
 

      

  
 

  

 
 
 
 
  
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  
 

Referat  
Toldkontaktudvalgsmøde  

 4. februar  2020  

Referat fra  Toldkontaktudvalgsmøde  

Dato:  3. december 2019 kl. 10.00 –  13.00 

Sted:  Radisson Blu Scandinavia  Hotel, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C 

Tid  Emne 

10.00-

10.20  

1. Velkomst og dagsorden 

v/ Charlotte Møller (CM), direktør for Toldstyrelsen 

CM bød velkommen til mødet.  

CM orienterede om bevillingstilsyn, afholdelse af pilottilsyn og evaluering af samarbejdet med 

virksomhederne. Hun kvitterede i den forbindelse for den gode dialog og modtagelse. Der vil 

blive fulgt op  herpå  på næste TKU-møde.  

Der er foretaget flere målinger blandt Toldstyrelsens kunder:  

- Omdømmemåling: Resultat for nulpunktsmåling afventer. 

- Kundetilfredshedsmåling: Måles løbende efter hver  kontakt til Toldstyrelsens Kunde-

vejledning og Servicedesk. Fra næste år måles også  tilfredsheden med sagsbehandling. 

- Interessentanalyse:  Foretages hvert andet år og f ørste gang i  år. Målingen skal vise, 

hvordan interessenter opfatter og vurderer Toldstyrelsen. 

Toldstyrelsen har derudover foretaget en kortlægning af målgrupper og deres brugerrejser.  

Der er lanceret en ny hjemmeside for EUTK-programmet  (https://www.toldst.dk/nyesyste-

mer/).  

10.20-

10.35  

2. Orientering om  regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer 

v/ Charlotte Møller  (CM), direktør for  Toldstyrelsen  

CM orienterede om regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer. Projekterne er 

prioriteret for sent, og arbejdet er ikke så langt, som det burde være. Der  er derfor  risiko for, 

at EU’s tidsfrister ikke kan overholdes. Det er nødvendigt med ekstra investeringer på finans-

loven for  2020.  
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Skatteforvaltningen arbejder på implementering af  den kritiske  delfunktionalitet, der kan un-

derstøtte registrering, angivelse og afregning  af moms  inden  for  tidsfristen  den 31. december 

2020. Skattestyrelsen arbejder på håndteringsmuligheder af en eventuel forsinkelse med hen-

blik på at sikre mindst mulig påvirkning af virksomheder og borgere.  

Toldstyrelsen kan ikke garantere, at der ikke kommer forsinkelse på systemerne.  Hvis det er 

tilfældet, vil der blive orienteret bredt herom.  

10.35-

10.50  

3. Udbud  –  DMS og øvrige udbud  

v/ Claus Bruun Johannessen  (CBJ), kontorchef for EUTK-toldsystemer  

Prækvalifikationen til udbuddet for DMS Import er  overstået, og tre virksomheder er invite-

ret til at komme med tilbud.  Tilbuddene  indkommer 17. december 2019  og dernæst  følger en 

forhandlingsperiode.  Det forventes, at der kan sættes  underskrift  på en aftale  i juni 2020, 

hvorefter udviklingen igangsættes.  

Der blev spurgt til, hvordan DMS vil spille sammen med momssystemet. CBJ svarede,  at det 

er et krav  i udbuddet, at de nye momsregler kan håndteres i DMS  Import.  

KGH  Digital er  tildelt kontrakt  på TQS.  

Det forventes, at der igangsættes udbud for KRS inden jul. Der var spørgsmål til finansierin-

gen herfor. CBJ oplyste, at det afklares løbende, og at det er en politisk beslutning.  

10.50-

11:15  

4. Inddragelse af virksomheder i EUTK  

v/ Kirsten Hother  (KH), kontorchef EUTK-sekretariatet  og Jonas Christensen (JC), kontor-

chef  Procesudvikling og Product Management EUTK, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

KH præsenterede Toldstyrelsens  grundlæggende principper for inddragelse af virksomheder i 

EUTK og modellen for inddragelse.  

Toldkontaktudvalget vil blive inviteret til at deltage og er velkomne til at dele invitationen 

med deres medlemmer og andre relevante aktører.  Resultater fra inddragelsen vil også blive 

præsenteret på Toldkontaktudvalgsmøder.  

Virksomheder,  der udvikler egne løsninger  i forbindelse med DMS Import,  vil 4. december 

2019 modtage en invitation til at indgå i udviklingen heraf. Der vil blive fulgt op på næste 

møde i Toldkontaktudvalget.  

Der blev spurgt til, om der også bliver mulighed for inddragelse i  webdelen. JC svarede, at der 

er behov for større  kendskab til  softwarepakken, inden det er muligt.  

Der blev spurgt til, om der laves et testbrugermiljø  til afprøvning af systemerne. KH og JC  

noterede  sig ønsket herom.  

JC  meddelte, at der vil blive afholdt  et teknisk  orienteringsmøde  21. januar 2020  for  DMS 

Import. Der vil på mødet også blive orienteret om udbudsprocessen.  
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JC  noterede, at der er et ønske om, at materialet også laves på  engelsk. Til mødet d. 21. januar 

2020 er materialet på dansk.  

11.15-

11.30  

5. BTI og AEO –  status på drift og test, herunder AEO fase 2  

v/ Claus Bruun Johannessen  (CBJ), Kontorchef for EUTK-systemer  

EU-Kommissionen foretager løbende rettelser i EBTI-systemet, der har været i drift siden 1. 

oktober 2019.  

I eAEO-systemet er der kun modtaget en  ansøgning.  De fejl, der er opdaget i systemet, er 

sendt til EU-Kommissionen.  Det har også været forsøgt at skyde datoen for idriftsættelse,  

men det har EU-Kommissionen ikke imødekommet.  

I første omgang berører ændringerne kun nye  AEO-certificerede virksomheder, men på  sigt  

vil al  kommunikation  ske i det nye system. Der gives besked, når kommunikationen  med eksi-

sterende AEO-certificerede virksomheder  rykkes  til  det nye system.  

11.30-

12.00  

6. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer   

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

sen  

RH orienterede om, at der har været problemer med REX-validering i oktober. Der er nu  

fundet  en løsning, og systemet kører videre, som det plejer.  

Der har været lange svartider på filoverførsler i alle systemerne i oktober. Det er væsentligt 

forbedret i november. Særligt på Eksport applikationen er der gennemført tekniske løsninger,  

der burde have medført et væsentligt fald i svartiderne.  

RH orienterede om, at der er en forventning om flere angivelser, hvilket Udviklings- og For-

enklingsstyrelsen forbereder sig på blandt andet  ved belastningstests.  

Brexitændringerne er rullet af testmiljøet for Erhvervslivet (TFE) for at give plads til andre  

rettelser. Hvis det fortsat er aktuelt med Brexit ”No Deal” den 31. januar 2020,  vil ændrin-

gerne blive lagt på TFE igen primo januar.  

RH orienterede om, at der arbejdes på at etablere hyppigere opdatering af tariffer på skat.dk. 

Vi håber at have løsningen klar i Q1 2020.  

Der blev spurgt om, om der er sket ændringer af placering af servicevinduer efter udsendelse 

af survey. Benjamin Greve (kontorchef for Forretningsprocesser i Toldstyrelsen) svarede, at 

det ikke er sket endnu, da  der skal igangsættes et analysearbejde på baggrund af de indkomne  

besvarelser.  

Der blev spurgt til, om der kan  siges noget om, antal angivelser som trafikken i systemerne er 

steget med. RH svarede,  at tallene vil fremgå  af referatet  (se nedenfor).   
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SYSTEM ANTAL ANGIVELSER ANTAL VAREPOSTERÅR 

2018  (hele året) IMPORT  1.790.671  6.289.418  

2018  (hele året) EKSPORT  1.631.165 9.759.262  

2019  (10  måneder) IMPORT 1.653.995 6.520.379 

2019  (10  måneder) EKSPORT  1.429.223 9.005.106 

12.00-

12.30  

7. Eventuelt og tak for i dag 

Der var spørgsmål til det nye momssystem,  herunder om der også efter januar  2021 vil være 

en generisk varekode for  varer under 1150 kr. Det  blev aftalt,  at opfølgning ville blive vedlagt  

referatet  og følger her: Ibrugtagelsen af H7-angivelsen medfører, at den generiske varekode  

for varer med en værdi under 1150 kr. udgår d. 1.  januar 2021. Herefter skal varerne angives  

med de første 6 cifre af den gældende HS-kode (Harmoniserede system) for en bestemt type  

varer.  

Der blev udtrykt bekymring for  forsinkelse i momssystemet.  CM  svarede, at Toldkontaktud-

valget vil blive  orienteret  løbende, men at Skatteforvaltningen  på nuværende tidspunkt ikke  

kan sige andet,  end at vi arbejder på  at blive klar indenfor  tidsfristen.  

Der blev spurgt til, om  Frihavnen skal nedlægges indenfor to år.  Maren  Holm Johansen  

(Handelsdirektør i Toldstyrelsen)  svarede, at Toldstyrelsen endnu  ikke  har fået klar udmelding  

på, hvad der skal ske.  Der afholdes møder om udviklingen  i løbet af foråret.  

Jesper Sebbelin  orienterede om fusion  af Danmarks  Skibsmæglerforening og Danske Havne-

virksomheder, der kommer til at hedde Danske Shipping- og Havnevirksomheder og bliver 

en del af DI.  

Der blev spurgt til bevillingstilsynet, hvor  medlemmer  er  blevet kontaktet vedrørende deres 

bevillinger.  Maren Holm Johansen svarede, at mange  virksomheder ikke  bruger deres bevillin-

ger, og at Toldstyrelsen derfor har fulgt op på det i forbindelse med igangsættelse af bevil-

lingstilsyn.  

12.30-

13.00  

8. Pause, inkl. sandwich og vand 
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