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Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
 

Dato: 12. september 2018, kl. 10.00-13.00 
Lokale:  Amtsrådssalen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg 
 
 

Tid Emne 

10.00-10.10 1. Velkomst v/ Charlotte Møller, direktør for Toldstyrelsen 

10.10-10.15 2. Godkendelse af dagsorden v/ Charlotte Møller, direktør for Toldstyrelsen 

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 

10.15-11.15 3. Generel status på implementeringen af EUTK v/ Mads Udby Olesen, underdirektør 

for ICT, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

(herunder besvarelse af indkomne spørgsmål) 

 

Det er blevet besluttet at få EUTK-løsningsmodellen reviewet eksternt. Reviewet har væ-

ret i udbud, og det er Boston Consulting Group, der er i gang med at udføre reviewet med 

forventet afslutning ultimo oktober 2018. Der er reference til en fælles styregruppe, inkl. 

repræsentation fra Finansministeriet. Der arbejdes med fremdriften sideløbende med re-

viewet. Vi kan ikke sige noget om eventuelle forsinkelser på systemerne, før vi er færdige 

med reviewet. Ligeledes kan vi ikke detailplanlægge vores egen tidsplan, før vi kender den 

europæiske tidsplan og afhængighederne til de andre systemer. 

 

Status på Toldbevillingssystemet v/ Mads Udby Olesen, underdirektør for ICT, Ud-

viklings- og Forenklingsstyrelsen, og Nikolaj Stenberg, jurist og procesejer i Internationalt 

Kontor, Toldstyrelsen 

 

Toldbevillingssystemet er et europæisk system, som blev frigjort til brug for et år siden. I 

Danmark har vi valgt ikke at tage systemet i brug før nu, da vi har arbejdet på at udbedre 

fejl og mangler. Status er, at vi har afprøvet systemet og lavet justeringer, og systemet er 

nu klar til at blive taget i brug. Danmark har valgt at bruge systemet til både nationale og 

tværnationale bevillinger. De danske bevillinger sker som hidtil, og muligheden for tvær-

nationale bevillinger er klar den 8. oktober 2018. Som partsrepræsentant skal man have 

rettighed til at gå ind i systemet og søge på andres vegne. Der vil blive udsendt nyheds-

brev med forklarende detaljer. 
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Mht. MIG/MIO bevillinger, så er det endnu ikke blevet testet i systemet. Det skulle gerne 

på sigt blive muligt med MIG/MIO bevillingerne også, men det skal selvfølgelig testes, så 

vi kan sikre sikker drift.  

 

Status på systemet CLASS v/ Mads Udby Olesen, underdirektør for ICT, Udviklings- 

og Forenklingsstyrelsen 

 

”Go live”-datoen på systemet CLASS er forsinket fra EU. Forhåbentlig kan CLASS på 

sigt komme til at afløse eVITA. Udsættelsen er på fase 1 af CLASS, uden detaljerede pla-

ner for fase 2 og fase 3. Vi forventer ikke, at version 1 af CLASS kommer til at kunne af-

løse eVITA. 

 

Vi ved endnu ikke, hvordan man vil kunne søge efter varekoder i CLASS.  

 

Anvendelse af sikkerhedsstillelse ved fysisk kontrol v/ Ole Morsing, kontorchef for 

kontrolprocesser i Toldstyrelsen, og Preben Buchholtz Hansen, underdirektør for kon-

trolprocesser i Toldstyrelsen 

 

Ole Morsing opsummerede, hvad der sker ved fysisk kontrol og krav om sikkerhedsstil-

lelse. Se de tilhørende plancher til oplægget. Der blev præsenteret tre hovedscenarier, som 

kan ses i plancherne, og Ole gennemgik processen for de tre scenarier. 

 

Der blev stillet spørgsmål til ressourcer på toldekspeditionsstederne. Der er fælles inte-

resse i at ekspedere hurtigt og nemt. Toldstyrelsen arbejder på et servicekoncept, der ved-

rører dette, og som vi hele tiden evaluerer på. Vi vil formentlig aldrig kunne have et be-

redskab, der kan håndtere alle situationer.  

 

Der blev opfordret til at tage kontakt til Toldstyrelsen, hvis der er systematiske udfordrin-

ger vedr. systemer og processer, gerne med konkrete eksempler. Det vil give Toldstyrelsen 

mulighed for at analysere og evaluere systemer og profiler. Henvendelser bedes rettes til 

Toldstyrelsens hovedpostkasse: toldst@toldst.dk. 

11.15-11.40 4. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer v/ Ragnhild Hargaard, kon-

torchef for Toldsystemer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 

Siden sidste Toldkontaktudvalgsmøde har der enkelte gange kortvarigt været længere svar-

tider på Eksportsystemet, ligesom der enkelte gange har været problemer med filoverfør-

sel til ICS og manifestsystemet. Vi arbejder løbende på at forbedre svartider og driftsstabi-

litet. 

 

Vedr. EMCS, som er et punktafgiftssystem, og som der var spørgsmål til på mødet i maj, 

så ligger tilgængelighedsmålingerne højt. De svartidsproblemer, der var tidligere på året, er 

løst. 

 

Der har i perioden været en del servicevinduer, der har medført planlagt utilgængelighed 

på toldsystemerne. Der bliver løbende orienteret herom via driftsmeddelelser, og hvis det 

forretningsmæssige indhold berører virksomhederne, bliver der udsendt nyhedsbreve fra 

Toldstyrelsen. 

mailto:toldst@toldst.dk
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Pga. overgang til nye styrelser pr. 1. juli 2018, skal der også ske en udskiftning af logoer og 

adresser. Dette vil blive implementeret i oktober 2018.  

 

På mødet i maj blev der orienteret om, at Oracle har meddelt, at fra januar 2019 skal alle 

virksomheder have en kommerciel licens for at kunne modtage opdateringer til Java Stan-

dard Edition produkter. I samme forbindelse er det udmeldt, at supporten af Java 1.8 op-

hører med udgangen af januar 2019. Det har betydning for Import og Eksport, idet nuvæ-

rende ”klient” anvender Java Web Start, der ikke længere vil være at finde i de nye Java 

versioner efter Version 1.8. 

 

Det er alene online-løsningen på Import og Eksport, der bliver berørt heraf. Der er ingen 

ændringer til filoverførsel, og da langt den største del af brugerne anvender filoverførsel, 

vil de ikke blive berørt af ændringerne. 

 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder på en løsning, der i stedet benytter ”Open 

JDK”. Det er en gratis udgave af Java, som overholder de specifikationer, der findes for 

de enkelte Java versioner. Der skal ligesom i dag downloades en installationsfil fra skat.dk, 

der vil indeholde det nødvendige software. Løsningen planlægges at være tilgængelig på 

TFE i løbet af december og idriftsættes i januar 2019. Der vil senere blive udsendt ny-

hedsbrev med mere information herom, og Toldservicedesken vil blive klædt på for at 

kunne hjælpe virksomhederne. 

 

Der blev spurgt, om ikke der kunne udsendes information direkte til de berørte virksom-

heder. Ragnhild Hargaard svarede, at erfaringen er, at vi via driftsmeddelelser og nyheds-

breve rammer de rigtige målgrupper i virksomhederne og hos deres softwareleverandører. 

Direkte information sendes til virksomhedernes digitale postkasse, og erfaring fra tidligere 

er, at det ikke altid kommer videre til de rette personer i virksomhederne. 

 

Ragnhild Hargaard understregede, at for virksomheder, der anvender Java Standard Edi-

tion produkter i andre løsninger, kan det være nødvendigt med en kommerciel licens for 

at kunne modtage nødvendige opdateringer. 

11.40-12.05 5. Seneste nyt vedrørende Brexit v/ Helene Modeweg-Hansen, chefkonsulent i Skattemi-

nisteriets departement, og Maren Holm Johansen, underdirektør for kundeprocesser i 

Toldstyrelsen  

 

Helene Modeweg-Hansen startede med at fortælle, at der stadig er to Brexit-scenarier i 

spil: ”hard Brexit”, hvor der ikke bliver forhandlet en aftale mellem Storbritannien og EU, 

og ”soft Brexit”, hvor der bliver forhandlet en aftale. Det er alles håb, at der kan blive for-

handlet en aftale. Om det lykkes, kan vi ikke sige noget om endnu. Datoen for en ”hard 

Brexit” er den 29. marts 2019. Vi skal forberede os på at kunne håndtere begge scenarier. 

Vi håber på at kunne sige mere på Toldkontaktudvalgsmødet den 22. november 2018. 

Helene fortalte om udfordringerne med kontingenter, der indtil videre håndteres af WTO. 

 

Maren Holm Johansen gennemgik, hvordan Toldstyrelsen forbereder sig på Brexit. Se de 

tilhørende plancher til oplægget. Toldstyrelsen er i tæt samarbejde med departementet, og 

der koordineres hele tiden. Vi er nødt til at gå i gang nu, hvis varerne skal flyde godt for 
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virksomhederne. Vi rekrutterer ca. 50 medarbejdere i alt i Skatteforvaltningen, hovedpar-

ten i Toldstyrelsen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik vil handel fra 3. lande stige med 15 % 

(forudsat at UK bliver karakteriseret som 3. land). 

  

Fagligt og procesmæssigt kan Toldstyrelsen godt håndtere et hard Brexit, da UK i så fald 

blot overgår til at være et nyt 3. land, og vi håndterer vareindførsler fra 3. lande hver dag.  

 

Danmark kan ikke indgå en selvstændig, bilateral handelsaftale med UK, det er kun EU 

som helhed, der kan dét.  

 

Toldstyrelsen arbejder på en Brexit-hotline samt kommunikations- og vejledningspakker 

med indgang fra både toldsiderne på www.skat.dk og fra www.toldst.dk, så ingen går for-

gæves. 

 

Det er vigtigt, at alle virksomheder analyserer deres handelsmønstre og evaluerer konse-

kvenser af Brexit, således at virksomhederne sikrer rettidig omhu for deres forretninger. 

For at Toldstyrelsen kan hjælpe bedst muligt, er det vigtigt, at vi får nogle tilbagemeldin-

ger fra virksomhederne på disse konsekvenser. 

 

Charlotte Møller sluttede af med at sige, at Toldstyrelsen gør sit bedste for at informere 

og sikre, at det bliver smidigt for alle, der handler tværs over grænser. Vi vil gerne foku-

sere på det vigtige, og derfor vil vi gerne høre fra jer, hvad der er det vigtige. Virksomhe-

der er velkomne til at sende denne information på toldst@toldst.dk.  

12.05-12.45 6. Lovgivning, styresignaler og afgørelser af særlig interesse  

 

Lovgivning v/ Helene Modeweg-Hansen, chefkonsulent i Skatteministeriets departement 

 

På nationalt niveau er der ikke noget at bemærke vedr. lovgivning. 

 

PÅ EU-niveau er der en ændring af deadlines for implementering af IT-systemer. Østrig 

har fremsat et kompromisforslag, som kommissionen har afvist, da relativt mange lande 

vil bede om afvigelser på deadline. Det er ikke tilladt at videreformidle andre landes årsa-

ger til forsinkelser på IT-systemerne. Danmark har fra starten været meget ærlig om den 

urealistiske tidsramme. 

 

Styresignaler og afgørelser af særlig interesse v/ Susse Meulengracht, Kontorchef for 

Jura og Regelprocesser i Toldstyrelsen  

 

Susse Meulengracht fortalte, at det påtænkte styresignal om moms ved fakturering af 

transportydelser i forbindelse med eksport vil blive drøftet på Momskontaktudvalgets 

møde den 18. september 2018.  

Ellers intet at bemærke. 

12.45-13.00 7. Eventuelt 

 

Der blev drøftet muligheder for at udnytte bilaterale handelsaftaler, og det blev oplyst, at 

Udenrigsministeriet er gået i spidsen for at nedsætte en arbejdsgruppe omkring dette. 

Toldstyrelsen ser positivt på at indgå i dette arbejde. 

http://www.skat.dk/
http://www.toldst.dk/
mailto:toldst@toldst.dk
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Søren Trangbæk (underdirektør for Staben i Toldstyrelsen) gennemgik Toldstyrelsens 

strategiske pejlemærker, som er den strategiske ramme, som Toldstyrelsen arbejder inden 

for, og som er koordineret med den øvrige skatteforvaltning.  

 

Toldstyrelsen v. Claus Bruun Johannessen orienterede kort om, at styrelsen på foranled-

ning af nogle spørgsmål fra Virksomhedsforum vedr. beslutningsprocesserne omkring 

toldtariffen (HS og KN) vil indbyde interesserede virksomheder til et møde, hvor proces-

sen og mulighederne for at påvirke denne kan drøftes. Til brug for mødet efterlyste Told-

styrelsen konkrete eksempler på f.eks. oversættelsesfejl m.v. Mødedeltagerne blev opfor-

dret til at melde interesserede deltagere til Toldstyrelsen enten i forlængelse af mødet eller 

til sekretæren for Toldkontaktudvalget: mette.kurtyka.johansen@toldst.dk.  

 

Næste møde i Toldkontaktudvalget er torsdag den 22. november 2018. Der vil snarest 

blive udsendt information herom. 

 

 

mailto:mette.kurtyka.johansen@toldst.dk

