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ePIC brugervejledning for toldvæsenet
Hvad er en RIN
En RIN er en unik identifikator, der tilordnes al eksport inden for ePIC-systemet. En RIN er en
alfanumerisk identifikator på 10 tegn. Gyldighedsperioden for en RIN kan være op til ét
kalenderår, og alle RIN udløber den 31. december i eksportåret. Hvis eksportøren ønske at
eksportere samme stof til samme importland det følgende år, kræves en ny RIN.
I gyldighedsperioden for en RIN kan en eksportør eksportere det pågældende stof/den
pågældende blanding/artikel til det definerede importland flere gange (dvs. en RIN er ikke kun
for en bestemt forsendelse, men for en tidsperiode), forudsat at alle retlige krav er opfyldt.
I toldmæssig henseende kan en RIN have to forskellige statusser: "Eksport tilladt" eller
"Eksport ikke tilladt".
Anmeldelsens type
Der kræves en aktiv RIN ved eksport af et kemikalie/en blanding/artikel, som er omfattet af
denne forordning. Eksportører kan ansøge om en RIN under to bestemte omstændigheder,
som vil blive angivet i resultatsiden med oplysningen "Anmeldelsens type" ("Type of
notification"):
•
•

"Anmeldelse af eksport" ("Export notification") er det hyppigste tilfælde. I henhold til
denne type RIN er der ingen begrænsning i forsendelsens mængde – fra EU's
synspunkt. En RIN til en eksportanmeldelse begynder altid med "1".
"Special RIN" angiver eksport af PIC-kemikalier, hvor der (af forskellige grunde) ikke
kræves eksportanmeldelse, men stadig kræves en RIN for at lette toldbehandlingen. En
special-RIN begynder altid med "0".

Vurdering af ePIC & hentning af data om eksport
Når brugeren når frem til toldvæsenets grænseflade for ePIC, vises programmets hjemmeside
(Figur 1). Den består af to hovedblokke: menuen til venstre og området til at hente og vise
data vedrørende eksport.
Figur 1: ePIC hovedskærmbillede for toldvæsenet
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Menuen til venstre indeholder links, der kan være nyttige for toldvæsenet:
•
•
•

Fortegnelse over de kemikalier, der er omfattet af forordning (EU) nr. 649/2012 (PICforordningen)
Fortegnelsen over de udpegede nationale EU-myndigheder ("DNA") – hvis der er behov
for yderligere afklaring om eksporten
Et kontaktlink til ECHA's Helpdesk – mhp. tekniske problemer med ansøgningen

For at hente data om, hvorvidt eksporten kan finde sted eller ej, skal tolderen indtaste RIN'en
(som skulle være tilgængelig i rubrik 44 af det pågældende SAD (Single Administrative
Document) og vælge det endelige destinationsland for forsendelsen i rullemenuen (Figur 2).
Figur 2: Indtastning af data

Når begge felter er udfyldt, skal brugeren klikke på knappen "Check" (kontrollér) for at hente
dataene. Søgningen udfald vil være et af følgende:
1. RIN er aktiv, og eksport kan finde sted. Meddelelsen "eksport tilladt" ("Export allowed")
vil blive vist sammen med følgende data:
a.
b.
c.
d.

Anmeldelsens type ("Type of notification")
Gyldighedsperiode for eksport ("Period allowed")
Kemisk navn ("Chemical name")
Numeriske identifikatorer for kemikaliet (EC/CAS/CUS/CN-koder) – hvis de er
tilgængelige
e. Eksportørens kontaktoplysninger ("Exporter")
f. Forventet dato for eksport ("Expected date of export")
g. Importland ("Importing country")
h. Eksporterende EU-medlemsstat ("Exporting Member State")
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Figur 3 Eksport tilladt ("Export allowed")

2. RIN er ikke aktiv, og eksport kan ikke finde sted. Meddelelsen "eksport ikke
tilladt" ("Export nok allowed") vil blive vist sammen med følgende data:
a. Eksporttype ("Export type")
b. Kemisk navn ("Chemical name")
c. Numeriske identifikatorer for kemikaliet (EC/CAS/CUS/CN-koder) – hvis de er
tilgængelige
d. Eksportørens kontaktoplysninger ("Exporter")
e. Forventet dato for eksport ("Expected date of export")
f. Importland ("Importing country")
g. Eksporterende EU-medlemsstat ("Exporting Member State")
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Figur 4 Eksport ikke tilladt ("Export not allowed")

3. Den indtastede datakombination er ukorrekt. Hvis de indtastede data ikke svarer
til en eksisterende kombination af RIN + importland, vises følgende fejlmeddelelse:
"RIN og/eller importland ikke fundet" ("RIN and/or importing country not found").
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