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Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
 

Dato: 6. september 2017, kl. 10.00-13.00 
 
 

Tid Emne 

 1. Velkomst  

 2. Godkendelse af dagsorden  

Der blev tilføjet følgende punkter til dagsordenen: 

• Hvordan forholder SKAT sig til dagens moms situation – hvad følger med til 

Aarhus i den kommende Toldstyrelse? (Danske Speditører) [Spørgsmålet er be-

svaret under pkt. 3. Emner fra SKAT.] 

• Spørgsmål til nyhedsbrev om flytning af varer mellem toldoplag, flytning mellem 

ordninger, brev af 5 juli 2017. (Dansk Skibsleverandør Forening) [Spørgsmålet er 

besvaret under pkt. 5. Eventuelt] 

 

Herudover lagde SKAT op til en ændring af referatets format, som fremover bliver mere 

resumé-orienteret. [Det blev besluttet, at et nyt format forsøges med dette referat, som 

kan tages op til revision på næste møde i november 2017.] 

 

Der er ikke godkendelse af referatet fra tidligere møder, da det sker ved skriftlig høring 

efter møderne. 

  

 3. Emner fra SKAT 

 

Der blev kort henvist til, at status for organisationen af det nye skattevæsen kan læses på 

skm.dk. Der kommer en ny Toldstyrelse, hovedsædet for den nye styrelse kommer til at 

ligge i Aarhus, med en mindre enhed i Køge. Hertil kommer de nuværende lokationer på 

grænsen, som bevares. Det forventes, at nogle af de 7 nye direktører kan starte pr. 1. no-

vember 2017. De nye styrelseschefer skal deltage i beslutningen om, hvilke opgaver der 

ligger hvor. 

 

SKATs hovedfokus i det kommende forløb er sikker drift, samt at sikre, at omstrukture-

ringen får så små konsekvenser for erhvervslivet som muligt. 

Vedr. spørgsmålet om moms blev det besluttet, at SKAT tager en bilateral diskussion med 

DASP herom. Det blev ligeledes forslået, at spørgsmålet blev bragt op på momskontakt-

udvalgs mødet den 12. september 2017. 

Referat 
 

Toldkontaktudvalgsmøde 

 

  

http://www.skm.dk/26164.aspx
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a. Styresignaler og afgørelser m.v. af særlig interesse, der er udsendt siden sidst  

Der er ikke udsendt styresignaler mv. siden sidst. 

 

b. IT-drift og udvikling  

Siden sidste møde har der været følgende. 

 

I forbindelse med udlægningen den 5. april fejlede en del rettelser, hvorfor det var nød-

vendigt med en opfølgende udlægning den 6. april. 

 

Den 12. maj og perioden herefter blev flere virksomheder ramt af det globale WannaCry 

ransomware virusangreb, hvilket gav flere henvendelser til Told Servicedesk. SKATs sy-

stemer var ikke ramt. 

 

Den 27. juni og perioden herefter blev flere virksomheder ramt af den globale Petya 

ransomware, hvilket gav flere henvendelser til Told Servicedesk. SKATs systemer var ikke 

ramt. 

 

Den 19. juli oplevede flere virksomheder problemer med at logge på Import og Eksport 

med den nye Java-version. Problemet blev løst samme dag. 

 

Endvidere har der flere gange været problemer med filoverførsel generelt for SKAT (FTP 

GW). SKAT arbejder med at forbedre driftsstabiliteten. 

 

Erhvervsorganisationerne gjorde opmærksom på, at IT problemstillingerne, som i SKATs 

fremstilling kunne lyde små, har stor indflydelse på deres hverdag. Problemerne skal ses i 

sammenhæng med spørgsmålene til nødproceduren, der gennemgås under pkt. 5. b. 

 

c. Kommunikation  

Sarine Grønborg fra SKAT, digital kommunikation og design, holdt oplæg om, at de er 

ved at opdatere teksterne på SKATs hjemmeside vedr. told. SKAT har over 91 mio. vis-

ninger på skat.dk pr. år. 

 

Relevant for tolddelen af hjemmesiden er, at det har været gennem et mindre projekt. Der 

er indhentet feedback fra skat.dk brugere og via telefonvejledningen. Der er også talt med 

de ansatte på toldekspeditionsstederne, samt set på hvad søges der efter på hjemmesiden, 

for at se om det kan komme ind i vores systemer. Det der særligt er set på er, om sproget 

er for kludret og indforstået. 

 

Strukturen og opsætningen/navigationen er opdateret til, at det ligner resten af skat.dk. Al 

tekst er gennemskrevet i samarbejde med toldfaglig ekspertise og er juridisk kvalitetstjek-

ket. Der brugertestes den første uge. Det forventes, at de opdaterede tekster vil gå live in-

den for de næste par uger. 

 

Kontaktudvalgets bemærkninger gik særligt på hastigheden på Den Juridiske Vejledning, 

hvilket ville blive viderebragt. Der arbejdes tillige med hastighed på hjemmesiden skat.dk, 

som er en del af vurderingerne af brugervenligheden. Hertil blev det foreslået, at der f.eks. 

ses på den norske hjemmeside. 
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Erhvervslivet gjorde endvidere opmærksom på, at man skal huske at have vejledning og 

kommunikation med i de nye Toldsystemer, f.eks. som "pop-up" vinduer i systemerne. 

Det kunne f.eks. være informationer om handelsaftaler m.v. 

 

Endeligt blev det oplyst, at SKAT er gået i gang med at teste brug af webinar. Det er et 

redskab der arbejdes på at bruge oftere i fremtiden. 

 

d. AEO-konceptet 

Som opfølgning på sidste møde (d. 6. marts 2017), afholdt SKAT et oplæg om AEO-kon-

ceptet. Præsentationen gennemgik de kriterier, der skal opfyldes for at få en AEO-bevil-

ling, samt de krav virksomheden skal leve op til, efter de er godkendt. 

 

Med EUTK’en er AEO-konceptet blevet en bevilling, som tildeles virksomhederne efter 

ansøgning. Der er tale om et tilbud, der gives til virksomheder, bevillingen er frivillig. Der 

findes to typer bevilling: 

 

AEOC (udnytte forenklede toldbestemmelser) 

AEOS (sikkerhed og sikring) 

 

Begge bevillinger kan indehaves samtidig (tidligere kendt som AEOF). 

 

Begge bevillinger giver virksomhederne visse fordele i toldbehandlingen. AEO-kriterierne 

svarer i et vist omfang til de kriterier, man skal opfylde for at få andre bevillinger, f.eks. 

bevilling til de særlige procedurer eller bevilling til indskrivning i klarererens regnskab. 

 

Der er med EUTK indsat et nyt kriterie i AEOC-bevillingen om standard og kompetence. 

 

Det blev herudover bekræftet, at princippet om gensidig anerkendelse vedrører AEOS-

bevillingerne. Princippet går ud på, at andre lande, der har et AEO-lignede koncept f.eks. 

USA og Japan, har lavet aftaler om gensidig anerkendelse af AEO-konceptet. Virksomhe-

derne med en AEOS lignende bevilling i disse lande, opfylder dermed sikkerheds- og sik-

ringsstandarderne i EU. 

 

SKAT oplyste, at AEO fordelene er ved at blive indskrevet i SKATs nye ”servicekon-

cept”, der er drøftet på tidligere kontaktudvalgsmøder i 2017. 

 

Herefter var der en diskussion med udvalget om, hvem der var den berettigede modtager 

af den prioriterede behandling under AEO-konceptet. Spørgsmålet var, hvorvidt den pri-

oriterede behandling følger vareejer, således at f.eks. en AEO-certificeret speditør, der fo-

retager toldbehandlingen, ikke får prioriteret behandling, hvis den virksomhed, på hvis 

vegne de foretager toldbehandlingen, ikke har en AEO-bevilling. 

 

SKAT tilkendegav, at der var forståelse for problemstillingen, og at det indgik i overvejel-

serne for setup’et i det nye servicekoncept. Svaret afhænger dog af den rolle, som virk-

somheden spiller i selve fortoldningsprocessen. Det var derfor ikke muligt at give et enty-

digt ja/nej svar. SKAT arbejder videre med problemstillingen. 

Det blev aftalt, at der ville være bilaterale diskussioner om problemstillingen med DASP. 
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Afslutningsvist blev der stillet spørgsmål til AEO og muligheden for at få nedsat sikker-

hedsstillelsen. Det blev afklaret, at det er et krav, at virksomheden har en AEO-bevilling, 

for at få nedsat det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb for toldskyd til 30%. 

 

 4. Emner fra ICT og Skatteministeriets departement 

 

a. Ny lovgivning m.v. 

Skatteministeriets departement gav en status på lovgivningsarbejdet. Siden sidst har der 
været tre ændringer af toldloven. Den første vedrørte sikkerhedsstillelse og indeholder en 
ensartning af reglerne for opstået og potentiel toldskyld. De to øvrige vedrørte deling af 
flypassageroplysninger (PNR). 

Herudover blev der gjort opmærksom på, at EU-Kommissionen har fremlagt et forord-
ningsforslag vedr. importkontrol af kulturgenstande (COM(2017) 375 final). Forslaget har 
været i høring hos kontaktudvalget. Den danske indstilling til forslaget er, at de admini-
strative konsekvenser skal holdes på så lavt et niveau som muligt. 

Herefter blev der stillet spørgsmål til om den nuværende 10 kr. ordning for sikkerhedsstil-
lelse for potentiel toldskyld fortsætter. SKAT oplyste, at volumen af brug af ordningen er 
meget begrænset, og erfaringsgrundlaget er derfor spinkelt. Det blev dog forklaret, at der 
er tale om meget små beløb, og at der på nuværende grundlag ikke er noget, der giver an-
ledning til ændringer. 

b. EUTK-opfølgning  

Der blev givet en kort opdatering vedr. arbejdet med implementeringen af EUTK’en. Sta-
tus er, at EU-Kommissionen kort før sommerferien fremsatte forslag til en revideret tids-
plan. Dette skyldtes at flere medlemsstater, herunder Danmark, havde givet udtryk for at 
det ikke var muligt at overholde tidsplanen. 

Kommissionens forslag indebærer, at det for Import og Manifest systemerne stadig er 
hensigten at overholde 2020 deadline, hvorimod resten hovedsageligt er udskudt til 2023 
og noget endda senere hen mod 2025. 

ICT gav på mødet med EU-Kommissionen udtryk for, at der i Danmark var brug for 
yderligere 12 mdr., således at Importsystemet mv. først var klar til brug i 2021. Der er 
møde med EU-Kommissionen herom i slutningen af september 2017; fornemmelsen var, 
at Kommissionen ikke var afvisende overfor en sådan udskydelse. 

Den interne status for ICT er, at de nu er oppe på ca. 70 medarbejdere. Forsommeren er 
brugt på at udføre ca. 20 analyser af bl.a. hvordan de kommende IT udbud skal gribes an. 
Den næste store milepæl er derfor om udbud. ICT håber at kunne fortsætte dialogen og 
forventer, at der i løbet af 2018 vil kunne gennemføres en anskaffelsesproces og indgås 
kontrakt med en leverandør. 

ICT holder møde med erhvervslivet i slutningen af september, hvor en mere detaljeret 
tidsplan vil blive fremlagt. Konklusionen er dog i store træk, at deadline for importsyste-
merne hedder 2020 (der arbejdes på en 2021 deadline), og eksport systemerne kommer i 
2023. 

 

c. Orientering om nyt Customs Decision system 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1505717578897&uri=CELEX:52017PC0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1505717578897&uri=CELEX:52017PC0375
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ICT orienterede om det nye Customs Decision system, som er et EU system for ansøg-
ninger om bevillinger på tværs af grænserne. 

EU har arbejdet på at udarbejde et fælles system til håndtering af 22 typer af bevillinger. 
Systemet samler alle bevillingsinformationer i ét EU-system. 

Danmark har valgt at bruge systemet, dels fordi vi er forpligtet til det rent lovgivnings-
mæssigt, og dels fordi det giver fordele for virksomhederne via et ensartet system og 
bedre overblik. 

Systemet gælder tværnationale bevillinger. Deadline for ibrugtagning af systemet er den 2. 
oktober 2017. Danmark er klar til at bruge systemet rent teknisk, men vi har haft begræn-
sede muligheder for at teste systemet, og der er for nuværende visse mangler i systemet. 
Dette har medført, at Skatteministeriet har valgt at udskyde ibrugtagningen, indtil det vur-
deres at det fungerer tilfredsstillende for erhvervslivet, som skal bruge systemet. Skattemi-
nisteriet fortsætter derfor dialogen med EU-Kommissionen om det videre forløb, samt en 
generel dialog om udvikling af EU IT-systemer. 

ICT pointerede, at den videre dialog også skal sikre, at der kan gives en passende varsling 
over for dem som skal bruge systemet. 

Endeligt blev det pointeret, at det kommende system ikke har indflydelse på gældende be-
villinger, men alene gælder for nye/kommende bevillingsansøgere, når det tages i brug. 

 5. Emner fra organisationerne 

 

a. Forsinkede told-kontroller (Danske Speditører) 

Danske speditører fortalte, at punktet var et opfølgningspunkt fra tidligere møder, vedr. 
bl.a. forslag til SKATs servicekoncept. 

Konceptet skal afprøves via et pilotprojekt mellem SKAT og Danske Speditører. 

SKAT pointerede derudover, at der er ikke noget, der hedder forsinket kontrol, der er in-
gen deadlines i lovgivningen, men at SKAT selvfølgelig ønsker at finde en holdbar løs-
ning. 

b. Breve om ændret nødprocedure (Dansk Skibsleverandør Forening) 

Dansk Skibeleverandør Forening forklarede, at de havde indsendt punktet som opfølg-
ning på tidligere diskussioner. De har svært ved at fungere under det forslag SKAT har 
sendt i høring til kontaktudvalget. Der er forståelse for, at rammerne er sat af lovgivnin-
gen, men der er mange IT-nedbrud, som gør, at de ikke kan få hverdagen til at hænge 
sammen. 

SKAT forklarede, at det er nødvendigt at få angivelserne ind på en anden måde, når E-
eksport ikke fungerer for at sikre, at der kan foretages en risikovurdering. SKAT vil se på 
de tekniske muligheder i forhold til virksomheder, der har mange angivelser. Der ses også 
på at tilbyde AEO-virksomheder og virksomheder med bevilling til godkendt frembydelse 
yderligere forenklet løsning. Det er de modeller SKAT arbejder med, men det skal kunne 
køre rent administrativt. 

Hertil blev der stillet uddybende spørgsmål om status for de breve som udvalget har fået i 
høring, og hvorvidt de var endeligt udsendt. 
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SKAT forklarede, at brevene er sendt ud til en række virksomheder, der har godkendt 
frembydelse, men ikke udsendt til alle endnu. Det SKAT sender ud er en høring, som er-
hvervslivet kan kommentere på, hvorefter der ses på udfordringerne. Det er dog ikke mu-
ligt at komme udenom de kontrolkrav, der stilles i lovgivningen. SKAT skal have mulig-
hed for at vurdere, om der er brug for kontrol, selvom der køres nødprocedure. Det er en 
myndighedsforpligtigelse. 

Når SKAT sender noget ud, får kontaktudvalget varsling inden det sendes ud til virksom-
hederne. 

Herefter var der en diskussion af brug af nødprocedure i andre lande. Dansk Skibsmæg-
lerforening forklarede, at proceduren ikke var den samme i Holland eller Tyskland. Det 
blev aftalt, at de indsender eksempler herpå til SKAT, da det muligvis skyldes andre bevil-
lingsforhold. 

SKAT er opmærksomme på, hvad det koster/betyder for virksomhederne, når systemet 
er utilgængeligt, og der i stedet skal anvendes nødprocedure. Virkningen for virksomhe-
derne er den samme uanset om det er et planlagt servicevindue eller et driftsproblem. Der 
er stor fokus på det i det videre arbejde. 

c. SKATs skrivelse af 11. august 2017 om ændring af Eksportsystemet pr. 6/9-2017 
(Dansk Skibsleverandør Forening) 

Dansk Skibsleverandør Forening forklarede, at det var et opfølgende spørgsmål til det ny-
hedsbrev fra SKAT, som de havde modtaget den 11. august 2017, om ændring af eksport-
systemet. Problemet var, at det var tale om en kort frist. 

Ændringerne er efterfølgende udskudt med en uge, hvilket der var tilfredshed med. 

Dansk Skibsleverandør Forening forklarede endvidere, at deres systemleverandør ikke var 
klar over, at der kom ændringer, og mente at der manglede samarbejde mellem leverandø-
rerne og SKAT. De ønskede derfor IT-følgegruppen genoprettet. Punktet skulle følgelig 
også ses som en opfordring til SKAT om at samarbejde med systemleverandørerne. 

Hertil blev det forklaret, af SKAT, at IT-følgegruppe blev nedlagt i 2013. Den er siden 
hen blevet indkaldt ad hoc - også ift. EUTK arbejdet sidste år. Det er generel SKAT poli-
tik, at ændringer der medfører behov for egentlige systemændringer (filændringer) varsles 
så leverandørerne har tid til tilretning. I det pågældende tilfælde er der alene tale om felt-
ændringer. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en væsentlig del af de rettelser, der annonceres på 
rullemenuen, alene har intern virkning for SKAT. Mange af de systemændringer SKAT 
laver, har ikke konsekvenser for erhvervslivets systemer. 

Kommunikationen med IT-følgegruppen blev holdt åben, efter at gruppen blev nedlagt. 
SKAT har en kontaktliste som vedligeholdes. Deltagerkredsen (softwareleverandører, 
virksomheder der egenudvikler og brancheorganisationer) opfordres til at holde SKAT 
orienteret om eventuelle ændringer i kontaktoplysninger. 

Det blev konkluderet, at SKAT tager samarbejdet med IT-leverandørerne med i overvejel-
serne om det fremtidige forløb, da det også er relevant ift. det fortsatte arbejde i ICT. 

 

 

 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2250608&vid=214964&chk=215254
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2250608&vid=214964&chk=215254
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 6. Eventuelt 

 

Der var tre punkter under eventuelt: 

1. Korte varsler fra SKAT (shipping.dk). 

Punktet vedrørte et konkret eksempel ift. SKATs præcisering af reglerne for certificering 
af brugte biler. Aktuelt blev firmaet fanget med dagsvarsel og kunne ikke længere få udste-
det EUR1 certifikater, når der ikke fulgte en leverandørerklæring med bilerne. 

SKAT medgav, at eksemplet var en uheldig oplevelse, og at der selvfølgelig skal være til-
strækkelig varsel for virksomhederne, når praksis ændres. Samtidig blev det pointeret, at 
der ikke var tale om nye regler, men en præcisering af gældende regler. 

2. Brug af forskellige termer for ”underskriver” (Danfoss). 

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt det var bevidst, at SKAT brugte forskellige termer 
for, hvem der måtte skrive under på diverse dokumenter i virksomheden, f.eks. begrebet 
tegningsberettiget. 

SKAT forklarede, at det kunne have begrundelse i lovgivningsmæssige begreber. Det blev 
aftalt, at der skulle indsendes eksempler til sekretæren. 

3. Overførelse fra toldoplag (Dansk Skibsleverandør Forening) 

Spørgsmålet handlede om overførsel mellem oplag. Overførslerne skal nu ske i toldsyste-
met. Dansk Skibsleverandør Forening er bange for, at man med ordningen åbner virk-
somhedens CVR nr., så andre kan oplægge varer uden at de er klar over det. 

Konkret baserede eksemplet sig på en situation, hvor deres leverandør kræver, at de selv 
ajourfører ordningen, således at det er modtageren, der opdaterer informationerne i told-
systemet. Det mener de ikke er rigtigt. 

SKAT svarede hertil, at aktiv forædling og toldoplag begge er procedurer, der kræver be-
villing. Der er to måder man kan afslutte procedure for aktiv forædling. Ved overdragelse 
er det den overdragende virksomhed, der er ansvarlig for dokumentationen for at proce-
duren er afsluttet korrekt. 

Det nye med EUTK er, at en toldprocedure kan afsluttes med den samme procedure. Når 
dette er tilfældet anses varer for at tilgå toldoplaget, og derved overgår ansvaret til den 
modtagende part. 

Afslutningsvist opfordrede SKAT til, at punkter der kræver konkret behandling, som 
ovenstående emner, behandles bilateralt med SKAT, eller indsendes som punkter forud 
for mødet. Derved har SKAT mulighed for at forberede svar til mødet. 

 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2251483&vid=214994&chk=215254
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2251483&vid=214994&chk=215254

