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Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
 

Dato: 9. maj 2018, kl. 10.00-13.00 
Lokale:  Auditoriet, Sluseholmen 8, 2450 København SV 
 
 

Tid Emne 

 1. Velkomst v/ Charlotte Møller, styrelsesdirektør for Told 

Charlotte Møller bød velkommen til mødet og fortalte kort om opdelingen af SKAT til 

syv styrelser. Charlotte nævnte bl.a., at ICT nu hører til i den kommende Udviklings- og 

Forenklingsstyrelse. Der vil også fremover være et tæt samarbejde mellem ICT og den 

kommende Toldstyrelse. 

  

 2. Godkendelse af dagsorden v/ Charlotte Møller, styrelsesdirektør for Told 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  

 

Der blev rejst et spørgsmål om, hvorvidt Danmark kan anses for et toldområde. Ole Mor-

sing svarede, at Toldkodeksen foreskriver, at nærmeste toldsted skal anvendes. Admini-

strativt anerkendes det, at der kan anvendes et toldsted på ruten. 

  

 3. Nyt kommissorium v/ Charlotte Møller, styrelsesdirektør for Told  

 

Charlotte Møller forklarede, at der var behov for at justere kommissoriet, så det blev klart, 

hvad Toldkontaktudvalgets rolle og sammensætning er.  

 

Der var en drøftelse af, at Branche- og rådgiverorganisationerne kun har hvert ét medlem. 

Det blev tilkendegivet, at der kan være behov for, at der er flere der kan deltage.  

 

Konklusionen blev, at der er en fast kontaktperson, at der sker tilmelding til møderne, at 

organisationerne selv sørger for at udnævne et nyt fast medlem, når et medlem stopper, og 

det bliver muligt at ”gæster” kan deltage på møderne, når det er relevant i forhold til dags-

ordenen.  

 

Danmarks Statistik nævnte, at de ikke naturligt hørte hjemme i betegnelsen branche- og 

rådgiverorganisation.  

 

Kommissoriet vil blive justeret i forhold til disse to problemstillinger.  

Referat 
 

Toldkontaktudvalgsmøde 

 

 20. juni 2018 
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Udover Toldkontaktudvalget er der tanker om at oprette ”ekspertpaneler” og samarbejds-

grupper bl.a. i forhold til IT. 

 

  

EMNER FRA SKAT: 

 

 4. Styresignaler og afgørelser af særlig interesse 

Der er ingen nye styresignaler eller afgørelser af særlig interesse. 

 

 5. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer v/ Ragnhild Hargaard, kon-

torchef for IT og Data og Toldsystemer 

 

Ragnhild Hargaard nævnte, at driften siden sidst i hovedtræk har været stabil, dog har vi 

oplevet længere svartider på Eksport flere gange. SKAT arbejder løbende på at forbedre 

svartiderne.  

 

Et medlem nævnte, at der den 16. januar 2018 var problemer med at få tilladelse til at an-

vende nødprocedure. Ragnhild forklarede, at der var givet tilladelse til nødprocedure på 

driftsstatus på skat.dk. Det blev aftalt, at medlemmet sendte mailkorrespondance herom 

frem til sekretæren, så SKAT havde mulighed for at undersøge sagen nærmere. 

 

Et medlem nævnte, at det var et problem for bl.a. hans virksomhed, når EMCS ikke vir-

ker.  

 

Ragnhild forklarede, at EMCS-systemet ikke er et toldsystem, men at hun var bekendt 

med, at der havde været udfordringer med driftsstabiliteten på EMCS. Det skulle dog 

være løst. Ragnhild vil bringe informationen videre til de ansvarlige for EMCS-systemet. 

Ragnhild oplyste, at der sker ændringer af logo, navn mv. i forbindelse med, at Told bliver 

en selvstændig styrelse. Ændringerne forventes implementeret i toldsystemerne i efteråret. 

 

Ragnhild oplyste, at Oracle har meddelt, at supporten af Java 1.8. ophører i starten af 

2019. Det har betydning for Import og Eksport, idet den nuværende klient anvender Java 

Web start, der ikke vil være at finde i de nye Java versioner efter 1.8. SKAT er i samar-

bejde med it-leverandørerne i gang med at undersøge mulige løsninger. Der vil senest 

blive orienteret herom igen på mødet i september. Ragnhild oplyste endvidere, at Oracle 

samtidig ændrer deres forretningsmodel, således at virksomheder fremover skal købe en 

licens for at kunne modtage opdateringer til Java Standard Edition produkter. Dette er re-

levant, hvis virksomheder anvender Java i andre systemer.  

 

Et medlem nævnte, at Nets har lavet ændringer i forhold til digital signatur, og ville gerne 

vide om det får betydning i forhold til Manifestsystemet. Ragnhild forklarede, at SKAT 

vurderer om ændringer på digital signatur har betydning for toldsystemerne, og hvis det er 

tilfældet bliver der orienteret herom på skat.dk.  
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 6. Kommunikation om fremtidig organisering i forbindelse med overgangen til Told-

styrelsen v/ Søren Trangbæk, underdirektør for Staben i den kommende Toldstyrelse 

 

Søren Trangbæk orienterede om, at det er ham der bl.a. har ansvaret for den strategiske 

information og den juridiske vejledning på toldområdet. Søren gav udtryk for, at han vil 

styrke samarbejdet med erhvervslivet for en god information. 

 

 7. Manglende data i toldangivelser v/ Ole Morsing, Kontorchef, Indsats, Toldkontoret 

 

Ole Morsing bad om, at erhvervslivet har fokus på, at de data, der kommer ind i systemet, 

skal være korrekte. Det er afsender, der er ansvarlig for, at oplysninger om f.eks. pakkens 

indhold er korrekte.  

 

Et medlem nævnte, at der måske er forvirring om, hvem der anses for afsender – dette sat 

i forhold til den juridiske definition. Det er eksportvirksomheden, der ved hvad pakken 

indeholder – og derfor er det dem der er ansvarlig. Ole anerkendte, at der fortsat er brug 

for vejledning om, hvem der anses for at være den ansvarlige afsender.  

 

Mads Udby Olesen supplerede med, at nuværende systemer ikke kan screene for fejl, 

mens fremtidens systemer vil være mere robuste i forhold til fejlregistreringer. 

 

Et medlem havde fået oplyst, at systemet ikke passede med det antal cifre, de skulle regi-

strere – Ole bad om at få tilsendt konkrete eksempler. 

 

 8. Vejledning og præcisering af reglerne ved brug af Manifestsystemet for handlings-

selskaberne i Københavns Lufthavn v/ Ole Morsing, Kontorchef, Indsats, Toldkonto-

ret 

 

Ole Morsing gjorde opmærksom på, at der i systemet er en ”opskrift” på, hvordan man 

kommer igennem, og at man skal være opmærksom på de processer, der er beskrevet der.  

 

 9. Varens frigivelsestidspunkt, toldkontrol og sikkerhedsstillelse. Hvad sker der, når 

en vare udtages til toldkontrol? v/ Ole Morsing, Kontorchef, Indsats, Toldkontoret 

 

Preben Buchholtz Hansen og Ole Morsing fremlagde punktet og beskrev processerne, når 

en vare udtages til kontrol. 

 

 10. Status for Toldbevillingssystemet (TBS) v/ Jesper Andreassen 

 

Jesper Andreassen orienterede om TBS. 

 

TBS blev ikke taget i brug i oktober 2017 pga. for mange fejl i systemet. Siden har der væ-

ret månedlige releases, og systemet vurderes at være klar til brug. Vi forventer derfor at 

tage systemet gradvist i brug i løbet af efteråret startende med de grænseoverskridende be-

villinger. Når systemet indfases, udfases de nuværende papirbaserede løsninger. Der bliver 
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taget kontakt med erhvervslivet for at teste vejledninger til systemet i takt med, at det ta-

ges i anvendelse.  

 

Virksomheder vil blive informeret via nyhedsbreve og på SKAT.dk, og der vil blive udar-

bejdet vejledninger.  

 

Det er planlagt, at der kommer en ny version af TBS ved udgangen af 2019. Det sker for 

at bringe systemet i fuld overensstemmelse med EUTK.   

 

Der blev spurgt til, om bevillinger til end-use bliver omfattet – og det blev bekræftet, at 

det vil blive omfattet.  

 

Der blev spurgt til, om en virksomhed kun kan se egne data, og det blev bekræftet, at man 

kun kan se egne data. En toldrepræsentant skal have en tilladelse/fuldmagt fra kunden. 

Der blev spurgt til, hvordan persondata vil blive behandlet. Reglerne for behandling af 

persondata er implementeret i systemet. Det blev bekræftet, at hvis en toldrepræsentant 

får adgang til systemet på vegne af en kunde, kan toldrepræsentanten se samme data som 

kunden.  

 11. Status for systemerne CLASS og Surveillance 3 v/ Christian Vinther 

 

Christian Vinther orienterede om punktet.  

Det forventes, at CLASS fase 1 sættes i drift i 4. kvartal 2018. Når det bliver muligt at te-

ste CLASS vurderes det, hvad der eventuelt mangler i forhold til eVita-løsningen og så la-

ves der en plan herfor. 

 

EU-systemet Surveillance 3. Deadline for implementering er timet med den nationale im-

plementering af nyt importsystem dvs. tidligst ved udgangen af 2020.  

 

Der var spørgsmål om, hvorvidt man kunne levere en tarif i et excelark. Der var en gene-

rel drøftelse af tarifering og korrekt filoverførsel. Der skal være en dialog med 3. parts le-

verandører, og der skal laves en API, så deres produkter i god tid kan være lovmedholde-

lige.  

 12. Risikovurdering af første IT-projekt v/ Aleksander Bjerrum 

 

Aleksander Bjerrum orienterede bl.a. om Statens IT-råd. 

 13. Tilgang til første udbud: Import-systemet v/ Mads Udby Olesen 

 

Mads Udby Olesen orienterede om implementering og releases vedrørende MVP. Der vil 

ske en løbende release, så udfordringer kan tages løbende.  

 

Mads oplyste, at erhvervslivet vil blive inddraget løbende, og at der vil ske en parallel drift 

af gamle systemer og implementering af nye.  
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EMNER FRA SKATTEMINISTERIETS DEPARTEMENT: 

 14. Ny lovgivning, herunder forslag om ændring af EUTK og status i forhold til Brexit 

v/ Helene Modeweg-Hansen 

 

Helene Modeweg-Hansen orienterede om, at der er kommet ny bekendtgørelse af toldlo-

ven LBK nr. 29 af 11. januar 2018. Der er blot tale om en opsamling af loven sammen-

holdt med de seneste lovændringer. Desuden er der kommet en ændring af til toldbehand-

lingsbekendtgørelsen, hvor overgangsperioden vedr. PNR er blevet forlænget frem til 30. 

juni 2018. 

 

I forhold til EU, så er der – som I ved – fremlagt forslag om ændring af EU-Toldkodeks 

– så de tidsmæssige behov, som er identificeret i forbindelse med MASP-revisionen sidste 

år, bliver reflekteret i selve toldkodeksen. Helene Modeweg-Hansen takkede kontaktud-

valget for at have accepteret den korte høringsfrist, der havde været på forslaget – og ikke 

mindst de positive høringssvar, der var kommet. Der arbejdes fra dansk side for, at der 

kommer en generel ændring af fristen i stedet – så der holdes fast i ”logikken” i de nuvæ-

rende regler – og at det dermed fortsat er arbejdsprogrammet og DA/IA mv., der styrer, 

hvad der skal laves – og ikke mindst hvornår. Forslaget behandles i en arbejdsgruppe i rå-

det – og der synes at være en del medlemsstater, der har samme holdning som Danmark.  

 

Der ligger nogle spændende måneder foran os her – både med EUTK-ændringen og så 

det efterfølgende arbejde med revision af arbejdsprogrammet, så ”de rigtige ting” kommer 

ind der. 

 

I forhold til Brexit gav Helene Modeweg-Hansen en kort præsentation af, hvad der arbej-

des med pt. Det helt centrale er lige nu arbejdet med såkaldt preparedness – dvs. at blive 

klar til at håndtere Brexit – både hvis det bliver såkaldt hard Brexit – dvs. at Storbritan-

nien står helt uden for EU den 30. marts 2019, og hvis der kommer en udtrædelsesaf-

tale/overgangsordning, så udtræden først får effekt pr. 1. januar 2021. Pt. ved vi ikke, om 

det er scenarie et eller to – så begge skal forberedes. 

 

Der er regnet baglæns i forhold til it-løsninger fx – hvornår skal de senest ændres, for at 

kunne nå at komme på plads – og så de kan håndtere de øgede angivelsesmængder, hvis 

handel med Storbritannien fremover skal håndteres som 3. land. Der arbejdes hos alle 

myndigheder – både på EU-plan og nationalt i Danmark med identificering af opgaver, 

herunder med sikring af, at Told m.fl. har de ressourcer, der skal til for at håndtere en øget 

3.-landshandel osv., og har ressourcer til at give information og vejledning.  

 

Ligesom vi som myndigheder forbereder os – så er det vigtigt, at virksomheder, der i dag 

kun handler med andre EU-virksomheder, fx får set på om de fremover har behov for at 

blive importør/eksportør-registreret, og at de fx bliver oprettet til at kunne bruge toldsy-

stemerne (eller får aftaler med fx en speditør) osv. 

 

Vi håber, at vi ved mere omkring mødet i Det Europæiske Råd til oktober, og selv da vil 

det næppe være sikkert og på plads. Og når der forhåbentlig ligger en aftale, skal den rati-

ficeres af alle lande mv. bagefter.  
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Vi vender tilbage med mere info – og forhåbentlig med mere klarhed – til næste TKU-

møde.  

 

 EMNER FRA ORGANISATIONERNE: 

 15. Spørgsmål 1 v/ Jesper Sebbelin, Danmarks Skibsmæglerforening 

 

”Kan TOLD forklare, om der vil være forskel på fordelene i sammenligningen mellem en 

AEO certificeret virksomhed og en virksomhed, der kan dokumentere at den lever op til 

AEO kravene, men ikke ønsker at blive certificeret? Kan TOLD forklare, hvem der i givet 

fald skal være AEO certificeret, er det varens ejer og/eller transportøren?”  

 

Preben Buchholtz Hansen og Ole Morsing besvarede punktet, men opfordrede også til, at 

der kommer en bilateral dialog mellem Told og branchen, hvor der bliver sat fokus på, 

hvilke eventuelle fordele der vil være for toldagenter.  

 

 16. Spørgsmål 2 og 3 v/ Bertil Egger Beck, Dansk Industri 

 

1) ”Hvordan sikrer vi en bedre vejledningsindsats om toldkoder og procedurer for tarife-

ring, som især vil være til gavn for små og mellemstore virksomheder? Her tænker jeg på 

skriftlige vejledninger, seminarer mv. 

Et af problemerne er, at flere af de nuværende toldkoder og de tilhørende forklarende no-

ter ikke er tidssvarende og ikke i tilstrækkelig grad kan bruges til at klassificere nye tekno-

logier. Jeg har været i kontakt med Kommissionen herom, og de meldte tilbage, at det er 

de nationale myndigheder, der efter dialog med interesseorganisationerne skal komme 

med forslag til, hvordan toldkodesystemet skal opdateres.”  

 

2) ”Hvordan styrker vi samarbejde mellem SKAT og danske interessenter om forslag til 

opdatering af toldkodesystemet?”  

 

Ole Morsing forklarede omkring tarifering, bl.a. at det er EU-Kommissionen, som er an-

svarlig for modernisering af sprog og begreber på toldområdet, herunder toldtariffen og 

Taric. 

 

 17. Eventuelt 

 

Der var ikke nogle punkter til eventuelt.  

 

Charlotte Møller orienterede om, at næste møde forventes at foregå i Aarhus den 12. sep-

tember 2018. Udgangspunktet er, at vi – så vidt det er muligt – gerne vil skiftes mellem 

København og Aarhus – dette set i lyset af, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kom-

mer til at høre hjemme på Frederiksberg.  

 

Til næste møde vil der bl.a. komme nyt om: 

Toldbevillingssystemet. 
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Hvor vi er på CLASS. 

Hvor vi er på IT. 

Seneste nyt vedrørende Brexit.  

 

Charlotte takkede for et godt møde og opfordrede til, at der også var en god dialog mel-

lem møderne. Er der konkrete spørgsmål eller konkrete eksempler på, at noget ikke fun-

gerer efter hensigten, kan der sendes en mail til Lise Lotte Agerbak, som er sekretær for 

Toldkontaktudvalget. Mails sendes indtil videre til adressen Lise.Agerbak@skat.dk. Der 

kommer nyt om mailadresser efter 1. juli 2018, hvor Toldstyrelsen starter, og mailadresser 

ændres.  

 

 

 


