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Referat 
Toldkontaktudvalgsmøde 

 23. oktober 2019 

Referat fra Toldkontaktudvalgsmøde 
 
Dato: 11. september 2019 kl. 10-13 

Sted:  Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (mødelokale Tal R 2) 

 

 

Tid Emne 

Kl. 10.00-10.10 1. Velkomst og dagsorden, herunder status på Brexit 

v/ Charlotte Møller (CM), direktør for Toldstyrelsen 

 

CM bød velkommen til mødet og takkede for indkomne spørgsmål og kommen-

tarer op til mødet. 

 

CM orienterede om, at Toldstyrelsen har oprettet to nye kontorer for at imøde-

komme opgaven med de nye toldsystemer: EUTK-sekretariatet (under ledelse af 

Kirsten Hother) og EUTK Toldsystemer (under ledelse af Claus Bruun Johan-

nessen, kontoret oprettes pr. 1. oktober 2019).  

 

Toldstyrelsens Toldakademi uddanner medarbejdere i toldfaglige emner generelt, 

og på sigt vil Toldakademiet også sikre uddannelse i de nye systemer. 

 

Toldstyrelsen har været klar til at håndtere et no-deal Brexit siden marts 2019. 

Toldstyrelsen har et beredskab på plads og er meget opmærksomme på beman-

dingen på toldekspeditionerne i tilfælde af no-deal Brexit den 31. oktober 2019. 

Der pågår et stort arbejde med at informere virksomheder om Brexit, og Toldsty-

relsen har samarbejde og koordination med andre myndigheder. 

 

Kl. 10.10-10.50 

 

 

2. Generel status på EUTK 

v/ Claus Bruun Johannessen (CBJ), kontorchef for Internationalt Kontor i Told-

styrelsen, Kirsten Hother (KH), kontorchef for EUTK-sekretariatet i Toldstyrel-

sen og Jonas Christensen (JC), kontorchef for Procesudvikling og Product Mana-

gement EUTK i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 
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Generel status 

CBJ redegjorde for status på udviklingen af de nye toldsystemer. Udviklingen føl-

ger den overordnede tidsplan (MASP) fra EU-Kommissionen, hvor deadline for 

implementering af toldsystemerne er udgangen af 2025. 

 

De systemer, der vil blive udviklet først, er DMS og KRS. Der forventes offent-

liggørelse af udbud på DMS og KRS i 2019-2020. 

 

Der var et spørgsmål til manifestsystemet. CBJ svarede, at det på nuværende tids-

punkt er for tidligt at sige noget om manifestsystemet. 

 

Udvikling af momssystem 

CBJ fortalte om det nye EU-momsregulativ. Fra 1. januar 2021 bliver alle pakker 

fra tredjelande momspligtige fra første krone, når de ankommer til EU. Alle varer 

og ydelser, der sælges over internettet til forbrugere i EU, skal momsbeskattes 

dér, hvor forbrugeren er. En fælles grænse for momsregistrering af fjernsalg  

i EU er fastsat til 10.000 euro.  

 

Skatteforvaltningen har igangsat udviklingen af et system til håndtering af de nye 

momsregler. Virksomhederne skal kunne registrere sig i systemet fra 1. oktober 

2020 og angive og betale i systemet fra 1. januar 2021. 

 

Der var et spørgsmål til, hvornår virksomhederne kan modtage de tekniske speci-

fikationer til systemet med henblik på at klargøre egne systemer til ændringerne. 

CBJ svarede, at Toldstyrelsen ikke på nuværende tidspunkt kan give specifikatio-

nerne. Vi arbejder efter tidsplanen fra EU og vil give specifikationerne videre, så 

snart det er muligt.  

 

Digital BTO og AEO 

JC fortalte, at bevillingerne BTO og AEO fra 1. oktober 2019 skal søges digitalt. 

Ansøgninger skal indsendes og administreres via en ny virksomhedsportal, EU 

Trader Portal. Nye vejledninger kan findes på www.skat.dk/bto og 

www.skat.dk/aeo. Der er sendt information ud til de virksomheder, som pt. er i 

en ansøgningsproces. 

 

Brugerinddragelse  

Toldstyrelsen har fokus på at inddrage erhvervslivet for at sikre, at erhvervslivet i 

god tid kan tilpasse sig de nye systemer. KH fortalte, at Toldkontaktudvalget vil 

blive holdt opdateret om brugerinddragelse.  

 

Kl. 10.50-11.05 3. Lovgivning og styresignaler 

Lovgivning v/ Helene Modeweg-Hansen (HMH), chefkonsulent i Skatteministe-

riets departement  

Kommende styresignaler v/ Susse Meulengracht (SM), kontorchef for Jura i 

Toldstyrelsen 
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Lovgivning 

HMH bekræftede, at den nye endelige deadline for implementering af nye 

EUTK-systemer er udgangen af 2025. 

                                                                                                                                            

Der har siden sidste Toldkontaktudvalgsmøde været afholdt Europaparlaments-

valg, og der er arbejde i gang omkring etablering af en ny EU-Kommission. Der 

er derfor ikke blevet produceret mange nye EU-forslag siden sidst. HMH for-

talte, at der den foregående dag var oplyst lidt om den forventede kommende 

kommissærs fokusområder i den nye Kommission. På toldområdet vil fokus ikke 

overraskende være på at få gennemført EUTK samt arbejdet med risk manage-

ment og effektive kontroller.  

 

HMH varslede, at der formentlig snart vil komme en høring vedr. ICS2 i Told-

kontaktudvalget. Form mv. er ikke fastlagt endnu. 

 

Toldkontaktudvalget blev på tidligere møde varslet om en kommende ændring af 

Toldloven. Med regeringsskiftet og ønsker om fremme af andre lovforslag er æn-

dringen udskudt et års tid. Det gør ikke noget, da der ikke er noget i Toldloven, 

der haster at få lavet lige nu.  

 

Styresignaler 

Der er et nyt styresignal om rentegodtgørelse. Man kan få rentegodtgørelse, hvis 

en EU-forordning ændres eller annulleres af EU-Domstolen, fordi den er  

i strid med EU-retten. 

Styresignalet ligger på høringsportalen, og der er frist den 12. september 2019.  

 

Kl. 11.05-11.20 4. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer 

v/ Ragnhild Hargaard (RH), kontorchef for Toldsystemer i Udviklings- og For-

enklingsstyrelsen 

 

RH gav en status på driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer.  

 

Filoverførsler 

Der var mange udfordringer med filoverførsler i april og maj 2019. Årsagen var 

bl.a. infrastrukturproblemer på Skatteforvaltningens IT. Der er nu rettet op på 

problemet. 

 

Der arbejdes på forskellige tiltag for at forbedre kapaciteten ved filoverførsel og 

dermed undgå lange svartider, der særligt har ramt Eksportsystemet. Eksport- 

applikationen og infrastrukturen vil blive forbedret. Der vil i den forbindelse 

komme et antal servicevinduer, som kan give kortvarig ustabilitet, men der for-

ventes ikke nedetid. 

 

En analyse vedr. virksomheders mønstre, når systemet kører langsomt, er også i 

gang. Hvis en virksomhed sender mange filer på samme tid på bestemte tids-

punkter, kan det påvirke svartiderne. Afhængig af hvad analyserne viser, vil Skat-

teforvaltningen tage kontakt til de pågældende virksomheder mhp. en dialog om, 

hvorvidt det er muligt at optimere noget hos virksomheden.      
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Brexit 

Systemerne er i gang med at blive gentestet for at sikre, at de er klar til et potenti-

elt Brexit 31. oktober 2019. Ændringer bliver lagt på testmiljøet (TFE) i uge 40, 

så virksomhederne kan teste. Det er ved at blive afdækket, om der bliver forsin-

kelser fra EU på deres del. I så fald kan der muligvis blive tale om begrænsninger 

i de tests, der kan gennemføres. 

 

Der er lavet konsekvensanalyser ift. Brexit. De viser, at systemerne godt kan 

håndtere en stigning i angivelser som følge af Brexit.  

 

Hyppigere opdatering af tariffer 

Der er sendt en forespørgsel til de ansvarlige for skat.dk vedr. mulighed for hyp-

pigere opdatering af tariffer. Der kommer en opfølgning på næste Toldkontakt-

udvalgsmøde.  

 

Kl. 11.20-11.30 5. Servicevinduer 

v/ Benjamin Greve (BG), kontorchef for Forretningsprocesser i Toldstyrelsen 

 

Toldstyrelsen har foretaget en survey, hvor virksomheder kunne tilkendegive, 

hvornår de ønsker et servicevindue placeret. BG præsenterede resultatet af sur-

veyen, som ikke kan anvendes som et endegyldigt facit, men som giver en tempe-

raturmåling til en kommende dialog. Resultatet viser, at der er branchespecifikke 

forskelle, men at servicevinduer overvejende ønskes placeret fra midnat til mor-

gen samt i weekender. Det næste skridt er at undersøge, hvad der er muligt mht. 

at optimere placeringen af servicevinduer.  

 

Kl. 11.30-12.00 6. Pause, inkl. sandwich og vand 

Kl. 12.00-12.15 7. Obligatorisk anvendelse af en 6-cifret HS-kode i forsendelsesangivelser  

v/ Claus Bruun Johannessen (CBJ), kontorchef for Internationalt Kontor i Told-

styrelsen 

 

På Toldkontaktudvalgsmødet den 2. april 2019 præsenterede Toldstyrelsen EU’s 

forslag om obligatorisk anvendelse af en 6-cifret HS-kode i forsendelsesangivel-

ser. Toldstyrelsen foretog efterfølgende en høring om forslaget. 

 

Forslaget behandles nu i EU og forventes at træde i kraft i 2023 som del af et pri-

oriteret ønske om bekæmpelse af svig i EU.  

 

Der findes tre forenklede koder til skibsforsyning.  

 

Elektronisk Transport Dokument er undtaget fra obligatorisk anvendelse af HS-

kode, da risikoanalysen foretages automatisk i ETD-systemet. Flyselskabet eller 

rederiet kan bruge manifester i stedet for forsendelsesangivelse som dokumenta-

tion for de transporterede varer. 

 

Kl. 12.15-12.30 8. Tilsyn med bevillinger  

v/ Maren Holm Johansen (MHJ), underdirektør for Handel i Toldstyrelsen 
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Toldstyrelsen er jf. EUTK forpligtet til at føre tilsyn med bevillinger. Der er op-

rettet en ny tilsynsenhed, som tester tilsynskonceptet i efteråret 2019. De virk-

somheder, der deltager i testen, vil give input til konceptet. 

 

MHJ gennemgik processen for et tilsyn, og hvad der sker før, under og efter et 

tilsyn. 

 

Kl. 12.30-12.40 9. Udstedelse af EUR.1-certifikater  

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

 

Punktet var en opfølgning fra Toldkontaktudvalgsmødet den 2. april 2019. 

 

MHJ gennemgik betingelserne for udstedelse af varecertifikat EUR.1. Eksporten 

kan fx dokumenteres med MRN (Movement Reference Number), som garante-

rer, at eksportangivelsen er frigivet til udførsel. Ønskes anden dokumentation for 

varens sikring, skal denne løsning indsendes til Toldstyrelsen. Varerne skal enten 

være fuldt ud fremstillede eller være tilstrækkeligt forarbejdede, så de overholder 

den relevante frihandelsaftale. Virksomheden skal dokumentere varens oprin-

delse.  

 

Derudover gennemgik MHJ retningslinjerne for benyttelse af fakturaerklæring i 

stedet for EUR.1. Ved eksport af varer med oprindelsesstatus til en værdi under 

6.000 euro kan virksomheden selv udstede og underskrive fakturaerklæringen. 

Ved eksport af varer med oprindelsesstatus til en værdi over 6.000 euro skal virk-

somheden have bevilling til at udstede fakturaerklæringen. Derudover skal man 

være opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer fakturaerklæringer. 

 

Kl. 12.40-12.50 10. Originale præferencedokumenter  

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

 

Jf. EUTK skal det originale dokument for varernes oprindelse fra udstedelseslan-

det være til stede i virksomheden. Det originale dokument skal kunne præsente-

res for Toldstyrelsen i sager om toldgodtgørelse og rettelser til importangivelser, 

hvis Toldstyrelsen ønsker det. Hvis virksomhederne modtager fakturaerklæringer, 

vil der sædvanligvis ikke blive krævet original faktura.  

 

Der var et spørgsmål til, hvad man gør med det originale præferencedokument, 

hvis ens vare udtages til kontrol, og man ikke kan ændre i data. I forbindelse med 

fysisk kontrol underkastes angivelsen en formel kontrol, og varerne inspiceres ift. 

den profil, der aktiverer kontrollen. Hvis præferencetoldbehandling ikke kan do-

kumenteres, er der i udgangspunktet fejl i angivelsen med de konsekvenser der 

følger heraf. Løsningen er derfor fortsat, at hvis dokumentationen ikke forefin-

des, skal der betales tarifmæssig told. Hvis man garderer sig mod den situation, 

kan der deponeres for manglende præferencedokument. Toldbeløbet tilbagebeta-

les efter godkendelse af en rettelsesangivelse. 
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Kl. 12.50-12.55 11. Toldstyrelsens nyhedsbrev 

v/ Kirsten Hejlskov Jensen (KHJ), kontorchef for Kommunikation i Toldstyrel-

sen 

 

KHJ fortalte om Toldstyrelsens nyhedsbrev. 

 

Toldstyrelsen har lavet en kommunikationspakke, som Toldkontaktudvalget kan 

sende til virksomhederne. Kommunikationspakken sendes ud sammen med nær-

værende referat. 

 

Kl. 12.55-13.00 12. Eventuelt og tak for i dag 

v/ Charlotte Møller (CM), direktør for Toldstyrelsen  

 

Eventuelt 

 

Sagsbehandlingstid på aktiv forædling 

Der var et spørgsmål til, om der er lang sagsbehandlingstid på aktiv forædling. 

MHJ svarede, at der kun har været enkelte sager med lang sagsbehandlingstid, og 

der derfor må være tale om særlige tilfælde. 

 

Tidspunkt og varernes toldmæssige status ifm. Brexit 

Der var et spørgsmål til det konkrete klokkeslæt og varernes toldmæssige status 

ifm. Brexit, hvis Storbritannien træder ud af EU uden aftale den 31. oktober 

2019. Klokkeslættet er kl. 00.00 (CET). Ift. varernes toldmæssige status er hoved-

reglen, at varerne har toldmæssig status alt efter, hvor de befinder sig på det tids-

punkt, hvor Brexit træder i kraft. EU har udsendt en guidance, hvor det beskri-

ves, at: ”hvis de (varerne) ankommer til EU27’s ydre grænse fra og med udtrædel-

sesdatoen, behandles de som alle andre varer fra tredjelande.” EU’s guidance i sin 

helhed kan læses på dette link. 

 

CM opfordrede alle til at videndele brugbar information om Brexit. Information 

kan sendes til toldst@toldst.dk. 

 

Tidsplan for implementering af nye toldsystemer 

CM gentog, at den danske tidsplan for implementering af nye toldsystemer lægger 

sig op ad EU-Kommissionens tidsplan (MASP).  

 

Tak for i dag 

 

CM takkede for et godt møde. Toldstyrelsen sætter pris på kontakten og vidende-

lingen mellem møderne. 

 

Næste møde finder sted den 3. december 2019 i Aarhus. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_da.pdf
mailto:toldst@toldst.dk
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