
 

 

 
 
 
 
 
 

Oprettelse af eksportdokumenter: Aftale og vilkår mellem bruger af online løsning og 
SMVdanmark 
 
I forbindelse med den regelmæssige brug af SMVdanmarks medlemstilbud på 
https://eksport.smvdanmark.dk om digital udfyldelse og overførsel til SMVdanmark af carneter og 
oprindelsescertifikater, aftales følgende: 
 
1. Ved digital indsendelse til SMVdanmark afgives oplysningerne i de enkelte certifikater under 

afsendervirksomhedens ansvar. Således gælder der samme retningslinjer som ved manuel 
udfyldelse af oprindelsescertifikatet med tilhørende ansøgning.  
 

2. Ved ønske om udstedelse af oprindelsescertifikat for varer med oprindelse i 3. lande (udenfor 
EU), medsendes nødvendig dokumentation for denne oprindelse digitalt, dvs. dokumentation 
uploades sammen med ansøgningen, med mindre anden løsning aftales specifikt. 
 

3. Ved brug af den digitale mulighed erklærer virksomheden ved sin godkendelse af denne aftale, 
at være bekendt med indholdet af ansøgningserklæringen, som er gengivet nedenfor, og 
tiltræder uden forbehold erklæringen i sin helhed. 
 

4. Virksomheden, ved navngiven(ne) medarbejder(e) oprettes i SMVdanmarks online system og 
godkendes af SMVdanmark. SMVdanmark identificerer brugeren(erne) ved hjælp af den 
personlige digitale e-mail og adgangskode. 
 

5. Ved en "godkendt" medarbejders afgang fra virksomheden eller overgang til andet arbejde, 
forpligter virksomheden sig til at afmelde medarbejderen som ”godkendt bruger” i 
SMVdanmarks online system. 

________________________________________________________________________________ 
 

Ansøgningserklæring: 
 
Undertegnede ansøger om udstedelse af: 
 
ENTEN: 
 

• Et oprindelsescertifikat, hvori det bekræftes, at de ovenfor beskrevne varer har oprindelse i det 
i rubrik 3 nævnte land(e), 
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• Erklærer, at oplysningerne i denne ansøgning samt de dokumenter og øvrige oplysninger, der er 
forelagt myndighederne eller udstedelsesberettigede organer med henblik på certifikatets 
udstedelse, er rigtige, at de varer, som dokumenterne og oplysningerne vedrører, er de samme 
som de varer, for hvilke der ansøges om certifikat, at de nævnte varer opfylder de betingelser, 
der er fastsat i bestemmelserne om den fælles definition af begrebet varers oprindelse, og 
 

• FORPLIGTER SIG TIL på myndighedernes eller udstedelsesberettigede organers forlangende at 
give yderligere oplysninger og fremlægge yderligere dokumentation, som disse måtte skønne 
nødvendige for certifikatets udstedelse. 

 
ELLER: 
 

• Et ATA-carnet for de i de udfyldte carnetblanketter opførte varer, der ligeledes er specificeret på 
bagsiden af dette ansøgningsskema. Vi forpligter os til udelukkende at benytte disse artikler på 
de i tillægget til denne ansøgning anførte betingelser og at returnere carnetet til SMVdanmark, 
senest ved gyldighedsfristens udløb. 
 

• I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, begæring om konkurs mod os eller lignende straks at 
standse anvendelsen af carnetet og returnere det til SMVdanmark. Fortsat vil anvendelse i så 
fald være betinget af, at der kan stilles sikkerhed i form af bankgaranti. 

 

• Såfremt carnetet ikke senest ved gyldighedsfristens udløb er returneret til SMVdanmark, eller 
skulle der før dette tidspunkt fra nogen toldmyndigheders side blive gjort indvending mod 
carnetet, er vi indforstået med at godtgøre SMVdanmark de omkostninger, der måtte være 
forbundet med annullering af carnetet, ligesom vi vil holde SMVdanmark skadesløs for alle beløb, 
som I måtte have betalt i henhold til SMVdanmarks garanti. Endvidere forpligter vi os til at betale 
alle udgifter ved eventuel retsforfølgning. 
 

• Vi erklærer os indforstået med ikke at kunne afvise SMVdanmarks krav under henvisning til, at 
de udenlandske toldmyndigheders forlangende om indførselsafgift måtte være uberettiget, 
ligesom vi er indforstået med, at der ikke mod SMVdanmark kan rejses krav baseret på nogen 
som helst art af oplysninger i carnetet. Ovenstående forpligtelser overtager vi i samme omfang 
overfor SMVdanmarks forsikringsforbindelse. Værneting er hjemstedet for SMVdanmark og 
forsikringsselskabet. 
 

• Hvis ATA-carneet vedrører eksport til 3. lande uden for EU, giver vi tilladelse til, at persondata 
kan videregives til personer udenfor EU. 

 
 


