i logistikadministrationen/lagerregnskabet? 

  6.7.5. 
 

a) Hvordan beskyttes varer mod uautoriseret adgang til toldoplaget?  
b) Hvordan kontrolleres det, at disse procedurer overholdes? 

  6.7.6 
 

Hvis oplagring af varer udliciteres til en tredjepart, beskrives det kort, hvordan og hvor varerne oplagres, og hvilke 
kontrolforanstaltninger virksomheden anvender for at overvåge håndteringen af varerne. 

  6.8. Varefremstilling/produktion 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 4) 
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6.8.1. 
 
 

a) Hvilke lokaliteter/områder er afsat til varefremstilling/produktion?  
b) Hvis fremstillingen/produktionen varetages af en ekstern partner (f.eks. jobbehandling, "drop shipments"), hvordan sikres 
varernes integritet (f.eks. kontraktaftaler)? 

  6.8.2. 
 
 

Findes der sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter varer mod uautoriseret adgang til produktionsområdet? Ja/nej.  
Hvis ja, beskriv kort hvilke foranstaltninger, og om der foreligger skriftlig dokumentation herfor. Hvordan kontrolleres det, at disse 
procedurer overholdes? 

  6.8.3. Beskriv kort procedurerne for emballering af varer, og om de foreligger skriftligt. 

  6.8.4. Hvis emballeringen af slutproduktet udliciteres til en tredjepart, hvordan sikres varernes integritet? 

  6.9. Lastning af varer 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 4) 

  6.9.1. 
 
 

a) Hvordan føres der tilsyn med lastningen af varer i virksomheden (f.eks. tildeling af ansvarsområder, kontrol af varer, 
transportmidler, registrering aflastede enheder, formidling/tilvejebringelse af oplysninger osv.)?  
b) Findes der skriftlige instruktioner for organiseringen af denne procedure? Ja/nej 

  
6.9.2. 
 
 
 

a) Forsegles udgående varer eller køretøjer? Ja/nej 
Hvis ja, hvordan, af hvem, og hvilken type forsegling anvender virksomheden?  
b) Er der angivet forseglingsnumre i de ledsagedokumenter, som følger varerne? Ja/nej 
c) Hvordan føres der optegnelser over virksomhedens forseglingsnumre? 

  6.9.3. Hvordan sikres det, at kundernes sikkerhedskrav til lastning overholdes? 

  6.9.4. 
 

Beskriv kort procedurerne for, hvordan det sikres, at der føres tilsyn med varelastningen, og hvordan det undgås, at varer, der skal 
lastes, henstår uovervågede. 

  6.9.5. 
 

Kontrolleres udgående varer for fuldstændighed (f.eks. vha. optælling, vejning)? Ja/nej 
Hvis ja, hvordan og af hvem? 

  6.9.6. 
 

Hvordan, hvornår og af hvem kontrolleres udgående varer i forhold til ordrer og lastningslister og registreres som frigivne i 
lagerregnskabet? 
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  6.9.7. Hvilke kontrolmekanismer findes der til konstatering af uregelmæssigheder ved varelastning? 

  6.10. Sikkerhedskrav til handelspartnere 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 5) 

 
 

 
 
 

6.10.1. 
 
 
 

Beskriv kort, hvordan virksomheden verificerer handelspartneres identitet for at sikre forsyningskæden (informationssøgning før 
accept og afgivelse af ordrer). 

 
 

6.10.2. 
 
 

a) Hvilke foranstaltninger har virksomheden truffet for at sikre, at dens handelspartnere overholder sikkerheden i deres del af den 
internationale forsyningskæde (f.eks. sikkerhedserklæringer, kontraktbestemmelser, handelspartnere med egen AEO-status)?  
b) Hvordan kontrolleres det, at disse procedurer overholdes? 

  

  

6.10.3. 
 

Er der i virksomheden inden for det seneste år konstateret nogen overtrædelser af indgåede sikkerhedsaftaler med 
handelspartnere? Ja/nej.  
Hvis ja, hvilke foranstaltninger er der truffet i denne forbindelse? 

  6.11. Personalesikkerhed 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 6) 

  6.11.1. 
 
 

a) Hvordan tager virksomhedens ansættelsespolitik hensyn til sikrings- og sikkerhedskrav? Hvem er ansvarlig for dette område?  
b) Foreligger sikringsprocedurerne på skrift? Ja/nej. 
c) Hvordan kontrolleres det, at disse procedurer overholdes? 

  
6.11.2. 
 
 
 
 
 

I hvilket omfang foretages der sikkerhedskontrol af følgende typer af medarbejdere (f.eks. krav om fremlæggelse af straffeattester): 
a) nye medarbejdere, der skal arbejde i sikkerhedsfølsomme stillinger 
b) eksisterende medarbejdere, der flyttes til sikkerhedsfølsomme stillinger. 
 
Hvordan sikres det, at medarbejdere, der siger op eller afskediges, ikke længere har fysisk eller elektronisk adgang til 
virksomhedens område eller data? 
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6.11.3. 
 
 
 
 

Bliver medarbejderne uddannet i sikrings- og sikkerhedsforhold? Ja/nej. Hvis ja: 
a) Hvor ofte gennemføres der sikrings- og sikkerhedskurser?  
b) Gennemføres der årlige genopfriskningskurser? Ja/nej. 
c) Varetages disse kurser af virksomhedens egne medarbejdere eller af eksterne serviceydere?  
d) Findes der skriftlig dokumentation for disse kurser? Ja/nej. 

  
6.11.4. 
 
 
 
 

Besvar venligst følgende spørgsmål:  
a) Angiv de områder, hvor der anvendes vikarer.  
b) Foretages der regelmæssig kontrol af disse medarbejdere i henhold til sikkerhedsstandarderne?  
Hvis ja, hvordan og af hvem?  
Findes der også sikkerhedsinstruktioner for disse medarbejdere? 

  6.12. Eksterne tjenesteydere 

(AEO Guidelines, del 2, afsnit V, underafsnit 7; bilag 2 til AEO Guidelines, punkt 4.12) 

  
6.12.1. 
 
 
 
 
 

Indkøber virksomheden "eksterne tjenester" i henhold til kontraktaftaler, f.eks. transport, sikkerhedsvagter, rengøring eller 
vedligeholdelse osv.? Ja/nej. Hvis ja: 
a) Beskriv kort, hvilke tjenester de udbyder og i hvilket omfang (for de, der ikke er beskrevet ovenfor).  
b) Er der indgået skriftlige aftaler med de eksterne tjenesteudbydere, der indeholder sikkerhedskrav? Ja/nej.  
c) Hvordan kontrolleres det, at procedurerne i disse aftaler overholdes? 
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Bilag 1 

Samtykke til, at der offentliggøres AEO-oplysninger på TAXUD's hjemmeside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at oplysningerne i AEO-bevillingen offentliggøres i fortegnelsen over autoriserede 
økonomiske operatører.  
 
Underskrift…………………………………… 
Undertegnedes stilling……………………… 
(Det udfyldte spørgeskema underskrives af en direktør/partner/eneejer, alt efter hvad der er relevant, men i dette tilfælde 
anbefales det, at samtykket gives af en bemyndiget underskriver) 
Dato:…………………………………………. 

 
Samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre gennemførelsen af internationale aftaler med 
tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og foranstaltninger vedrørende sikkerhed. 
 

 
 
 
 

Jeg giver hermed mit samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre gennemførelsen af 
internationale aftaler med tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og 
foranstaltninger vedrørende sikkerhed: 
 
 
Underskrift…………………………………… 
Undertegnedes stilling……………………… 
(Det udfyldte spørgeskema underskrives af en direktør/partner/eneejer, alt efter hvad der er relevant, men i dette tilfælde 
anbefales det, at samtykket gives af en bemyndiget underskriver) 
Dato:…………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hvis der er givet samtykke til gensidig anerkendelse, oplyses følgende: 
 
Omskrevet navn:……………………………….. 
Omskrevet vejnavn og nummer:...................... 
Omskrevet postnr. og by:............................... 
 
Kun latinske tegn bør anvendes som kodificeret i http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf. 
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Forklarende bemærkninger til AEO-selvevalueringsskemaet 
 
 

Formålet med AEO-selvevalueringsskemaet (selvevalueringsskemaet) er at hjælpe ansøgeren med at forstå de krav, der stilles for at opnå 

AEO-status, og at give toldmyndigheden flere oplysninger om ansøgeren og dennes virksomhed, end der fremgår af oplysningerne i 

AEO-ansøgningen. De oplysninger, som den økonomiske operatør anfører i selvevalueringsskemaet (SAQ), kan også anvendes i 

forbindelse med udstedelse af andre tilladelser, hvor det er nødvendigt at opfylde et eller flere AEO-kriterier. Der gives i det følgende 

både vejledning i, hvordan spørgsmålene i selvevalueringsskemaet skal besvares, og oplysninger om de dokumenter, som 

toldmyndigheden forventer, at virksomheden præsenterer og dokumenterer over for dem for at opnå en AEO-bevilling. 

 

Ifølge artikel 26, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUTK DF) skal ansøgeren 

for at ansøge om status som autoriseret økonomisk operatør (AEO) forelægge et selvevalueringsskema (SAQ), som toldmyndighederne 

stiller til rådighed, sammen med ansøgningen.  

 

1. Dette spørgeskema tager udgangspunkt i bestemmelserne i EU-toldkodeksen (EUTK) og dens gennemførelsesbestemmelser 

(gennemførelsesforordning og delegeret forordning) samt AEO Guidelines. Det har til formål at forenkle og fremskynde AEO-

ansøgningsprocessen.  

 

Toldmyndigheden vil sammen med ansøgningsformularen og selvevalueringsskemaet kunne danne sig et overordnet billede af ansøgeren, 

hvilket kan fremskynde processen. Økonomiske operatører opfordres derfor til at udfylde selvevalueringsskemaet og besvare alle de 

relevante spørgsmål, som vedrører virksomheden. 

 

Yderligere oplysninger om AEO findes på Europa-Kommissionens hjemmeside og den nationale toldmyndigheds hjemmeside. 

 

Bemærk, at det er vigtigt at læse den gældende lovgivning og Europa-Kommissionens AEO Guidelines omhyggeligt, inden virksomheden 

går i gang med selve ansøgningen. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_de.htm
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2. Selvevalueringsskemaet sendes sammen med ansøgningen om en AEO-bevilling til den kompetente toldmyndighed 

(indsendelsesmetoden afhænger af de faciliteter, som den pågældende toldmyndighed har til rådighed). 

 

Det anbefales at forhøre sig hos den kompetente toldmyndighed, hvis der skulle opstå spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger 

vedrørende selvevalueringsskemaet eller ansøgningen, inden de indsendes.  

 

3. Under de enkelte afsnit tager selvevalueringsskemaet de vigtigste aspekter op, som kan være nyttige for toldmyndigheden. Nogle af 

spørgsmålene vedrører dog kun bestemte aktører i den internationale forsyningskæde. Der kan også være forskel på, hvilken type 

bevilling virksomheden ansøger om. Det er ikke nødvendigt at besvare spørgsmål, som ikke er relevante for virksomheden. Skriv blot 

"Ikke relevant" efterfulgt af en kort forklaring om, hvorfor det ikke er relevant. F.eks. på grund af den del af den internationale 

forsyningskæde, som virksomheden tilhører, eller den type bevilling, der ansøges om. Af skemaet i bilag 2 i disse forklarende 

bemærkninger fremgår det, hvilke spørgsmål der er relevante for forskellige aktører i forsyningskæden, alt afhængigt af hvilken type 

bevilling der anmodes om. 

 

Hvis virksomheden allerede har bevilling til toldforenkling eller andre toldtilladelser, som viser, at et eller flere AEO-kriterier er opfyldt, 

er det tilstrækkeligt at henvise hertil. 

 

Hvis virksomheden har certifikater, ekspertrapporter eller andre konklusioner fra eksperter (f.eks. økonomiske rapporter, internationale 

certifikater osv.), vedlægges disse, eller der henvises hertil. For andre henvisninger er der nærmere oplysninger i det afsnit i AEO 

Guidelines, som dækker relevante kriterier fuldt ud eller for visse dele. Dette anføres i svaret på det pågældende spørgsmål. Bemærk, at 

det ikke er strengt nødvendigt, men at det kan være nyttige oplysninger for toldmyndigheden og dermed fremskynde behandlingen af 

ansøgningen.  

 

Bemærk, at ikke alle spørgsmål nødvendigvis skal besvares i alle medlemsstater. Det afhænger af, om toldmyndigheden i den pågældende 

medlemsstat allerede har adgang til oplysningerne eller ej (f.eks. via forskellige databaser). Dette vedrører navnlig afsnit 2 (Overholdelse 

af regler), 4 (Økonomisk solvens) og 5 (Praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer) i selvevalueringsskemaet. Den 

kompetente toldmyndighed i virksomhedens medlemsstat kan oplyse, om det er tilfældet.  

 

4. Det skal bemærkes, at de enkelte svar på spørgsmålene ikke behandles hver for sig, men som led i en samlet vurdering af det enkelte 

kriterium. Et utilfredsstillende svar på et enkelt spørgsmål behøver ikke nødvendigvis medføre et afslag på en AEO-ansøgning, hvis det 

fremgår et andet sted i proceduren (generelt), at kriteriet er opfyldt. 
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5. Betingelserne og kriterierne for at opnå en AEO-bevilling er de samme for alle økonomiske operatører. Toldmyndigheden vil dog tage 

højde for størrelsen på virksomheden (f.eks. små og mellemstore virksomheder (SMV'er)), dens juridiske status, struktur, de vigtigste 

handelspartnere og også den specifikke økonomiske aktivitet. Det betyder, at det kan variere fra operatør til operatør, hvilke 

foranstaltninger der skal implementeres for at opfylde kriterierne, f.eks. ud fra størrelsen. Kravene skal dog være opfyldt. 

 

6. En AEO-bevillingsudstedelse er baseret på de samme principper som andre internationale standarder, og på at virksomheden opfylder 

interne kvalitetssikringsstandarder. Virksomheden er som ansøger ansvarlig for, at den har kvalitetssikrede procedurer for 

toldanliggender såvel som for sikkerhed og sikring (i givet fald). I forbindelse med myndighedens besøg på stedet skal virksomheden 

kunne dokumentere over for toldmyndigheden, at den har passende interne procedurer på plads til at forvalte told- og/eller sikkerheds- og 

sikringsanliggender og passende interne kontroller til at sikre, at disse procedurer fungerer korrekt. Interne politikker og/eller 

instruktioner skal dokumenteres enten elektronisk eller i papirformat. De skal være kendt og anvendt i organisationen, være 

tilgængelige for alle brugere og naturligvis opdateres løbende. 

 

Første skridt vedrører derfor virksomhedens interne kvalitetssikringsstandarder. Svarene i selvevalueringsskemaet, som indsendes 

sammen med ansøgningen, skal være en sammenfatning af de interne procedurer og instruktioner, som er indført i virksomheden, så 

toldmyndigheden kan danne sig et samlet billede af virksomheden. Ved udfyldelsen af selvevalueringsskemaet og for at være forberedt på 

AEO-revisionsproceduren skal alle de vigtigste afdelinger i virksomheden, som arbejder i den internationale forsyningskæde, som f.eks. 

told, logistik, regnskab, it, indkøb, salg, sikkerhed og kvalitet inddrages i processen.  

 

7. Virksomheden kan ved udfyldelsen af selvevalueringsskemaet henvise til interne virksomhedsstrategier og instruktioner vedrørende 

toldanliggender og/eller sikkerhed og sikring. I så fald anføres navn eller nummer på dokumentet, som skal kunne fremlægges, hvis 

toldmyndigheden gennemfører en revision på stedet. For at fremskynde proceduren kan virksomheden også fremsende dokumenterne 

sammen med selvevalueringsskemaet (afhængigt af den pågældende toldmyndigheds faciliteter).  

  

8. Det udfyldte selvevalueringsskema sendes sammen med ansøgningen til den kompetente toldmyndighed i elektronisk form 

(foretrækkes) eller skriftligt. 

 

9. De oplysninger, som indsendes i forbindelse med ansøgningen, hører under datasikkerhedslovgivningen og behandles fortroligt.  
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Afsnit I - Virksomhedsoplysninger  

(Artikel 38 i EUTK) 

 

Dette afsnit tjener primært til at give toldmyndigheden et overblik over virksomheden. Oplysningerne her kan formuleres generelt og skal 

være et øjebliksbillede på ansøgningsdatoen. Hvis oplysningerne allerede er tilgængelige for den kompetente toldmyndighed, anføres 

dette på formularen, eller det anføres, hvornår oplysningerne er blevet indsendt. 

 

Underafsnit 1.1 Generelle virksomhedsoplysninger 

 

1.1.1 

Spørgsmål a) og b): Angiv bevillings- og ansøgningsreferencer (navn og EORI-nummer, udstedende toldmyndighed og 

registreringsnummer).  

 

Hvis ja, angives fælles procedurer med disse virksomheder, f.eks. computersystem(er) eller fælles standardsikkerhedsforanstaltninger 

eller fælles dokumenteringsprocedurer, delte områder osv. 

 

1.1.2 

Spørgsmål a): Angiv kun aktionærer, som deltager i virksomhedens daglige arbejde/beslutningstagning. 

 

1.1.3 

Virksomhedens ansvarlige for toldanliggender er den person i virksomheden eller en person, der er indgået kontrakt med, som håndterer 

ansøgerens toldanliggender. 

 

1.1.4 

Angiv den relevante NACE Revision 2-kode (statistisk klassificering af økonomiske aktiviteter) for virksomhedens kommercielle 

aktiviteter. En definition af den internationale forsyningskæde findes i del 2, afsnit II, i AEO-Guidelines.   

 

Til at vurdere og angive virksomhedens rolle i den internationale forsyningskæde, benyttes følgende koder21: 

                                                 
21 Koderne er fra UN/EDIFACT Party function code qualifier.  



Bilag 1b 
til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 143 

 

a) producent (MF) (manufacturer of goods): den, der fremstiller varer. 

 

Denne kode bør kun anvendes, hvis den økonomiske operatør fremstiller varerne. Det omfatter ikke tilfælde, hvor den økonomiske 

operatør kun er involveret i handel med varerne (f.eks. eksport, import).  

 

b) importør (IM) (importer): den, der udarbejder en fortoldningsangivelse, eller på hvis vegne en toldagent eller en anden autoriseret 

person udarbejder en importangivelse. Dette kan kun være en person, der er i besiddelse af varerne, eller til hvem varerne er bestemt. 

 

Denne kode bør kun anvendes, hvis den økonomiske operatør er i besiddelse af varerne. I tilfælde af toldrepræsentanter/-agenter, bruges 

koden for toldspeditør.  

 

c) eksportør (EX) (exporter): den, der udarbejder en eksportangivelse, eller på hvis vegne eksportangivelsen er udarbejdet, og som er 

ejer af varerne eller har lignende dispositionsret over varerne på det tidspunkt, hvor angivelsen antages.  

 

I tilfælde af toldrepræsentanter/-agenter, bruges koden for toldspeditør. 

 

d) toldspeditør (CB) (customs broker): agent eller repræsentant eller en professionel toldklarerer, der indgår aftaler direkte med 

toldmyndigheden på vegne af importøren eller eksportøren. 

 

Koden kan også bruges for de økonomiske operatører, der handler som agenter/repræsentanter inden for andre områder 

(transportøragent). 

 

e) transportør (CA) (carrier): den, der påtager sig eller træffer aftaler om transport af varer mellem bestemte destinationer 

 

f) speditør (FW) (freight forwarder): den, der planlægger videresendelse af varer 

 

g) konsolidator (CS) (consolidator): den, der konsoliderer forsendelser, betalinger osv. 

 

h) terminaloperatør (TR) (terminal operator): den, der håndterer lastning og losning af skibe 

 

i) lagerforvalter (WH) (warehouse keeper) den, der har ansvar for varer, der oplagres i et lager  
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Lagre er ikke udelukkende toldoplag, og derfor anvendes denne kode også af økonomiske operatører, der har andre lagerfaciliteter (f.eks. 

midlertidigt oplag, frizone osv.). 

 

j) øvrige: f.eks. containeroperatør (CF), stevedore (DEP), skibsfartsvirksomhed (HR). 

 

Hvis en virksomhed har mere end én rolle i den internationale forsyningskæde, angives alle de relevante koder herfor. 

 

1.1.5 

Beskriv de virksomhedslokaliteter, som er involveret i toldaktiviteter (hvis der er mere end fem lokaliteter, som er involveret i 

toldaktiviteter, gives kun nærmere oplysninger om de fem vigtigste steder) og adresserne på de resterende lokaliteter, som er involveret i 

sådanne aktiviteter.  

 

Hvis der under AEO-ansøgningsproceduren bliver involveret nye lokaliteter i toldaktiviteterne, skal der gives fuldstændige oplysninger 

om dem.  

 

1.1.6 

Det er for at kunne fastslå, om virksomheden handler (med varer, ikke med tjenesteydelser) med de virksomheder, den er associeret med. 

F.eks. at alle virksomhedens indkøb er fra moderselskabet i USA, eller at virksomheden indfører varer på vegne af og distribuerer til 

associerede virksomheder i medlemsstaterne. Virksomheden skal give fuldstændige oplysninger under bevillingsproceduren. 

 

1.1.7 

Der kan her angives et detaljeret organisationsdiagram med de forskellige områder/afdelinger i virksomheden, deres 

funktioner/ansvarsområder og ledelsesstrukturen. 

 

1.1.8 

Hvis det ikke allerede er oplyst i forbindelse med spørgsmål 1.1.2 b) og c), angives fulde navn og adresse, fødselsdato og nationale 

identifikationsnummer (f.eks. nationalt id-kortnummer/eller nationalt forsikringsnummer).  

 

Det skal fremgå, hvilke ordninger der er til håndtering af midlertidigt eller kortvarigt fravær af nøglemedarbejdere, f.eks. lederen af 

toldafdelingen eller sagsbehandleren for toldanliggender, herunder hvordan deres normale ansvarsområder dækkes og af hvem. 
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1.1.9 

Angiv det (omtrentlige) antal, som kendes på tidspunktet for indsendelsen af ansøgningen. I denne forbindelse angives det, om 

virksomheden hører under definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens 

henstilling af 6. maj 2003, EUT L 124 af 20.5.2003. Nedenstående tabel er baseret på ovenstående henstilling:  

 

 

Virksomhedskategori Antal beskæftigede Omsætning eller Samlet balance 

Stor ≥ 250 alle alle 

Mellemstor < 250 ≤ 50 mio. EUR ≤ 43 mio. EUR 

Lille < 50 ≤ 10 mio. EUR ≤ 10 mio. EUR 

Mikro < 10 ≤ 2 mio. EUR ≤ 2 mio. EUR 

 

 

 

Underafsnit 1.2 Omsætning 

 

1.2.1   

Hvis virksomheden er en ny virksomhed og har færre end tre afsluttede årsregnskaber, angives oplysninger fra de regnskaber, som er 

afsluttet. Hvis virksomheden ikke har været i drift længe nok til at have afsluttet tre årsregnskaber, anføres "Ikke relevant". 

 

1.2.2  

Angiv, hvor de lagerfaciliteter, som virksomheden benytter, men ikke ejer, er placeret (hvis virksomheden har mere end fem steder, 

angives de fem vigtigste faciliteter, det samlede antal faciliteter i Danmark og alle faciliteter beliggende i andre medlemsstater). 

 

1.2.3   

For toldagenter/tredjepartsrepræsentanter medtages alle angivelser, som er indgivet både i virksomhedens navn og på vegne af andre. 

 

Et eksempel: 
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 Import Eksport 

Særlige procedurer 

(der skelnes mellem 

transit, oplagring, 

specifik anvendelse, 

behandling) 

 Antal Værdi Antal Værdi Antal Værdi 

2013 2200 
9,6 mio. 

EUR 
400 

2,6 

mio. 

EUR 

150 

0,8 

mio. 

EUR 

2014 2500 

10,3 

mio. 

EUR 

350 

2,2 

mio. 

EUR 

100 

0,4 

mio. 

EUR 

2015 2400 

10,2 

mio. 

EUR 

340 

2,1 

mio. 

EUR 

100 

0,5 

mio. 

EUR 

 

1.2.4   

For toldagenter/tredjepartsrepræsentanter angives alle beløb, som er betalt gennem virksomhedens kunder eller virksomhedens egne 

betalingssystemer. 

Et eksempel: 

 Told  Punktafgift Moms 

2

0

1

3 

300 mio. EUR 1,75 mio. 

EUR 

2,32 

mio. 

EUR 

2

0

1

4 

400 mio. EUR 1,87 mio. 

EUR 

2,12 

mio. 

EUR 

2

0

1

380 mio. EUR 1,85 mio. 

EUR 

2,10 

mio. 

EUR 
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5 

 

1.2.5   

Kendte fremtidige ændringer er ændringer, som kan påvirke virksomhedens organisation, opfyldelsen af AEO-kriterier eller 

risikovurderingen af den internationale forsyningskæde. Det kan f.eks. være ændringer i nøglemedarbejdere, ændringer i 

regnskabssystem, åbning af nye forretningssteder, tildeling af nye logistikkontrakter osv.   

 

Underafsnit 1.3 Oplysninger og statistikker vedrørende toldanliggender  

 

1.3.1   

Spørgsmål b) og c): Hvis virksomhedens partner(e) er ved at blive underkastet en AEO-revision, angives bevillings- og/eller 

ansøgningsreferencer (navn og EORI-nummer, udstedende toldmyndighed og registreringsnummer).   

 

1.3.2   

Spørgsmål a): Angiv navn og stilling for den medarbejder, som er ansvarlig for at tarifere varer, eller, hvis virksomheden anvender en 

tredjepart til dette arbejde, navnet på denne part.  

 

Spørgsmål b) og d), især hvis virksomheden anvender en tredjepart: Hvordan sikrer virksomheden, at dette arbejde udføres korrekt og i 

henhold til virksomhedens instruktioner? 

 

Spørgsmål b): Angiv, om virksomheden har et varekartotek, hvor hver enkelt vare er knyttet til en varekode med de relevante told- og 

momssatser. 

 

Spørgsmål c): Hvis der er indført kvalitetssikringsforanstaltninger, skal virksomheden under toldrevisorernes besøg kunne dokumentere, 

at den kontrollerer dem regelmæssigt og fuldstændigt, har dokumentation for eventuelle ændringer og underretter de relevante 

medarbejdere om ændringerne. 

 

Spørgsmål d): Angiv, hvordan, af hvem og hvor ofte virksomheden kontrollerer tariferingerne og opdaterer varekartoteket og andre 

afhængige optegnelser samt underretter de personer, som påvirkes af ændringen, f.eks. toldagenter, indkøbsmedarbejdere. 

 

Spørgsmål e): Angiv også, om virksomheden anvender BTO'er (bindende tariferingsoplysninger). 

 



Bilag 1b 
til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 148 

Vær opmærksom på, at i forbindelse med revision kan virksomheden blive bedt om at stille følgende til rådighed: 

 

 nærmere oplysninger/lister eller varekartoteker over produkter med tilhørende varekoder og toldsatser 

 de ressourcer/oplysninger, f.eks. en ajourført tarif, tekniske oplysninger, som normalt anvendes til at tarifere varerne med. 

 

1.3.3   

a) Angiv navn og stilling for den medarbejder, som er ansvarlig for at fastsætte varernes værdi, eller, hvis virksomheden anvender en 

tredjepart til dette arbejde, navnet på denne part.  

 

b) og d) Hvis virksomheden anvender en tredjepart, hvordan sikrer den så, at dette arbejde udføres korrekt og i henhold til virksomhedens 

instruktioner? 

  

b) Kvalitetssikringsforanstaltninger skal f.eks. omfatte:  

 den eller de anvendte værdiansættelsesmetoder  

 hvordan værdispecifikationer bliver udfyldt og indsendt, når der anmodes herom  

 hvordan told- og momsværdier fastsættes  

 hvordan fragt- og forsikringsomkostninger indregnes  

 royalties og licenser for de indførte varer, som skal betales enten direkte eller indirekte af køberen som en betingelse for salget  

 ordninger om, at en del af provenuet ved videresalg, afsætning eller brug direkte eller indirekte skal tilfalde sælger  

 omkostninger, som påhviler køber (men ikke indgår i prisen) i forbindelse med provision eller mæglerhonorar (dog ikke 

indkøbsprovision), eller  

 omkostninger til beholdere og emballage, varer og/eller tjenesteydelser, som leveres af køber uden beregning eller til nedsat pris 

til brug i forbindelse med fremstilling og salg til eksport af de importerede varer. 

 

c) Hvis der er indført kvalitetssikringsforanstaltninger, skal virksomheden under toldrevisorernes besøg kunne dokumentere, at den 

kontrollerer dem regelmæssigt og fuldstændigt, har dokumentation for eventuelle ændringer og underretter de relevante medarbejdere om 

ændringerne. 
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1.3.4   

For spørgsmål b) skal interne procedurer normalt omfatte foranstaltninger, der kan sikre følgende:  

 eksportlandet er berettiget til at udstede præferencer, og varerne kan opnå en præferencetoldsats 

 kravene om direkte transport/ikke-manipulering bliver opfyldt  

 der kan forelægges et gyldigt og originalt certifikat eller en tilsvarende fakturaerklæring, når der anmodes om en præference 

 certifikatet eller fakturaerklæringen gælder for forsendelsen, og oprindelsesreglerne bliver overholdt 

 der er ikke mulighed for at anvende certifikatet/fakturaerklæringen flere gange 

 der bliver anmodet om importpræferencer inden for certifikatets/fakturaerklæringens gyldighedsperiode, og 

 originale certifikater/fakturaerklæringer opbevares på sikker vis som en del af revisionssporet. 

 

For spørgsmål c) skal det fremgå, hvordan virksomheden sikrer følgende: 

 

 varer er berettiget til eksportpræference, f.eks. ved at de overholder oprindelsesreglerne 

 alle nødvendige dokumenter/beregninger/omkostninger/beskrivelser af processer til støtte for præferenceoprindelse og udstedelse 

af certifikat/fakturaerklæring opbevares på sikker vis som en del af revisionssporet 

 dokumenter som certifikater eller fakturaerklæringer underskrives og udstedes rettidigt af en hertil bemyndiget medarbejder 

 der udstedes ikke fakturaerklæringer for forsendelser af mellemhøj eller høj værdi, medmindre virksomheden har en tilladelse fra 

toldmyndigheden til at gøre det 

 ubenyttede certifikater opbevares på sikker vis, og 

 certifikater forelægges, hvis det kræves af toldmyndigheden ved eksport. 

 

1.3.5   

Angiv følgende: 

 

 navne på lande uden for EU og/eller 

 navne og adresser på producenter, for hvis varer virksomheden skal betale antidumping- eller udligningstold. 
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Afsnit II Tidligere overholdelse/overtrædelser 

(Artikel 39, litra a), i EUTK, artikel 24 i EUTK GF22, AEO Guidelines, del 2, afsnit I, bilag 2 til AEO Guidelines , punkt 1) 

 

NB: I henhold til artikel 24 i EUTK GF vil påvisningen af, om toldlovgivningen er overholdt af virksomheden og af de i spørgsmål 

1.1.2, 1.1.3 og 1.1.8 nævnte personer, blive baseret på de seneste tre år forud for ansøgningens indgivelse. I det tidsrum må der ikke 

være begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen. Lovgivningen kan dog anses for at være 

tilfredsstillende opfyldt, hvis overtrædelserne kan anses for uvæsentlige i forhold til antallet eller omfanget af de toldrelaterede 

aktiviteter, og der ikke er tvivl om, at lovgivningen generelt er overholdt. 

Toldmyndigheden vil i den forbindelse se på følgende: 

uregelmæssigheder/fejl som helhed og på et kumulativt grundlag 

 hyppigheden deraf, hvis der er et systematisk problem 

 om der var tale om svigagtig hensigt eller uagtsomhed  

 om virksomheden har underrettet toldmyndigheden frivilligt om fejl/uregelmæssigheder, som den har konstateret  

 om virksomheden har truffet afhjælpende foranstaltninger, der kan forhindre eller minimere fremtidige fejl. 

I artikel 24 i EUTK DF fastlægges det endvidere, at den identificerede person i spørgsmål 1.1.2, 1.1.3 og 1.1.8 ikke har begået en 

alvorlig strafbar handling vedrørende sin økonomiske aktivitet. 

 

 

2.1 a)   

Eksempler på konstaterede overtrædelser af toldlovgivningen: 

 

Marts til september 2015 – Brug af forkert valutakode på import fra Kina medførte for meget angivet told og moms på 5 500 EUR. 

                                                 

22
 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.  

 

file:///C:/Users/Lea/Documents/Firma/A%20-%20Sager/1%20-%20Kunder/aacglobal/1%20-%20Sager/2016-0068/TAXUD-2012-00688/da-DK/PART2_Section_I


Bilag 1b 
til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 151 

December 2015 – Manglende indsendelse af kvartalsopgørelse for suspension af proceduren for aktiv forædling. 

 

Eksempler på konstaterede overtrædelser af skattelovgivningen: 

Januar 2016 – Ulovlig fremstilling eller forædling af mineralsk olie og subtraktion. 

 

Hvis der er flere overtrædelser, angives det samlede antal og et kort resumé over de vigtigste årsager til fejlene. 

 

2.1 b)  

Eksempler på kvalitetssikringsforanstaltninger, som er truffet i forbindelse med de to eksempler nævnt under 2.1a): 

 

6.10.2015 – Ændringer i computersystemet for at forhindre, at registreringer bliver afsluttet, inden der er foretaget kontrol af den angivne 

valuta. 

– Manglende opgørelse er blevet indsendt. Procedurer til indsendelse af opgørelse for suspension af proceduren for aktiv forædling er 

blevet revideret og omfatter fremover kvartalsvis kontrol af procedurerne. Relevante medarbejdere er informeret herom. 

 

Virksomhedens kvalitetssikringsforanstaltninger indebærer normalt:  

 

 udpegning af en ansvarlig kontaktperson i virksomheden, som skal meddele uregelmæssigheder/fejl, herunder mistanke om 

kriminel aktivitet, til toldmyndigheden eller andre offentlige myndigheder 

 krav om, at der udføres kontrol, herunder krav om hyppigheden heraf, som dokumenterer nøjagtighed, fuldstændighed og 

rettidighed af registreringen og vedligeholdelsen af optegnelser, f.eks. erklæringer/opgørelser til toldmyndigheden og andre 

myndigheder, i overensstemmelse med betingelserne for godkendelser/tilladelser 

 brug af interne revisionsressourcer til kontrol/sikring af virksomhedens procedurer 

 hvordan medarbejderne underrettes om krav/ændringer 

 hyppigheden af kontrol fremover 

 kontrol, som skal sikre, at procedurerne bliver fulgt. 

 

2.2  

Eksempel: 
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Maj 2015 – Afslag på ansøgning om toldoplag, da der ikke er en økonomisk nødvendighed herfor. 

Juni 2016 – Tilbagetrækning af tilladelse til lokal toldangivelse, som følge af at virksomheden fortsat undlader at indsende supplerende 

angivelser. 

 

Afslag på/suspension af/tilbagetrækning af toldansøgninger/tilladelser vil ikke nødvendigvis medføre, at virksomhedens AEO-ansøgning 

afvises.  

 

 

Afsnit III – Regnskabs- og logistiksystem  

(Artikel 39, litra b), i EUTK, artikel 25 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit II, bilag 2 til AEO-Guidelines, punkt 2 ) 

 

For at opfylde kriterierne i artikel 25, stk. 1, litra a) til d), i EUTK GF skal ansøgeren anvende et regnskabssystem, som kan lette 

revisionsbaseret toldkontrol. For at sikre, at toldmyndigheden kan foretage den nødvendige kontrol, skal ansøgeren give toldmyndigheden 

fysisk og – såfremt systemer og fortegnelser opbevares elektronisk – elektronisk adgang til virksomhedens regnskaber. 

 

For at opfylde kriterierne i artikel 25, stk. 1, litra e), i EUTK GF skal ansøgeren ligeledes have et logistiksystem, hvori der sondres 

mellem EU- og ikke-EU-varer. Det er dog ikke nødvendigt i forbindelse med en AEOS.  

 

Underafsnit 1: Revisionsspor 

 

Mange virksomheder og organisationer kræver af sikkerhedsmæssige grunde et revisionsspor i deres it-systemer. Et revisionsspor vil sige, 

at der for hver regnskabspost krydshenvises til kilden, så det bliver lettere at kontrollere, om det er nøjagtigt. Et fuldstændigt 

revisionsspor giver mulighed for at spore operationelle aktiviteter i hele forløbet, hvilket i denne forbindelse vil sige hele den proces, hvor 

varer og produkter kommer ind i virksomheden, behandles og forlader virksomheden. Et fuldstændigt revisionsspor indeholder også en 

historisk optegnelse med oplysninger, som giver mulighed for at spore et dataelement fra det øjeblik, det kommer ind i systemet, til det 

forlader det.  

 

Et regnskabssystem omfatter normalt: 

 

 hovedbog 

 debitorkonto 
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 kreditorkonto 

 aktiver 

 regnskaber (statusopgørelse, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelse) 

 driftsregnskaber 

 

Et logistiksystem omfatter normalt: 

 

 behandling af salgsordrer 

 behandling af indkøbsordrer 

 produktion 

 lagerbeholdning – opbevaring, oplagring 

 forsendelse/transport 

 leverandør-/kundelister. 

 

3.1  

Virksomhedens revisionsspor skal omfatte: 

 

 salg 

 indkøb og indkøbsordrer  

 lagerstyring 

 oplagring (og bevægelser mellem oplagringssteder) 

 produktion 

 salg og salgsordrer 

 toldangivelser og dokumentation 

 forsendelse 

 transport 



Bilag 1b 
til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 154 

 bogføring, f.eks. fakturering, kredit- og debetnotaer, pengeoverførsler/betalinger. 

 

Underafsnit 3.2: Regnskabs- og logistiksystem  

 

3.2.1  

Angiv, om virksomheden anvender:  

 

a) hardware som f.eks.: 

 

 udelukkende en stand-alone pc  

 pc'er i et netværk 

 et serverbaseret computersystem 

 et mainframebaseret system 

 andet 

 

b) software såsom computerprogrammer, der gør det muligt for computeren at fungere og udføre softwareapplikationer, som understøtter 

virksomheden, f.eks. Windows, Unix osv. 

 

c) systemer såsom (oplys navnet på leverandøren): 

 

 en fuldt integreret ERP-løsning (Enterprise Resource Planning)  

 en kombination af regnskabs- og logistiksoftwareapplikationer  

 en virksomhedssoftwareløsning rettet mod små og mellemstore virksomheder  

 en softwareløsning udviklet af eller til virksomheden. 

 

NB: Under certificeringsprocessen skal virksomheden kunne dokumentere følgende: 

 omfanget af anvendelse af it 

 den anvendte platform og styresystemet 



Bilag 1b 
til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 155 

 funktionsadskillelse mellem udvikling, afprøvning og drift 

 opdeling af funktioner mellem brugere 

 hvordan adgangen til systemets forskellige dele styres 

 om der er foretaget ændringer af standardpakken 

 en liste over konti i bogholderiet 

 om der anvendes mellemliggende regnskaber til kontrolformål 

 hvordan betalingsforpligtelser vedrørende told/punktafgifter/moms er opført i bogholderiet 

 om virksomheden arbejder med batches 

 om lagerregnskab og finansbogholderi er forbundet med hinanden 

 hvordan optegnelserne forvaltes, hvis de vedligeholdes af en udenforstående softwareleverandør. 

 

3.2.3  

Hvis aktiviteterne, f.eks. opsætning af stamdata eller nøgledata, opdeles på mere end ét sted, angives det, hvilke aktiviteter der udføres på 

hvert enkelt sted. 

 

 

Underafsnit 3.3 Interne kontrolsystemer 

 

I henhold til artikel 25, stk. 1, litra f), i EUTK GF skal ansøgeren have en administrativ organisation, som svarer til arten og størrelsen 

af virksomheden, og som er egnet til at forvalte varestrømmen, og skal have interne kontrolforanstaltninger, der kan forebygge og afsløre 

ulovlige eller ureglementerede transaktioner.  

 

3.3.1  
Under besøg af revisorer skal virksomheden kunne dokumentere, at den kontrollerer egne procedurer regelmæssigt og fuldstændigt, har 

dokumentation for eventuelle ændringer og underretter de relevante medarbejdere om ændringerne.  

 

 

3.3.2  
Eksempler på typer af revision: 

 

 intern revision i virksomheden eller af moderselskabet 
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 ekstern revision foretaget af kunder, uafhængige regnskabsførere/revisorer, toldmyndigheder eller andre statslige myndigheder.  

 

Virksomheden skal endvidere stille rapporter til rådighed, når toldmyndigheden besøger virksomheden, og kunne dokumentere, at der er 

truffet foranstaltninger for at afhjælpe konstaterede mangler. 

 

3.3.3  

Stamdata eller basisfiler er nøgleoplysninger om virksomheden, f.eks. kundernes navne og adresser, leverandører, varekartoteker med 

oplysninger om varebeskrivelse, varekoder og oprindelse osv. 

 

 

Afsnit 3.4 Varestrømme  
 

3.4.1  

Virksomhedens registreringsprocedurer før og i forbindelse med varernes ankomst skal omfatte: 

 procedurer for indkøbsordrer 

 ordrebekræftelse 

 forsendelse/transport af varer 

 krav om ledsagende dokumentation 

 transport af varer fra grænsen til virksomhedens eller kundernes adresse 

 modtagelse af varer på virksomhedens eller kundernes adresse 

 betaling/afregning  

 hvordan, hvornår og af hvem varerne bogføres i lagerregnskabet. 

 

  Under oplagringen af varer: 

 en klar anvisning af, hvor varerne er placeret 

 sikker oplagring af farlige varer  

 om varebeholdning registreres efter værdi og/eller mængde  

 eksistens og hyppighed af lageroptælling 

 hvis varerne oplagres på en tredjeparts adresse, aftaler om afstemning af virksomhedens og tredjepartens lageropgørelse 

 om der anvendes et midlertidigt lager til oplagring af varerne. 
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  Under produktionen af varer:  

 oprettelse af produktionsordre 

 rekvirering af lagervarer og levering fra lager  

 produktionsproces, medarbejdernes ansvarsområder og opgørelser 

 modtagerkoder 

 registrering af det fremstillede produkt og ubrugt varebeholdning i lageropgørelsen 

 brug af standardproduktionsmetoder i fremstillingen. 

 

  Og under forsendelsen af varer:  

 modtagelse af kundeordrer og oprettelse af produktions- eller indkøbsordre 

 underretning af lageret om salgsordren/frigivelse af varerne  

 instruktioner til tredjepart, hvis varerne oplagres andetsteds 

 plukning 

 emballeringsprocedurer  

 hvordan, hvornår og af hvem lagersystemet opdateres. 

 

3.4.2  

Virksomhedens kontrol- og kvalitetssikringsprocedurer i forbindelse med varernes ankomst skal omfatte: 

 afstemning af indkøbsordre og de modtagne varer 

 procedurer for returnering/afvisning af varer  

 procedurer til bogføring og rapportering for små eller store forsendelser  

 procedurer til identificering og ændring af forkerte registreringer i lagersystemet 

 identificering af ikke-EU-varer i systemet. 

 

 Under oplagringen af varer:  

 registrering og kontrol af varebeholdningen 

 identificering af EU- og ikke-EU-varer (ikke relevant for et AEOS) 

 bevægelser og registrering af varer mellem forskellige lokaliteter inden for samme virksomhedsområde eller forskellige 

virksomhedsområder 

 procedurer til håndtering af beskadigede, forringede eller ødelagte varer, tab og lagerdifferencer.  
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Under fremstillingsprocessen  

 overvågning og ledelseskontrol af fremstillingsprocessen, f.eks. udbytte 

 hvordan uregelmæssigheder, variationer, spild, biprodukter og tab i fremstillingsprocessen håndteres 

 kvalitetskontrol af fremstillede varer og registrering af resultater 

 sikker bortskaffelse af farligt gods. 

 

Og under forsendelsen af varer:  

 forsendelses-/afhentningspapirer 

 transport af varer til kunden eller til grænsen ved reeksport 

 udarbejdelse af salgsfakturaer 

 instruktioner til agenten om reeksport og udarbejdelse/tilgængelighed/kontrol af bilag 

 kvittering for modtagelse af/dokumentation for forsendelse af varer 

 returnerede varer – kontrol, optælling og registrering på lager 

 betalings- og kreditnotaer 

 behandling af uregelmæssigheder og mangelfulde forsendelser. 

 

Underafsnit 3.5 Toldrutiner 

 

For at opfylde kriteriet i artikel 25, stk. 1, litra g), i EUTK GF skal ansøgeren, såfremt det er relevant, have indført tilfredsstillende 

procedurer for behandling af licenser og tilladelser indrømmet i overensstemmelse med handelspolitiske foranstaltninger eller handel 

med landbrugsprodukter. 

 

For at opfylde kriteriet i artikel 25, stk. 1, litra i), i EUTK GF skal ansøgeren sikre, at de relevante medarbejdere instrueres i, at 

toldmyndigheden skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldlovgivningen, og sørge for 

procedurer for at kunne informere toldmyndigheden om sådanne forhold. 

 

3.5.1  
Som importør, eksportør og oplagshaver skal virksomhedens procedure omfatte følgende: 

 

 hvordan virksomheden sikrer fuldstændigt og korrekt udfyldte samt rettidig indgivelse af de toldangivelser, den selv udarbejder, 

herunder kontrol af angivne oplysninger 
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 fremlæggelse eller tilgængelighed af dokumentation 

 opdaterede oplysninger (navne og adresser) på anvendte toldagenter/tredjeparter 

 hvordan toldagenter udpeges, f.eks. kontrol af deres troværdighed og egnethed, som virksomheden foretager, inden de udpeges 

 under hvilke omstændigheder de anvendes 

 kontrakter med angivelse af ansvarsområder, herunder hvilken form for repræsentation ved agent, f.eks. direkte, indirekte 

 hvordan virksomheden giver præcise og utvetydige instruktioner til toldagenten 

 hvordan der fremsendes dokumentation (f.eks. licenser, certifikater osv.) til toldagenten, herunder på hvilken måde den præsenteres og 

opbevares/returneres  

 hvad toldagenten skal gøre, hvis vejledningerne fra virksomheden er uklare 

 kontrol/verificering af, at toldagentens arbejde er udført korrekt og rettidigt 

 hvordan toldagenten underrettes om eventuelle fejl/ændringer, når angivelser er godkendt 

 behandling af uregelmæssigheder 

 frivillig indberetning af fejl til toldmyndigheden. 

 

Som tredjepartsrepræsentant skal følgende procedurer følges: 

 

 kontrakter med angivelse af ansvarsområder, herunder hvilken form for repræsentation, f.eks. direkte, indirekte 

 hvordan tredjepartsrepræsentanten sikrer fuldstændigt og korrekt udfyldte samt rettidig indgivelse af de toldangivelser, den selv 

udarbejder, herunder kontrol af angivne oplysninger 

 hurtig fremlæggelse eller tilgængelighed af dokumentation 

 hvordan medarbejderne bliver gjort opmærksomme på kundernes og kontraktmæssige krav  

 hvad der skal gøres, hvis kundernes instruktioner er uklare, eller oplysningerne er ukorrekte 

 hvad der skal gøres, hvis der opdages fejl/ændringer vedrørende godkendte angivelser 

 frivillig indberetning af fejl til toldmyndigheden. 

 

3.5.2  
Hvis der er belæg for disse instruktioner skal virksomheden under besøg af revisorer kunne dokumentere, at den kontrollerer egne 

procedurer regelmæssigt og fuldstændigt, har dokumentation for eventuelle ændringer og underretter de relevante medarbejdere om 

ændringerne.  

 

3.5.3  
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Hvis der findes procedurer for behandling af licenser og tilladelser, skal virksomheden under toldrevisorernes besøg kunne dokumentere, 

at den kontrollerer egne procedurer regelmæssigt og fuldstændigt, har dokumentation for eventuelle ændringer og underretter de relevante 

medarbejdere om ændringerne. 

 

3.5.4  

For at opfylde kriteriet i artikel 25, stk. 1, litra k), i EUTK GF skal virksomheden, hvor det er relevant, indføre tilfredsstillende procedurer 

til håndtering af import- og eksportlicenser for varer, der er pålagt forbud og restriktioner (f.eks. embargoer, farlige varer osv.), bl.a. 

foranstaltninger til at skelne varer, der er omfattet af forbud eller restriktioner, fra andre varer, tillige med foranstaltninger til at sikre 

overholdelsen af disse forbud og restriktioner. Vedrørende varer med dobbelt anvendelse, se spørgsmål 3.5.5. 

 

3.5.5  

Hvis virksomheden beskæftiger sig med varer, der hører under forordningen om varer med dobbelt anvendelse (dual use, Rådets 

forordning nr. 428/2009/EF), skal toldmyndighederne have udleveret en liste over disse varer. Toldmyndighederne skal ligeledes 

underrettes, hvis virksomheden har gennemført et internt overholdelsesprogram (Internal Compliance Programme (ICP)).  

 

 

Underafsnit 3.6 – Procedurer vedrørende sikkerhedskopiering, dataretablering og arkiveringsmåder 

  

For at opfylde kriteriet i artikel 25, stk. 1, litra h), i EUTK GF skal ansøgeren have indført tilfredsstillende procedurer for arkivering af 

virksomhedens regnskaber og information samt for beskyttelse mod tab af information. 

 

3.6.1  

Virksomhedens procedurer skal omfatte, hvilken form for medier dataene er lagret i, hvilket softwareformat dataene er lagret i, og om 

dataene komprimeres og på hvilket trin. Hvis der benyttes en tredjepart, angives det, hvilke aftaler der er, hvor hyppigt der foretages 

sikkerhedskopiering, og hvor disse og arkiverede oplysninger bliver placeret. 

 

 

Underafsnit 3.7 Beskyttelse af computersystemer 

 

For at opfylde kriteriet i artikel 25, stk. 1, litra j), i EUTK GF skal ansøgeren have indført de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at 

beskytte virksomhedens computersystem mod uautoriseret indtrængen og til at sikre virksomhedens dokumentation.  
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3.7.1  
For spørgsmål a): Virksomheden skal overveje følgende: 

 en opdateret sikkerhedsplan med beskrivelse af de foranstaltninger, der er indført til at sikre computersystemet mod uautoriseret 

adgang samt bevidst ødelæggelse eller tab af informationer. 

 oplysninger om, hvorvidt virksomheden har flere systemer på flere forskellige steder, og hvordan de kontrolleres  

 hvem der er ansvarlig for beskyttelse og drift af virksomhedens computersystem (dette ansvar bør ikke ligge hos én person alene, men 

hos flere personer, som kan føre tilsyn med hinandens handlinger)  

 oplysninger om firewalls, antivirusprogrammer og anden malwarebeskyttelse 

 driftsstabilitets- og katastrofe-beredskabsplan efter systemnedbrudsikkerhedskopieringsrutiner, herunder retablering af alle relevante 

programmer og data efter afbrydelser som følge af systemnedbrud 

 logfiler, hvor hver enkelt bruger og dennes handlinger registreres;  

 hvorvidt der løbende foretages sårbarhedsstyring af systemet, og hvem der står for dette. 

 

For spørgsmål b) angives, hvor ofte virksomheden tester systemet for uautoriseret adgang og registrerer resultatet heraf, og hvad 

virksomheden gør, når en sådan hændelse er indtruffet og har bragt systemet i fare.  

 

 

 

3.7.2  
Virksomhedens procedure for adgangsrettigheder skal omfatte følgende: 

 hvordan virksomheden udsteder adgangstilladelser og omfanget af adgang til computersystemerne (adgang til følsomme oplysninger 

bør være begrænset til medarbejdere, som er bemyndiget til at ændre og/eller tilføje data)  

 regler for passwords, hvor hyppigt de skal ændres, og hvem der kan udstede passwords, og 

 fjernelse/vedligeholdelse/opdatering af brugeroplysninger. 

 

 

 

Underafsnit 3.8 Dokumentationssikkerhed 

 

3.8.1  
Virksomhedens procedurer skal normalt omfatte følgende: 
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 registrering og sikkerhedskopiering af dokumenter, herunder scanning og mikrofiche, og adgangsbegrænsning  

 en opdateret sikkerhedsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der er indført for at sikre dokumenter mod uautoriseret adgang 

 samt forsætlig ødelæggelse eller tab heraf  

 lagring og sikker opbevaring af dokumenter, herunder ansvaret for deres håndtering 

 håndtering af hændelser, som bringer dokumentsikkerheden i fare. 

 

3.8.2  
Foranstaltningerne bør omfatte følgende:  

 

 test af virksomhedens system mod uautoriseret adgang og registrering af resultaterne 

 driftsstabilitetsplan og retablering efter uheld 

 dokumentation for, at der er truffet foranstaltninger til afhjælpning af en faktisk indtruffet hændelse. 

 

Afsnit IV – Økonomisk solvens  

(Artikel 39, litra c), i EUTK, artikel 26 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit III, bilag 2 til AEO Guidelines, punkt 3). 

 

Ved solvens forstås tilstrækkelig god økonomisk formåen til at kunne opfylde sine forpligtelser under behørig hensyntagen til 

erhvervsaktivitetens særlige karakteristika. Solvens er baseret på de seneste tre år. Hvis virksomheden har været etableret i mindre end tre 

år, vurderes dens økonomiske solvens på grundlag af de regnskaber og oplysninger, der er til rådighed (se spørgsmål 4.3). Disse 

regnskaber må kun vedrøre den juridiske enhed, som indgiver AEO-ansøgningen. Alle kendte oplysninger, som kan påvirke 

virksomhedens solvens inden for den nærmeste fremtid, skal oplyses i spørgsmål 4.4. 

 

4.1  
Angiv oplysninger om insolvens-, konkurs- eller likvidationsprocedurer, der er indledt mod virksomheden eller virksomhedens aktiver 

inden for de seneste tre år. 

 

4.2  
Dokumentation eller oplysninger kan også omfatte eventualforpligtelser eller -bestemmelser, nettoomsætningsaktiverne eller 

nettoanlægsaktiverne og immaterielle anlægsaktiver.  
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I nogle tilfælde kan det være normal praksis for en virksomhed at have negative nettoaktiver, f.eks. når en virksomhed oprettes af et 

moderselskab med henblik på forskning og udvikling, hvor forpligtelserne kan finansieres via lån fra moderselskabet eller en finansiel 

institution. Under disse omstændigheder er negative nettoaktiver ikke nødvendigvis udtryk for, at virksomheden ikke er i stand til at 

betale sin gæld. Toldmyndigheden kan imidlertid kræve yderligere beviser, såsom et tilsagn fra långiveren, henvisning til en garanti fra 

moderselskabet eller et lånedokument fra en bank for at opfylde kravet eller, hvis virksomheden er en eneejer eller et partnerskab, en liste 

over alle personlige aktiver, der anvendes til at understøtte virksomhedens solvens. 

 

NB: Til at fastslå virksomhedens økonomiske solvens kan toldmyndigheden kræve, at virksomheden forelægger de seneste 

årsregnskaber. Toldmyndigheden kan få brug for at kontrollere kopier af alle afsluttede årsregnskaber eller erklæringer for de seneste 

tre år under deres besøg. Toldmyndigheden vil også kunne anmode om at se de seneste driftsregnskaber for at kunne fastslå, hvordan 

virksomhedens aktuelle finansielle situation ser ud. 
 

 

Afsnit V – Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer  

(Artikel 39, litra d), i EUTK, artikel 27 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit IV) 

 

Bemærk: 

 

Dette afsnit vedrører kriteriet om praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer for AEO. Det skal kun udfyldes, hvis 

virksomheden søger om en AEOC-bevilling.  

 

For at opfylde kriteriet i artikel 27 i EUTK GF skal virksomheden eller virksomhedens ansvarlige for toldanliggender opfylde en af 

følgende standarder for praktisk kompetence: dokumenteret praktisk erfaring i mindst tre år med toldanliggender eller en 

kvalitetsstandard vedrørende toldanliggender, som er vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan. Alternativt skal virksomheden eller 

virksomhedens ansvarlige for toldanliggender have afsluttet en uddannelse inden for toldlovgivning i overensstemmelse med og af 

relevans for omfanget af dennes medvirken i toldrelaterede aktiviteter, og uddannelsen skal være udbudt af en af de enheder, som er 

anført i artikel 27, stk. 1, litra b), i EUTK GF: 

 

Virksomhedens ansvarlige for toldanliggender er i denne sammenhæng den person, der er omhandlet i 1.1.3 i selvevalueringsskemaet og 

de forklarende bemærkninger dertil. 

 

5.1.1.  
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Mulige metoder til at dokumentere praktisk erfaring med toldanliggender i mindst tre år er beskrevet nærmere i 2.IV.2.1 i AEO 

Guidelines . 

 

5.1.2.  
På tidspunktet for udarbejdelsen af disse forklarende bemærkninger pågår arbejdet med kvalitetsstandarder vedrørende toldanliggender 

vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan fortsat.  

 

5.2.1. 
For så vidt angår kurser, der omfatter toldlovgivningen, og som stemmer overens med og er relevante for virksomhedens involvering i 

toldrelaterede aktiviteter, skal det bemærkes, at der muligvis ikke udbydes relevante kurser i alle medlemsstater. Den økonomiske 

operatør kan følge kurser i alle EU-medlemsstater.  

 

 

Afsnit V – Sikkerheds- og sikringskrav  

(Artikel 39, litra e), i EUTK, artikel 28 i EUTK GF, AEO Guidelines, del 2, afsnit 5, bilag 2 til AEO Guidelines, punkt 4). 

 

Bemærk: 

 

Dette afsnit vedrører sikkerheds- og sikringskriteriet for AEO. Det skal kun udfyldes, hvis virksomheden søger om en AEOS-bevilling. 

Selvevalueringen i forbindelse med dette krav skal omfatte alle de virksomhedsområder, som er relevante for ansøgerens toldrelaterede 

aktiviteter. 

 

Virksomheden skal kunne dokumentere, at den er nøje bekendt med sikkerheds- og sikringsforanstaltninger, både internt og i 

forretningsaktiviteter med kunder, leverandører og eksterne serviceleverandører, alt efter hvilken rolle virksomheden har i den 

internationale forsyningskæde.  

 

Virksomheden må ikke forveksle dette med arbejdsmiljøkrav (se AEO Guidelines). 

Normalt forventes det, at de procedurer, der henvises til i dette afsnit, er tilstrækkelige og detaljerede nok til a) tydeligt at identificere 

både den ansvarlige person og dennes stedfortræder(e), og b) at stedfortræderen skal være i stand til at handle på den måde, som anvises 

af den ansvarlige.  
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Alle procedurer skal dokumenteres og stilles til rådighed for toldmyndigheden under revisionen af AEO-kriterierne og vil altid blive 

kontrolleret på stedet. 

 

De dokumenter, som virksomheden skal fremvise, navnlig under 6.1.2 a) og b), skal vise: 

 virksomhedens rolle i den internationale forsyningskæde 

 virksomhedens art og størrelse 

 trusler mod og risici for virksomheden. 

 

 

Underafsnit 6.1 – Generelle oplysninger om sikkerhed og sikring  

 

6.1.1. Ifølge artikel 28, stk. 1, litra h), i EUTK GF skal der udpeges en kontaktperson med ansvar for sikkerheds- og sikringsrelaterede 

spørgsmål. I denne forbindelse henviser sikkerhed og sikring kun til AEO-kriteriet. Det skal bemærkes, at dette ikke er relateret til 

"sikkerhed på arbejdspladsen", da dette falder uden for anvendelsesområdet for kriteriet om sikkerhed og sikring.  

 

6.1.2 a)  

 

Toldmyndigheden forventer, at der er foretaget en dokumenteret risiko- og trusselsvurdering, enten af virksomheden selv eller af et 

sikkerhedsfirma, hvis virksomheden benytter et sådant. Hvis denne vurdering mangler ved toldmyndighedens besøg, kan det medføre en 

automatisk anbefaling af, at ansøgningen afvises. 

Risiko- og trusselsvurderingen skal omfatte alle de lokaliteter, som er relevante for virksomhedens toldrelaterede aktiviteter. Formålet 

med selvevalueringen er at identificere de risici og trusler, der kan forekomme i den del af forsyningskæden, hvor virksomheden er aktiv, 

og at se nærmere på de tiltag, der træffes for at minimere disse risici og trusler. Den skal omfatte alle sikkerhedsrisici, som vedrører 

virksomhedens rolle i forsyningskæden, og skal f.eks. omfatte: 

 

 fysiske trusler mod lokaliteter og varer  

 finanspolitiske risici 

 kontraktlige aftaler for handelspartnere i forsyningskæden. 

 

En sådan vurdering skal omfatte følgende: 

 de varer, som virksomheden beskæftiger sig/handler med  

 specifik forvaltning af luftfragt/luftpost, hvis dette er relevant (adgang, håndtering, oplagring osv.) 
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 lokaliteter og bygninger til oplagring, fremstilling osv. 

 medarbejdere, herunder ansættelse, brug af vikarer, arbejdskraft i underentreprise 

 transport af varer, lastning og losning 

 computersystem, regnskaber og dokumenter 

 nyligt indberettede sikkerhedshændelser på et af ovennævnte områder. 

 

Virksomheden skal også kunne bevise, hvor ofte dokumentet revideres og opdateres, og procedurerne skal omfatte, hvordan hændelser 

indberettes, og hyppigheden af fremtidige revisioner. Toldmyndigheden vil også anmode om bevis for, hvordan og hvornår 

virksomhedens procedurer kommunikeres til både medarbejdere og besøgende. 

 

6.1.2 b) 
Hvis der ikke forelægges en sikkerhedsplan eller en risiko- og trusselsvurdering under toldmyndighedens besøg, kan det medføre en 

afkortning af besøget eller afslag på ansøgningen. 

For sikkerhedsplanen skal der foreligge et program vedrørende planen, som skal indeholde fortegnelser over ændringer, som er 

underskrevet og dateret af den ansvarlige person. 

 

6.1.3  
Virksomheden skal som minimum have en beskrivelse af de fem største risici, som virksomheden har konstateret. Toldmyndigheden 

forventer, at virksomheden har vurderet og medtaget disse i sin risiko- og trusselsvurdering sammen med sandsynligheden herfor, 

konsekvenserne heraf og eventuelle modforholdsregler. Af eksempler herpå kan nævnes: 

 smugling af ulovlige varer 

 forurening af produkter 

 indgreb i varer til eksport 

 uautoriseret adgang osv. 

 

 

6.1.4  

Beskriv kort, hvordan virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger bliver fastlagt, gennemført, overvåget og revideret. Det skal angives, 

hvem der er ansvarlig herfor. Der skal være en person på et passende niveau inden for organisationen, som har det overordnede ansvar for 

alle sikkerhedsforanstaltninger og den fornødne beføjelse til at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger, når det er nødvendigt. 

Hvis ikke, anføres de forskellige afdelinger som er involveret, og hvorledes den overordnede koordinering og ledelse gennemføres.  
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Hvis der anvendes et eksternt sikkerhedsfirma, skal den ansvarlige person forvalte kontrakten og sikre, at der findes en serviceaftale, som 

opfylder AEO-kravene som omhandlet i spørgsmålene i dette afsnit.  

Den ansvarlige person skal kunne forklare alle sikkerhedsforanstaltninger og have passende procedurer til at udarbejde, revidere og 

opdatere dem. Denne person vil normalt være ansvarlig for at udarbejde de dokumenter, som kræves i spørgsmål 6.1.2 a) og b).  

Toldmyndighederne forventer, at procedurerne er tilstrækkelige til, at en person, der fungerer som stedfortræder for den ansvarlige 

person, både vil være i stand til at påtage sig ansvaret og udføre opgaven. 

 

6.1.5  

Selv om sikkerhedsforanstaltningerne i mange tilfælde vil være specifikke for det enkelte sted, kan de procedurer, der benyttes til at 

opstille, implementere, overvåge og revidere foranstaltningerne, være de sammen for alle lokaliteter. Hvis foranstaltningerne ikke er de 

samme, kan det betyde, at toldmyndigheden vil aflægge et større antal besøg på de forskellige steder.  

 

6.1.6 a) og b) 

Virksomheden skal have dokumenterede procedurer, som gør det muligt og lettere for medarbejdere og om muligt også besøgende at 

indberette alle sikkerhedsrelaterede hændelser, f.eks. uautoriseret adgang, tyveri, brug af personale, der ikke bliver kontrolleret. Det skal 

fremgå, hvordan, til hvem og hvor indberetningen skal foretages. Desuden skal det af procedurerne fremgå, hvordan sådanne hændelser 

bliver undersøgt og afrapporteret og af hvem. 

Hvis svaret er "Nej", angives det, hvordan virksomheden agter at håndtere dette, og der angives en tidshorisont.  

Hvis svaret er "Ja", vedlægges en forklaring på, hvordan sikkerhedsinstruktioner kommunikeres til medarbejderne, og hvordan det sikres, 

at medarbejderne har set og forstået instruktionerne. Virksomheden skal også redegøre for, hvordan besøgende gøres opmærksomme på 

sikkerhedsinstruktioner. 

Se også spørgsmål 6.3.2. 

Når der henvises til "Sikkerhedsinstruktioner", må de ikke forveksles med instruktioner vedrørende arbejdsmiljø, og det skal gøres klart 

for besøgende og medarbejdere. 

 

6.1.7 a) og b) 

Dette spørgsmål vedrører sikkerhed i den internationale forsyningskæde og ikke hændelser vedrørende arbejdsmiljø.  

Eksempel:  

 tab på lageret 

 brudte forseglinger 

 beskadigede anordninger, der skulle sikre mod indgreb. 
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Hvis der har været sådanne hændelser, forventer toldmyndighederne, at virksomhedens sikkerheds- og sikringsprocedurer er blevet 

revideret og ændret, så hændelser af den art kan undgås fremover. Det skal også kunne dokumenteres, hvordan disse ændringer 

efterfølgende er blevet kommunikeret til medarbejdere og besøgende. 

Hvis der efter en revision af virksomhedens sikkerheds- og sikringsprocedurer foretages ændringer, skal de registreres som en revision 

med angivelse af dato og den eller de reviderede dele. 

 

6.1.8 a), b) og c)  

Virksomheden skal sikre, at den er i besiddelse af den oprindelige dokumentation, herunder vurderingsrapporten, hvis denne findes, da 

toldmyndighederne kan anmode om denne under besøget på stedet. Toldmyndigheden vil, når den forbereder og foretager revision, tage 

al relevant certificering i betragtning. 

Eksempel: 

 godkendt fragtagent (certifikat og vurderingsrapport) 

 kendt befragter (certifikat og vurderingsrapport) 

 TAPA (certifikat og vurderingsrapport) 

 ISO (certifikat og kvalitetsmanual). 

 ISPS 

 

6.1.9 

Svaret skal f.eks. indeholde oplysninger om farlige kemikalier, varer med høj værdi eller punktafgiftspligtige varer og en forklaring på, 

om disse optræder regelmæssigt eller uregelmæssigt.  

Eksempel: 

 særlig emballage 

 særlige oplagringskrav. 

Se også 6.5.1 (logistikprocedurer). 

 

6.1.10 a) og b) 
Svaret skal omfatte navn og adresse på sikkerhedsfirmaet/sikkerhedsfirmaerne og en angivelse af, hvor mange år de(n) har fungeret som 

virksomhedens sikkerhedsfirma, og om de(n) leverer andre tjenesteydelser.  

Hvis sikkerhedsfirmaet har foretaget en trusselsvurdering, skal det af svaret også fremgå, om identificerede risici er indarbejdet i 

virksomhedens risiko- og trusselsvurdering, jf. spørgsmål 6.1.2 a).  

Dokumenterne skal være forsynet med datoen for, hvornår vurderingen blev udført, og angive, om eventuelle anbefalinger er blevet fulgt. 

Dokumentet skal være til rådighed under toldmyndighedens besøg. 
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6.1.11  
Svaret skal vise, hvilke krav de forskellige kunder/forsikringsselskaber stiller, og hvilke varer der påvirkes af særlige krav, f.eks. særlige 

krav til emballage eller oplagring. 

Hvis virksomheden har en lang række produkter, og der stilles mange krav, er det tilstrækkeligt at sammenfatte disse. De vil blive 

undersøgt mere detaljeret under toldmyndighedens besøg. 

 

Underafsnit 6.2 – Bygningssikkerhed  

 

Med henblik på at overholde kriteriet i artikel 28, stk. 1, i EUTK GF, skal det sikres, at de bygninger, der anvendes til aktiviteter i 

forbindelse med AEOS-bevillingen, er beskyttet mod ulovlig indtrængen og er konstrueret af materialer, som kan modstå 

uvedkommendes forsøg på at skaffe sig adgang. 

 

6.2.1 a), b) og c) 

Dette omfatter også, om der er en synlig afgrænsning udadtil for virksomhedsområdet, f.eks. hegn og porte. Toldmyndigheden forventer, 

at alle udvendige og indvendige vinduer, porte og hegn er sikret, f.eks. med låseanordninger eller anden form for adgangsovervågnings- 

eller kontrolforanstaltninger, f.eks. interne/eksterne tyverialarmer eller interne tv-overvågningssystemer (CCTV). 

For spørgsmål a) til c): Oplysninger om, hvordan overholdelsen af disse procedurer kontrolleres, hvor hyppigt der foretages kontrol af 

bygninger og eventuelle hegn, hvordan sikkerhedsrelaterede hændelser indberettes og håndteres, skal fremgå af det i 6.1.2 a) eller b) 

omhandlede dokument. Der skal her henvises til det relevante afsnit eller den relevante side (revision/dato) i dette dokument.  

 

6.2.2 a) og b) 

Alle adgangsmuligheder skal angives her, helst med henvisning til planen over området, herunder nødudgange, der viser adgangstrapper, 

idet der skelnes mellem adgange til losning/lastning og almindelige adgange, offentlige adgangssteder og hvileområder for chauffører. 

Angiv, hvor en eventuel sikkerhedsvagt er placeret. 

Under beskrivelsen af, hvordan dette bliver overvåget, skal det, hvis der anvendes CCTV (f.eks. et statisk kamera eller et kamera til 

panorering og zoom), angives, hvordan det styres, og om billedet bruges proaktivt eller reaktivt. 

Ud over den ydre adgangskontrol skal også den indre adgangskontrol beskrives, og i givet fald intern adgang til fælles benyttede områder. 

Bekræft, om virksomhedsområdet er døgnåbent alle ugens dage (f.eks. skifteholdsarbejde) eller kun er åbent inden for normal arbejdstid. 

 

6.2.3 
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Angiv, hvor det er relevant, oplysninger om nødgeneratorer eller anordninger, der skal sikre permanent belysning i tilfælde af afbrydelse 

af den lokale strømforsyning, og hvordan disse vedligeholdes. 

 

6.2.4  
Hvordan identificeres nøgler, og hvilke procedurer findes der for at forhindre misbrug og tab af nøgler? 

Der skal være procedurer, som sikrer, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til nøgler til aflåste bygninger, steder, lokaler, sikrede 

områder, arkivskabe, sikkerhedsbokse, køretøjer og maskiner. Procedurerne skal også omfatte følgende: 

  et særligt udpeget sted, hvor nøglerne opbevares 

  en person, der har ansvaret for nøglerne 

  registrering af, hvem der bruger nøglerne, hvornår de benyttes og hvorfor, og hvornår de returneres 

  procedurer ved bortkomst eller manglende returnering af nøgler. 

 

Gør rede for eventuelle aflåsningsprocedurer, og i givet fald hvem der er ansvarlig for at aflåse området om natten og åbne det igen den 

næste arbejdsdag. 

Angiv eventuelle "nøgleanordninger", som "fjernbetjening" (som f.eks. anvendes til at fjernstyre en bom på en parkeringsplads), og hvem 

de er udleveret til. 

 

6.2.5 a), b), c) og d) 

Procedurerne skal omfatte følgende: 

 hvordan virksomheden kontrollerer/registrerer besøgende med private køretøjer, som ankommer til virksomhedsområdet 

 hvordan virksomheden kontrollerer medarbejdernes køretøjer på virksomhedsområdet 

 særligt udpegede parkeringsområder for besøgende og medarbejdere, som ikke ligger tæt på sikrede områder, f.eks. lasteområder, for at 

undgå tyveri, hindringer eller indgreb 

 kontrol af, af parkeringsregler overholdes. 

 

a) Forklar, om besøgendes biler holdes adskilt fra medarbejdernes biler. Virksomheden skal angive, om andre køretøjer har midlertidig 

adgang til virksomhedsområdet, f.eks. taxaer eller en personalebus.  

b) Virksomheden skal sørge for, at der er procedurer, som kan sikre, at tilladelser revideres og opdateres løbende, så det registreres, når 

medarbejderne udskifter deres biler. Angiv, om medarbejderne får tildelt en parkeringstilladelse, og hvilken mekanisme der benyttes ved 

ind- og udkørsel af parkeringspladsen, f.eks. en bom, hvortil der skal anvendes magnetkort. 

c) Gør rede for, hvordan kontrollen af køretøjer foregår, når f.eks. bommen er bemandet i travle perioder, for at kontrollere kødannelse og 

sikre, at alle køretøjer kontrolleres. 
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d) Beskriv eventuelle skriftlige regler for parkering af biler, og hvordan disse meddeles til medarbejderne. Angiv, om sådanne regler er 

omfattet af sikkerhedsvurderingen. 

 

 

Underafsnit 6.3 – Adgang til virksomhedsområdet  

 

For at forhindre indgreb i varer skal ansøgeren i henhold til artikel 28, stk. 1, i EUTK GF have truffet passende foranstaltninger for at 

forhindre uautoriseret adgang til kontorer, forsendelsesområder, lasteområder, fragtlagre og andre relevante steder.  

 

6.3.1 a) og b) 

Virksomheden skal kort beskrive processen og i givet fald præcisere, om der er særlige regler, som skal følges på stedet. I tilfælde af flere 

steder kan det være nyttigt at beskrive eller lave en skitse over de forskellige steder. Det skal fremgå, hvem der har adgang til hvilke 

områder, bygninger og lokaler, og hvordan dette kontrolleres, f.eks. med tastatur eller magnetkort. Ved adgangsbegrænsninger bør der 

tages højde for risiko- og trusselsvurderingen i 6.1.2a).  

Virksomhedens systemer skal kunne identificere forsøg på uautoriseret adgang og kunne overvåge disse. 

Beskriv det system, som anvendes til at identificere medarbejdere og til at skelne dem fra besøgende, f.eks. id-kort. 

  

6.3.2 a) og b) 

Svaret skal relatere til risiko- og trusselsvurderingen, der er beskrevet i 6.1.2 a) og b). Der skal gives nærmere oplysninger om et eventuelt 

samarbejde med andre sikkerhedsorganisationer/retshåndhævende myndigheder, som også har erfaring med sådanne forhold.  

Vær også opmærksom på svaret i 6.1.6 og de forklarende bemærkninger dertil. 

 

6.3.3  
Toldmyndigheden bør inden besøget have en plan over stedet. Det er ikke obligatorisk, men det kan hjælpe toldmyndigheden med 

forberedelsen af revisionen og kan reducere den tid, der skal bruges på hvert enkelt sted.  

Planen kan være eller kan omfatte et satellit-/internetbillede af stedet. 

Billedet eller planen skal være forsynet med dato og være unikt identificerbart med et revisionsspor til AEO-ansøgningen.  

 

6.3.4  
Virksomheden skal være særlig opmærksom på andre virksomheder på området, som er lejere og ikke leverandører til eller for 

virksomheden. Lejere kan udgøre en særlig sikkerhedsrisiko, og alle aftaler, f.eks. om særskilt indgang og ophold på området, skal 

beskrives i korthed. 
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Se også 6.12. 

 

 

Underafsnit 6.4 – Lastenheder 

 

For at opfylde kriteriet i artikel 28, stk. 1, litra c) i EUTK GF skal der være foranstaltninger til håndtering af varer, bl.a. beskyttelse mod 

uautoriseret tilførsel eller ombytning, forkert håndtering af varer og indgreb i lastenheder. 

 

Lastenheder omfatter containere, tanke, varevogne, lastbiler, køretøjer, rørledninger osv., som varerne transporteres i. Der skal være 

procedurer til undersøgelse af, om lastenheden er intakt inden lastning. Under toldmyndighedens besøg skal der stilles oplysninger til 

rådighed om ejerne/leverandørerne af lastenhederne. 

 

6.4.1  

Lastenhederne skal sikres mod beskadigelse, ved f.eks. at have dem under konstant overvågning, at opbevare dem i et sikkert, aflåst 

område eller at kontrollere dem inden brug. Kun behørigt identificerede og autoriserede personer må have adgang til lastenhederne. 

Procedurerne skal omfatte følgende: 

 hvordan adgangen til det område, hvor lastenhederne opbevares, kontrolleres (f.eks. personale, eksterne lastbilchauffører, osv.) 

 at det kun er autoriserede personer, som har adgang 

 hvordan overvågningen af enhederne til enhver tid sikres, f.eks. udpegede ansvarlige medarbejdere og stedfortrædere. 

 

6.4.2 

Procedurerne skal omfatte følgende: 

 hvem der er den ansvarlige person, som hændelser skal indberettes til 

 hvordan hændelser indberettes og registreres 

 hvilke foranstaltninger der skal træffes, herunder indberetning til retshåndhævende myndigheder/den øverste ledelse 

 revision og ændring af eksisterende procedurer 

 underretning af medarbejdere om eventuelle ændringer. 

Toldmyndigheden forventer at se dokumentation for disse kontroller under besøget. 

 

6.4.3 a) og b) 
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Beskriv, hvilken type forseglinger virksomheden anvender, og hvilke normer der bliver opfyldt med sådanne forseglinger. Angiv navnet 

på producenten, proceduren for udstedelse af forseglinger og for registrering af udstedelsen deraf samt brug og fjernelse.  

Beskriv, hvilke procedurer der er for håndtering af brudte og manipulerede forseglinger. 

6.4.4  

Alt efter hvilken type lastenhed der benyttes, skal der gennemføres en syvpunktsinspektion (også af traktoren/trækkøretøjet):  

 forside  

 venstre side  

 højre side  

 gulv  

 loft/tag  

 inder-/yderdøre  

 yderside/undervogn.  

 

6.4.5 a) – d)  

Vedligeholdelsen skal foretages rutinemæssigt og ikke kun ved beskadigelse eller uheld. Hvis vedligeholdelsen foregår eksternt eller ikke 

overvåges af virksomhedens medarbejdere, skal det kontrolleres, om lastenheden er intakt, når den returneres til virksomheden. 

Procedurerne skal omfatte følgende: 

 kravene til medarbejderne om at kontrollere, om lastenhederne er intakte ved returnering 

 hvilke kontroller der gennemføres, hvornår de gennemføres og af hvem 

 hvordan virksomhedens procedurer kommunikeres til medarbejderne 

 ledelseskontrollen og hyppigheden deraf for at sikre, at lastenhederne bliver undersøgt igen. 

 

Forklar, om alle lastenheder undersøges rutinemæssigt, inden indgående last accepteres, og inden varer læsses til forsendelse, og om 

virksomheden har indført procedurer herfor i de dokumenter, som der henvises til i 6.1.2 a) og b). 

 

Underafsnit 6.5 – Logistisk proces 

 

6.5.1 a) – d) 

Dette omfatter flytninger af virksomhedens importerede og/eller eksporterede varer mellem virksomhedsområdet og grænsen, inden for 

EU og mellem forskellige af virksomhedens områder. 
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Virksomheden skal nævne alle de transportmidler, der bliver anvendt fra og til virksomhedsområdet og videre i den internationale 

forsyningskæde. Angiv de anvendte transportmidler. 

Se også 6.12 (Eksterne tjenesteydere), hvis virksomheden anvender eksterne tjenesteydere. 

 

 

 

Underafsnit 6.6 – Modtagne varer  

 

Med henblik på at opfylde kriteriet i artikel 28, stk. 1, litra b), i EUTK GF skal der være en passende adgangskontrol, som kan forhindre 

uautoriseret adgang til forsendelsesområder, lasteområder og fragtlagre. 

 

6.6.1 a) og b) 

Disse procedurer skal starte fra det øjeblik, hvor en ordre afgives, til varen leveres til den internationale forsyningskæde. 

De dokumenterede procedurer skal vise varestrømmen med alle tilhørende dokumenter og omfatte andre involverede parter som 

leverandører, pakkere, chauffører osv. 

 

6.6.2  

Hvis der er indgået aftaler om sikkerhedsforanstaltninger med indenlandske og/eller udenlandske leverandører (i eller uden for EU), skal 

medarbejderne gøres bekendte med disse aftaler, og der skal indføres procedurer til at kontrollere, at aftalerne overholdes. Angiv, hvordan 

medarbejderne underrettes om sikkerhed, hvor ofte der foregår efteruddannelse af dem, og hvilken dokumentation herfor der kan 

forelægges toldmyndigheden i tilfælde af AEO-revision. 

 

Procedurerne skal også omfatte følgende:  

 udpegning af medarbejdere, der har ansvaret for at tage imod fragtmand og varer ved ankomst 

 opdatering af planen over forventede ankomster 

 håndtering af uventede ankomster  

 registrering af de transport- og tolddokumenter, som ledsager varerne  

 afstemning af varerne med de tilhørende transport- og tolddokumenter  

 kontrol af, at forseglinger er ubrudte  

 registrering af gennemførte kontroller og resultaterne heraf 

 underretning af toldmyndigheden om modtagelse af varerne, så den kan gennemføre kontrol heraf 

 vejning/optælling og afstemning af varerne med plukkelisten/indkøbsordren 
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 kvalitetskontrol 

 kontrol af, at varerne er tilstrækkeligt mærket, inden de overføres til lageret, så de kan identificeres  

 identificering og indberetning af afvigelser eller fejl i kvalitetskontrollen  

 underretning af indkøbsafdelingen og administrationen om, at varerne er modtaget.  

 

Det afhænger for eksempel af, om virksomheden beskæftiger sig med varer med høj værdi/farlige varer. Aftalen kan omfatte, at varerne: 

 skal ankomme i samme tilstand, som da de forlod leverandøren 

 til enhver tid skal være forseglede 

 ikke har overtrådt nogen sikkerheds- og sikringskrav. 

 

Procedurerne skal omfatte følgende: 

 underretning af de medarbejdere, som er ansvarlige for at tage imod indgående varer, om sådanne aftaler, så de ved, hvad de skal 

gøre, hvis der konstateres uregelmæssigheder 

 regelmæssig revision og opdatering af disse procedurer  

 ledelses-/tilsynskontrol for at sikre, at medarbejderne følger disse krav. 

 

6.6.3 a) og b)  

Ved den forseglede lastenheds ankomst skal der være procedurer til at sikre, at forseglingen behandles korrekt. Det kan f.eks. være en 

visuel kontrol for at sikre, at a) forseglingen er intakt, og b) at der ikke er tegn på indgreb. Når der er udført en visuel kontrol, kan den 

autoriserede person derefter kontrollere forseglingen fysisk med et passende tryk for at sikre, at forseglingen stadig er intakt. 

 

6.6.3 c) 

Hvis virksomheden beskæftiger sig med særlige varetyper, der kræver specifikke sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. luftfragt/luftpost), skal 

procedurerne omfatte, hvordan de anvendes/kontrol af anvendelsen. Hvis virksomheden f.eks. er en godkendt fragtagent, om og hvordan 

transportørangivelsen kontrolleres samt transportørens identitet ved transport af sikker luftfragt/luftpost fra en kendt befragter.  

 

6.6.5  
Afhængigt af varernes art er det ikke altid relevant at tælle, veje eller kvantificere varerne. Der kan være en alternativ metode til at opgøre 

indgående varer og dokumentere overholdelse af metoden.  

 

6.6.6  
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Procedurerne skal omfatte følgende: 

 hvordan og på grundlag af hvilke dokumenter, hvornår og af hvem de modtagne varer registreres i lagerregnskabet 

 sammenholdelse af varerne med ladelister og indkøbsordrer  

 registrering af varer i lagerregnskab, så snart som muligt efter varernes ankomst.  

 

6.6.7 a) og b) 

Der skal være en klar adskillelse af de funktioner, hvor varerne bestilles (indkøb), modtages (oplagring), registreres i systemet 

(administration) og fakturaen betales. Funktionsadskillelsen afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet. 

 

Underafsnit 6.7 – Oplagring af varer 

 

Dette underafsnit omfatter kun oplagring af varer, som indgår i en international forsyningskæde. 

 

6.7.1 – 6.7.5 

 

Procedurerne skal omfatte følgende: 

 et afgrænset område til oplagring af varerne, som er både sikkert og sikret og kendt af kontrolmedarbejderne 

 et oplagringsområde, som kun er tilgængeligt for autoriserede medarbejdere 

 regelmæssige lageropgørelser 

 kontrol af indgående varer, overførsel til andre virksomhedsområder, permanent og midlertidig fjernelse 

 foranstaltninger i tilfælde af uregelmæssigheder, afvigelser, tab eller tyveri 

 håndtering og bearbejdning af varer og returnering til lager 

 adskillelse af forskellige varetyper, f.eks. fællesskabsvarer, ikke-fællesskabsvarer, varer med høj værdi, farlige varer 

 vedligeholdelse og opdatering af lageropgørelser, herunder varernes placering 

 behandling af alle forhold vedrørende den fysiske sikkerhed for lagerfaciliteterne. 

 

Sikkerhedsstandarderne afhænger af varetypen samt virksomhedens størrelse og kompleksitet, som kan være lige fra et enkelt lokale i en 

kontorbygning til en stor virksomhed med flere lokaliteter, som opererer i flere medlemsstater. 

 

6.7.6 

I tilfælde af underentreprise angives den eller de virksomheder, som er ansvarlig for oplagringen. 
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Underafsnit 6.8 – Varefremstilling/produktion 

 

Dette underafsnit omfatter kun fremstilling af varer, som indgår i en international forsyningskæde. 

Udfyld kun spørgsmål 6.8.1 – 6.8.4, hvis de er relevante for virksomheden. Fremstilling/produktion kan i denne forbindelse omfatte en 

række aktiviteter, lige fra fremstilling/produktion af råmaterialer til montering af indkøbte dele.  

 

6.8.1 a) og b) 

Der gøres rede for, om de medarbejdere, der arbejder med fremstilling/produktion, er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Beskriv, hvor 

på virksomhedsområdet varefremstillingen/-produktionen foregår, og hvis det er muligt, angives placeringen på en kopi af planen over 

virksomhedsområdet. Se også 6.2.3. 

 

6.8.2  

Svaret bedes uddybet ved at henvise til den risiko- og trusselsvurdering, som er beskrevet i spørgsmål 6.1.2 a) og b). Al kontrol af, om 

procedurerne er overholdt, skal vedlægges passende dokumentation, som er underskrevet og dateret. 

 

6.8.3  

Angiv, om der er brugt teknologiske hjælpemidler til emballering og hvilke (f.eks. vægtkontrol eller interne tv-overvågningssystemer 

m.v.). Beskriv også sikringsprocedurer, både for de enkelte pakker og for hvordan pakkerne samles på f.eks. paller. Angiv, om 

modtageren (adresse/land) er kendt, og hvordan denne viden kontrolleres.  

 

6.8.4 

Beskrivelsen skal omfatte en henvisning til kontrakt- og/eller serviceaftaler med en tredjepart. Toldmyndigheden vil anmode om at se 

disse. 

Det gælder også, hvis pakkerne er blevet konsolideret. 

 

Underafsnit 6.9 – Lastning af varer 

 

6.9.1 a) og b) og 6.9.2 a), b) og c) 

 

Der skal udpeges medarbejdere til at kontrollere lastning af varer for at undgå, at varer lastes eller henstår uden overvågning. 

Procedurerne skal omfatte følgende:  
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  udpegning af medarbejdere, der har ansvaret for at tage imod chaufføren og laste varerne  

  udpegede medarbejdere skal være til stede til enhver tid 

  procedure, hvis de udpegede medarbejdere ikke er til rådighed, f.eks. udpegning af stedfortrædere  

  lastning af varer må kun foregå under overværelse af autoriserede medarbejdere 

  vejning, optælling, afstemning og mærkning af varer 

  håndtering af afvigelser/uregelmæssigheder 

  anvendelse af forseglinger og registrering i dokumenter/optegnelser, så det sikres, at der er anvendt forseglinger på relevante 

varer, at de opfylder fastlagte standarder og anvendes i overensstemmelse med gældende lovkrav 

  registrering af de transport- og tolddokumenter, der ledsager varerne  

 afstemning af varerne med de tilhørende transport- og tolddokumenter  

 registrering af gennemførte kontroller og resultaterne heraf 

 underretning af toldmyndigheden om afsendelse af varerne, så den kan gennemføre kontrol heraf 

 underretning af salgsafdelingen og administrationen om, at varerne er afsendt 

 hvordan (på grundlag af hvilke dokumenter), hvornår og af hvem de læssede varer registreres i lageropgørelsen  

 sammenholdelse af varer med ladelister og salgsordrer  

 registrering af udtagelse af varer fra lager, hurtigst muligt efter at de er afsendt 

 kundernes kvittering for modtagelse af varerne og angivelse af eventuelle uregelmæssigheder  

 dokumentation for eksport, hvor dette er relevant. 

 

6.9.3  

Dette besvares kun, hvis kunderne har aftalt særlige krav med virksomheden, f.eks. at alle varer skal forsegles, pakkes og mærkes på en 

bestemt måde i tilfælde af røntgenscanning. I så fald skal medarbejderne være bekendte med disse aftaler, og procedurerne skal omfatte 

ledelses-/tilsynskontrol for at sikre, at medarbejderne følger kravene hertil. Disse procedurer skal revideres og opdateres løbende.  

 

Se også svaret i 6.1.11. 

 

6.9.7  
Beviser, der understøtter dette afsnit, bør henvises til det relevante område inden for risiko- og trusselsvurderingen beskrevet i spørgsmål 

6.1.2. a) og b). 

Uregelmæssigheder kan omfatte returvarer fra kunder, uautoriserede chauffører, beskadigede sikringsanordninger. 
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Underafsnit 6.10 – Sikkerhedskrav til handelspartnere 

 

For at opfylde kriteriet i artikel 28, stk. 1, litra d), i EUTK GF skal virksomheden træffe foranstaltninger, der gør det muligt 

tydeligt at identificere virksomhedens handelspartnere, og ved at indgå passende kontrakter eller træffe andre passende 

foranstaltninger i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel sikre, at disse handelspartnere sikrer deres del af den 

internationale forsyningskæde. 

 

Handelspartnere kan være leverandører (af varer eller tjenesteydelser) eller kunder.  

 

6.10.1  
Svaret forventes at kunne dokumenteres med bilag. Toldmyndigheden forventer at kunne få forelagt denne dokumentation. 

Dokumentationen skal omfatte en liste over udførte kontroller. Denne liste skal være til rådighed for toldmyndigheden under dennes 

besøg. 

 

 

6.10.2 a) og b) 

Virksomheden er primært ansvarlig for sin del af den internationale forsyningskæde, for varer, der er i dennes varetægt, og for de 

faciliteter, denne driver. Ikke desto mindre afhænger sikkerheden i den internationale forsyningskæde også af virksomhedens 

handelspartneres sikkerhed, og virksomheden skal træffe alle mulige foranstaltninger for at sikre, at dens handelspartnere overholder 

AEO-sikkerhedskravene.  

 

Krav til leverandørerne kan f.eks. være, at alle varer skal mærkes, forsegles og pakkes på en bestemt måde i tilfælde af røntgenscanning 

osv., og at de overholder fastlagte internationale standarder.  

 

Hvor sådanne krav findes, skal virksomhedens procedurer omfatte følgende: 

 om muligt regelmæssige besøg hos leverandøren for at kontrollere, at kravene bliver opfyldt  

 information til medarbejderne om disse procedurer, så varerne bliver kontrolleret korrekt, når de ankommer 

 procedurer for medarbejdernes indberetning af uregelmæssigheder/hændelser 

 ledelses-/tilsynskontrol for at sikre, at medarbejderne følger disse krav 

 afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af konstateret manglende overholdelse af disse aftaler 

 regelmæssig revision og opdatering af procedurer. 
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Toldmyndigheden forventer at kunne få forelagt denne dokumentation. Dokumentationen skal omfatte en liste over udførte kontroller. 

Denne liste skal være til rådighed for toldmyndigheden under dennes besøg. 

 

 

6.10.3  

Svaret forventes at kunne dokumenteres med bilag. Toldmyndigheden forventer at kunne få forelagt denne dokumentation. 

Dokumentationen skal omfatte en liste over udførte kontroller. Denne liste skal være til rådighed for toldmyndigheden under dennes 

besøg. 

Toldmyndigheden forventer, at overtrædelser af sådanne aftaler fremgår af de i 6.1.2 a) og b) omhandlede dokumenter, og at der er en 

passende revision af procedurer og supplerende modforholdsregler. 

 

Underafsnit 6.11 – Personalesikkerhed 

 

For at opfylde kriteriet i artikel 28, stk. 1, litra e) og g), i EUTK GF skal virksomheden: 

a) i det omfang, national ret tillader, foretage sikkerhedsscreening af personer, der forventes at skulle bestride sikkerhedsmæssigt 

følsomme stillinger, og foretage baggrundskontrol af nuværende medarbejdere i sådanne positioner regelmæssigt, og når 

omstændighederne kræver det 

b) sørge for, at personalet med ansvarsområder af relevans for sikkerhedsspørgsmål regelmæssigt deltager i programmer for at øge deres 

 bevågenhed angående sikkerhedsspørgsmål. 

 

6.11.1 a), b) og c) 

Virksomhedens ansættelsespolitik skal afspejle de sikkerhedskrav, som er baseret på virksomhedens risikovurdering. Procedurerne skal 

omfatte følgende: 

 gennemførelse af baggrundskontrol af nye og aktuelle medarbejdere, der skal arbejde i eller flytte til sikkerhedsfølsomme 

stillinger 

 indhentning og gennemgang af referencer i forbindelse med ansættelsen 

 identificering af kritiske sikkerhedsstillinger og gennemførelse af nødvendig kontrol vedrørende såvel afsonede som ikke afsonede 

domme 

 krav til medarbejdere om at informere deres overordnede om politiadvarsler/kautioner, verserende retssager og/eller domme  

 inddragelse af adgang til computer og returnering af adgangskort, når medarbejdere siger op eller afskediges 

 oplysninger fra medarbejderne om eventuel anden ansættelse. 

Al kontrol af, om reglerne er overholdt, skal dokumenteres behørigt med initialer og dato på en liste over udførte kontroller. 
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6.11.2 a) og b)  

Der skal være fastsat procedurer herfor i de dokumenter, der henvises til i 6.1.2. a) og b). De skal omfatte, hvordan personer, som det 

overvejes at ansætte, skal kontrolleres, inden de tilbydes ansættelse, og indslusning og oplæring skal omfatte virksomhedens 

sikkerhedsinstruktioner. Alle nye medarbejdere skal skrive under på, at de har forstået instruktionerne. Procedurerne skal også omfatte, 

hvilke foranstaltninger der træffes, hvis eksisterende medarbejdere flyttes til sikkerhedsfølsomme områder. 

 

6.11.3 a), b), c) og d) 

Alle medarbejdere skal have en passende oplæring i sikkerheds- og sikringskrav, bl.a. sikkerhedsprotokoller, afsløring af 

indtrængen/indgreb og indberetning af hændelser samt risici, der kan vedrøre den internationale forsyningskæde. Der skal være en enhed 

eller en gruppe af personer (interne eller eksterne), som er ansvarlig for efteruddannelse af medarbejderne. Uddannelsen skal opdateres, 

hvis der sker ændringer, og der skal føres en liste over alle uddannelsesaktiviteter. 

For eventuelle eksterne leverandører skal der udarbejdes en passende serviceaftale. Se også 6.12.1. 

 

6.11.4 a) og b) 

Virksomheden skal have fastlagt sikkerhedskrav for anvendelse af midlertidigt ansatte. Procedurerne skal omfatte følgende: 

 kontrakter med arbejdsformidlingsbureauer med angivelse af niveauet af den sikkerhedskontrol, der skal gennemføres for medarbejdere 

før og efter ansættelsen 

 kun brug af kendte bureauer, som opfylder kravene 

 samme sikkerhedsstandarder for både midlertidigt ansatte og fastansatte medarbejdere (se under 6.11.1). 

Virksomheden skal stille alle sådanne kontrakter til rådighed under toldmyndighedens besøg. 

 

Toldmyndigheden forventer, at alle midlertidigt ansatte er blevet kontrolleret efter samme standard som fastansatte medarbejdere. Da 

sådanne medarbejdere normalt rekrutteres via et eksternt vikarbureau, skal sådanne bureauer være underlagt serviceaftaler (se også 6.12), 

ligesom der skal være procedurer, som sikrer, at de i disse aftaler vedtagne standarder overholdes af bureauet, og at der er dokumentation 

herfor i virksomhedens optegnelser. 

 

Underafsnit 6.12 – Eksterne tjenester 

 

I artikel 28, stk. 1, litra f), i EUTK GF fastlægges det, at ansøgeren skal råde over passende sikkerhedsprocedurer for eventuelle eksterne 

tjenesteydere, med hvilke der er indgået kontrakt. Sådanne tjenesteydere kan omfatte områder som transport, sikkerhedsvagter, rengøring 

og vedligeholdelse, eksterne entreprenører. 
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6.12.1 a), b) og c) 

For a)-b) skal virksomheden i forbindelse med toldmyndighedens besøg stille alle kontrakter og serviceaftaler til rådighed, som omfatter 

identitetskontrol af medarbejdere og andre forhold i forbindelse med sådanne eksterne tjenesteydere. Under besøget skal virksomheden 

kunne forelægge en liste over alle firmaerne og de tjenesteydelser, de leverer. 

For c) beskrives det, hvordan virksomheden kontrollerer kontrakten, håndterer uregelmæssigheder og reviderer procedurerne. Svaret 

bedes uddybet ved at henvise til den risiko- og trusselsvurdering, som er beskrevet i spørgsmål 6.1.2 a) og b). Al kontrol af, om 

procedurerne er overholdt, skal vedlægges passende dokumentation, som er underskrevet og dateret. 
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Bilag 1 

Samtykke til, at der offentliggøres AEO-oplysninger på TAXUD's hjemmeside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at oplysningerne i AEO-bevillingen offentliggøres i fortegnelsen over autoriserede 
økonomiske operatører.  
 
Underskrift…………………………………… 
Undertegnedes stilling……………………… 
(Det udfyldte spørgeskema underskrives af en direktør/partner/eneejer, alt efter hvad der er relevant, men i dette tilfælde 
anbefales det, at samtykket gives af en bemyndiget underskriver) 
Dato:…………………………………………. 

 

Samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre gennemførelsen af internationale 

aftaler med tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og 

foranstaltninger vedrørende sikkerhed. 
 

 
 
 
 

Jeg giver hermed mit samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre gennemførelsen af 
internationale aftaler med tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og 
foranstaltninger vedrørende sikkerhed: 
 
 
Underskrift…………………………………… 
Undertegnedes stilling……………………… 
(Det udfyldte spørgeskema underskrives af en direktør/partner/eneejer, alt efter hvad der er relevant, men i dette tilfælde 
anbefales det, at samtykket gives af en bemyndiget underskriver) 
Dato:…………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hvis der er givet samtykke til gensidig anerkendelse, oplyses følgende: 
 
Omskrevet navn:……………………………….. 
Omskrevet vejnavn og nummer:...................... 
Omskrevet postnr. og by:............................... 
 
Kun latinske tegn bør anvendes som kodificeret i http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf. 
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Bilag 2 

 

 Tabel med kriterier, som gælder for de forskellige operatører i den internationale 

forsyningskæde 

    
    Fabrikant Eksportør Speditør 

Oplags-

haver 
Toldagent 

Trans-

portør 
Importør 

                  

0 Generelle oplysninger               

0.1. 
Guidelines for autoriseret 

økonomisk operatør 
AEOC/AEOS 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

0.2. 
Inddragelse af 

virksomhedens afdelinger 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

1 Oplysninger om virksomheden               

1.1. 

Generelle 

virksomhedsoplysninger 

(1.1.1. til 1.1.11. 

udfyldes kun, hvis 

spørgsmålene ikke allerede 

er besvaret under de 

obligatoriske oplysninger i 

AEO-ansøgningen) 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.1. 

Navn, adresse, 

etableringsdato og 

selskabsform på den 

ansøgende virksomhed 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.2. 

Fuldstændige oplysninger om 

hovedaktionærer, 

bestyrelsesmedlemmer 

og/eller ledelse 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 
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1.1.3. 

Navn på den person, der er 

ansvarlig for ansøgerens 

toldanliggender  

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.4. 

Virksomhedens aktiviteter 

og placering i den 

internationale 

forsyningskæde  

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.5. 
Specifikation af 

lokaliteter 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.6. Associerede virksomheder AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.7. 

Beskrivelse af 

virksomhedens interne 

organisationsstruktur og 

opgaver/ansvar for hver 

enkelt afdeling 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.8. Navne på de øverste ledere AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.9. Antal medarbejdere AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.10

a  

Samtykke til 

offentliggørelse på TAXUD's 

websted 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.1.10

b 

Samtykke til gensidig 

anerkendelse 
AEOS 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

    Fabrikant Eksportør Speditør 
Oplags-

haver 
Toldagent 

Transpor-

tør 
Importør 

1.2. Omsætning                

1.2.1. 
Årlig omsætning – 

fortjeneste eller tab 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.2.2. Lagerfacilitet AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.2.3. 
Antal og værdi af 

toldangivelserne 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.2.4. Afgiftsbeløb AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

1.2.5. 
Planlagte strukturelle 

ændringer i virksomheden 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 
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1.3. 
Statistikker over 

toldforhold 
              

1.3.1. 
Repræsentation inden for 

toldanliggender 
  AEOC/AEOS     AEOC/AEOS   AEOC/AEOS 

1.3.2. Tarifering af varer AEOC/AEOS* AEOC/AEOS     
AEOC/AEOS 

  
AEOC/AEOS 

1.3.3. Fastlæggelse af toldværdi AEOC/AEOS* AEOC/AEOS*     
AEOC/AEOS 

  
AEOC/AEOS 

1.3.4. Oprindelse af varer AEOC/AEOS* AEOC/AEOS     
AEOC/AEOS 

  
AEOC/AEOS 

1.3.5. 
Antidumpingtold eller 

udligningstold 
AEOC/AEOS*       

AEOC/AEOS 
  

AEOC/AEOS 

                  

2 Overholdelse af regler                

2.1. 

Konstaterede overtrædelser 

af told- og 

skattelovgivning 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

2.2. 

Ansøgninger om andre 

toldbevillinger og -

certificeringer 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

3 
Ansøgerens regnskabs- og 

logistiksystem 
              

3.1. Revisionsspor               

3.1.1. 
Væsentlige elementer i 

revisionsspor 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

3.2. 
Regnskabs- og 

logistiksystemer 
              

3.2.1. It-udstyr AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 
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3.2.2. 
Sondring mellem EU-varer og 

ikke-EU-varer. 

AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  

3.2.3. Placering af it-aktiviteter AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

    Fabrikant Eksportør Speditør 
Oplags-

haver 
Toldagent 

Transpor-

tør 
Importør 

3.3. Internt kontrolsystem               

3.3.1. Interne kontrolprocedurer AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.3.2. 
Revision af interne 

kontrolprocedurer 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.3.3. Kontrol af computerfiler AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.4. Vareomsætning               

3.4.1. Registreringsprocedurer AEOC/AEOS AEOC/AEOS   AEOC/AEOS     AEOC/AEOS 

3.4.2. 
Kontrol af 

lagerbeholdninger 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS 
  

AEOC/AEOS 
    

AEOC/AEOS 

                  

3.5. Toldrutiner               

3.5.1. Kontrol af toldangivelser AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* 
AEOC/AEOS AEOC/AEOS

* 

3.5.2. 
Indberetning af 

uregelmæssigheder 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 
AEOC/AEOS 

3.5.3. Økonomiske handelslicenser AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* AEOC/AEOS* 
AEOC/AEOS AEOC/AEOS

* 

3.5.4. 

Varer, som er undergivet 

import- og eksportlicenser 

i forbindelse med forbud og 

restriktioner 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

AEOC/AEOS 

AEOC/AEOS 

3.5.5 

Varer, der hører under 

forordningen om varer med 

dobbelt anvendelse 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

AEOC/AEOS 

AEOC/AEOS 
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3.6. 

Procedurer vedrørende 

sikkerhedskopiering, 

dataretablering og 

arkiveringsmåder 

              

3.6.1. 
Sikkerhedskopiering og 

arkivering af data 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.6.2. Varighed af arkivering AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.6.3. Nødplan AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

3.7. Sikring af computersystemer               

3.7.1. 
Beskyttelse mod 

uautoriseret indtrængen 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.7.2. 
Administration af 

adgangsrettigheder 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.7.3. Hovedserver AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

3.8. Dokumentationssikring               

3.8.1. 
Beskyttelse af dokumenter 

mod uautoriseret adgang 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.8.2. 
Tilfælde af uautoriseret 

adgang 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.8.3. 

Adgangsniveau for 

forskellige 

medarbejderkategorier 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

3.8.4. 
Sikkerheds- og sikringskrav 

til tredjeparter 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

    Fabrikant Eksportør Speditør 
Oplagshave

r 
Toldagent 

Transportø

r 
Importør 

4 Økonomisk solvens               



Bilag 1b 
til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 189 

4.1. Insolvensbehandling AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

4.2. Økonomisk tilstand AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

4.3. Nyetableret virksomhed AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

4.4. 
Økonomisk solvens i den 

nærmeste fremtid 

AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS AEOC/AEOS 

                  

5 

Standarder for praktisk 

kompetence eller 

professionelle 

kvalifikationer 

       

5.1. Praktisk kompetence        

5.1.1. 
Praktisk erfaring i mindst 

tre år med toldanliggender 

AEOC 

 

 

AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC 

5.1.2. 

Kvalitetsstandard 

vedrørende toldanliggender, 

som er vedtaget af et 

europæisk 

standardiseringsorgan 

AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC 

5.2. 
Professionelle 

kvalifikationer 
       

5.2.1. 

Afsluttet uddannelse i 

toldlovgivning i 

overensstemmelse med og af 

relevans for virksomhedens 

involvering i 

toldrelaterede aktiviteter 

AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC 

         

6 Sikkerheds- og sikringskrav                

6.1. Generelle oplysninger om               
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sikkerhed og sikring 

6.1.1 

Kompetent person i 

spørgsmål om sikkerhed og 

sikring 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.2. 
Risiko- og 

trusselsvurdering 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.3. Sikkerhedsrisici AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.4. 
Gennemførelse af 

sikkerhedsforanstaltninger 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.5. 
Harmonisering af 

sikkerhedsforanstaltninger 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.6. Sikkerhedsinstruktioner AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.7. Sikkerhedshændelser AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.8. 

Sikkerhedscertificering af 

en anden offentlig instans 

eller myndighed 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.9. 
Særlige sikrings- og 

sikkerhedskrav til varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

06-01-

2010. 

Trusselsvurdering foretaget 

af tredjeparter 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.11 
Sikkerheds- og sikringskrav 

pålagt af tredjeparter 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

         

6.2. Bygningssikkerhed               

6.2.1. 
Sikring af virksomhedens 

områder udadtil 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.2. Adgangsmuligheder AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.3. Belysning AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.4. Adgang til nøgler AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.5. 
Parkering af private 

køretøjer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
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6.3. 
Adgang til 

virksomhedsområdet 
              

6.3.1. Adgangskontroller AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.3.2. 
Procedurer i tilfælde af 

uautoriseret indtrængen 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.3.3. 
Planer over 

virksomhedsområder 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.3.4. 
Virksomheder, som har til 

huse i lokalerne 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

                  

                  

    Fabrikant Eksportør Speditør 
Oplagshave

r 
Toldagent 

Transportø

r 
Importør 

6.4. 

Lastenheder (f.eks. 

containere, veksellad, 

transportkasser) 

              

6.4.1. 
Regler for adgang til 

lastenheder 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.2. 

Foranstaltninger til 

sikring af, at 

lastenhederne er intakte 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.3. Anvendelse af forseglinger AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.4. 
Foranstaltninger til 

kontrol af lastenhederne 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.5. 

Ejer/operatør og 

vedligeholdelse af 

lastenheder 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

         

6.5. Logistikprocesser               

6.5.1. Transportmiddel AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
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6.6. Modtagne varer               

6.6.1. 
Procedure til kontrol af 

indgående varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.2. 
Sikkerhedsordninger med 

leverandører 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.3. 
Kontrol af, om 

forseglingerne er intakte 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.4. Ensartet mærkning af varer AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.5. 
Vejning og optælling af 

varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.6. 
Procedure for modtagelse af 

varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.7. Interne kontrolprocedurer AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.7. Oplagring               

6.7.1. 
Områder til oplagring af 

varer 

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.2. 
Tildeling af en 

lagerposition 

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.3. Interne kontrolprocedurer AEOS AEOS AEOS* AEOS AEOS AEOS AEOS* 

6.7.4. 
Separat oplagring af 

forskellige varetyper 

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.5. 
Beskyttelse mod 

uautoriseret adgang 

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.6. 

Kontrolforanstaltninger i 

tilfælde af udliciteret 

oplagring 

AEOS AEOS 

AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 

AEOS* 

                  

6.8. Varefremstilling               

6.8.1. 
Angivelse af 

fremstillingsområder 
AEOS             
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6.8.2. 

Sikkerhedsforanstaltninger 

for adgang til 

fremstillingsområde 

AEOS 

            

6.8.3. Emballering af produkter AEOS AEOS*           

6.8.4. 
Emballering foretaget af 

tredjepart 

AEOS 
AEOS*           

                  

    Fabrikant Eksportør Speditør 
Oplagshave

r 
Toldagent 

Transportø

r 
Importør 

6.9. Lastning af varer               

6.9.1. Forvaltning af lastning               AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS   

6.9.2. 
Forsegling af udgående 

varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
  

6.9.3. Kunders sikkerhedskrav AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.4. 
Tilsyn med lastning af 

varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.5. 
Vejning og optælling af 

varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.6. 
Procedure for lastning af 

varer 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.7. Kontrolforanstaltninger AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.10. 
Sikkerhedskrav til 

handelspartnere 
              

6.10.1

. 
Kontrol af handelspartnere 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.10.2

. 

Sikring og sikkerhedskrav 

til handelspartnere 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.10.3

. 

Overtrædelse af 

sikkerhedsaftaler 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.11. Personalesikkerhed               
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6.11.1 
Sikrings- og sikkerhedskrav 

i ansættelsespolitikken 
AEOS 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.11.2 
Sikkerhedskontrol af 

medarbejdere 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.11.3 
Uddannelse i sikkerhed og 

sikring 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.11.4 
Sikkerhedskrav i tilfælde 

af midlertidigt ansatte 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.12. Eksterne tjenesteydere               

6.12.1 
Anvendelse af eksterne 

tjenesteydere 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

         
* I givet fald 
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Trusler, risici og mulige løsninger 

 
Dette dokument indeholder en liste over de væsentligste risici i forbindelse med AEO-bevillingen og overvågningsprocessen, og samtidig 

indeholder det en liste over mulige løsninger til, hvordan disse risici kan kontrolleres. Mulige løsninger for én indikator kan gælde for mere end 

ét identificeret risikoområde. Den foreslåede liste er hverken udtømmende eller endelig, og de mulige løsninger varierer i praksis fra sag til sag. 

De påvirkes af og står i forhold til operatørens størrelse, typen af varer, typen af automatiserede systemer og operatørens modernisering. 

 

Selvevalueringsskemaet udfyldes af de økonomiske operatører i starten af ansøgningsprocessen og har til formål at vise status for deres 

forretning og procedurer og relevansen for AEO-bevillingen. Dokumentet "Trusler, risici og mulige løsninger" henvender sig til både 

toldmyndigheder og økonomiske operatører og skal gøre det lettere at foretage revisioner og undersøgelser for at sikre, at AEO-kriterierne er 

overholdt, ved at sammenligne oplysningerne i selvevalueringsskemaet med de identificerede risikoområder og de mulige løsninger.  

 

 

1. Overholdelse (afsnit 2 i SAQ) 

Kriterier: Dokumentation for overholdelsen af toldkravene (artikel 39, litra a), i EUTK og artikel 24 i EUTK GF) 

 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Overholdelse af 

toldkrav 

Manglende overholdelse med 

hensyn til: 

- opfyldelse af toldangivelser, 

herunder forkert klassificering, 

værdiansættelse, oprindelse  

- brug af toldprocedurer 

- skattelovgivning  

- anvendelse af foranstaltninger 

i forbindelse med forbud og 

restriktioner, handelspolitik  

- varers indførelse i Unionens 

toldområde osv. 

Tidligere manglende 

aktiv overholdelsespolitik fra operatørens side i den forstand, at operatøren har 

gennemført interne regler for overholdelse 

skriftlige instruktioner foretrækkes med hensyn til ansvaret for at gennemføre 

kontrol af nøjagtigheden, fuldstændigheden og tidslinjerne for transaktioner og 

afsløre uregelmæssigheder/fejl, herunder mistanke om kriminelle aktiviteter for 

toldmyndighederne  

procedurer for at undersøge og rapportere fejl og revidere og forbedre 

processer 

den kompetente/ansvarlige person i virksomheden skal tydeligt identificeres, 

og der skal indføres ordninger for ferier og andre typer fravær  

gennemførelse af interne overholdelsesforanstaltninger, brug af 

revisionsressourcer til at teste/sikre, at procedurerne anvendes korrekt 

interne instruktioner og uddannelsesprogrammer for at sikre, at medarbejderne 

SAQ – 2.1  
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overholdelse øger risikoen for, 

at fremtidige regler og 

forskrifter bliver 

ignoreret/overtrådt. 

Manglende agtpågivenhed over 

for overtrædelse af toldkrav. 

er bekendte med toldkravene. 

 

2.  Ansøgerens regnskabs- og logistiksystem (afsnit 3 i SAQ) 

Kriterier: Et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og om nødvendigt af transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre 

passende toldkontrol (artikel 39, litra b), i EUTK, og artikel 25 i EUTK GF). 

  

2.1. Regnskabssystem (underafsnit 3.2 i SAQ)  

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Edb-miljø  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integreret 

regnskabssyste

m 

Risikoen for, at et 

regnskabssystem ikke stemmer 

overens med de almindeligt 

anerkendte regnskabsprincipper 

i medlemsstaten.  

Forkerte og/eller ufuldstændige 

transaktionsoptegnelser i 

regnskabssystemet. 

Manglende afstemning mellem 

lager og bogholderi. 

Manglende ansvarsopdeling 

mellem forskellige funktioner. 

Manglende fysisk eller 

elektronisk adgang til 

toldmyndighederne og, hvor det 

er relevant, transportdokumenter 

Overtrædelse af 

reviderbarheden 

Svært at gennemføre revision på 

Ansvarsopdelingen mellem funktionerne skal undersøges i tæt sammenhæng 

med ansøgerens størrelse. En mikrovirksomhed inden for vejtransport med et 

begrænset antal hverdagsopgaver: Emballering, håndtering, lastning/losning af 

varer kan f.eks. tildeles føreren af lastbilen. Modtagelse af varer, deres 

indførelse i det administrative system og betaling/modtagelse af fakturaer bør 

imidlertid tildeles en anden/andre person/personer. 

Indførelse af et varslingssystem, der identificerer mistænkelige transaktioner.  

 

Udvikling af en grænseflade mellem toldbehandlings- og regnskabssoftware for 

at undgå skrivefejl.  

 

Indførelse af et ERP-system (enterprise resource planning).  

 

Udvikling af kurser og instruktioner i brug af softwaren. 

 

Krydskontrol af oplysninger. 

 

SAQ – 3.2 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 
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grund af en uhensigtsmæssig 

struktur i ansøgerens 

regnskabssystem. 

Komplekse 

administrationssystemer kan 

give mulighed for at sløre 

ulovlige transaktioner. 

Ingen historiske data 

tilgængelige. 

 

2.2. Revisionsspor (underafsnit 3.1 i SAQ)  

 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Revisionsspor Manglen på et tilstrækkeligt 

revisionsspor afbødes af en 

effektiv revisionsbaseret 

toldkontrol. 

Manglende kontrol med 

systemets sikkerhed og adgang. 

høring af toldmyndighederne forud for indførelsen af nye toldrevisionssystemer 

for at sikre, at de er kompatible med toldkravene  

test og sikring af, at der findes et revisionsspor under forhåndsrevisionen. 

SAQ – 3.1 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 

 

2.3.  Logistiksystem, der skelner EU-varer fra ikke-EU-varer  

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Blandede EU-

varer og ikke-

EU-varer 

Mangel på et logistiksystem, 

der skelner EU-varer fra ikke-

EU-varer 

Substitution af ikke-EU-varer 

interne kontrolprocedurer 

 

kontrol af dataindtastningsintegritet for at kontrollere, om de indtastede data er 

korrekte 

SAQ – 3.2.2 

 

2.4. Internt kontrolsystem (underafsnit 3.3 i SAQ)  

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Interne 

kontrolprocedurer 

Utilstrækkelig kontrol med 

forretningsprocesserne hos 

ansøgeren. 

udpegelse af en ansvarlig person for kvaliteten af virksomhedens procedurer og 

interne kontrol 

alle afdelingsledere gøres opmærksomme på de interne kontroller i deres egne 

SAQ – 3.3 

ISO 9001:2015, 

afsnit 5, 6, 7 og 8  
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Ingen/dårlige interne 

kontrolprocedurer kan give 

mulighed for svindel, 

uautoriserede eller ulovlige 

aktiviteter. 

Forkerte og/eller 

ufuldstændige transaktions-

optegnelser i 

regnskabssystemet. 

Forkerte og/eller 

ufuldstændige oplysninger i 

toldangivelser og andre 

erklæringer til 

toldmyndighederne. 

 

afdelinger 

registrering af datoer for interne kontroller eller revisioner og rettelse af 

identificerede svagheder gennem korrigerende foranstaltninger 

underretning af toldmyndighederne, hvis der opdages svig, uautoriserede eller 

ulovlige aktiviteter 

relevante interne kontrolprocedurer stilles til rådighed for de relevante 

medarbejdere  

oprettelse af en mappe/en fil, hvori de enkelte typer af varer er forbundet med 

egne toldrelaterede oplysninger (tariferingskode, toldsatser, oprindelses- og 

toldprocedure), afhængigt af den pågældende mængde varer 

udpegelse af person(er) med ansvar for at forvalte og opdatere den gældende 

toldlovgivning (opgørelse af lovgivningen): dvs. opdatering af data i ERP-

systemet, toldbehandling eller regnskabsføring, software 

Underretning og uddannelse af medarbejdere om og i, hvordan sådanne 

forebygges. 

Indførelse af procedurer for registrering og korrigering af fejl og transaktioner 

 

2.5.  Varestrømme (underafsnit 3.4 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Generelt Manglende kontrol med 

lagerbevægelserne kan give 

mulighed for at indføje farlige 

og/eller terrorismerelaterede 

varer i lageret og for at fjerne 

varer fra lageret uden den 

fornødne registrering. 

Oplysning af relevant personale og indsendelse af angivelse som planlagt 

registrering af lagerbevægelser 

regelmæssige lagerafstemninger 

ordninger for undersøgelse af lagerafvigelser 

kunne se i computersystemet, om varerne er toldbehandlet eller stadig er 

underlagt skatter og afgifter. 

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 

Modtagne 

varer 

 

Manglende afstemning mellem 

de bestilte varer, de modtagne 

varer og bogholderiposter. 

registrering af modtagne varer  

afstemning af indkøbsordre og de modtagne varer 

ordninger for returnering/afvisning af varer, for bogføring og indberetning af 

mangelfulde og for store forsendelser og for identificering og ændring af 

forkerte indtastninger i lagerregisteret  

formalisering af importprocedurerne 
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gennemførelse af løbende lageropgørelser 

gennemførelse af rettidig konsekvenskontrol af indgående/udgående varer 

sikre oplagringsområder (navnlig skalbeskyttelse, særlige adgangsrutiner) til 

bekæmpelse af substitution af varer. 

Oplagring Manglende kontrol med 

lagerbevægelser. 

tydelig tildeling af oplagringsområder 

procedurer for løbende lageropgørelse 

sikre oplagringsområder til beskyttelse mod substitution af varer. 

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 

Fremstilling Manglende kontrol med 

lagervarer, som indgår i 

fremstillingsprocessen. 

overvågning af og forvaltningskontrol med udbyttesatsen 

kontrol med variationer, spild, affaldsprodukter og tab  

sikre oplagringsområder til bekæmpelse af substitution af varer. 

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 

Udgående 

varestrømme 

Levering fra 

oplag samt 

forsendelse og 

overførsel af 

varer 

 

Manglende afstemning mellem 

lageroptegnelser og 

bogholderiposter. 

 

personer udpeges til at bemyndige/føre tilsyn med salgs-/frigivelsesprocessen 

formalisering af eksportprocedurerne 

kontrol forud for frigivelse til sammenligning af frigivelsesordren og de varer, 

der skal læsses  

aftaler om håndtering af uregelmæssigheder, mangelfulde forsendelser og 

variationer 

standardprocedurer for behandling af returvarer – inspektion og registrering 

kontrol af angivelse i tilfælde af toldprocedurer med økonomisk betydning.  

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 og 7 

 

 

2.6.   Toldrutiner (underafsnit 3.5 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Generelt Ikke-godkendt anvendelse af 

rutiner. 

Ufuldstændige og forkerte 

toldangivelser og 

ufuldstændige og forkerte 

oplysninger om andre 

toldrelaterede aktiviteter. 

 

Brug af forkerte eller forældede 

stamoplysninger, f.eks. 

gennemføre formelle procedurer til at styre/følge de enkelte toldaktiviteter og 

formalisere bestemte kunder (klassificering af varer, oprindelse, værdi osv.). 

Disse procedurer skal sikre kontinuiteten i toldafdelingen i tilfælde af mangel på 

udpeget personale 

brug af bindende tariferingsoplysninger (BTO), der fastsætter afgifter og 

importskatter og gældende regler (sanitære, tekniske, handelspolitiske 

foranstaltninger osv.) 

brug af BTO, som rådgiver administrationen om: 

oprindelsen af det produkt, virksomheden ønsker at importere eller eksportere, 

navnlig når de forskellige fremstillingstrin er foregået i forskellige lande 

SAQ – 3.5 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 
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varenumre og tariferingskoder:  

- forkert tarifering af varer 

- forkert tariferingskode 

- forkert toldværdi. 

 

Manglende rutiner for 

underretning af 

toldmyndighederne om 

identificerede 

uregelmæssigheder i 

overensstemmelse med 

toldkravene.  

 

Bindende tariferingsoplysning 

(BTO) er nu også bindende for 

indehaveren af de bindende 

tariferingsoplysninger. 

Toldangivelsen skal henvise til 

BTO'en (artikel 33 i EUTK). 

om der skal modtages særbehandling i henhold til en konvention eller 

international aftale 

etablering af formelle procedurer til bestemmelse og angivelse af toldværdi 

(værdifastsættelsesmetode, beregning, felter til udfyldning i angivelsen og 

dokumenter, der skal fremskaffes) 

gennemførelse af procedurer for anmeldelse af eventuelle uregelmæssigheder til 

toldmyndighederne. 

 

Repræsentation 

gennem 

tredjemand 

Manglende kontrol der bør gennemføres rutiner til kontrol af tredjeparters arbejde (f.eks. på 

toldangivelser) og identificering af uregelmæssigheder eller overtrædelser fra 

repræsentanternes side. Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at anvende 

udliciterede tjenester 

verificering af de anvendte repræsentanters kompetence 

hvis ansvaret for at udfylde tolderklæringerne udliciteres:  

specifikke kontraktbestemmelser til kontrol af toldoplysninger 

en specifik procedure for fremsendelse af data, som klarereren skal bruge til at 

fastsætte tariferingen (f.eks. tekniske specifikationer for varerne, vareprøver 

osv.) 

ved eksternalisering af en godkendt eksportørs eksport af varer kan 

udliciteringen henvises til en toldagent, som er bemyndiget til at fungere som 

bemyndiget repræsentant, så længe agenten er i stand til at dokumentere 
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varernes oprindelige status. 

gennemførelse af formelle procedurer for intern kontrol for at verificere, at de 

anvendte toldoplysninger er korrekte. 

Import- og/eller 

eksportlicenser 

i tilknytning til 

handelspolitiske 

foranstaltninger 

eller til handel 

med 

landbrugsvarer 

Ikke-godkendt anvendelse af 

varer 

standardprocedurer for registrering af licenser 

regelmæssig intern kontrol af licensernes gyldighed og registrering 

funktionsadskillelse mellem registrering og interne kontroller 

standarder for indberetning af uregelmæssigheder 

procedurer for at sikre, at varerne anvendes i overensstemmelse med licensen.  

 

 

 

2.7  Ikke-skattemæssige krav(underafsnit 3.5.4 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Ikke-

skattemæssige 

aspekter 

Ikke-godkendt brug af varer, 

der henhører under forbud og 

restriktioner eller 

handelspolitiske 

foranstaltninger. 

procedurer for håndtering af varer med ikke-skattemæssige aspekter 

passende rutiner og procedurer bør fastsættes for: 

at skelne mellem varer, der er omfattet af ikke-skatterelaterede krav, og andre 

varer 

at kontrollere, om aktiviteterne foregår i overensstemmelse med gældende (ikke-

skatterelateret) lovgivning 

at håndtere varer, der er underlagt restriktioner/forbud/embargo, herunder varer 

med dobbelt anvendelse 

at håndtere licenser alt efter individuelle behov. 

- opmærksomhedsundervisning/-uddannelse for personale, der håndterer varer 

med ikke-skattemæssige aspekter. 

SAQ – 3.5.4 

 

 

2.8  Procedurer vedrørende sikkerhedskopiering, dataretablering og arkiveringsmåder (underafsnit 3.6 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Krav om 

bilagsføring/ 

arkivering 

Manglende evne til at foretage 

revision som følge af 

manglende oplysninger eller 

fremlæggelse af ISO 27001-certifikat viser høje standarder inden for it-

sikkerhed 

procedurer for sikkerhedskopiering, retablering og databeskyttelse mod 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6 

ISO 27001:2013 



Bilag 2 

til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 202 

dårlig arkivering. 

Manglende rutiner for 

sikkerhedskopiering 

Manglende tilfredsstillende 

procedurer for arkivering af 

ansøgerens regnskaber og 

oplysninger. 

Bevidst ødelæggelse eller 

bortkomst af relevante 

oplysninger 

beskadigelse eller tab 

beredskabsplaner, der skal dække systemforstyrrelser/-fejl 

procedurer for test af sikkerhedskopiering og retablering 

sikker opbevaring af kundearkiver og handelsdokumenter 

klassifikationsdiagram 

overholdelse af juridiske arkiveringsfrister. 

 

Sikkerhedskopiering skal ske dagligt, enten trinvis eller fuldstændigt. Fuld 

sikkerhedskopiering skal ske mindst en gang om ugen. Som minimum de tre 

seneste på hinanden følgende sikkerhedskopier skal til enhver tid være 

tilgængelige. Sikkerhedskopiering sker fortrinsvist med fjernbetjening ved hjælp 

af en elektronisk sikker metode til et lager, der ligger mindst 300 meter væk. 

Krypteringsnøglen skal også sikkerhedskopieres og lagres et andet sted end på 

lageret. 

 

ISO-standarder for 

it-sikkerhed 

 

 

2.9 Informationssikkerhed – beskyttelse af computersystemer (underafsnit 3.7 i SAQ)  

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Generelt 

 

 

Uautoriseret adgang til og/eller 

indtrængen i den økonomiske 

operatørs computersystemer 

og/eller -programmer. 

it-sikkerhedspolitik, procedurer og standarder bør være på plads og tilgængelige 

for personalet 

fremlæggelse af ISO 27001-certifikat viser høje standarder inden for it-

sikkerhed 

politikker for informationssikkerhed 

informationssikkerhedsmedarbejder 

- vurdering af informationssikkerhed eller identificering af problemer 

vedrørende it-risici 

procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til bemyndigede personer, idet 

adgangsrettigheder straks skal tilbagekaldes ved overførsel af opgaver eller 

beskæftigelsens ophør.  

- adgang til data efter behov.  

brug af krypteringssoftware, hvor det er relevant; 

SAQ – 3.7 

ISO 27001:2013 
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firewalls 

antivirusbeskyttelse 

adgangskodebeskyttelse på alle pc-stationer og muligvis på vigtige programmer 

Hvis medarbejderne forlader deres arbejdsplads, skal computeren altid sikres 

med nøgleord 

Adgangskoder skal bestå af mindst otte tegn i en kombination af to eller flere 

store og små bogstaver, tal og andre tegn. Jo længere adgangskoden er, jo 

stærkere er den. Brugernavne og adgangskoder bør aldrig deles.  

test mod uautoriseret adgang 

begrænsning af adgang til serverrum til bemyndigede personer 

test af indtrængen med regelmæssige mellemrum, og disse tests skal registreres. 

gennemførelse af procedurer for håndtering af hændelser. 

 

Generelt 

 

Bevidst ødelæggelse eller 

bortkomst af relevante 

oplysninger 

beredskabsplaner for tab af data 

sikkerhedskopieringsrutiner for systemafbrydelser/-fejl 

procedurer for fjernelse af adgangsrettigheder 

procedurer for hindring af brug af personlige forbrugervarer som USB-nøgler, 

cd'er, dvd'er og andet personligt elektronisk tilbehør.  

begrænsning af brugen af internettet til websteder, der kun er passende i forhold 

til erhvervsaktiviteter  

 

ISO 28001:2007, 

afsnit A 3 

ISO 27001:2013 

 

 

2.10 Informationssikkerhed – beskyttelse af dokumentation (underafsnit 3.8 i SAQ)  

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Generelt Misbrug af den økonomiske 

operatørs informationssystem 

til skade for forsyningskæden. 

 

Bevidst ødelæggelse eller 

bortkomst af relevante 

oplysninger 

fremlæggelse af ISO 27001-certifikat viser høje standarder inden for it-

sikkerhed 

procedurer for autoriseret adgang til dokumenter 

arkivering og sikker opbevaring af dokumenter 

procedurer for håndtering af hændelser og afhjælpende foranstaltninger 

registrering og sikkerhedskopiering af dokumenter, herunder scanning  

beredskabsplan til håndtering af tab 

mulighed for om nødvendigt at bruge krypteringssoftware 

SAQ – 3.8 

ISO 28001:2007, 

afsnit A 4 

ISO 27001:2013 
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handelsagenter skal være opmærksomme på sikkerhedsforanstaltninger, mens 

de rejser (aldrig arbejde med fortrolige dokumenter under transport) 

etablering af adgangsniveauer for strategiske oplysninger efter forskellige 

personalekategorier 

sikker håndtering af kasserede computere 

aftaler med handelspartnere om beskyttelse/brug af dokumentation. 

Sikkerheds- 

og 

sikringskrav 

til tredjeparter 

Misbrug af den økonomiske 

operatørs informationssystem 

til skade for forsyningskæden. 

Bevidst ødelæggelse eller 

bortkomst af relevante 

oplysninger 

krav om beskyttelse af data i kontrakter 

procedurer for kontrol og revision af krav i kontrakter. 

 

 

 

3.  Økonomisk solvens (afsnit 4 i SAQ) 

Kriterier: Bevist økonomisk solvens (artikel 39, litra c), i EUTK og artikel 26 i EUTK GF) 

 

3.1.  Bevis for solvens 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Insolvens/manglende 

evne til at opfylde 

økonomiske 

forpligtelser 

Økonomisk sårbarhed, som 

kan føre til manglende 

opfyldelse af forpligtelser i 

fremtiden. 

undersøgelse af ansøgerens regnskaber og kapitalbevægelser for at vurdere 

ansøgerens evne til at afholde sine lovmæssige gældsforpligtelser. Som oftest 

kan oplysninger om ansøgerens økonomiske solvens indhentes fra ansøgerens 

bankforbindelse  

interne overvågningsprocedurer til at forebygge økonomiske trusler. 

 

 

 

 

4.  Sikkerheds- og sikringskrav (afsnit 6 i SAQ) 

Kriterier: Passende sikkerheds- og sikringsstandarder (artikel 39, litra e), i EUTK og artikel 28 i EUTK GF)  

 

4.1 Den økonomiske operatørs egen sikkerhedsvurdering (selvevaluering) 
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Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Selvevaluering Utilstrækkelig 

bevidsthed om sikkerhed 

og sikring i alle relevante 

afdelinger i 

virksomheden 

udførelse af selvevaluering af risici og trusler som løbende 

revideres/opdateres og dokumenteres 

præcis identificering af sikkerheds- og sikringsstandarder som følge af 

aktiviteter i virksomheden 

vurdering af risici vedrørende sikkerhed og sikring (sandsynlighed eller 

risikoniveau i %: lav/mellem/høj) 

sikring af at alle relevante risici er omfattet af forebyggende og/eller 

korrigerende foranstaltninger. 

SAQ – 6.1.2 

ISO 28001:2007, afsnit 

A.4 

ISPS-kode 

Bilag 6-B "Tjekliste for 

kendte befragtere" 

("Checklist for known 

consignors") 

luftfragtsikkerhedskriterier 

for godkendt 

fragtagent/kendt befragter 

Sikkerhedsstyring 

og intern 

organisation  

Utilstrækkelig 

koordinering af 

sikkerheds- og 

sikringsforhold i 

ansøgerens virksomhed 

udpegelse af ansvarlig person med tilstrækkelig bemyndigelse til at 

koordinere og gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger i alle 

relevante afdelinger i virksomheden; 

gennemførelse af sikkerhedspolitik, herunder formelle procedurer for 

styring af/opfølgning på logistisk aktivitet fra et sikkerheds- og 

sikringsmæssigt synspunkt  

- gennemførelse af procedurer for at sikre sikkerheden og sikringen af 

varer i tilfælde af ferier eller andre typer fravær hos det udpegede 

personale 

 

SAQ – 6.1.4 

ISO 28001:2007, afsnit 

A.3 

ISO 9001:2015, afsnit 5 

ISPS-kode 

 

Interne 

kontrolprocedurer  

Utilstrækkelig kontrol i 

ansøgerens virksomhed 

med sikkerheds- og 

sikringsforhold 

gennemførelse af interne kontrolprocedurer for sikkerheds- og 

sikringsprocedurer/-spørgsmål 

 

procedurer for registrering og undersøgelse af sikkerhedshændelser, 

herunder gennemgang af risiko- og trusselsvurdering og eventuelt 

afhjælpende foranstaltninger. 

SAQ – 6.1.7 

ISO 28001:2007, afsnit 

A.3, A.4 

ISPS-kode 
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Interne 

kontrolprocedurer 

Utilstrækkelig kontrol i 

ansøgerens virksomhed 

med sikkerheds- og 

sikringsforhold 

registrering kan ske i en fil, der indeholder f.eks. dato, observeret 

anomali, navn på den person, som har opdaget anomalien, 

modforanstaltning, den ansvarlige persons underskrift 

adgang til registeret over sikkerheds- og sikringshændelser for 

virksomhedens medarbejdere. 

 

ISO 28001:2007, afsnit 

A.3, A.4 

ISPS-kode 

 

Særlige 

sikkerheds- og 

sikringsaspekter 

for varer 

Indgreb i varer indførelse af et system til sporing af varer  

særlige krav til emballage eller oplagring af farlige varer.  

 

ISPS-kode 

 

4.2. Indgang og adgang til virksomhedsområdet (underafsnit 6.3 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Adgangsrutiner for 

køretøjer, personer 

og varer 

Uautoriseret adgang for 

køretøjer, personer eller 

varer til 

virksomhedsområdet 

og/eller tæt på lastnings- og 

transportområdet. 

antal køretøjer med adgang til virksomhedsområdet bør så vidt muligt 

begrænses  

af den grund bør personaleparkeringen ligge uden for sikkerhedsringen  

derudover kan det om muligt gennemføres, at lastbiler før og efter lastning 

venter i et særskilt område uden for sikkerhedsområdet. Kun registrerede 

lastbiler får adgang til læsseområdet efter anmodning på lastningstidspunktet 

brug af adgangskort vil være fornuftigt. Kortene bør forsynes med et foto. 

Hvis der ikke er et foto på kortet, bør det som minimum angive navnet på 

operatøren eller det virksomhedsområde, det gælder for (risiko for misbrug, 

hvis kortet tabes). 

Brug af adgangskort skal overvåges af en ansvarlig person. Besøgende skal 

have midlertidige id-kort og skal til enhver tid ledsages. 

Oplysninger om alle, der kommer ind på virksomhedsområdet, herunder 

besøgende/chauffører, ankomst-/afgangstidspunkt og ledsager, bør registreres 

og lagres på passende vis (f.eks. i en logbog, it-system) og nummereres. 

Adgangskort må ikke bruges to gange i træk for at undgå, at kortet 

videregives til en anden 

adgangskontrol med koder: rutiner til løbende ændring af koden 

adgangskort og koder bør kun være gyldige i medarbejderens arbejdstid 

SAQ – 6.3 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISPS-kode 



Bilag 2 

til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 207 

Standardiserede procedurer for returnering af alle adgangsrettigheder 

Besøgende bør mødes og overvåges af virksomheden for at undgå 

uautoriserede aktiviteter 

Id-kort til besøgende skal bæres synligt 

Tal med ukendte personer 

Virksomhedsbeklædning, så ukendte personer kan kendes 

Ved midlertidigt arbejde (f.eks. vedligeholdelsesarbejde) en liste over 

autoriserede arbejdstagere fra den virksomhed, som arbejdet er udliciteret til. 

Standardprocedurer 

i tilfælde af 

uvedkommende 

adgang 

Ingen fyldestgørende 

foranstaltninger ved 

konstatering af 

uvedkommende adgang. 

gennemførelse af procedurer for indtrængen eller uautoriseret adgang  

gennemførelse af test for indtrængen og registrering af testresultater samt om 

nødvendigt gennemførelse af korrigerende foranstaltninger  

brug af hændelsesrapport eller anden passende form for registrering af 

hændelser og trufne foranstaltninger 

gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som følge af hændelser i 

forbindelse med uautoriseret adgang. 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISPS-kode 

 

 

4.3.  Fysisk sikkerhed (underafsnit 6.2 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Virksomhed

sområdets 

ydre 

grænser 

Utilstrækkelig sikring af 

området mod indtrængen 

udefra.  

hvor det er relevant, indhegning i en sikker afstand med regelmæssige 

inspektioner for at kontrollere, at hegnet er intakt og uden skader, samt planlagt 

vedligeholdelse og reparationer 

hvor det er relevant, afmærkede og kontrollerede områder udelukkende til 

autoriserede medarbejdere  

Uregelmæssige patruljer af sikkerhedspersonalet. 

 

SAQ – 6.2 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISPS-kode 

Porte og 

indgange 

Der er porte og indgange, som 

ikke overvåges. 

alle anvendte porte og indgange bør sikres ved hjælp af passende 

foranstaltninger, dvs. CCTV og/eller adgangskontrolsystemer (lys, bomme 

osv.) 

CCTV er kun nyttigt, når optagelserne kan evalueres og føre til samtidige 

reaktioner 

om nødvendigt gennemførelse af procedurer for at beskytte adgangspunkter.  

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISPS-kode 
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Låseanordni

nger 

Mangelfulde låseanordninger 

på yder- og inderdøre, vinduer, 

porte og hegn.  

instruktion i/procedure for brug af nøgler, som er tilgængelig for det relevante 

personale 

kun autoriserede medarbejdere har adgang til nøgler til aflåste bygninger, 

steder, lokaler, sikrede områder, arkivskabe, sikkerhedsbokse, køretøjer og 

maskiner og luftfragt 

periodiske opgørelser over låse og nøgler 

registrering af forsøg på uautoriseret adgang og regelmæssig kontrol af disse 

oplysninger 

Vinduer og døre bør låses, når der ikke er nogen på arbejde i det pågældende 

lokale/kontor 

 

SAQ – 6.2.4 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

Belysning Utilstrækkelig belysning af 

inder- og yderdøre, vinduer, 

porte, hegn og 

parkeringsanlæg 

tilstrækkelig belysning inde og ude 

hvor det er relevant, anvendelse af nødstrømsgeneratorer eller alternativ 

strømforsyning for at sikre konstant belysning under enhver afbrydelse af lokal 

strømforsyning  

planer for vedligeholdelse og reparation af udstyr 

 

SAQ – 6.2.4 

 

Procedurer 

for adgang 

til nøgler 

Manglende tilstrækkelige 

procedurer for adgang til 

nøgler. 

Uautoriseret adgang til nøgler. 

indførelse af en procedure for kontrol med adgang til nøgler 

nøgler bør kun udleveres efter registrering og bør returneres straks efter brug. 

Returnering af nøglen skal også registreres. 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3.3 

 

Interne 

fysiske 

sikkerhedsf

oranstaltnin

ger 

Uvedkommende adgang til 

interne afsnit af 

virksomhedsområdet. 

gennemførelse af en procedure for at skelne mellem forskellige kategorier af 

medarbejdere på virksomhedsområdet (f.eks. jakker, adgangskort) 

personlig adgangskontrol alt efter medarbejderens stilling. 

 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3, A.4 

ISPS-kode 

Parkering af 

private 

køretøjer 

Manglende tilstrækkelige 

procedurer for parkering af 

private køretøjer. 

Utilstrækkelig sikring af 

området mod indtrængen 

udefra. 

antal køretøjer med adgang til virksomhedsområdet bør så vidt muligt 

begrænses  

særligt udpegede parkeringsområder til besøgendes og personales biler i afstand 

fra enhver fragthåndtering eller oplagringsområder 

identifikation af risici eller trusler som følge af private køretøjers uautoriserede 

adgang til beskyttede områder 
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definerede regler/procedurer for private køretøjers adgang til ansøgerens 

virksomhedsområde 

såfremt besøgendes og medarbejderes parkeringsområder ikke er adskilte, bør 

besøgendes biler udstyres med identifikation  

Vedligehold

else af ydre 

grænser og 

bygninger 

Utilstrækkelig sikring af 

virksomhedsområdet mod 

indtrængen udefra som følge af 

utilstrækkelig vedligeholdelse. 

løbende vedligeholdelse af virksomhedsområdets og bygningernes ydre 

grænser, hver gang der opdages en anomali. 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

 

4.4.  Lastenheder (underafsnit 6.4 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Rutiner for adgang 

til lastenheder 

Manglende tilstrækkelige 

procedurer for adgang til 

lastenheder. 

Uautoriseret adgang til 

lastenheder.  

identifikation af risici og trusler om uautoriseret adgang til 

forsendelsesområder, lasteområder og fragtlagre 

gennemførelse af procedurer for adgang til forsendelsesområder, 

lasteområder og fragtlagre 

lastenheder placeres på et sikkert sted (f.eks. et indhegnet område, et område 

med videoovervågning eller overvågning af sikkerhedspersonale), eller der 

træffes andre foranstaltninger for at sikre lastenhedens integritet 

adgang til det område, hvor lastenhederne opbevares, begrænset til 

autoriserede personer 

- planlægningen deles med transportafdelingen og varemodtagelsen. 

SAQ – 6.4.1 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISPS-kode 

Rutiner for sikring 

af lastenheders 

integritet 

Indgreb i lastenheder.  procedurer for overvågning og kontrol af, om lastenhederne er intakte 

procedurer for registrering og undersøgelse samt afhjælpende 

foranstaltninger ved konstatering af uautoriseret adgang eller indgreb  

hvor det er relevant, overvågning med CCTV. 

SAQ – 6.4.2 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3.3 

ISPS-kode 

Anvendelse af 

forseglinger 

Indgreb i lastenheder. brug af containerforseglinger, som stemmer overens med ISO/PAS 17712 

eller andre hensigtsmæssige systemer, der sikrer, at lasten er intakt under 

transport  

segl opbevares på et sikkert sted 

registrering af forseglinger vedligeholdes (herunder brugte forseglinger) 

regelmæssig afstemning af register og forseglinger  

- hvor det er relevant, aftaler med handelspartnere om at kontrollere 

SAQ – 6.4.3 

ISO/PAS 17712 
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forseglingerne (integritet og antal) ved ankomsten. 

Procedurer for 

inspektion af 

lastenhedens 

struktur, herunder 

lastenhedernes ejer 

Smugleri i skjulte rum i 

lastenhederne. 

 

Mangelfuld kontrol med 

lastenhederne. 

 

procedurer til undersøgelse af, om lastenheden er intakt inden lastning  

hvor det er relevant, brug af syvpunktsinspektion (forside, venstre side, højre 

side, gulv, loft/tag, indvendige/udvendige døre, yderside/undervogn inden 

lastning)  

andre former for inspektion afhængigt af typen af lastenhed. 

 

SAQ – 6.4.4, 

SAQ – 6.4.5 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

Vedligeholdelse af 

lastenheder 

 

Indgreb i lastenheder. regelmæssigt program for rutinemæssig vedligeholdelse 

hvis vedligeholdelsen udføres af en tredjepart, procedurer for undersøgelse 

af, om lastenheden efterfølgende er intakt.  

SAQ – 6.4.5 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

Standardprocedurer 

i tilfælde af 

indbrud og/eller 

indgreb i 

lastenheder 

Ingen fyldestgørende 

foranstaltninger ved 

konstatering af 

uvedkommende adgang eller 

indgreb. 

fastlagte procedurer for, hvilke foranstaltninger der skal træffes, når der 

konstateres uvedkommende adgang eller indgreb. 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

 

4.5  Logistikprocesser (underafsnit 6.5 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Aktive 

transportmidler, 

der ankommer 

til/forlader 

Fællesskabets 

toldområde 

Manglende kontrol med 

varetransporten. 

brug af track and trace-teknologi kan vise usædvanlige stop eller forsinkelser, 

som kunne have påvirket varernes sikkerhed 

særlige procedurer for udvælgelse af transportører/speditører 

- aftaler med handelspartnere om at kontrollere forseglingerne (om de er intakte 

samt antal), når varerne ankommer til virksomhedsområdet. 

SAQ – 6.5 

 

 

 

4.6 Modtagne varer (underafsnit 6.6 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  
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Kontrolrutin

er ved 

modtagelse 

Indførelse, udveksling eller tab 

af modtagne varer. 

 

Ukontrollerede modtagne 

varer, som kan udgøre en 

sikkerheds- eller sikringsrisiko. 

opdatering af planen over forventede ankomster 

procedurer for håndtering af uventede ankomster 

kontrol af overensstemmelse mellem modtagne varer og registreringer i 

logistiksystemerne 

procedurer for test af transportmidlets integritet. 

 

SAQ – 6.6.1 

ISO 9001:2015, 

afsnit 6.2.2 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

Rutiner for 

kontrol af 

sikkerhedsf

oranstaltnin

ger over for 

tredjemand 

Manglende kontrol af 

modtagne varer, som kan 

udgøre en sikkerheds- eller 

sikringsrisiko. 

Indførelse, udveksling eller tab 

af modtagne varer. 

 

procedurer for at sikre, at personalet er bekendt med sikkerhedskrav 

ledelses-/overvågningskontrol for at sikre, at sikkerhedskravene er overholdt. 

SAQ – 6.6.2 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

Overvågnin

g af 

modtagelse 

af varer 

Manglende kontrol af 

modtagne varer, som kan 

udgøre en sikkerheds- eller 

sikringsrisiko. 

Indførelse, udveksling eller tab 

af modtagne varer. 

medarbejdere, der er udpeget til at tage imod chaufføren ved ankomst og 

overvåge losningen af varer 

brug af oplysninger forud for ankomst 

procedurer, der sikrer, at de udpegede medarbejdere til enhver tid er til stede, og 

at varerne ikke efterlades uden opsyn 

kontrol af overensstemmelse mellem de modtagne varer og 

transportdokumenterne 

ved transport af sikker luftfragt/luftpost fra en kendt befragter indførelse af 

passende systemer og procedurer til kontrol af transportørangivelse og 

identifikation af transportøren. 

 

SAQ – 6.6.3 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

Forsegling 

af modtagne 

varer 

Manglende kontrol af 

modtagne varer, som kan 

udgøre en sikkerheds- eller 

sikringsrisiko. 

Indførelse, udveksling eller tab 

af modtagne varer. 

procedurer for kontrol af, om forseglingerne er intakte, samt om antal 

forseglinger svarer til antallet i dokumenterne 

 

udpegelse af en autoriseret person. 

SAQ – 6.6.3 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISO/PAS 17712 



Bilag 2 

til TAXUD/B2/047/2011- REV6 

 212 

Administrati

ve og 

fysiske 

procedurer 

for 

varemodtag

else 

Manglende kontrol af 

modtagne varer, som kan 

udgøre en sikkerheds- eller 

sikringsrisiko. 

Indførelse, udveksling eller tab 

af modtagne varer.  

kontrol for at sammenligne varer med de medfølgende transport- og 

tolddokumenter, plukkelister og indkøbsordrer  

overensstemmelseskontrol ved vejning, optælling, afstemning og mærkning af 

varer 

ajourføring af lageropgørelse hurtigst muligt efter ankomst  

placering af varer, der udgør en anomali, på et specifikt og sikkert område og 

indførelse af en procedure for håndtering af disse varer.  

SAQ – 6.6.4, 6.6.5, 

6.6.6 

ISO 9001:2015, 

afsnit 7 

Interne 

kontrolproc

edurer  

Ingen fyldestgørende 

foranstaltninger ved 

konstatering af 

uoverensstemmelser og/eller 

uregelmæssigheder. 

procedurer for registrering og undersøgelse af uregelmæssigheder, f.eks. 

mangelfulde forsendelser og beskadigede sikringsanordninger, herunder 

gennemgang af procedurer og afhjælpende foranstaltninger. 

SAQ – 6.6.7 

 

 

4.7 Oplagring af varer (underafsnit 6.7 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Tildeling af 

lagerlokation 

Utilstrækkelig sikring af 

oplagsområdet mod 

uvedkommende adgang. 

procedurer for adgang til oplagsområdet 

et eller flere områder udpeges til oplagsområde med CCTV-

overvågningssystem eller anden passende kontrol. 

 

 

SAQ – 6.7.1 og 

6.7.2 

 

Varer, som skal 

oplagres udendørs 

Manipulation af disse varer behov for at anvende tilstrækkelig belysning og, hvor det er relevant, 

CCTV-overvågning  

det skal kontrolleres og dokumenteres, at varerne er intakte inden lastning 

om muligt vises de pågældende varers destination på det senest mulige 

tidspunkt (f.eks. stregkoder i stedet for ren tekst, der angiver destinationen). 

 

Interne 

kontrolprocedurer 

Manglende sikkerheds- og 

sikringsprocedurer for 

oplagrede varer. 

Ingen fyldestgørende 

foranstaltninger ved 

konstatering af 

uoverensstemmelser 

procedurer for løbende lageropgørelse og registrering samt undersøgelse af 

eventuelle uregelmæssigheder/uoverensstemmelser, herunder gennemgang 

af procedurer og afhjælpende foranstaltninger. 

Instruktioner vedrørende varenotifikationer, herunder hvordan og på hvilken 

måde de modtagne varer kontrolleres.  

SAQ – 6.7.3 

ISO 9001:2015, 

afsnit 2 
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og/eller 

uregelmæssigheder. 

Adskilt oplagring af 

forskellige varer 

Uautoriseret substitution af 

varer og/eller indgreb i 

varer. 

varernes placering registreres i lagerregistret  

hvor det er relevant, oplagres forskellige varer, f.eks. varer, der er underlagt 

restriktioner eller forbud, EU-varer/ikke-EU-varer, farlige varer, varer af høj 

værdi, indenlandske/udenlandske varer, og luftfragt, særskilt.  

 

SAQ – 6.7.4 

TAPA-certifikat 

(Transported 

Asset Protection 

Association) 

Yderligere sikkerheds- 

og 

sikringsforanstaltninger 

for adgang til varer 

Uautoriseret adgang til 

varer. 

autoriseret adgang til oplagsområdet kun for udpegede medarbejdere  

besøgende og tredjeparter skal have midlertidige id-kort og skal til enhver 

tid ledsages 

oplysninger om alle besøg, herunder besøgende/tredjeparter, ankomst-

/afgangstidspunkt og ledsager, bør registreres og lagres på passende vis 

(f.eks. i en logbog, it-system). 

- hvis eget oplagsområde er på en anden operatørs virksomhedsområde, bør 

dette område sikres ved regelmæssig kommunikation mellem de 

involverede operatører samt ved besøg og kontrol på stedet foretaget af den 

autoriserede økonomiske operatør. 

SAQ – 6.7.5 

ISO 

28001:2007, 

afsnit A.3 

ISPS-kode 

4.8 Fremstilling af varer (underafsnit 6.8 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger  

Anvisning af 

fremstillingssted 

Yderligere sikkerheds- 

og 

sikringsforanstaltninger 

for adgang til varer 

Manglende sikkerheds- og 

sikringsprocedurer for 

fremstillede varer. 

 

Uautoriseret adgang til 

varer.  

der anvises et område til fremstilling af varer med passende adgangskontrol 

autoriseret adgang til fremstillingsområdet kun for udpegede medarbejdere 

besøgende og tredjeparter skal bære refleksveste og skal til enhver tid 

ledsages 

sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillingsprocesser. 

SAQ – 6.8.2 

 

ISO 

28001:2007, 

afsnit A.3 

Interne 

kontrolprocedurer 

Manglende sikkerheds- og 

sikringsprocedurer for 

fremstillede varer. 

Indgreb i varerne. 

der bør være fastlagt sikkerhedsprocesser og -procedurer for at sikre 

fremstillingsprocessens integritet, f.eks. at kun bestemte medarbejdere eller 

personer med de nødvendige tilladelser gives adgang, eller at der via 

system- og/eller medarbejderovervågning føres tilsyn med 

fremstillingsprocessen. 

ISO 

28001:2007, 

afsnit A.3 
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Emballering af 

produkter 

Mangelfuld kontrol med 

emballeringen af 

produkterne. 

Indførelse, udveksling eller 

tab af producerede varer. 

produkterne bør om muligt pakkes på en sådan måde, at det let kan ses, hvis 

der manipuleres med dem. Som eksempel kan nævnes en særlig tape med 

navne på. I så fald skal tapen holdes under opsyn. En anden løsning er at 

anvende tape, som ikke kan fjernes uden rester 

teknologiske hjælpemidler til sikring af emballagens integritet kan også 

anvendes, som f.eks. CCTV-overvågning eller vægtkontrol 

om muligt vises de pågældende varers destination på det senest mulige 

tidspunkt (f.eks. stregkoder i stedet for ren tekst, der angiver destinationen). 

SAQ – 6.8.3 

 

Kvalitetskontrol Mangelfuld kontrol med 

vareomsætningen.  

Indførelse, udveksling eller 

tab af producerede varer. 

udførelse af tilfældige sikkerheds- og sikringskontroller af fremstillede 

varer på de enkelte fremstillingstrin. 

 

 

4.9 Lastning af varer (underafsnit 6.9 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Kontrolrutin

er ved 

afsendelse 

Manglende kontrol af 

varelevering, som kan udgøre 

en sikkerheds- eller 

sikringsrisiko. 

kontrol af lastede varer (kontrol af 

overensstemmelse/optælling/vejning/lastordre i forhold til oplysninger fra 

logistikafdelingerne). Kontrol af logistiksystemet 

indførelse af procedurer for modtagelse af transportmidler 

streng adgangskontrol til lasteområdet. 

SAQ – 6.9.1 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

Rutiner for 

kontrol af 

sikkerhedsf

oranstaltnin

ger pålagt af 

tredjemand 

Manglende overholdelse af 

aftalte sikkerhedsordninger 

med risiko for afsendelse af 

farlige eller kompromitterede 

varer, afsendelse af varer, der 

ikke er registeret i et 

logistiksystem, og som 

virksomheden ikke har nogen 

kontrol med. 

procedurer for at sikre, at personalet er bekendt med kundens sikkerhedskrav 

ledelses-/overvågningskontrol for at sikre, at sikkerhedskravene er overholdt.  

SAQ – 6.9.3 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

Tilsyn med 

varelastning 

Manglende overvågning af 

varelastningen, som kan 

udgøre en sikkerheds- eller 

overensstemmelseskontrol ved vejning, optælling, afstemning og ensartet 

mærkning af varer 

procedurer for annoncering af chauffører inden ankomst 

SAQ – 6.9.4 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 
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sikringsrisiko. medarbejdere, der er udpeget til at tage imod chaufføren ved ankomst og 

overvåge varelastningen 

chauffører har ingen uovervåget adgang til lastningsområdet 

procedurer, der sikrer, at de udpegede medarbejdere til enhver tid er til stede, og 

at varerne ikke efterlades uden opsyn 

udpegelse af en eller flere ansvarlige personer, der skal udføre kontrol af 

rutiner. 

Forsegling 

af udgående 

varer 

Hvis varer sendes uden at være 

forseglede, kan det medføre 

indførelse, udveksling eller tab 

af varer, som er svært at 

opdage. 

procedurer for kontrol, anvendelse, kontrol og registrering af forseglinger 

udpegelse af en autoriseret person 

- brug af containersegl, der stemmer overens med ISO/PAS 17712. 

SAQ – 6.9.2 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

ISO/PAS 

11712:116 

ISO/PAS 17712 

 

 

Administrati

onsprocesse

r ved 

lastning af 

varer 

Levering af varer, der ikke er 

registreret i et logistiksystem, 

og som virksomheden ikke har 

nogen kontrol med og derfor 

udgør en sikkerheds- eller 

sikringsrisiko. 

kontrol for at sammenligne varer med de medfølgende transport- og 

tolddokumenter, laste-/pakkelister og salgsordrer 

ajourføring af lageropgørelse hurtigst muligt efter afgang 

 

SAQ – 6.9.5 og 

6.9.6 

 

Interne 

kontrolproc

edurer 

Ingen fyldestgørende 

foranstaltninger ved 

konstatering af 

uoverensstemmelser og/eller 

uregelmæssigheder. 

procedurer for registrering og undersøgelse af uregelmæssigheder, f.eks. 

mangelfulde forsendelser, beskadigede sikringsanordninger, returvarer fra 

kunder, gennemgang af procedurer og afhjælpende foranstaltninger. 

SAQ – 6.9.7 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

 

4.10 Sikkerhedskrav til handelspartnere (underafsnit 6.10 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisning 
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Identifikation 

af 

handelspartnere 

Manglende mekanisme til 

tydelig identifikation af 

handelspartnere. 

indførelse af procedure for identifikation af faste handelspartnere og ukendte 

kunder 

procedurer for udvælgelse og forvaltning af handelspartnere, hvis transporten 

udføres af en tredjepart 

gennemførelse af procedurer for udvælgelse af underleverandører baseret på 

en liste over faste og ikke faste underleverandører 

underleverandører kan vælges på grundlag af udvælgelseskriterier eller endda 

på grundlag af en virksomhedsspecifik certificering (som kan etableres på 

grundlag af et certificeringsspørgeskema). 

 

 

Sikkerhedskrav 

pålagt 

tredjemand 

Manglende overholdelse af 

aftalte sikkerhedsordninger 

med risiko for modtagelse 

eller afsendelse af farlige eller 

kompromitterede varer.  

baggrundskontrol til udvælgelse af handelspartnere, f.eks. ved hjælp af 

internettet eller kreditvurderingsinstitutter 

sikkerhedskrav (f.eks. at alle varer skal være mærket, forseglet, pakket eller 

mærket på en bestemt måde eller røntgenkontrolleres) indarbejdes i kontrakter 

med faste handelspartnere 

krav om, at kontrakter ikke gives i underentreprise til ukendte tredjeparter, 

navnlig med hensyn til transport af sikker luftfragt/luftpost 

konklusioner fra eksperter/eksterne revisorer, som ikke er relateret til faste 

handelspartnere, om overholdelse af sikkerhedskrav 

dokumentation for, at handelspartnere har relevante 

akkrediteringer/certifikater, der beviser, at de overholder internationale 

sikkerhedsstandarder 

procedurer for gennemførelse af yderligere sikkerhedskontrol af transaktioner 

med ukendte eller ikke faste handelspartnere 

rapportering og undersøgelse af eventuelle sikkerhedshændelser, der omfatter 

handelspartnere og registrering af afhjælpende foranstaltninger. 

 

SAQ – 6.10 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 

 

4.11 Medarbejdersikkerhed (underafsnit 6.11 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Beskæftigelsespolitik 

herunder for 

Ansættelse af medarbejdere, 

der kan udgøre en 

baggrundskontrol af potentielle medarbejdere, f.eks. tidligere beskæftigelse og 

referencer 

SAQ – 6.11.2, 

SAQ – 6.11.4 
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midlertidigt ansatte sikkerhedsrisiko. yderligere kontrol af nye eller eksisterende medarbejdere, der flytter til 

sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger, f.eks. politikontrol af ikke afsonede 

domme 

krav til medarbejdere om at oplyse om anden beskæftigelse, 

politiadvarsler/kautioner, verserende retssager eller domme 

periodisk baggrundskontrol/nye undersøgelser af eksisterende medarbejdere 

inddragelse af adgang til computer og returnering af sikkerhedspas, nøgler 

og/eller adgangskort, når medarbejdere siger op eller afskediges 

kontrol af midlertidigt ansatte anvendes på samme måde som for faste 

medarbejdere 

kontrakter med arbejdsformidlingsbureauer med angivelse af niveauet af 

sikkerhedskontrol  

procedurer for at sikre, at arbejdsformidlingskontorerne overholder disse 

standarder.  

 

ISO 

28001:2007, 

afsnit A.3 

Medarbejdernes 

sikkerhedsniveau og 

-bevidsthed 

Manglende viden om 

sikkerhedsprocedurer i 

forbindelse med de 

forskellige processer 

(modtagne varer, 

lastning/losning osv.), der 

medfører 

accept/lastning/losning af 

farlige eller 

kompromitterede varer. 

opmærksomhed hos medarbejderne på sikkerhedsforanstaltninger/-aftaler 

vedrørende forskellige processer (modtagne varer, lastning, losning osv.) 

oprettelse af et register til registrering af sikkerheds- og sikringsanomalier og 

regelmæssig drøftelse heraf med medarbejderne 

indførelse af procedurer for medarbejderne for at identificere og rapportere 

mistænkelige hændelser 

pjecer om sikkerheds- og sikringsspørgsmål kan vises i særlige områder og 

formidles via en opslagstavle 

visning af sikkerheds- og sikringsregler i de relevante områder 

(lastning/losning osv.) Skiltene skal være synlige både indenfor (på stederne) 

og udenfor (steder til chauffører, vikarer, forskellige partnere). 

ISO 

28001:2007, 

afsnit A.3 

Uddannelse i 

sikkerhed og sikring 

Manglende mekanismer til 

uddannelse af medarbejdere 

i sikkerheds- og 

sikringskrav og dermed 

utilstrækkelig 

opmærksomhed omkring 

sikkerhedskravene.  

personer med ansvar for at identificere uddannelsesbehov, sikre levering og 

føre uddannelsesoptegnelser 

uddannelse af medarbejdere i at genkende potentielle interne trusler mod 

sikkerheden, sporing af indtrængen/indgreb og forebyggelse af uautoriseret 

adgang til sikre virksomhedsområder, varer, køretøjer, it-systemer, 

forseglinger og registre 

udførelse af test med "usikre" varer eller begivenheder 

SAQ – 6.11.3 

 

ISO 

28001:2007, 

afsnit A.3 
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uddannelse i sikkerhed og sikring kan indgå som en del af industriel 

sikkerhedstræning for alle medarbejdere 

Uddannelse i sikkerhed og sikring skal dokumenteres og opdateres 

regelmæssigt baseret på faktiske situationer i virksomheden (f.eks. hvert år) 

Nye medarbejdere skal uddannes intensivt på grund af deres manglende viden 

og opmærksomhed. 

 

4.12 Eksterne tjenester (underafsnit 6.12 i SAQ) 

Indikator Risikobeskrivelse Mulige løsninger Henvisninger 

Eksterne 

tjenester, der 

anvendes til 

forskellige 

områder som 

emballering af 

produkter, 

sikkerhed osv.  

Ansættelse af medarbejdere, 

der kan udgøre en 

sikkerhedsrisiko. 

 

Mangelfuld kontrol med 

vareomsætningen. 

sikkerhedskrav, f.eks. identitetskontrol af medarbejdere og kontrol med 

begrænset adgang, indarbejdes i kontrakter 

overvågning af overholdelsen af disse krav 

brug af forskellige adgangskort til eksterne medarbejdere 

begrænset eller kontrolleret adgang til computersystemer 

hvor det er relevant, tilsyn med eksterne tjenester  

etablering af sikkerhedsforanstaltninger og/eller revisionsprocedurer for at sikre, 

at varerne er intakte 

Ved midlertidigt arbejde (f.eks. vedligeholdelsesarbejde) en liste over 

autoriserede arbejdstagere fra den virksomhed, som arbejdet er udliciteret til. 

SAQ – 6.12 

ISO 28001:2007, 

afsnit A.3 
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Sikkerhedserklæring
1
 

for autoriserede økonomiske operatører 

(AEO) 

 

 
 

Navn (virksomhed)       

Adresse       

By       

Land       

Postnummer       

Telefon       

E-mail        

 
Jeg erklærer, at: 

 
 varer, der produceres, oplagres, forsendes eller transporteres på ordre fra autoriserede økonomiske operatører 

(AEO'er), som leveres til AEO'er, eller som modtages til levering fra AEO'er 

o produceres, oplagres, klargøres og lastes i sikre erhvervslokaler og på sikre lastnings- og 

forsendelsesområder 

o er beskyttet mod uautoriseret adgang under produktion, oplagring, klargøring, lastning og transport 

 pålideligt personale er ansat til produktion, oplagring, klargøring, lastning og transport af disse varer 

 handelspartnere, der handler på mine vegne, er oplyst om, at de skal varetage forsyningskædesikkerheden som 

beskrevet ovenfor.  
 

 

Navn på autoriseret underskriver
2

 
 

      Virksomhedens stempel 

(hvis påkrævet) 

Stilling       

Underskrift       

Udstedt den       

 

 

Denne erklæring er udstedt til: 

 

Navn (virksomhed)       

Adresse       

By       

Land       

Postnummer       

 

                                                 
1
 Teksten tilpasses efter behov for at tage højde for parternes forretningsmodeller og rolle i den internationale 

forsyningskæde. 

 
2
 Autoriseret underskriver registreret i handelsregistret. 
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Eksempler på oplysninger, som skal deles med toldmyndighederne  

 

 

 

I artikel 23, stk. 2, i EUTK fastlægges det, at "[i]indehaveren af afgørelsen underretter straks 

toldmyndighederne om alle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan 

påvirke videreførelsen eller indholdet af denne."  

 

Dette dokument hjælper de autoriserede økonomiske operatører med at identificere nogle af 

de situationer, som både kan påvirke indholdet af AEO-bevillingen og/eller de kriterier, som 

de skal opfylde i henhold til artikel 39 i EUTK. 

 

Dette bilag er ikke en udtømmende tjekliste, men en vejledning, som kan hjælpe 

operatørerne i forhold til toldmyndighederne med hensyn til forvaltningen af deres 

AEO-bevilling(er).  
 

Hvis den økonomiske operatør gør sig overvejelser, der ikke fremgår af nedenstående liste, 

som kan påvirke AEO-bevillingen, skal toldmyndighederne underrettes. Endvidere fritager 

det ikke den økonomiske operatør fra andre rapporteringsforpligtelser at underrette de 

kompetente toldmyndigheder. 

 

Hvor mange oplysninger, der skal anmeldes til toldmyndighederne, afhænger af den relevante 

type AEO-bevilling: AEOC eller AEOS. 

 

AEOC skal ikke opfylde kravene i artikel 39, litra e), i EUTK og artikel 28 i EUTK GF, mens 

AEOS ikke påvirkes af kravene i artikel 39, litra d), i EUTK og artikel 27 i EUTK GF.  

 

 

 

Eksempler på oplysninger, som skal sendes til toldmyndighederne 

 

 

Generelle oplysninger 

Eventuelle ændringer i forbindelse med: 

 Virksomhedens navn 

 Juridisk status 

 Fusion eller spaltning 

 Etableringssted 

 Korrespondanceadresse (hvis anden end etableringsadresse)  

 Korrespondanceadresse for MRA-kommunikation (hvis anden end etableringsadresse) 

 Kontaktperson 

 Salg eller lukning af virksomhed 

 Økonomisk sektor og/eller rolle i forsyningskæden 

 

 



Bilag 4  

til TAXUD/B2/047/2011 – REV6 
 

 221 

Overholdelse (artikel 39, litra a), i EUTK og artikel 24 i EUTK GF)  

 

- Eventuelle alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen eller alvorlige 

strafbare handlinger vedrørende økonomisk aktivitet (f.eks. dom for bedrag, bestikkelse eller 

korruption) fra:  

 ansøgeren 

 den person, som er ansvarlige for ansøgervirksomheden eller udøver kontrol med dens 

ledelse 

 den medarbejder, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender. 

 

 

- Ændring i virksomhedens ledelse eller struktur, f.eks.: ny ejer, ny person med ansvar for 

ansøgeren eller for kontrollen med ledelsen eller nye medarbejdere med ansvar for toldanliggender  

 

- Eventuelle verserende straffesager i forbindelse med overtrædelse af told- og skattelovgivningen 

eller strafbare handlinger i forbindelse med den økonomiske aktivitet. 

  

  

Tilfredsstillende system til håndtering af handels- og  

transportregistre (artikel 39, litra b), i EUTK og artikel 25 i EUTK GF) 

 

- Ændringer eller opdateringer af regnskabs- eller logistiksystemerne 

- Funktionssvigt i regnskabssystemet (f.eks. tab af regnskabsdata, manglende sporbarhed osv.) 

- Regnskaber ikke attesteret af en ekstern revisor 

 

- Manglende regnskaber 

- Funktionssvigt i krydskontrollerede revisioner 

 

- Mistede eller ødelagte regnskabs-, handels- og transportarkiver 

 

- Mistede eller ødelagte elektroniske sikkerhedskopier af regnskabs-, handels- og transportdata 

 

- Manglende evne til at skelne mellem EU- og ikke-EU-varer, f.eks. på grund af et nedbrud i den 

anvendte software 

 

- Manglende evne til at styre interne kontroller 

- Opdagelse af en vigtig uregelmæssighed under en intern kontrol 

- Korrigerende foranstaltninger for at korrigere store afslørede uregelmæssigheder 

 

- Ny proces til håndtering af et produkt, der kræver licenser og bevillinger i henhold til 

handelspolitiske foranstaltninger eller vedrørende handel med landbrugsprodukter 

 

- Ny placering af arkiver  
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- Brug af forkert varekode 

- Brug af forkert toldværdi 

- Utilsigtet behandling af varer under midlertidig oplagring 

- Eventuelle problemer med midlertidig opbevaring eller toldoplagring i forbindelse med 

toldaktiviteter  

- Utilsigtet behandling af varer i transit 

- Identifikation af akkumulerede arbejdsfejl 

- Tilsidesættelse af forbud eller restriktioner 

 

- Indtrængen i it-systemer opdaget 

- Større funktionssvigt i it-sikkerhedsforanstaltninger 

- Større it-systemsvigt 

 

 

- Nye processer til håndtering af produkter, som er omfattet af forbud eller restriktioner  

 

 

Økonomisk solvens (artikel 39, litra c), i EUTK og artikel 26 i EUTK GF) 

 

- AEO underlagt eventuel insolvensbehandling  

 

- Betalingshændelser med hensyn til toldafgifter eller andre afgifter og skattelovgivning 

vedrørende import eller eksport af varer 

 

- Eventuelle negative ændringer i den finansielle stilling, herunder negative nettoaktiver, der ikke 

kan inddrives 

- Tab af større kunder 

- Tab af større markeder 

- Tab af kommercielle franchising-, koncessions- og markedsføringslicenser og/eller licenser til 

handel med råvarer 

- Negativ påtegning fra ekstern revisor/revisionskonklusion i årlig revision 

 

 

Praktisk kompetence eller  

professionelle kvalifikationer (artikel 39, litra d), i EUTK og artikel 27 i EUTK GF) 

 

- Eventuelle ændringer vedrørende den ansvarlige for toldanliggender  

 

- Tab/erhvervelse af en kvalitetsstandard vedrørende toldanliggender, som er vedtaget af et 

europæisk standardiseringsorgan 
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- I tilfælde af udpegelse af en ny medarbejder med ansvar for toldanliggender dokumentation for 

relevant uddannelse i toldanliggender  

 

 

Sikkerheds- og sikringsstandarder (artikel 39, litra e), i EUTK og artikel 28 i EUTK GF) 

 

- Erhvervelse af nye virksomhedsområder/nye bygninger/flytning 

 

- Ny sikkerhedsplan, nye processer eller nye sikkerhedsforanstaltninger vedrørende adgang til 

kontorer, forsendelsesområder, lasteområder og fragtlagre 

- Eventuel alvorlig sikkerhedshændelse (f.eks. indtrængen af uautoriserede personer, indbrud osv.) 

samt korrigerende foranstaltninger til håndtering deraf 

 

- Oplysninger om et sikkerhedsanliggende vedrørende anvendelse af interne processer (f.eks. 

syvpunktsinspektion, som kan afsløre falsk gulv/bund, usædvanlige reparationer osv.) 

- Alvorlig hændelse under transporten af varerne 

 

 

- Vanskeligheder med at sikre handelspartnere 

- Opdagelse af svig eller uredelighed/forsømmelse fra handelspartneres side 

 

- Oplysninger som følge af baggrundskontrol af medarbejder med negativ indvirkning på 

sikkerhed og sikring  

- Vanskeligheder med at sikre eksterne tjenesteydere  

 

- Vanskeligheder med at gennemføre et planlagt oplysningsprogram over for kunder under en 

tidligere revision 

 

- Ændringer vedrørende kontaktpersonen for sikkerheds- og sikringsanliggender, f.eks. ny 

kontaktperson, ændringer i navn osv.  

 

 

 

Relaterede emner 

 

- Hvilke ændringer kan påvirke flere kriterier? 
 

Visse ændringer kan påvirke overholdelsen af flere bevillingskriterier.  

I så fald anbefales det på det kraftigste, at den autoriserede økonomiske operatør underretter 

de kompetente toldmyndigheder i god tid at for at foregribe denne situation og fastlægge de 

bedste løsninger til at håndtere den.  

 

- Hvilke oplysninger kan påvirke betingelserne for den første godkendelse af ansøgningen? 
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Nogle gange ændrer en autoriseret økonomisk operatør sin økonomiske aktivitet efter at have 

fået AEO-status, f.eks. ved at standse sine aktiviteter vedrørende toldanliggender eller ved at 

standse enhver aktivitet vedrørende den internationale forsyningskæde (f.eks. når den 

autoriserede økonomiske operatør udelukkende opererer på nationalt/europæisk plan).  

 

Det forventes, at autoriserede økonomiske operatører underretter deres udstedende 

toldmyndighed i tilfælde af sådanne ændringer for at finde den mest passende løsning til hver 

enkelt situation.  

 

- Hvordan kan en autoriseret økonomisk operatør overvåge sin bevilling internt for at sikre, 

at den ikke går glip af vigtige oplysninger, som skal anmeldes?  

 

AEO-kontaktpersonen spiller en vigtig rolle i forhold til at overvåge den løbende overholdelse 

af AEO-kriterierne i virksomheden. Alt efter virksomhedens størrelse kan der træffes 

forskellige foranstaltninger for at sikre en relevant overvågning af AEO-bevillingen (f.eks. 

regelmæssige møder, regelmæssige opdateringer af procedurer med relevante dele af 

virksomheden, brug af elektronisk dokumentstyringssystem osv.).  

 

- Hvem skal underrettes om sådanne ændringer? 
 

Hver enkelt kompetent myndighed kan fastlægge de bedste procedurer, der skal følges (lokalt 

kontaktpunkt, regionalt kontaktpunkt, nationalt kontaktpunkt), alt efter virksomhedens 

størrelse og organisation. 

Det anbefales stærkt, at kompetente toldmyndigheder sørger for et kontaktpunkt i 

toldforvaltningen, som operatører bør rette oplysninger til.  

 

Hvis AEO-bevillingen dækker virksomhedsområder i mere end én medlemsstat.  

 

- Hvordan skal oplysningerne sendes til de kompetente toldmyndigheder? 
 

De kompetente toldmyndigheder skal fastlægge accepterede metoder til fremsendelse af disse 

oplysninger og bør underrette den autoriserede økonomiske operatør om de udpegede 

kontaktpunkter i forvaltningen. For at formidle disse ændringer kan de kompetente 

toldmyndigheder anbefale den eller de bedste mulige metoder (f.eks. e-mail, formelle 

skrivelser eller en skabelon).  

 

- Disse ændringers indvirkning på den udstedende toldmyndigheds overvågning af 

bevillingen: 
 

- Alt efter oplysningerne fra den autoriserede økonomiske operatør fastlægger den udstedende 

toldmyndighed, om det er nødvendigt at træffe specifikke foranstaltninger såsom at 

iværksætte en overvågningsrevision eller en revision med henblik på fornyet vurdering 

- Den udstedende toldmyndighed kan også bestemme, at der ikke skal træffes yderligere 

foranstaltninger, hvis ændringerne anses for at være at mindre omfang. 

 


