
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om 

dokumentationskrav i forbindelse med administration af overansøgte 

toldkontingenter administrerede med licens 

Bekendtgørelsens indhold/formål 
Kommissionen har fremsat delegerede forordning og gennemførelsesforordning1 om ændring af systemet 

for administration af de toldkontingenter, der administreres med licens, blandt andet for at imødekomme 

spekulationsudfordringer på overansøgte toldkontingenter. Kommissionen introducerer hermed 

obligatorisk registrering for de virksomheder, som søger på overansøgte toldkontingenter, i Kommissionens 

nyetablerede, elektroniske databasesystem LORI. Forordningerne er direkte anvendelige i alle EU-lande, 

hvorfor der ikke er gældende dansk lovgivning på området. Kommissionen har dog givet medlemsstaterne 

enkelte beføjelser i forhold til at introducere yderligere dokumentationskrav, hvormed myndighederne kan 

sikre fyldestgørende kontrol af pågældende virksomheder.  

Med bekendtgørelsen tages der hermed beslutning om en præcisering af de yderligere 

dokumentationskrav i en dansk kontekst.   

Administrative konsekvenser 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., 

hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

Landbrugsstyrelsen forventer en samlet administrativ omkostning på ca. 213.468 kr., hvilket ikke overstiger 

de 4 mio. kr. 

 Antal skriftlige informationsforpligtelser: 
o Elektronisk ansøgningsformular. 
o Erklæring om uafhængighed. 
o Dokumentation for væsentlig økonomisk aktivitet, herunder udskrift af CVR-

registrering og seneste reviderede årsregnskab. 
 

 

 Vurdering af hvem der udfylder informationsforpligtelserne: 
o 2020/2021: 14 importvirksomheder 

                                                           
1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 af 17. december 2019 om gennemførelsesbestemmelser til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 510/2014 for så vidt angår 

forvaltningsordningen for toldkontingenter med licenser og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760 af 17. 

december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår 

forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning 

af toldkontingenter. 



 

 Tidsforbrug pr. skriftlig informationsforpligtigelser for hhv. landmænd og konsulenter. 
o 2020: 13 timer pr. importvirksomhed 
o 2021: 13 timer pr. importvirksomhed 

Princippet for agil erhvervsrettet regulering: 
Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at ingen af principperne vurderes relevante, eftersom ændringen af 

bekendtgørelse om fællesskema ikke vurderes at ville påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, 

udvikle og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. 

Skatter, afgifter, subsidier: 

Bekendtgørelsen medfører hverken ændrede skatter, afgifter eller subsidier. 

Efterlevelseskonsekvenser: 

Bekendtgørelsen medfører ikke efterlevelseskonsekvenser. 

Adfærdsvirkninger: 

Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen vil påvirke erhvervets adfærd i mindre grad. 

Dette skyldes, at virksomhederne i forbindelse med LORI-registrering skal indgive en erklæring om 

uafhængighed og hermed dokumentere, at der ikke er et tilhørsforhold til andre juridiske eller fysiske 

personer, der søger på samme toldkontingent. Det kan muligvis medføre strukturelle ændringer af 

virksomhedernes forhold til eventuelle datterselskaber, hvis et sådan tilhørsforhold eksisterer, hvorfor en 

faldende ansøgningsinteresse for pågældende toldkontingenter ikke kan udelukkes. Det vurderes dog, at 

virksomhederne vil være villige til at imødekomme de nye uafhængighedskrav for at få del i de økonomisk 

attraktive toldkontingenter. 

BNP effekter: 

Bekendtgørelsen medfører ikke BNP effekter. 

Afledte effekter: 

Bekendtgørelsen medfører ikke afledte effekter. 

 


