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Referat 
 
Toldkontaktudvalgsmøde 
 

 30. april 2019 
  

Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
 

Dato: 2. april 2019, kl. 10.00-13.00 
Lokale:  Amtsrådssalen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg 
 
 

Tid Emne 

10.00 – 10.15 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

v/ Charlotte Møller, direktør for Toldstyrelsen (CM) 

 

Charlotte Møller bød velkommen til Toldkontaktudvalgsmødet. Dagsordenen blev god

kendt, og CM takkede for de indsendte punkter og spørgsmål til dagsordenen. 

Derudover takkede CM udvalget for bistand til udbredelse af budskaber om Brexit og 

om materiale til revurdering af bevillinger inden 1. maj 2019. Revurdering af bevillinger 

forventes gennemført til tiden, således at danske virksomheder har de rigtige bevillinger. 

CM præsenterede en lille folder, hvor man kan læse mere om Toldstyrelsens strategiske 

pejlemærker, værdier og kerneopgaver.  

-

10.15 – 10.35 2. Generel status på EUTK 

v/ Søren Trangbæk, underdirektør for Staben, Toldstyrelsen (ST) og Jonas Christensen, 

kontorchef for Procesudvikling og Product Management EUTK, Udviklings- og For

enklingsstyrelsen (JC) 

-

 

Konklusioner fra det eksterne review  

Det eksterne review, som omfattede DMS Import, blev gennemført fra august til de

cember 2018. Formålet med reviewet var at sikre den mest hensigtsmæssige og omkost

ningseffektive løsning under hensyntagen til, at erhvervslivet som helhed ikke påføres 

byrder sammenlignet med i dag. Reviewets fokus var: 1) de juridiske krav i EUTK samt 

øvrig relevant lovgivning, 2) de afledte systemmæssige krav og 3) den samlede økonomi 

for DMS-projektet.  

-

-

Reviewet bekræftede, at løsningsmodellen er den rigtige. Hovedparten af kravspecifikati

onerne for importsystemet er ufravigelige. Det, som ligger ud over minimumskravene, 

vurderes at være hensigtsmæssigt af hensyn til erhvervslivet og toldadministrationen. 

Analysen peger desuden på, at der er mere standardfunktionalitet på markedet end først 

antaget. 

-
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Status på implementering og tidsplan, inkl. DMS og KRS  

EUTK-programmet arbejder på baggrund af review og nye deadlines på en konsolideret 

end-to-end-plan og har desuden udarbejdet en plan for kritisk vej frem til udbud. 

Virksomheder og erhvervsorganisationer vil løbende blive inddraget i planlægning og ef

fektuering af tests. Dette vil ske i tæt dialog med EUTK-programmet. Systemleverandø

rerne tænkes også ind i disse planer. 

-

-

DMS er det største projekt i EUTK-implementeringen og bliver den fremtidige platform 

for alle toldangivelser. Den næste milepæl for DMS Import er risikovurderingen i Sta

tens It-råd, som foretages i maj 2019. Efter risikovurderingen går DMS Import i udbud.  

-

KRS er det næststørste projekt i EUTK-implementeringen og bliver det fremtidige kon

trolsystem. Den næste milepæl for KRS er et eksternt review af den foreslåede løsnings

model. Herefter skal KRS risikovurderes i Statens It-råd, ligesom DMS import. Derefter 

offentliggøres udbudsbekendtgørelsen for KRS. 

-

-

Der var spørgsmål til den overordnede tidsplan, som Helene Modeweg-Hansen fra Skat

teministeriet svarede på. HMH fortalte, at forslaget om at udsætte visse deadlines i 

EUTK bliver vedtaget på et ministermøde i EU den 9. april 2019. Se punkt 6 for en ud

dybning af beslutningen fra den 9. april 2019. 

-

-

Der var et spørgsmål til det udsendte notat til Skatteudvalget, hvor det nævnes, at ”der 

for to systemers vedkommende endnu ikke er truffet beslutning om at erstatte eller til

rette dem”. De to systemer, som notatet henviser til, er RIS og RAS. Efter notatet er 

blevet sendt til Skatteudvalget, har EUTK-styregruppen truffet beslutning vedr. de to 

systemer. Det er besluttet at erstatte RIS og opgradere RAS. 

-

 

BTO og AEO  

Systemerne BTO (bindende tariferingsoplysninger) og AEO (autoriseret økonomisk 

operatør) forventes idriftsat 1. oktober 2019. Denne dato åbnes der for elektroniske an

søgninger. Eksisterende AEO-bevillinger og BTO-afgørelser ændres ikke i forbindelse 

med opdateringen. Virksomheder skal inden 1. oktober 2019 oprette roller og rettighe

der via TastSelv Erhverv for at kunne ansøge om AEO- og BTO-bevillinger samt se de 

eksisterende. Toldstyrelsen opfordrer virksomheder til at tilmelde sig et testforløb ved

rørende de elektroniske arbejdsgange for BTO og AEO, men forbeholder sig retten til 

at udvælge blandt de tilmeldte. 

-

-

-

10.35 – 10.45 3. Orientering om implementering af nye momsregler  

v/ Claus Bruun Johannessen, kontorchef for Internationalt Kontor, Toldstyrelsen (CBJ) 

 

Forenklinger på momsområdet i form af moms på første krone starter i 2021. Det bety

der, at den momsfrie grænse på 80 kr. afskaffes. CBJ fortalte kort om, at der vil komme 

flere håndteringer og angivelser i toldsystemerne, og Toldstyrelsen er i proces med at 

undersøge, hvordan mængden skal håndteres. Dette arbejde foregår i samarbejde med 

Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Der vil komme mere informa

tion på fremtidige Toldkontaktudvalgsmøder. 

-

-

10.45 – 11.05 4. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer  

v/ Ragnhild Hargaard, kontorchef for Toldsystemer i Udviklings- og Forenklingsstyrel

sen (RH) 

-
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Ragnhild Hargaard gav en status på driftsafviklingen siden sidst, som har budt på min

dre forbigående driftsproblemer, herunder lidt problemer med eksport mellem jul og 

nytår. 

-

Der er lagt nye klienter ud til import og eksport i starten af marts 2019 efter et intensivt 

testforløb. Mange virksomheder har fået installeret uden problemer. De virksomheder, 

der benytter Citrix i deres it-miljø, skal typisk bruge lidt tid på at konfigurere klienterne i 

deres egne udviklingsafdelinger. Klienterne kan rekvireres fra Toldservicedesken. 

Ifm. Brexit er der foretaget tilpasninger i systemerne, så de er klargjort til at implemen

tere et eventuelt no deal i produktionsmiljøet. I og med at der endnu ikke er nogen løs

ning vedr. Storbritanniens udtræden af EU, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål. 

Med udgangspunkt i et muligt no deal fra den 12. april 2019 er der planlagt servicevin

due kl. 21.00-01.15 mellem den 12. og 13. april 2019.  

-

-

-

Der var et spørgsmål vedr. servicevinduer på toldsystemerne, og hvad der ligger bag ti

mingen. RH forklarede, at små hurtige tilretninger typisk sker onsdag morgen, og at læn

gere servicevinduer typisk lægges onsdag aften eller lørdag. Det sker ud fra driftsstatistik 

på systemerne og det overblik det giver over peak-perioder. Hvis disse tidsrum ikke af

spejler virksomhedernes egne overblik over peak-perioder, må virksomhederne meget 

gerne indsende overblik over forbrugsstatistik, så det kan sammenholdes med Skattefor

valtningens driftsstatistik. Servicevinduer afstemmes endvidere også med Toldservicede

sken. 

-

-

-

-

-

11.05 – 11.25 5. Brexit  

v/ Helene Modeweg-Hansen, chefkonsulent i Skatteministeriets departement (HMH) og 

Maren Holm Johansen, underdirektør for Handel i Toldstyrelsen (MHJ) 

 

Helene Modeweg-Hansen fortalte, at den endelige løsning på Storbritanniens udtræden 

af EU fortsat er uafklaret. Der har været mange afstemninger i det britiske underhus, 

uden at det har ført til en løsning. Et no deal-scenarie er sandsynligt, men der er stadig 

mulighed for, at der kan komme en plan for en anden løsning. Selvom Storbritannien 

skulle komme frem til en model, er det ikke sikkert, at det uden videre kan inkorporeres. 

Den næste skelsættende dato er den 10. april 2019, hvor der er ekstraordinært Råds

møde.  

-

Efter TKU-mødets afholdelse blev det på det ekstraordinære Rådsmøde den 10. april 

2019 besluttet, at Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til den 31. oktober 2019, 

så længe Storbritannien afholder valg til Europa-Parlamentet den 23.-26. maj 2019. 

Skulle Storbritannien mod forventning ikke gøre dette, vil udtrædelsen finde sted natten 

mellem 31. maj og 1. juni 2019. 

Maren Holm Johansen fortalte, at Toldstyrelsen er klar til et eventuelt no deal Brexit. 

Der er ansat 42 nye medarbejdere, som er placeret over hele landet. Der er kommet nye 

fysiske rammer for toldekspeditionen i Esbjerg, og i Billund er toldfaciliteterne blevet 

midlertidigt suppleret med et ekstra kontorlokale. Forberedelserne har inkluderet en 

række informations- og vejledningstiltag, herunder temasider om Brexit på 

toldst.dk/brexit og skat.dk/brexit, en Brexit-hotline, informationsmøder, webinarer og 

videovejledning, samt en vejledningsfolder der er sendt ud til 30.000 virksomheder. 
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MHJ fortalte, at Toldstyrelsen løbende ser på bemandingen ift. hvilke handelsmønstre 

der viser sig. I tilfælde af et no deal Brexit vil der blive indsamlet indmeldinger fra hele 

landet vedr. eventuelle udfordringer. Toldstyrelsen vil gerne have en tæt dialog med er

hvervslivet og modtager meget gerne viden fra erhvervslivet om væsentlige udfordringer 

ift. Brexit.  

-

Der var et spørgsmål vedr. varernes toldmæssige status ifm. Brexit. Det præciseres, at 

hovedreglen er, at varerne har toldmæssig status alt efter, hvor de befinder sig på det 

tidspunkt, hvor Brexit træder i kraft. EU har udsendt en guidance, hvor det beskrives, at: 

”hvis de (varerne) ankommer til EU27’s ydre grænse fra og med udtrædelsesdatoen, be

handles de som alle andre varer fra tredjelande.” EU’s guidance i sin helhed kan læses på 

-

dette link. 

Der blev spurgt til, hvorvidt Storbritannien efter Brexit stadig ville skulle anvende 

EORI-numre. Toldstyrelsen oplyste, at i forbindelse med Brexit vil britiske EORI-

numre blive slettet i databasen. Britiske virksomheder har fremover samme status som 

andre tredjelandsvirksomheder. Hvordan Storbritannien fremover nationalt vil registrere 

deres virksomheder er alene et nationalt anliggende i Storbritannien.  

11.25 – 11.35 6. Lovgivning og styresignaler   

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

ment (HMH) 

-

Kommende styresignaler v/ Susse Meulengracht, Kontorchef for Jura i Toldstyrelsen 

(SM) 

 

Helene Modeweg-Hansen fortalte, at ændringen af EUTK-deadlines vil blive endeligt 

vedtaget den 9. april 2019. Ændringen indebærer, at importsystemet skal være imple

menteret inden udgangen af 2022 (mod nu 2020), mens visse andre systemers imple

mentering får deadline med udgangen af 2025. Dette skal nu omsættes til konkrete tids

planer i EU-Kommissionens forordning om ”arbejdsprogrammet” og vil blive yderligere 

specificeret i en kommende revision af MASP mv. 

-

-

-

Ift. national lovgivning, så forventes et forslag til ændring i Toldloven at blive udsendt i 

høring sidst på sommeren 2019.  

Der er ingen nye styresignaler. 

11.35 – 11.50 7. Krav om billeddokumentation i forbindelse med toldkontrol  

v/ Ole Morsing, kontorchef for kontrolprocesser, Toldstyrelsen (OM) 

 

Ole Morsing præciserede, at Toldstyrelsen er opmærksom på, at der ikke er hjemmel til 

at kræve indsendelse af billeder. Der er dermed ikke tale om et krav, men om et tilbud til 

virksomheder som led i Toldstyrelsens bestræbelser på at lette toldbehandlingen. Told

styrelsen kan derfor have stor gavn af at modtage billeder af de varer, der importe

res/eksporteres. 

-

-

Billeder af varer kan bruges i forbindelse med efterkontrol, hvor varerne allerede er im

porteret eller eksporteret, og hvor varerne ikke længere findes i fysisk form. Billederne 

anvendes i den samlede vurdering af, om tariferingen er korrekt. 

-

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_da.pdf
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I forbindelse med fysisk kontrol kan billeddokumentation anvendes til at vurdere, om 

det er nødvendigt at udtage vareprøver – hvilket ofte er tidskrævende – og til at vurdere, 

om en fysisk kontrol kan erstattes af en dokumentkontrol.   

Ligeledes kan en dokumentkontrol udvides til en fysisk kontrol, hvis der er divergens 

mellem billeder af varerne, dokumenterne og andre tilgængelige oplysninger.  

Der var et spørgsmål til, hvor man kan læse Toldstyrelsens GDPR-retningslinjer. De fin

des på Toldstyrelsens hjemmeside og kan læses på 

-

dette link. 

11.50 – 12.00 8. Afprøvning af servicekoncept i toldkontrollen 

v/ Ole Morsing, kontorchef for kontrolprocesser, Toldstyrelsen (OM) 

 

Pilotprojektet blev udformet på baggrund af kritik fra Danske Speditører om, at gods, 

der ankommer på skæve tidspunkter (primært i weekender), afventer kontrol i længere 

tid. 

SKAT/Toldstyrelsen ønskede at teste, hvordan disse sager kunne undgås, med fokus på 

hurtig ekspedition af angivelser, der kommer ind på skæve tidspunkter. Testperioden va

rede fra 1. september 2018 til 1. marts 2019. I perioden blev følgende værktøjer afprø

vet: 1) forudgående underretning i tilfælde af udvælgelse til kontrol med forventet an

komst i weekender og på helligdage, 2) prioriteret behandling ved udvælgelse til kontrol 

og 3) flytning af kontrolsted (AEO-grænseforskydning).  

-

-

-

Pilotprojektet er blevet slutevalueret den 13. marts 2019, og resultaterne har været posi

tive. Projektdeltagerne og Toldstyrelsen ønsker at teste videre på konceptet, således at 

pilotprojektet kører videre indtil 1. august 2019.   

-

12.00 – 12.10 9. Proceduren for henvendelser gennem indgangen toldst@toldst.dk 

v/ Maren Holm Johansen, underdirektør for Handel i Toldstyrelsen (MHJ) 

 

Maren Holm Johansen samlede op på en tidligere dialog vedr. henvendelser til Toldsty

relsen. Alle toldfaglige spørgsmål fra henholdsvis borgere, virksomheder og speditører 

skal rettes til Toldstyrelsens vejledning på telefon 72 22 12 12 eller ved at skrive via kon

taktsiden på skat.dk. Kontaktproceduren er desuden beskrevet på Toldstyrelsens hjem

meside, toldst.dk, under menupunktet ”Kontakt”, hvor der ligeledes linkes til den offici

elle kontaktside. 

-

-

-

-

Skriver man til Toldstyrelsens Vejledning, som foregår via den beskrevne kontaktside på 

skat.dk, kræver dette login med virksomhedens NemId. Fordelen er, at alle spørgsmål 

bliver registreret og kommer direkte ind i Toldstyrelsens officielle dialogværktøj og kom

mer dermed direkte til en toldfaglig medarbejder. Ved at følge den officielle kanal opnår 

man den korteste svartid og sikrer samtidigt, at viden bliver dokumenteret og delt til 

fremtidig gavn for alle involverede parter.  

-

Mailadressen toldst@toldst.dk er beregnet til henvendelser om Toldstyrelsen som orga

nisation eller større generelle forespørgsler og er dermed ikke tænkt som vejledningsind

gang. Mails sendt til denne adresse bliver behandlet manuelt og registreres ikke i Told

styrelsens vejledningssystem. Stiller man toldfaglige spørgsmål via denne kanal, kan man 

derfor risikere en forlænget svartid, da disse skal sorteres og viderestilles internt.  

-

-

-

MHJ opfordrede til videndeling, hvis der opstår oplevelser eller tvivl vedr. henvendelser 

til Toldstyrelsen.  

https://www.toldst.dk/privatlivspolitik/
mailto:toldst@toldst.dk
mailto:toldst@toldst.dk
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12.10 – 12.20 10. Præcisering af vejledning for udstedelse af EUR1-certifikater  

v/ Benjamin Greve, kontorchef for forretningsprocesser, Toldstyrelsen (BG) 

 

Ifølge gennemførelsesforordningen til EUTK kan et EUR1-certifikat kun udstedes, når 

udførslen af varen er sikret. Det betyder, at EUR1-certifikater kun kan udstedes i forbin

delse med en konkret udførsel, hvor der er påført MRN (Movement Reference Num

ber) som reference til den konkrete udførsel.   

-

-

Herudover skal det præciseres, at forudsætningen for udstedelse af et EUR1-certifikat er, 

at der sammen med anmodningen om EUR1 foreligger nødvendig dokumentation for 

opfyldelse af oprindelseskravene. Det kan fx være leverandørerklæring, beskrivelse af va

rens sammensætning, ingrediensliste eller lign.  

-

Toldstyrelsen udsender snarest et nyhedsbrev om denne præcisering. 

12.20 – 12.35 11. Ophøret af nødproceduren for eksport ”godkendt frembydelsessted – udførsel” 

fra maj 2019 

v/ Benjamin Greve, kontorchef for forretningsprocesser, Toldstyrelsen (BG) 

 

Med udgangen af den 30. april 2019 bortfalder muligheden for at være godkendt ekspor

tør. Det har den konsekvens, at alle eksporter pr. 1. maj 2019 skal frigives af toldmyn

dighederne. Dette gælder også i tilfælde af nødprocedure. I tilfælde af nødprocedure vil 

det derfor være nødvendigt for eksportøren at medbringe de nødvendige papirer til nær

meste toldekspedition for frigivelsen. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at 

medbringe varen. Det skal blot være muligt for toldmyndighederne at kontrollere varen 

på et af eksportøren angivet sted, hvis dette ønskes. 

-

-

-

Der er ikke tale om, at mulighederne for eksport begrænses i tilfælde af systemnedbrud. 

Det betyder dog, at i tilfælde af systemnedbrud skal virksomheden benytte papirangi

velse, hvor de nødvendige stempler skal gives af et toldekspeditionssted. 

-

Der findes ikke hjemmel til at fortsætte nuværende procedure. 

Der var mange spørgsmål til dette punkt. Til dette referat vedhæftes en foreløbig infor

mation og vejledning om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har brug for nødpro

cedure. Der vil senere blive udsendt yderligere information. 

-

-

12.35 – 12.45 12. Forslag om angivelse af tarifkoder ved deklarering af transitgods 

v/ Claus Bruun Johannessen, kontorchef for Internationalt Kontor, Toldstyrelsen (CBJ) 

 

EU-Kommissionens ”forslag om angivelse af tarifkoder ved deklarering af transitgods”  

handler om obligatorisk anvendelse af en 6-cifret HS-kode i forsendelsesangivelser.  

Claus Bruun Johannessen oplyste, at de fleste virksomheder i Danmark allerede anven

der den 6-cifrede kode i deres forsendelsesangivelser. Data hentet fra Business Objekt 

vedr. antal af forsendelser med opstart Danmark i 2018 viser, at 2 millioner ud af 3 milli

oner forsendelsesangivelser indeholder varekoden. Obligatorisk anvendelse vil derfor 

kun påvirke en relativ mindre gruppe af virksomheder. Toldstyrelsen vurderer, at virk

somhederne – også de, der i dag ikke anvender den i forhold til forsendelse – kender ko

den fra andre toldprocedurer (fx import/eksport), hvor anvendelsen af koden allerede er 

obligatorisk.  

-

-

-

-
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Anvendelsen af koden ud over en almindelig varebeskrivelse af varerne vil gøre det mu

ligt for toldmyndighederne at fokusere på forsendelser med særligt høje risici og sikre en 

effektiv kontrol af forsendelserne. 

-

Der var et spørgsmål vedr. transit, og om der også skal HS-koder på ved transit. Dette 

bekræftede Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen vil foretage en høring blandt medlemmerne af Toldkontaktudvalget for at 

afdække spørgsmål vedr. angivelsen af tarifkoder. I høringsrunden må virksomheder og 

brancheorganisationer meget gerne komme med konkrete eksempler. Høringsmaterialet 

er vedhæftet dette referat. 

12.45 – 12.55 13. Eventuelt 

Der var et spørgsmål vedr. behandlinger af MIO’er. Der er en oplevelse af, at MIO’er 

ikke behandles på en ensartet måde i de forskellige toldekspeditioner. MHJ svarede, at 

Toldstyrelsen er meget opmærksomme på, at der skal være klare vejledninger på ekspe

ditionsstederne. Toldstyrelsen vil meget gerne have konkrete eksempler, så eventuelle 

uregelmæssigheder i sagsbehandlingen kan undersøges. 

-

Der var et spørgsmål til dobbeltdokumentation ifm. bevillingsansøgninger, hvor der har 

været en oplevelse af, at Toldstyrelsen har efterspurgt dokumentation, der allerede er 

indsendt i systemet. MHJ svarede, at Toldstyrelsen gerne vil have konkrete eksempler, 

når dobbeltdokumentation opleves, så Toldstyrelsen kan gennemgå sagsgangene og un

dersøge eventuelle udfordringer.  

-

Der var et spørgsmål om, hvorvidt Toldstyrelsen har kendskab til, at Tyskland har bedt 

om udsættelse på revurdering af bevillinger, hvor fristen er 1. maj 2019. MHJ svarede, at 

Toldstyrelsen forholder sig til, at bevillinger i EU er lovlige, når de er revurderede efter 

1. maj 2019. I et brev fra EU-Kommissionen præciseres det, at der ikke gives undtagel

ser for kravet om, at bevillinger skal være revurderet inden 1. maj 2019. Efter Toldstyrel

sens vidende har Tyskland ikke fået nogen forlænget overgangsordning. 

-

-

12.55 – 13.00 Tak for i dag 

Charlotte Møller takkede for et godt Toldkontaktudvalgsmøde. 

Næste møde finder sted den 11. september 2019 i København. 

 Vedhæftninger til referatet 

 PowerPoint-plancher fra mødet 

 Information vedr. nødprocedure 

 Høringsbrev vedr. angivelse af tarifkoder 

 Folder fra Toldstyrelsen 

 
 
 

 


	Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
	1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
	2. Generel status på EUTK 
	3. Orientering om implementering af nye momsregler  
	4. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer  
	5. Brexit  
	6. Lovgivning og styresignaler   
	7. Krav om billeddokumentation i forbindelse med toldkontrol  
	8. Afprøvning af servicekoncept i toldkontrollen 
	9. Proceduren for henvendelser gennem indgangen 
	10. Præcisering af vejledning for udstedelse af EUR1-certifikater  
	11. Ophøret af nødproceduren for eksport ”godkendt frembydelsessted – udførsel” fra maj 2019 
	12. Forslag om angivelse af tarifkoder ved deklarering af transitgods 
	13. Eventuelt 




