Vintereksamen 2019/2020
Ordinær eksamen
Skriftlig prøve i: 420141E021 Told- og afgiftsret
Varighed: 4 timer
Hjælpemidler: Alle inkl. høretelefoner
Eksamensopgaven består af 4 opgaver med underspørgsmål (i alt 5 sider) samt et bilag, uddrag af KN2019
kapitel 33 og 34 (i alt 6 sider).

Karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af besvarelsen, hvor opgaverne vægtes således:
Opgave 1 ca. 40%
Opgave 2 ca. 20%
Opgave 3 ca. 30%
Opgave 4 ca. 10%
Husk at henvise til lovgivning og eventuel praksis.

Opgave 1
Berit og Brian har åbnet en lille virksomhed, hvor de sælger forskellige sæber, hudplejeprodukter m.m. Alle
produkterne er 100% økologiske og veganske og er indtil i dag primært solgt til butikker i Danmark samt en
smule til Sverige.
Berit og Brian køber en stor del af deres produkter i Sydkorea.
Berit og Brian har en bevilling fra toldmyndighederne til at drive et privat toldoplag på deres eget lager.
Sydkorea Transportøren ApS sørger for transporten af varerne fra Sydkorea til Danmark, og ved ankomsten
til Danmark angiver Sydkorea Transportøren ApS varerne til toldoplagsproceduren på Berit og Brians lager.
Mens varerne ligger på toldoplaget, undersøges de nærmere for at finde ud af, om der er fejl, inden de
sendes ud til kunderne. Når Berit og Brian har solgt varerne videre, retter de henvendelse til
speditionsvirksomheden Angivelsesspecialisten A/S, der laver en angivelse til fri omsætning på vegne af
Berit og Brian. Herefter afhenter Angivelsesspecialisten A/S varerne og transporterer dem ud til kunderne.
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I forbindelse med julehandlen havde Berit og Brian et parti hårshampoo der skulle hurtigt ud til kunderne.
Efter ankomsten til toldoplag blev varerne kontrolleret som sædvanligt, men i travheden glemte man at
sende besked til speditøren, der ikke fik lavet en angivelse til fri omsætning, inden hårshampooen blev
sendt afsted til kunderne.
I den samme periode ankom en sending med body-sæbe fra Sydkorea, der også blev placeret på
toldoplaget. Sydkorea Transportøren ApS havde lavet toldangivelsen til toldoplag for 100 kasser bodysæbe, men da sendingen ankom på lageret og blev talt op, var der 300 kasser. På grund af differencen blev
sendingen ikke bogført i regnskabet for toldoplaget, da man ville have Sydkorea Transportøren ApS til at
lave en korrekt toldangivelse inden bogføringen. I juletravlheden blev det glemt.
Ved en kontrol på lageret den følgende uge konstaterede toldmyndighederne, at der i regnskabet for
toldoplaget manglede dokumentation for angivelsen til fri omsætning af ovennævnte parti hårshampoo.
Samtidig kunne det konstateres ved optællingen på lageret, at der var en del body-sæbe (300 kasser), der
ikke var registreret i regnskabet.

Spørgsmål 1.a:
Hvilke regler er ikke overholdt i forløbet med hårshampooen?
Opstår der toldskyld?
Hvem er debitor?

Spørgsmål 1.b:
Hvilke regler er ikke overholdt i forløbet omkring body-sæben?
Opstår der toldskyld?
Hvem er debitor?

Spørgsmål 1.c:
Sydkorea Transportøren ApS arrangerer transporten. Varerne sejles fra Sydkorea til Hamborg, og køres
derfra med lastbil til Berit og Brians lager.
Sydkorea Transportøren ApS fakturerer Berit og Brian for transporten fra producenten i Sydkorea til deres
lager. Er det fakturerede beløb toldmæssigt relevant?
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Opgave 2
Find varekoden for følgende tre produkter. Varekoden skal angives med mindst 8 cifre.

Spørgsmål 2.a: Body-sæbe
Hvad er varekoden for body-sæbe?
Produktbeskrivelse – body-sæbe
Sæben består af nogle effektive ingredienser, der er 100% økologiske og veganske, og sæben er derfor god
til irriteret hud. Sæben sørger for, at huden fugtes, regenereres og blødgøres.

Spørgsmål 2.b: Shampoo
Hvad er varekoden for shampoo?
Produktbeskrivelse – Shampoo
Shampooens unikke kombination giver en stimulerende virkning samt styrker hårbunden og hårstråene.
Hovedbunden bliver plejet og renset med indholdet af 100% økologiske og veganske aktivstoffer.
Shampooen beroliger hovedbunden, giver håret fugt og styrker hårbund og hår.

Spørgsmål 2.c: Hår- og kropsæbe
Hvad er varekoden for hår- og kropssæbe?
Produktbeskrivelse – hår- og kropssæbe
Produktet er en praktisk to-i-én sæbe, som renser og plejer både håret og huden optimalt.
Sæben kan anvendes på alle hud- og hårtyper.
Sæben er drøj i brug, hvilket betyder, at du kun behøver at anvende en lille mængde af produktet for at få
det optimale udbytte. Dermed er du med til at beskytte miljøet.
Produktet er 100% økologisk og vegansk.
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Opgave 3
Opnår følgende 3 produkter præferenceoprindelse i Sydkorea?
Opnår de 3 produkter almindelig oprindelse i Sydkorea?

Body-sæbe

Body-sæben produceres i Sydkorea og sælges til en pris af 2 euro ab
fabrik. Body-sæben sælges i emballage klar til butikken. Samlet vægt 1
kg.
I produktionen indgår to sæbetyper (position 3401) fra USA, værdi 0,6
euro, vægt 0,4 kg.
Desuden indgår olier (position 3301) der har kinesisk oprindelse, værdi
0,2 euro, vægt 0,3 kg.
Endelig er der øvrige materialer med sydkoreansk oprindelse, værdi 0,2
euro, vægt 0,3 kg.

Shampoo

Shampooen produceres også i Sydkorea og sælges til pris af 3 euro ab
fabrik. Shampooen sælges i emballage klar til butikken. Samlet vægt 1
kg.
I produktionen indgår sæbe (position 3401) fra USA med værdi 0,5
euro, vægt 0,3 kg.
Forskellige vegetabilske olier (position 3301) fra Brasilien værdi 1 euro,
vægt 0,3 kg.
Endelig indgår forskellige olier (position 3301) og øvrige materialer
værdi 0,5 euro med sydkoreansk oprindelse, vægt 0,4 kg.

Hår- og kropsæbe

Hår- og kropssæben produceres i Sydkorea og sælges til pris af 5 euro
ab fabrik. Hår- og kropssæben sælges i emballage klar til butikken.
Samlet vægt 1 kg.
I produktionen indgår to sæbetyper (position 3401) fra USA, værdi 0,6
euro, vægt 0,5 kg.
Olier (position 3301) fra Columbia værdi 0,4 euro, vægt 0,1 kg.
Desuden indgår nogle olier (position 3301) der har sydkoreansk
oprindelse, værdi 0,2 euro, vægt 0,1 kg.
Samt andet materiale med sydkoreansk oprindelse værdi 0,1 euro,
vægt 0,3 kg.
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Opgave 4
Restauranten Tove T har i mange år fået leveret spiritus fra en dansk leverandør. I efteråret 2019 får ejerne
af Tove T ansat en ny medarbejder, der foreslår, at restauranten skal satse på et bredere sortiment af
spiritus i stedet for standardsortimentet. Den nye medarbejder kender en fransk leverandør, der kan levere
en række specielle typer spiritus, der vil passe godt til Tove T.
I første omgang beslutter ejerne at prøve med et mindre parti af ti forskellige typer spiritus. Der bestilles 10
kasser spiritus til Tove T, der hentes af en medarbejder, der alligevel var til en messe i Frankrig. Spiritussen
sælges herefter i restauranten.
Det bredere sortiment bliver en stor succes, og Tove T indgår derfor en aftale med den franske leverandør
om levering af al spiritus til restauranten. Aftalen sendes inden underskriften til Tove T´s advokat. Hun
peger på, at køb af spiritus i udlandet muligvis kræver en tilladelse eller lignende. Hun tager derfor kontakt
til en afgiftsrådgiver for at få svar på sine spørgsmål. Hvad skal rådgiveren svare på følgende to spørgsmål
fra advokaten:

Spørgsmål 4.a:
Er der noget, som Tove T skal sørge for at få bragt i orden i forhold til afgiftslovgivningen i forbindelse med
(eller som en konsekvens af) indgåelsen af aftalen?

Spørgsmål 4.b:
Er der noget i beskrivelsen af forløbet hos Tove T indtil aftalen underskrives, der ikke har været i
overensstemmelse med afgiftslovgivningen, og som advokaten bør kigge på?
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