
 

 

 Side 1 / 15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
 

Dato: 29. marts 2017, kl. 10.00-13.00 
 
 

Tid Emne 

 1. Velkomst  

 

Ole Morsing bød velkommen og beklagede formandens (Preben Buchholtz) fravær, der 

skyldtes møde i Bruxelles. 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde (7. december 2016). 

 

 2. Godkendelse af dagsorden  

Karl Ole Beck (Danske Speditører) ønskede at tilføje et punkt om moms i transportled-

det. Punktet vedrører EU's handlingsplan for moms, som blev udgivet sidste år. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

 3. Emner fra SKAT 

a. Styresignaler og afgørelser m.v. af særlig interesse, der er udsendt siden sidst  

Susanne Reinholdt (SKAT Jura) oplyste, at der siden sidste møde var offentliggjort føl-

gende tre styresignaler: 

 

• SKM2017.41.SKAT vedrørende GSP og varer under proceduren for aktiv foræd-

ling 

• SKM2017.71.SKAT om toldværdi af varer solgt til eksport til EU fra fx et toldop-

lag 

• SKM2017.148.SKAT om ophør af de administrative toldordning for luftfragt, der 

transporteres ad landevej. 

 

Sidstnævnte styresignal har ikke været i høring, idet det er udstedt på baggrund af medde-

lelse fra EU-Kommissionen om, at der ikke længere er hjemmel til den administrative ord-

ning. Der har således ikke været noget grundlag for en høring. 
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https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2246452&vid=214611&chk=214768
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b. IT-drift og udvikling 

Ragnhild Hargaard (SKAT IT & Data), orienterede om diverse IT-driftsproblemer siden 

sidste møde. Søndag den 1. januar 2017 skete der store ændringer af varenummer, som 

betød, at importangivelser der var oprettet i 2016 ville fejle, når der blev sat faktisk an-

komst i angivelserne. Derfor blev der iværksat et skubbejob, som skulle bevirke, at disse 

importangivelser blev valideret på ny. Desværre fejlede jobbet, så angivelser ikke som for-

ventet kom i statuskode 11 men endte i statuskode 10. Alle angivelser var på plads den 2. 

januar midt på dagen. 

 

Herudover, var der den 2. februar problemer med at tilgå ICS, Manifest og Import pga. 

netværksproblemer hos SKATs leverandør, og den 22.-23. februar var der problemer med 

at tilgå alle toldsystemer pga. verdensomspændende routningsproblemer. 

 

I sidste uge (uge 12) var der i kortere tidsrum problemer med filoverførsel til ICS og Ma-

nifest både den 21. og 24. marts. Søndag den 26. marts sent om aftenen opstod der igen 

problemer, som desværre først blev løst den 28. marts. Grunden hertil var, at det tog lang 

tid at finde årsagen til problemerne. Der er pt. en workaround, men der skal naturligvis 

laves en permanent løsning. 

 

Jens Maagaard (Dansk Skibsleverandør Forening) spurgte, om der havde været behov for 

nødprocedure? 

 

Dette blev bekræftet af SKAT. 

 

Jesper Sebbelin (Danmarks Skibsmæglerforening) fortalte, at de havde sendt en mail til 

SKAT om, at de havde haft en kunde med 200 containere stående på kajen, så man kunne 

godt have ønsket en hurtigere reaktion fra SKAT. 

 

Ragnhild Hargaard (SKAT IT & Data) svarede, at SKAT og vores leverandør havde rea-

geret allerede søndag, og at man i 1. omgang vurderede at incidentet var løst, da det kun 

var DHL, der havde ringet ind for at rapportere om problemer søndag aften/nat, og om-

fanget af problemet blev først synligt, da Told-servicedisken mødte mandag morgen. 

 

Karen Kragh (MSC) takkede for informationen, men bemærkede, at de mistede 6 timer 

om søndagen, efter at skibet var ankommet. Kunden havde kunnet losse, men ikke få va-

rerne frigivet, man så derfor gerne at der i SKAT fandtes en hurtigere løsning. Herudover 

blev det oplyst, at problemet var opstået, da skibet skulle afsted om natten. Toldekspediti-

onen havde været hjælpsomme i telefonen, men havde ikke kunnet bekræfte frigivelsen pr. 

mail. Problemet opstod derfor, da varerne ikke kan sendes afsted uden en skriftlig frigi-

velse. 

 

Ragnhild Hargaard (SKAT IT & Data) noterede dette, og svarede, at der bliver arbejdet 

på mulighederne for en bedre løsning, når der opstår problemer om natten. 

 

Ragnhild fortsatte med en opfølgning fra sidst møde vedrørende adgang til helpdesk hos 

SKATs leverandør, CGI, uden for SKATs åbningstid. Det fremgår af forsiden på Told 

Erhverv på skat.dk, at det CGI helpdesk kan hjælpe med er genåbning af spærrede bruger-

adgange og ved driftsproblemer med systemerne. CGI Helpdesk kan ikke hjælpe med 

toldfaglige spørgsmål, der i stedet skal rettes til et åbent toldekspeditionssted.  
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Ragnhild forklarede endvidere, at CGI indtil primo marts i år har ”hosted” en side med 

driftsinfo uden for SKATs åbningstid. Denne løsning er ikke længere mulig af sikkerheds-

mæssige årsager. Der arbejdes derfor på at finde en anden løsning. 

 

 4. Emner fra ICT og Skatteministeriets departement 

 

Camilla Froberg (Skatteministeriet) fortalte, at der i dag (29. marts 2017) fremsættes for-

slag om ændring af toldloven vedr. sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld. Forslaget 

medfører fremover en mulighed for at udelukke virksomheder, der ikke betaler skyldig 

told og moms, fra at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld. 

Forslaget er 1. behandlet den 4. april 2017, og det er planen, at reglerne skal træde i kraft 

den 1. juli 2017. 

 

EU-Kommissionen er kommet med et forslag til en ny forordning om kontrol med li-

kvide midler (pengeforordningen) (COM (2016) 825 final), som har været i høring hos 

kontaktudvalget. Der var ingen bemærkninger mod forslaget, og regeringen er derfor også 

grundlæggende positive overfor forslaget. Der er umiddelbart ændringer i forpligtelserne 

vedr. angivelse af penge, der føres ind og ud af EU. Det vurderes dog, at forordningen vil 

medføre lettelser for danske virksomheder. Forordningen har været første behandlet i Rå-

det. Kontaktudvalget vil blive holdt orienteret om forslagets behandling, når vi er længere 

med forhandlinger. 

 

Endeligt blev der orienteret om en ny dom fra EU-Domstolen (C-104/16) vedrørende 

Vest Sahara. Dommens konsekvens er, at varer fra Vest Sahara ikke længere skal anses 

som varer fra Marokko, og som følge deraf ikke længere kan opnå toldpræference. Det er 

vigtigt at være opmærksom på, at det ikke betyder importforbud. Skatteministeriet afven-

ter pt. yderligere information om dommens betydning fra EU-Kommissionen, herunder 

om den praktiske håndtering, og kontaktudvalget vil blive holdt orienteret. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) bemærkede, at de også er blevet spurgt, hvor me-

get import drejer det sig om? 

 

Camilla Froberg svarede hertil, at Skatteministeriet og SKAT er ved at undersøge import-

omfanget. [Der har i 2016 været dansk import for ca. 14 mio. euro fra Marokko. Det er 

ikke muligt at udskille den præcise andel af varer fra Vest Sahara. Det vurderes dog, at im-

porten fra Vest Sahara er en mindre andel heraf. Importen skønnes alene at vedrøre 

få produktkategorier som f.eks. salt (vejsalt), fosfat, fiskeolie og tomater. Ved import af 

disse varer skal der fremover anføres EH som oprindelsesland og betales fuld told.  

 

a. EUTK-opfølgning  

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet ICT) gav en opfølgning på implementeringscente-

rets status siden sidst. 

 

I december 2016 var der 5 medarbejdere ansat i ITC. Det forventes, at der pr. 1. april 

2017 er 32 ansatte, og at der vil være ca. 100 ansatte i december 2017. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5bd24787b15824fbba3ec89499a625137.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaxz0?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=186361
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Alexander Bjerrum, som har deltaget på et tidligere møde, er nu fastansat som kontorchef, 

og kommer fra Skatteministeriets departement. De tre øvrige chefer, som er ansat i ICT 

siden sidst, er eksterne og kommer fra erhvervslivet. Det er bevist at de kommer eksternt 

fra. 

 

De tre chefer har en grundlæggende industriel designtilgang til implementeringen. Vi har 

ansat en IT chef, Christian Vinther, der kommer fra en stilling som It project director i 

Novo Nordisk; et område, hvor der er tale om tung juridisk regulering. Hans Vingtoft er 

ansat som chef for forretningsprocesser og har senest arbejdet som Transformation Lead i 

GN Resound, med fokus på standardisering af produktions- og støtteprocesser. Tune 

Bergholdt Hammer er den sidste og kommer fra et job hos Rambøll; han er chef for Data 

kontoret og har tidligere siddet med data i SKAT. 

 

Herefter gennemgik Mads Udby Olesen en præsentation om den forventede implemente-

ringsplan. Plancherne i præsentationen er fremsat med forbehold for dialog med EU. Der 

er konstant forhandlinger, og ICT står hårdt på at der implementeres i den hastighed, der 

er forsvarligt. Plancherne er derfor et billede af, hvad ICT synes er forsvarligt. Plancherne 

viser endvidere, at vi har klumpet nogle af projekterne sammen. 

 

Tidsplanen for projektet bringer os hen til år 2023. I (toldkontaktudvalget) kan godt regne 

med, at der bliver brug for jeres samarbejde. Vi (ICT) tror på, at EU skubber den nuvæ-

rende deadline, som hedder år 2020 - det lader ikke til at de (EU) er klar, eller at alle de 

andre EU-lande er klar til tiden. Hvis ikke vi kan få EU til at skubbe planen til efter år 

2020, må vi forhandle om, hvad der så sker, og hvad vi skal gøre i Danmark for at være i 

”compliance”. ICT er opmærksom på frygten for at danske virksomheder kommer til at 

stå dårligere end andre, hvis vi ikke når planen, og det indgår allerede nu i planerne og for-

handlingerne med EU. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) spurgte til, om de finansielle bevillinger for imple-

menteringen var på plads? 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet ICT) forklarede, at de har fået penge til det, der er 

omfattet af finansloven, men at der er dele af det, som ligger ud over finansloven. Politi-

kerne er orienteret, og der er lagt businesscase, så der er ro på finansieringen pt. Der er 

derfor ikke noget, der forhindrer udbud og øget personale mv. 

 

Michael Bremerskov Jensen (Dansk Erhverv) efterspurgte, om det var muligt på EU ni-

veau at få en ”tour de table” om, hvor de enkelte EU lande står, og hvad er deres dead-

lines? Dansk Erhverv deltager også i møder i EU via deres europæiske brancheorganisa-

tion. Ved et møde i går (28. marts 2017) var der også her indtryk af, at de øvrige EU lande 

kæmper med at nå deadlines. 

 

Mads Udby Olesen (ICT) svarede, at Danmark fik Kommissionen til at komme med et 

”feasibility”-studie af alle landene, som viser at det også kniber med at nå en 2020-dead-

line for flere af de øvrige EU-lande, og bemærkede yderligere, at det var godt at høre, at 

der var de samme tilkendegivelser i andre fora. 
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ICT vælger at lægge den tidsplan vi mener er forsvarlig og kommunikere den ud, og der-

med er håbet også, at den kan fremprovokere samme reaktion hos de andre lande og give 

en dialog med EU. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) tilkendegav, at de via Business Europe har samme 

indtryk. 

 

Mads Udby Olesen fortsatte præsentationen og forklarede at ICT er ved at lægge strategi 

for, hvor vi gerne vil hen rent toldmæssigt i DK, samt at der er fire fokuspunkter: 

 

• Skal være EU compliance 

• Skal skabe vækst i DK - vækstsignal, få skabt friktionsløse toldprocesser 

• Samfundsrisici 

• Transformation af toldvæsenet 

 

15% af tolden går på pension frem mod 2023. Det er nu der skal gribes ind, så vi har en 

mulighed for at gøre det ordentligt. Vi er kun en lille procesdel i jeres verden, og udviklin-

gen skal ske i samarbejde med jer. 

 

Data kan deles med modtagerne og give indblik i, hvor varerne er henne i verden. Det er 

sammenfaldende med toldsystemerne, men ideen er at få systemerne til at tale sammen og 

bruge det i toldprocessen. Der er således tale om mere end blot en elektronisk blanket, her 

taler vi om helt at fjerne blanketten og gøre det hele automatisk. På sigt kan vi så koncen-

trere os om kontrolopgaven igen. Det vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet 

og toldmyndighederne. 

 

Lene Honoré (Danske Speditører) oplyste, at der findes udstyr, som kan scanne nummer-

plade og automatisk sætte faktisk ankomst ind i systemet. 

 

Line Kjær (Danske Advokater) spurgte til, om det var en løsning, der blev drøftet på EU 

plan, således at der er opbakning via regler på EU niveau? 

 

Mads Udby Olesen (ICT) svarede hertil, at den nye toldkodeks (EUTK) allerede åbner for 

disse muligheder, og bekræftede, at der er tale om en løbende dialog, hvor der selvfølgelig 

skal være respekt for reglerne. Det var hans indtryk, at der allerede kan gøres meget inden-

for de lovgivningsmæssige rammer. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) bemærkede, at han synets det lyder rigtigt at lave 

procesoptimering, idet SKAT står over for samme medarbejderudfordringer som er-

hvervslivet. Dette skal selvfølgelig ske under hensigtsmæssig inddragelse af erhvervslivet 

og evt. med workshops m.v. Personligt sidder Peter Kirkegaard selv med eksportkontrol, 

hvor der er en snitflade over til tolden, så det er et spørgsmål om, hvordan de to spiller 

sammen, og opfordrede til en snak herom. 

 

Mads Udby Olesen (ICT) takkede for tilbuddet og ville gerne tage en snak om procesopti-

mering ift. eksportkontrol, det er ikke et område som ICT har særligt kendskab til. 
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Jens Maagaard (Dansk Skibsleverandør Forening) bemærkede, at oplægget om procesopti-

mering og samarbejde lyder godt, men pointerede, at det er vigtigt at få EU-perspektivet 

ind i det. Dansk Skibsleverandør Forening er ved at udarbejde et forslag til EU via deres 

EU-brancheorganisation om reglerne for information, der leveres til skibe. Her kan vi må-

ske få succes med at brede systemet ud til også at anvendes på toldområdet. Det ville være 

godt, hvis de fælles europæiske systemer kan bredes ud. 

 

Jesper Sebbelin (Danmarks Skibsmæglerforening) påpegede det vigtige i at holde sig for 

øje, at der er forskel på virksomhederne. Der er store virksomheder, der har store syste-

mer og filoverførsel, modsat SMV'er der har lidt mindre cloud-løsninger. Det er vigtigt, at 

man ikke glemmer det ene af disse spor, når der skal udbredes fælles løsninger. 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet ICT) forsikrede at der er fokus herpå, og at der er 

brug for kontaktudvalgets ekspertise til at validere om der rammes rigtigt. 

 

Line Kjær (Danske Advokater) påpegede, at det ville være godt, hvis man på EU plan kan 

få med i systemudviklingen, at varer kan flyttes på procedurekoder. 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet ICT) takkede for bemærkningerne og svarede at 

ICT ville vender tilbage for en nærmere beskrivelse af dette. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) fortalte at de kæmper med at få deres medlemmer 

til at bruge frihandelsaftaler og spurgte om dette kunne tænktes ind i de nye systemer - 

kan der laves en hjælp til virksomhederne, om at de kan bruge disse aftaler? Det er for 

mange virksomheder ikke umagen værd at bruge aftalerne, da det er tungt administrativt. 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet ICT) bekræftede, at der også hos dem er et ønske 

om at få virksomhederne til at anvende aftalerne og tarifere varerne rigtigt. 

 

Michael Bremerskov Jensen (Dansk Erhverv) udtalte sin støtte til bemærkningerne fra 

Dansk Industri, og bekræftede at de har samme problemer ift. brug af frihandelsaftalerne 

inde for deres branche. 

 

Anders Christensen (shipping.dk) pointerede vigtigheden i at systemerne taler sammen, så 

der ikke skal tastes de samme informationer ind flere steder. 

 

Jens Maagaard (Dansk Skibsleverandør Forening) spurgte om ICT har SafeSeaNet med i 

overvejelserne. Dette blev bekræftet, men der blev samtidig gjort opmærksom på at det 

ikke er et system, der hører under Skatteministeriets resort. 

 

Flemming Vejlin (Danfoss) bad ICT om at huske på, at der er mange forskellige typer af 

virksomheder, og der er brug for systemer, som også taler sammen på tværs af EU. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) stillede spørgsmål til om ICT følte at de kender 

virksomhederne godt nok, eller om der er behov for at komme ud og se, hvordan hverda-

gen virker. Dansk Industri vil gerne arrangere et program, som kan vise, hvordan det fore-

går i virkeligheden. 
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Mads Udby Olesen (ICT) takkede for tilbuddet og bekræftede at det tilbud ville ICT me-

get gerne tage imod. Der skal dog lige være lidt flere mand i organisationen inden et even-

tuelt besøg. De vil gerne vælge nogle repræsentative virksomheder, og også gerne med op-

følgning via efterfølgende workshops. 

 

Karl Ole Beck (Danske Speditører) påpegede, at der i SKAT allerede er en afdeling, som 

har stor viden om virksomhedernes daglige virke, nemlig AEO-afdelingen. 

 

 5. Emner fra organisationerne 

 

a. Ændring af muligheden for benyttelse af nødproceduren i tilladelsen til god-

kendt frembydelsessted - opfølgning på nyhedsbrev (Dansk Industri og Danske 

Speditører)  

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) uddybede det indsendte punkt og forklarede, at 

som de forstår det, så betyder de ændrede regler, at når SKATs systemer bryder sammen, 

så skal virksomhederne fremover køre til nærmeste toldsted for at frembyde varerne. Det 

er ikke let for virksomhederne og kan være temmelig omfattende, så vi bliver nødt til at 

finde en lettere løsning end en fysisk frembydelse. 

 

Susse Meulengracht (SKAT Indsats) oplyste, at SKAT har modtaget bemærkninger og 

indsigelser ift. det udsendte nyhedsbrev. Som opfølgning på nyhedsbrevet blev der i går 

sendt meddelelse ud til toldkontaktudvalget (se mail af 28. marts 2017), hvoraf det frem-

går, at SKAT er ved at se på om der kan findes en løsning. Husk, at der er tale om god-

kendt frembydelse og ikke godkendt eksportør. Vi regner med snarest at have en løsning 

klar, som er juridisk holdbar. 

 

Jeanette Dinsen (Danske Speditører) spurgte til, om SKAT har med i overvejelserne, at 

mange ekspeditionsstederne lukker, men at varerne kører 24/7. 

 

Lene Honoré (Danske Speditører) tilføjede hertil, at der skulle være obs. på at virksomhe-

derne ikke skulle køre frem og tilbage med varerne for at starte et T-dokument op. 

 

Susse Meulengracht (SKAT Indsats) forsikrede, at SKAT er opmærksomme på udfordrin-

gerne. 

 

Jeanette Dinsen (Danske Speditører) spurgte, om toldkontaktudvalget ville få en ny løs-

ning i høring inden den sættes i værk? 

 

Susse Meulengracht (SKAT Indsats) svarede hertil, at der er visse juridiske begrænsninger 

ift. en løsning, men at kontaktudvalget nok skal få lov at kommentere på udkastet. 

 

Jeanette Dinesen, (Danske Speditører) fremhævede, at det var vigtigt at huske i planlæg-

ningen, at Kystvejen ikke er et toldsted for lastbiler. 

 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2246585&vid=214624&chk=214768
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2246585&vid=214624&chk=214768
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Anders Christensen (shipping.dk) konstaterede, at det for dem er svært at ”komme forbi” 

med et 85 tusind tons tungt skib, så de håber fortsat at kunne ringe og få lov at køre nød-

procedure af og til. De kan ikke vente til systemet er oppe igen, når det koster 25 tusind 

dollars om dagen af have skibe liggende. 

 

Cecilie Jespersen (Schultz Shipping) tilføjede, at man også skulle husk at tage højde for åb-

ningstiderne, det er ikke alle toldsteder, der er begejstrede for skibe. 

 

Jens Maagaard (Dansk Skibsleverandør Forening) spurgte til om ikke EU kunne være be-

hjælpelige med en løsning igen, da de tidligere havde været det ift. den danske særordning? 

Susse Meulengracht (SKAT Indsats) forklarede, at der er tale om en bestemmelse i EU-

kodeksen, som har udgangspunkt i EU definitioner, men at der er tale om en rent dansk 

ordning. 

 

Flemming Vejlin (Danfoss) påpegede, at det er vigtigt, at løsningen ikke kommer til at 

tage længere tid end den nødprocedure som vi har pt. Det er af kritisk betydning for alle 

organisationerne, ellers mister vi kunder til andre EU konkurrenter. 

 

Susse Meulengracht (SKAT Indsats) afsluttede diskussionen og takkede for inputtene. 

Konklusionen blev, at der sendes et udkast i høring, som udvalgets medlemmer kan kom-

mentere på. 

 

b. Nyt smidigere system for gennemførelse af toldkontroller/kontrol uden for åb-

ningstid, opfølgning på debat på Toldkontaktudvalgsmødet d. 7. december 2016 

(Danske Speditører og Danmarks Skibsmæglerforening)  

 

Allan Riishøj (Danske Speditører) indledte med at forklare, at punktet allerede var blevet 

diskuteret på et bilateralt møde med SKAT, men at han håbede at der var kommet nye 

vinkler på løsningen. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) svarede, at svaret ville være det samme som på det bilaterale 

møde. Herefter blev det forklaret, at SKAT har afholdt møder med en række transportø-

rer, som ønsker mere forudsigelighed i, hvornår toldkontrol gennemføres. Herved ønsker 

Danske Speditører og Danmarks Skibsmæglerforening større sikkerhed for, at når sendin-

ger udtages til kontrol, så bliver kontrollerne også gennemført rettidigt, så det ikke fører til 

forsinkelser i den videre godstransport. Skibsmæglerforeningen har i de omtalte bilaterale 

møder med SKAT sagt, at der bør udvikles en one-stop-shop, der kan besvare toldmæs-

sige spørgsmål og/eller hjælpe når der er problemer med toldsystemerne udenfor SKATs 

almindelige åbningstider. 

 

Punktet blev ligeledes drøftet på møde i toldkontaktudvalget den 7. december 2016, hvor 

det blev forklaret, at SKAT er ved at se på et servicekoncept, som var ambitiøst. Det har 

dog vist sig, at SKATs tidligere udmelding om at konceptet var klart i februar 2017, har 

været for ambitiøs. Det har desværre ikke været muligt, og SKAT er nu oveni forsinkelsen 

også ramt af sygdom fra projektets nøglepersoner. 

 

SKATs servicekoncept vil have et to-trebenet koncept, så man kan aflæse i systemet, hvad 

der sker med angivelse. Vi vil hertil lave et danmarkskort over åbningstider for toldste-

derne, og der arbejdes på at få informationen til at ligge så tilgængeligt som muligt på 
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skat.dk. Som led i denne servicedeklaration vil SKAT indarbejde, hvornår man kan for-

vente at få udført sin kontrol. Her vil AEO virksomhederne blive prioriteret. SKAT arbej-

der på at dele kontrollen op, så hvis der er tale om en del-kontrol, kan den anden del af 

varerne sendes afsted, eller noget lignende. 

 

Allan Riishøj (Danske Speditører) tilføjede, at diskussionen også går på, at vi (transportø-

rerne) ønsker en hurtigere tilbagemelding fra SKAT, på kontrollen. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) forklarede, at SKAT pt. arbejder på at kunne frigive kontrol-

len med det samme, eller en mulighed, hvor virksomheden kan få en kvittering på at god-

set kan omlades mv. SKAT arbejder på, at konceptet skal være operationelt og forståeligt i 

alle virksomhederne. Vi er opmærksomme på, at det har høj betydning og er vigtigt for 

jer, og SKAT beklager, at vi ikke er nået i mål til tiden, men håber at der vil være en løs-

ning klar snart. 

 

Henrik Beck (Danske Speditører) spurgte om man, selvom det samlede servicekoncept er 

forsinket, ikke kunne sætte dele af det i gang, f.eks. prioritering af AEO virksomheder. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) svarede, at det gør SKAT allerede. AEO virksomhederne 

har et mindre kontroltryk, og de kommer hurtigere til. Men det sker med fokus på impor-

tøren, og ikke hvis det er transportøren der er AEO certificeret. Det er ejeren af angivel-

sen der får prioritet. 

 

Henrik Beck (Danske Speditører) spurgte om SKAT kan lave kvitteringerne nu? 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) gentog, at SKAT godt kan bekræfte på mail eller lignende 

vis, hvad der må ske med varerne. 

 

Anders Christensen (shipping.dk) fortalte at shipping.dk var en af de virksomheder, der 

havde rejst kontrolproblemet overfor SKAT sidste år. I den konkrete situation havde de 

sat afgangstidspunktet til kl. 7.00, så Kystvejen var åben. Efter 15 min var der givet ok til 

at losse til kaj, men de fik at vide at de ikke kunne få bekræftelsen på skrift. SKAT havde 

selv henvendt sig til firmaet, da kontrollen skyldtes en BTO, som udløste en kontrol hver 

gang, der blev lavet en angivelse. Firmaet har en AEOF-tilladelse. Vi er nået til det punkt, 

hvor vi skal omgå systemet for at få det til at køre. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) pointerede, at der ikke skal behandles konkrete sager på 

toldkontaktudvalgsmøderne, disse må i givet fald tages bilateralt. Det blev dog pointeret, 

at SKATs kontrolforpligtelse er afgørende ift. opkrævning af antidumpingtold i EU. Dette 

er særligt set i lyset af, at det potentielt kan medføre efteropkrævning på millioner hos 

virksomhederne. Det er derfor nødvendigt for SKAT at gennemføre kontrollen grundigt. 

SKAT har en kontrolforpligtelse, og pligt til at beskytte EU-industrien. 

 

Lene Honoré (Danske Speditører) spurgte, om det er rigtigt forstået, at det er importøren 

der skal være AEO certificeret, for at få prioritet til kontrol? 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) bekræftede, og tilføjede, at AEO-virksomheder også har an-

dre fordele, og at man i sit forretningskoncept derfor kan tilbyde andre fordele til sine 

kunder. SKAT skal have dette med i overvejelserne, ift. det nye servicekoncept. 
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Karl Ole Beck (Danske Speditører) påpegede, at SKAT ligeledes skal være opmærksom 

på, hvem der har ansvaret for varerne. 

 

Jesper Sebbelin (Danmarks Skibsmæglerforening) fremførte, at han vil gerne appellere til, 

at dem i SKAT der vejleder, og dem som kontrollerer, skal være den samme person. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) bekræftede, at det vil SKAT tager med i overvejelserne. 

 

Line Kjær (Danske Advokater) påpegede, at kontrollen og servicekonceptet også skal ses i 

lyset af at SKAT har ansvaret overfor EU. 

 

Cecilie Jespersen (Schultz Shipping) spurgte om reglerne for nødprocedure også går på 

im-/eksportør? 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) forklarede, at nødproceduren går på den der har varerne, og 

foreslog at kontaktudvalget drøftede videre, når der var et endeligt koncept at drøfte det 

ud fra. 

 

Peter Larsen (DIKO) bemærkede, at ift. prioritering af AEO virksomheder, var det ikke 

sådan det fungerer i virkeligheden. De taster AEO nummer ind ved nødprocedure, og her 

fungere det fint. 

 

Karen Kragh Sørensen (MSC) forklarede, at de søgte nødprocedure for alle deres kunder, 

så den prioriterede AEO kontrol bliver nødt til også at være en fordel for transportøren. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) afsluttede diskussionen ved at forklare, at dette punkt ikke 

var et spørgsmål om AEO, men var en diskussion om kontrol. Kontaktudvalget kan tage 

en mere detaljeret gennemgang vedr. AEO på et senere udvalgsmøde. De to ting skal ad-

skilles. SKAT kan tage nogle slides med på næste møde, hvor man så udfordrer SKATs 

AEO procedure. 

 

Konklusionen blev således, at SKAT fortsat har stor fokus på at udvikle et servicekon-

cept, og at det bliver klart så hurtigt som muligt. 

 

c. MIO/Godkendt registrator – opfølgning på tidligere diskussioner i Toldkon-

taktudvalget (Danske Speditører og Danmarks Skibsmæglerforening) 

 

Henrik Beck (Danske Speditører) forklarede, at punktet drejer sig om de tidligere diskussi-

oner, hvor andre virksomheder kan lægge varer ind på oplagshaveres MIO-lager. Det er 

Danske Speditørers indtryk, at problemet er nedadgående, men ikke helt løst. Problemet 

blev også drøftet på DASPs toldkonference i september 2016. 

 

Claus Bruun Johannessen (SKAT Indsats) bekræftede, at spørgsmålet blev vendt på kon-

ference og er diskuteret bilateralt med Danske Speditører. Efter drøftelserne på konferen-

cen udsendte SKAT i november 2016 et nyhedsbrev til virksomhederne om pligten til at 

underrette om, at varer er angivet til MIO. SKAT har efterfølgende hørt, at situationen 

har forbedret sig væsentligt. Der har endvidere været direkte kontakt til de virksomheder, 

der skabte flest problemer. 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234725&vid=214266&chk=214768
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Line Kjær (Danske Advokater) bemærkede, at når virksomheder skal AEO certificeres, 

skal de sikre at andre ikke kan lægge oplysninger ind deres eget system. Problemet er, at 

det kan man kun sikre i sit eget system, men det kan ikke sikres i SKAT system. Det vil 

derfor være godt, hvis der som led i udviklingen af de nye systemer, kan indarbejdes data-

kontrol i SKATs systemer. 

 

Claus Bruun Johannessen (SKAT Indsats) og Mads Udby Olesen (Skatteministeriet ICT) 

anerkendte begge at der er fokus herpå. 

 

Jeannette Dinsen (Danske Speditører) bekræftede at problemstillingerne med oplæg af va-

rer er blevet bedre, der er kun én virksomhed, der stadig giver problemer. 

 

Claus Bruun Johannessen (SKAT Indsats) takkede for oplysningen og bekræftede, at det 

var noteret. 

 

Anders C. Christensen (Shipping.dk) fortalte af de ift. MIO oplag har problemer, da de 

har 24 lagre. Varerne bliver i systemet lagt på den adresse, som står øverst på listen. De 

har oplevet, at SKAT derfor ikke kan godkende MIO angivelsen, da varerne reelt ligger et 

andet sted. 

 

Lene Honoré (Danske Speditører) konstaterede, at hun frygter, at det bliver værre frem-

over, når man som godkendt modtager på T-forsendelser skal have MIO adresse? 

 

Line Kjær (Danske Advokater) svarede hertil, at det er de nye regler der har medført at 

der nu skal være kontrol at MIO området, hvilket gør at det svært at håndtere MIO, som 

vi gør i Danmark. 

 

d. Opdatering om Departementets og ICT's planer for fremtiden (Danske Speditø-

rer) 

 

Spørgsmålet er behandlet ovenfor under ICTs gennemgang, se pkt. 4.b. 

 

e. Risiko for, at danske transport- og logistikvirksomheder mister transitforretnin-

ger, hvis andre EU-lande når hurtigere i mål end Danmark med deres it-understøt-

telse af det nye toldkodeks. (Dansk Erhverv) 

 

Michael Bremerskov Jensen (Dansk Erhverv) forklarede, at punktet vedrører en bekym-

ring over, at reglerne blev vedtaget tilbage i 2013. Siden da har man kunnet forudse at der 

skulle laves systemer, men der er ikke sket noget. Dansk Erhverv er bange for, at den 

manglede handling bliver et konkurrenceparameter, idet andre lande er længere fremme i 

udviklingen af digitale toldsystemer end Danmark. 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet, ICT) bekræftede, at det er noget de i ICT er op-

mærksomme på, men at der pt. ikke kan gøres andet end at følge udviklingen på EU plan. 

 

Ole Morsing (SKAT indsats) tilføjede, at det er en velkendt problematik i EU, og at det 

ikke er uhørt, at der i EU bliver overgangsordning, hvor der tages hensyn hertil. 
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Peter Larsen (DIKO) stillede spørgsmål til, hvornår man danner en MIG? Kan et fly 

lande uden at der skal dannes en MIG? 

 

Ole Morsing (SKAT indsats) svarede, at det skyldes at der er nye regler om sikkerhedsstil-

lelse. Så situationen er pt, som den er. 

 

f. Hvilken involvering har SKAT i e-Manifest pilotprojektet samt European Mari-

time Single Window. Hvordan vil man sikre at de nye toldsystemer kan ”kommu-

nikere” særligt med e-Manifest systemet, men også i forhold til et kommende Eu-

ropean Maritime Single Window, hvor den Europæiske vision er fælles platforme, 

til både håndtering af datatransmission via system-til-system løsninger, samt via 

Myndighedernes Cloud systemer (Danmarks Skibsmæglerforening) 

 

Jesper Sebbelin (Danmarks Skibsmæglerforening) indledte med at sige, at de ikke forven-

ter et konkret svar på dagens møde. Punktet er blot til udvalgets orientering om, at der er 

et pilotprojekt i gang i EU. EU siger at problemet er løst, men det er det ikke, og det er 

skibsmæglerforeningens indtryk at man glemmer toldsystemet. SafeSeaNet; her kan man 

bruge systemet, eller bruge det national Single Window. SKAT sidder også med i dette 

projekt, og oplyser at de er opmærksomme på problemstillingen. 

 

Claus Bruun Johannessen (SKAT Indsats) bekræftede, at SKAT er med i pilotprojektet, 

og SKAT er enig i, at der skal ses på om der kan ske kombination af data. Det har SKAT 

forsøgt at tage op i projektgruppe, og har mødt interesse fra andre medlemsstater. Der er 

fokus på det. 

 

g. Status på hvorledes fakturering af den nye 10,- kr. ordning ved potentiel told-

skyld fungerer, og om man har nogle erfaringer at rapportere? (Danmarks Skibs-

mæglerforening) 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet, ICT) fortalte at de ikke har hørt om administrative 

udfordringer med den nye ordning. På nuværende tidspunkt er der kun faktureret for én 

måned. Der kan derfor ikke siges noget mere konkret, før end vi har mere data at analyser 

på. 

 

h. På visse typer af eksporter indenfor container sø-fragt, ser man dobbelt kontrol 

af de tyske toldmyndigheder, til trods for at de danske toldmyndigheder har god-

kendt eksporten med kontrol. De danske myndigheder skal kunne gennemføre 

EU kontrollen ved eksporten, uden at de tyske myndigheder gentager kontrollen. 

(Danmarks Skibsmæglerforening) 

 

Jesper Sebbelin (Danmarks Skibsmæglerforening) spurgte til, hvordan denne problemstil-

ling konkret kan håndteres. Der hvor der har været tilfælde af dobbelt kontrol er bl.a. på 

eksport af traktorer til Jordan. Der har været fuld kontrol i DK, og så har Tyskland efter-

følgende igen udført fuld kontrol. Kan vi ikke få sat ind i systemet, at varerne er kontrolle-

ret, så de lettere kan komme ud af EU? 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) mener, at der tidligere har været drøftelse af tilsvarende pro-

blemstillinger. Problemet er, at der i dag ikke er meldepligt om udfald af kontrol medlems-

staterne imellem. Det bør der gøres fremover; bevis for at der er udført EU-kontrol. 
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Punktet, må ses som et kommende ønske om løsning af kontrol resultater på EU niveau. 

Det er ikke noget vi kan løse i Danmark alene.  Det er dog vigtigt at huske på, at situatio-

nen ikke er så lige til, når der er tale om dual-use produkter. 

 

SKAT er lydhør overfor problemstillingen og er enige i vigtigheden af genbrug af data. 

 

Jens Maagaard (Dansk Skibsleverandør Forening) spurgte om det ikke gjaldt om at sende 

et tidligt signal til EU? Herudover blev det tilbudt, at Dansk Skibsleverandør Forening 

også gerne tager punktet med på et TCG møde i EU. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) bemærkede hertil, at der er udveksling af "high-risk" på im-

port, så muligt at der bliver afspejlet på eksport siden også. 

 

Både Mads Udby Olesen og Ole Morsing bekræftede at hhv. Skatteministeriet og SKAT 

også gerne tager forsalget med til Bruxelles, og opfordrede andre af udvalgets medlemmer 

til at gøre det samme. 

 

 6. Eventuelt 

a. Moms på transport (Danske Speditører) 

Karl Ole Beck (Danske Speditører) oplyste, at EU-Kommissionen har udsendt en hand-

lingsplan for moms den 7. april 2016, som handler om bekæmpelse af svindel med moms 

for ca. 150 mia. euro om året. Handlingsplanen giver flere muligheder for at takle dette 

problem. To lande har selv taget aktion. Ungarn har bl.a. sat restriktioner på varer, der 

skal ind og ud af landet. Polen har fulgt op med kontrol og restriktioner på brændstof. 

Det medfører nu, at varerne ikke kan komme ind i Polen før man har et SENT nummer. 

De kalder det moms-kontrol, men har told-kontrol status, og medfører bøder på 5000 

euro eller mere, hvis ikke man har papirerne. Danske Speditører ønsker oplyst, hvad 

SKAT ved om dette, og om der er lignede tiltag i DK? 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) svarede at det ikke var noget de kendte til i Indsats, og 

spurgte om tiltaget kun gjaldt varer i fri omsætning. Dette blev bekræftet. 

 

Karl Ole Beck (Danske Speditører) oplyste endvidere, at moms var et emne som de for-

venter at sætte på dagsordenen på DASPs toldkonference. 

 

Ole Morsing (SKAT Indsats) efterspurgte om SKAT kunne få tilsendt materiale, så vi kan 

få det sporet ind i huset - har pt. ikke noget konkret svar. [Materiale blev overrakt efter-

mødet]. 

 

Jens Maagaard (Dansk Skibsleverandør Forening) fortalte, at der også findes et kontaktud-

valg for moms. 

 

Susanne Reinholdt (SKAT Jura) bekræftede dette og forklarede at hun også sad i moms-

kontaktudvalget. Problemstillingen er dog heller ikke noget der er rejst i det udvalg. SKAT 

ser på det indsendte materiale. [Det er efter mødet bekræftet at sådanne systemer eksiste-

rer i fire lande: Polen, Ungarn, Bulgarien og Rumænien. SKAT vil tage punktet med på 

EU møde inden påske for at afsøge, hvad andre lande gør]. 
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b. EU-frihandelsaftaler med tredjelande (Landbrug og Fødevarer) 

 

Landbrug og Fødevarer havde indsendt emne til dagsordenen efter deadline, som derfor 

bliver behandlet under eventuelt. Landbrug og Fødevarer, havde efterfølgende meldt sig 

forhindret i at være til stede under mødet. Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) bemær-

kede at emnet formentlig dækkede over samme problemstilling som nævnt ovenfor under 

pkt. 4.b., hvoraf det fremgår at Dansk Industri har svært ved at få deres medlemmer til at 

bruge handelsaftalerne. 

  

Ole Morsing (SKAT Indsats) forklarede, at Landbrug og Fødevarer forud for mødet 

havde uddybet, at spørgsmålet bl.a. drejer sig om, hvad SKAT gør for at gøre virksomhe-

derne opmærksom på disse aftaler. Det er ikke SKAT resort, men et spørgsmål, der hører 

under Udenrigsministeriet, der er ansvarlig for at svare på, hvorfor aftalerne er indgået og 

hvad de omfatter. I sidste ende er det en politisk proces at forhandle disse aftaler. SKAT 

deltager dog gerne i projekter, om hvad vores rolle er i spørgsmål om verifikation og do-

kumentation mv. til opfyldelse af præference krav. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) gav på vegne af erhvervsorganisationerne fuldt ud 

støtte til et sådant initiativ. Dansk Industri er opmærksomme på, at f.eks. Korea-aftalen 

bliver brugt i mindre end 50% af de tilfælde, hvor den kunne have været brugt. Det skyl-

des muligvis at f.eks. EU oprindelsen er svær at dokumentere. Nogle virksomheder synes 

det er for bøvlet, andre kender slet ikke muligheden. Hertil kommer, at det er besværligt, 

at reglerne ikke er de samme på tværs af aftalerne. Det er et meget vigtigt indsatsområde 

for organisationerne. 

 

Dansk Industri har planer om et arrangement sammen med Udenrigsministeriet i slutnin-

gen af maj 2017, om hvordan aftalerne kan bruges. Deloitte vil bl.a. komme og taler om et 

system, som de har lavet, der kan beregne om man havde kunnet opnå præference. 

 

Lene Honoré (Danske Speditører) har indtryk af at der er mange virksomheder, som 

gerne vil bruge aftalerne. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) bemærkede, at det er Udenrigsministeriet, der for-

handler aftalerne, men det er SKAT der anvender dem i praksis, derfor er det som om no-

get falder mellem to stole, på dette område. 

 

Claus Bruun Johannessen (SKAT Indsats) svarede hertil, at Udenrigsministeriet sidste år 

lavede en vejledning om oprindelsesreglerne, som SKAT også havde været inde over. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) svarede at vejledningen fra Udenrigsministeriet var 

startet enkelt, men den skal selvfølgelig være korrekt, hvorefter den endte med at blive 

meget kompleks og omfattende. 

 

Claus Bruun Johannessen (SKAT Indsats) bekræftede, at SKAT gerne tager en dialog med 

Udenrigsministeriet, men reglerne er komplicerede og hvis en vejledning skal være dæk-

kende bliver det lidt teknisk. Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) fortalte, at de som led 

i en høring om forhandlingerne vedr. Japan aftalen havde holdt et møde med SKAT, idet 

http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Handelspolitik/Vejledning%20til%20virksomheder%20om%20EU%20FTA.pdf?la=da
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detaljerne i høringen blev lidt for uoverskuelig. De havde haft en fin og uformel dialog, 

hvor konklusionen var, at reglerne så vidt muligt skal være gennemgående ens i aftalerne. 

 

Line Kjær (Danske Advokater) fremførte, at hendes erfaring viser, at der hvor man er 

tvivl om varens oprindelse, holder SKAT varen tilbage. Problemet er dog, at SKAT ikke 

selv sammen med virksomheden rejser ud for at undersøge oprindelse. Måske det skulle 

prioriteres, ligesom de gør i Tyskland. Det er en stor service for virksomhederne. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) fortalte, at i Tyskland er anvendelsen af aftalerne 

høj. Dette skyldes muligvis at der er mere kontrol. Dette er ikke en opfordring til mere 

kontrol, men har gjort at virksomhederne var mere opmærksomme på reglerne. 

 

Jeannette Dinsen (Danske Speditører) fortalte at de bruger Taric meget. Hvis det kan sæt-

tes ind i Taric at der for denne vare kan opnå oprindelse, som kan medføre nedsat told, 

ville det være meget hjælpsomt. Taric er fælles et EU system. 

 

Peter Bay Kirkegaard (Dansk Industri) tilføjede hertil, at det i høj grad gælder om at nå 

virksomhederne der, hvor de er, hvilket er på SKATs systemer. Derfor en bøn om at det 

skal tænkes ind. 

 

Allan Riishøj (Danske Speditører) fortalte at dette tidligere har været drøftet ift. Taric3. 

 

Mads Udby Olesen (Skatteministeriet, ICT) kvitterede, det lyder som en fin ide. 

 

[Efter mødet har Anette Suhr Rasmussen (Dansk Industri) været behjælpelig og frem-

sendt følgende links og oplysninger, som kan bruges til at finde oplysninger om handelsaf-

talerne: 

• EU's Market Access Database kan være en hjælp, her kan man taste land og de 

første 4-6 cifre i HS koden. Står der en EU sats, så er der en frihandelsaftale. 

• Man kan også anvende taric for import. Hvis den accepterer præferencekode 300, 

så er det fordi der er en aftale, og den er gensidig, og gælder altså også eksport. 

• Har man Eksporthåndbogen, kan man se det under landet og "Eksportdokumen-

ter" om der er en aftale, og hvilken dokumentation der er krævet.] 

 

Herefter blev mødet afsluttet. Næste møde er den 6. september 2017.  

 

 

http://www.tarif.skat.dk/tariff/index.jsf
http://di.dk/Marked/Eksport/Eksporthaandbogen/Pages/Eksporthaandbogen.aspx

