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ÆNDREDE DOKUMENTATIONSKRAV PÅ EU-FORSENDELSER
Handler din virksomhed med andre EU-lande? Så skal du være opmærksom på de skærpede regler
mellem køber og sælger, som træder i kraft fra 1. januar 2020. Ændringen skyldes en EU-beslutning om
harmonisering af reglerne for dokumentation ved momsfri handel mellem EU-lande.
Betingelser for momsfri samhandel i EU efter 1. januar 2020
• Sælger skal kunne dokumentere, at varen leveres til et andet EU-land
• Kunden har et gyldigt momsnummer i et EU-land
• Transporten skal gennemføres af sælger (for sælgers regning) eller køber (for købers regning)
• EU-specifikke dokumentationskrav for transporten skal opfyldes (se tabellerne nedenfor)

HVORDAN OVERHOLDES DE NYE REGLER?

For at overholde de nye dokumentationskrav skal transporten kunne dokumenteres gennem to doku
menter udstedt af to uafhængige parter. Mindst ét af dokumenterne skal være et transportdokument.
Hvis transporten udføres af eller betales af køber, skal sælger desuden kunne fremvise en modtagerer
klæring fra køber.

OVERSIGT OVER DOKUMENTER
1. TRANSPORTDOKUMENTER

2. ØVRIGE DOKUMENTER

3. MODTAGERERKLÆRING

•
•
•
•
•

•
•

•

Underskrevet CMR fragtbrev
Ledsagedokument
Et konnossement
Et luftfragtbrev
Faktura fra transportøren af varerne

•

•

Forsikringspolice for varetransport
Bankbilag for betaling af varernes
forsendelse eller transport
Officielle dokumenter udstedt af
en offentlig myndighed (eks. notar)
som bekræfter varernes ankomst i
modtagerlandet
Kvittering udstedt af oplagshaver i
modtagerland, som bekræfter varernes oplagring i modtagerlandet

OBS: Samtlige nedenstående punkter
skal fremgå af erklæringen.
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•
•
•
•
•
•

En angivelse af, at varerne er blevet
transporteret af køberen selv (eller af
en tredjemand for købers regning)
Hvilket EU-land varerne medtages til
Udstedelsesdatoen
Købers navn og adresse
Mængden og arten af varerne
Datoen og stedet for varernes
ankomst
Registreringsnummer på køretøjet
Identifikation af den person, der
modtog varerne på købers vegne

OPFYLDTE DOKUMENTATIONSKRAV
Transport betales af køber

To dokumenter fra gruppe 1* + en modtagererklæring (gruppe 3)
eller
Et dokument fra gruppe 1 + et dokument fra gruppe 2 + en modtagererklæring (gruppe 3)

Transport betales af sælger

To dokumenter fra gruppe 1*
eller
Et dokument fra gruppe 1 + et dokument fra gruppe 2

* De to dokumenter skal være udstedt af parter, som er uafhængige af hinanden, af sælger og af køber, og må ikke være modstridede med hinanden.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale YOYO Global
Freight kontor. Vi gør opmærksom på, at selvom vi altid gerne hjælper, kan vi ikke give juridisk bindende
vejledning.

