HA(JUR.) i skat, 5. semester
Vintereksamen 2017-2018
Ordinær eksamen
Skriftlig prøve i: 420141E021 Told- og afgiftsret
Varighed: 4 timer
Hjælpemidler: alle – herunder høretelefoner

Opgavesæt 5 sider. Bilag (KN kapitel 95) 4 sider.
Opgaverne A og B vægter hver 20 %, opgaverne C og D vægter hver 30 %

Opgave A
Den danske autoforhandler ”Ærlige Bent” er i Tyskland for at købe biler. Han er kørt derned i sin Golf
sammen med sin ansatte, Hansi. Bent taler ikke så godt tysk, så han har ansat Hansi til at hjælpe med
sproget. Hansi bor i Tyskland sammen med sin kone og barn. Bent køber en Audi i Tyskland og får tyske
korttidsnummerplader med en varighed på 14 dage sat på den for selv at køre bilen hjem til virksomhedens
adresse i DK. Hansi kører golfen hjem. Bent anmelder ikke kørslen til SKAT. På vejen fra den tyske grænse
til virksomhedens adresse bliver han stoppet af politiet og SKAT, der vil opkræve registreringsafgift. Det
mener Bent ikke kan være rigtigt. Han vil først have Audi’en indregistreret i forbindelse med at den sælges.

Spørgsmål 1
Må Bent køre Audi’en i Danmark?

Spørgsmål 2
Bliver Audi’en registreringspligtig?

Spørgsmål 3
Da Bent står og diskuterer med SKAT, bliver han noget ophidset. ”Hansi kunne bare have kørt Audi’en, så
var jeg sluppet for alt jeres pjat”, råber han. Har Bent ret i det? Ville svarene ovenfor i spørgsmål 1 og 2
være anderledes, hvis det var Hansi, der havde kørt Audi’en, og han selv var kørt hjem i sin golf?

Opgave B
Legetøjsvirksomheden Bamse Brødre har en række legetøjsbutikker i Danmark, Norge og Sverige. Desuden
har virksomheden en webshop, hvor man sælger legetøj til hele verden.
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Bamse Brødre har indgået en samarbejdsaftale med en sydkoreansk butikskæde, Jo Jangnangam.
Virksomhederne skal blandt andet repræsentere hinanden i henholdsvis Europa og Asien samt handle med
hinandens varer.
I den forbindelse dukker der en række spørgsmål op, som du skal svare på. Husk at henvise til lovgrundlaget
og eventuel retspraksis.

Spørgsmål 1
Bamse Brødre er klar over at der skal betales told af varerne når de kommer til EU, og at der skal laves en
eksportangivelse når varerne forlader EU. Bamse Brødre får speditøren Tre Transport til at stå for
transporten og papirarbejdet i forbindelse med indførslen. Ud over betaling for dette arbejde kræver Tre
Transport at Bamse Brødre giver Tre transport fuldmagt til at lave toldangivelser i Bamse Brødres navn.
Bamse Brødre synes det er lidt noget pjat og spørger om det virkelig kan være rigtigt, at der skal laves en
fuldmagt, og hvor det står henne?

Spørgsmål 2
Hvad er (KN) varekoden for stofdukken?

Spørgsmål 3
Hvad er (KN) varekoden for minihesteslottet?

Spørgsmål 4
Hvad er (KN) varekoden for lego figurerne?
Stofdukke
Produceret i Sverige af
 stof fra Indien (4 euro)
 farve fra USA (2 euro)
 diverse tråd og fyld fra Vietnam (2 euro)
Prisen ab fabrik er 10 euro.
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Minihesteslot
Legetøjssæt der består af et lille slot/tårn med små
hestefigurer og diverse møbler.
Legetøjsslottet/tårnet produceres(støbes) i Sydkorea af
plast fra Kina (0,5 euro).
Hestefigurerne kommer fra Japan (4 euro).
Øvrige figurer kommer fra Kina (0,5 euro).
Prisen ab fabrik er 10 euro.

LEGO figurer
Sæt med 4 LEGO figurer
Figurerne produceres i Danmark af
 plast fra Kina (0,5 euro)
 smådele (våben m.v.) fra Mexico (0,5 euro)
Pris ab fabrik 10 euro.

Opgave C
Bamse Brødre har hørt at der er mulighed for at få nedsat tolden, fordi der er en oprindelsesaftale med
Sydkorea. Bamse Brødre vil derfor gerne vide om de tre varer fra opgave A får præferenceoprindelse efter
oprindelsesaftalen med Sydkorea.

Spørgsmål 1
a. Får stofdukken præferenceoprindelse i EU?
b. Hvis ikke stofdukken får præferenceoprindelse i EU, får den så almindelig oprindelse i EU?

Spørgsmål 2
a. Får minihesteslottet præferenceoprindelse i Sydkorea?
b. Hvis ikke legetøjsslottet får præferenceoprindelse i Sydkorea, får det så almindelig oprindelse i
Sydkorea?
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Spørgsmål 3
a. Får æsken med LEGO figurerne præferenceoprindelse i EU?
b. Hvis ikke æsken med LEGO figurerne får præferenceoprindelse i EU, får den så almindelig
oprindelse i EU?

Spørgsmål 4
Bamse Brødre vil gerne vide om det vil betyde ændringer for præferenceoprindelsen eller den almindelige
oprindelse, hvis man vælger at købe minihesteslottet som separate dele. Herefter køber man de tre
forskellige typer legetøj som man betaler følgende for:




Legetøjsslottet/tårnet fra Sydkorea 3 euro
Hestefigurerne fra Japan 4 euro
Øvrige figurer fra Kina 0,5 euro

Hvor får de tre dele præferenceoprindelse eller almindelig oprindelse?

Opgave D
Bamse Brødre køber i foråret 2017 1000 sæt af minihesteslottet til en samlet pris på 10.000 euro. Bamse
Brødre får som altid Tre Transport til at stå for transporten og toldformaliteterne. Tre Transport indgår en
aftale med Ocean Freight om transport af en container med legetøjet fra Jo Jangnangam til Hamborg havn.
Prisen for transporten er 1000 euro.
Den 1. oktober 2017 ankommer containeren med legetøjet til Hamborg havn. Her frembydes containeren
for toldmyndigheden (der ikke foretager en fysisk kontrol), og de 1000 sæt angives til oplæggelse på en
facilitet til midlertidig opbevaring styret og ejet af Hamborg havn. Legetøjet befinder sig fortsat i
containeren.

Spørgsmål 1
Den 15. oktober 2017 skal containeren sendes til Tre Transports terminal i Kolding, hvor Tre Transport har
bevilling til offentligt toldoplag i en af sine lagerbygninger.
Hvordan kan containeren med legetøjet sendes til Kolding uden at der skal betales told?

Spørgsmål 2
Den 16. oktober 2017 ankommer containeren med legetøj til Tre Transports terminal. De 1000 sæt angives
til oplæggelse på toldoplaget samme dag.
De 24. oktober 2017 kommer toldmyndighederne på et uanmeldt besøg for at kontrollere Tre Transports
toldoplag. Her konstaterer toldmyndighederne at der ikke er ført et oplagsregnskab for de hele containere
der er placeret på toldoplaget, herunder legetøjet til Bamse Brødre.
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Da containeren åbnes, kan det konstateres at den indeholder i alt 1500 sæt legetøj. I første omgang nægter
Bamse Brødre ethvert kendskab til de ekstra 500 sæt, men en indkøbsmedarbejder er dog blevet orienteret
af Jo Jangnangam om de ekstra legetøjssæt, men har ikke givet oplysningen videre til andre i virksomheden.
Opstår der toldskyld for alle eller nogle af de 1500 legetøjssæt?

Spørgsmål 3
Hvis det lægges til grund at der opstår toldskyld i situationen beskrevet ovenfor i spørgsmål 2, hvor og
hvornår opstår denne toldskyld?

Spørgsmål 4
Hvis det lægges til grund at der opstår toldskyld i situationen beskrevet ovenfor i spørgsmål 2, hvem er så
debitor for denne toldskyld?
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