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Referat fra Toldkontaktudvalgsmøde 
 
Dato: 9. juni 2020 kl. 10.00-13.00 

Sted:  Virtuelt møde, Microsoft Teams  

 

Tid Emne 

10.00-10.05 1. Velkomst og dagsorden 

v/ Charlotte Møller (CM), direktør for Toldstyrelsen 

 

CM bød velkommen til mødet. 

 

CM orienterede om ansættelse af ny stabsdirektør i Toldstyrelsen, Jan Højgaard 

Funder, som også præsenterede sig selv. 

 

CM takkede udvalgets medlemmer for deres deltagelse i interessentmålingen og 

orienterede i forlængelse heraf om, at der udsendes et spørgeskema, hvori med-

lemmerne inviteres til at evaluere Toldkontaktudvalget. 

 

Toldstyrelsen har håndteret udfordringerne ved COVID-19 gennem omfordeling 

af opgaver. Virksomhederne kan risikere at opleve, at nogle efterkontroller er ble-

vet forsinkede som følge af situationen. 

 

10.05-10.20 

 

 

2. EUTK - Status på udbud og releases i programmet 

v/ Jonas Christensen (JC), Kontorchef for Procesudvikling og Product Manage-

ment, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) 

 

JC orienterede om det igangværende udbud af systemet DMS Import og aktuelle 

implementeringer. Udbuddet nærmer sig sin afslutning, og et endeligt tilbud er 

modtaget, og evaluering og forhandlingsrunder heraf er afrundet. Den 19. juni 

2020 tildeltes der kontrakt, som forventes underskrevet primo juli 2020. Herefter 

igangsættes onboarding af leverandør, så udvikling kan igangsættes hurtigst mu-

ligt. Specifikationer offentliggøres hurtigst muligt efter, at leverandør er valgt.  

 

Der blev spurgt, om Skatteforvaltningen er i dialog med EU om eventuelle for-

sinkelser. CM svarede, at der løbende er dialog om frister i MASPen, og at One 
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Stop Moms for nu er det eneste system, hvor implementering er foreslået ud-

skudt.  

 

Dele af de kommende kontrol- og risikostyringssystemer er sendt i udbud. Første 

tilbud på udvikling af systemet er modtaget i marts. Forhandlingsprocessen er fo-

regået virtuelt. Det forventes, at kontrakt indgås i tredje kvartal 2020.  

 

Der er igangsat dialog med leverandøren af det eksisterende manifestsystem ved-

rørende tilpasninger til at understøtte H7-angivelsen samt ICS2-processerne. 

Derudover er tolddataplatformen, som er en samlet platform, der indsamler data 

fra hele tolddomænet, ved at blive udviklet.  

 

INF-systemet blev frigivet den 2. juni 2020. Systemet havde startvanskeligheder, 

og UFST tester fortsat løbende systemet og tager gerne imod feedback. Vejled-

ninger til systemet testes også løbende, da de først blev tilgængelige kort tid inden 

release. Information om systemet kan findes på skat.dk og er også udsendt via 

nyhedsbrev.  

 

Toldbevillingssystemet bliver udrullet i ny version den 28. juni 2020. Skattefor-

valtningen forsøger at indarbejde danske tilpasninger, hvor det er muligt. Der er 

allerede adgang til grænseoverskridende bevillinger, og adgang til nationale bevil-

linger kommer senere. Der sendes brev til 50 virksomheder, og der inkluderes in-

formation i nyhedsbrevet og på skat.dk op til idriftsættelse. Vejledninger til syste-

met testes, når de udgives.  

 

Idriftsættelse af systemet REX rykkes til medio januar pga. Brexit. Informationer 

herom udsendes senere. 

 

10.20-10.35 3. EUTK - Teknisk orienteringsmøde om DMS Import, H7 arbejdsgruppe 

og kommende inddragelser 

v/ Claus Bruun Johannesen (CBJ), kontorchef for EUTK Toldsystemer  

 

CBJ orienterede om teknisk orienteringsmøde for DMS Import, som blev afholdt 

i januar med 56 deltagere fra 30 forskellige virksomheder. CBJ kvitterede for de 

gode input fra virksomhederne til blandt andet udfordringer i overgangsperiode 

og inddragelse i det videre forløb. Deltagerne udtrykte i en evaluering overordnet 

tilfredshed med mødets indhold, selvom der er frustration over, at der ikke kan 

meldes specifikationer til H7 ud tidligere. 

 

Som imødekommelse af et ønske fra systemudviklerkredsen om mere inddragelse 

i kravsspecifikationer og udviklingen af H7 og DMS Import, er der startet en ar-

bejdsgruppe op. Der blev afholdt introduktionsmøde i maj. Denne model for 

samarbejde forventes også at blive benyttet under udvklingen af det nye import-

system og angivelsesplatformen generelt. 

 

Der er indsamlet viden om, hvem og hvor mange, der ønsker at bruge det redu-

cerede datasæt, da det kun er et tilbud.  
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EU-Kommissionen har på grund af COVID-19 fremsat et forslag om at udskyde 

e-handelspakken. Den officielle dato for implementering af H7-angivelsen er sta-

dig den 1. januar 2021, og i oktober skal virksomhederne have udrullet løsningen 

på egne systemer. Toldstyrelsen er opmærksom på, at det er meget snævre dead-

lines. Hvis systemet udskydes, vil Skatteforvaltningen dog arbejde efter en uæn-

dret tidsplan for systemunderstøttelsen af H7-angivelser. Det forventes, at den 

forlængede frist skal komme virksomhederne til gode, idet de vil få mulighed for 

at teste det nye system, inden de nye regler træder i kraft. Det konkrete tidspunkt 

for test af løsningen vil skulle afklares nærmere. 

 

CBJ orienterede også om et generelt orienteringsmøde om DMS Import med 

virksomhederne afholdt den 26. maj 2020 med virksomhederne. Igen var der 

gode input fra de 75 tilmeldte fra 32 forskellige virksomheder.  

 

Der arbejdes på en EUTK-hotline. 

 

10.35-10.50 4. Orientering vedr. One Stop Moms 2 pr. 1. januar 2021 

v/ Susanne Bunk Dybdahl Ahle (SBDA), chefkonsulent hos Erhvervsprocesser,  

 

Skattestyrelsen og Helle Thomsen Jensen, specialkonsulent hos Digital forret-

ningsudvikling, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 

SBDA orienterede om, at den hidtidige løsning, der alene omfattede nogle af-

grænsede ydelsestyper, har heddet One stop moms. Den nye løsning kommer til 

at hedde VAT One Stop Shop (forkortet OSS) og dækker over de tre særordnin-

ger: Ikke-EU-ordningen, EU-ordningen og Import-ordningen. Formålet med 

ordningen er at lette de administrative byrder ved salg fra tredjelande og på tværs 

af EU-landene til private forbrugere og at reducere momssvindel. 

 

Ifølge de nuværende tidsfrister skal virksomhederne kunne registrere sig i løsnin-

gen fra den 1. oktober 2020, og fra 1. januar 2021 skal virksomhederne kunne an-

give og betale moms i løsningen. 

 

Der vil blive inviteret til webinar om løsningen, og datoen herfor vil blive lagt på 

skat.dk. Der blev opfordret til, at datoen sendes direkte til virksomhederne.  

 

10.50-11.05 5. COVID-19 og toldområdet 

v/ Ole Morsing (OM), kontorchef for Kontrolprocesser 

 

OM gav en generel orientering om Toldstyrelsens håndtering af COVID-19. Pro-

duktionen er opretholdt, og der har været stor fokus på at sikre, at import og ek-

sport så vidt muligt har været uberørt blandt andet ved oprettelse af green lanes 

ved grænserne.  

 

Situationen har påvirket nogle erhvervsruter ved, at der har været mindre gods i 

lufthavne og øget godsmængder ved færgeruterne i Hirtshals, og der har været fo-

kus på kontrol af værnemidler. 
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Kontrol og ekspedition er udført under overholdelse af sundhedsmyndigheder-

nes retningslinjer. Bevillingstilsyn og fysiske kontroller har været ekspederet i en 

periode. En mindre del af de fysiske kontroller er udskudt, og virksomhederne 

kan derfor opleve, at der er flere efterkontroller i efteråret. 

 

Toldstyrelsen har oprettet en side på hjemmesiden med information om styrel-

sens håndtering af situationen herunder åbningstider i toldekspeditionerne.  

 

11.05-11.20 6. Status på bevillingstilsyn 

v/Jette Rud Knudsen (JRK), funktionsleder for Bevillingstilsyn 

 

JRK introducerede til Toldstyrelsens arbejde med bevillingstilsyn. Formålet med 

tilsynene er at sikre høj regelefterlevelse og grundlag for afregning af told. 

 

Toldstyrelsen har siden igangsættelse af arbejdet afviklet 979 tilsyn. Der har været 

få indskærpelser og tilbagekaldelser. Der blev spurgt ind til, hvornår der gøres 

brug af indskærpelser. Indskærpelser forekommer for eksempel, når en overtræ-

delse af et bevillingsvilkår har en karakter, der umuliggør uvarslet fysisk kontrol 

eller efterkontrol med varen. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis fremby-

delsesadressen er forkert. 

 

Oplevelsen er, at tilsynet tages seriøst af virksomhederne, som forbereder sig 

grundigt og ofte anser tilsynet som en anledning til at gennemse hele virksomhe-

dens arbejde på toldområdet. I forlængelse heraf efterspørger virksomhederne 

under tilsynet i høj grad vejledning. 

 

11.20-11.30 7. Pause 

11.30-11.40 8. Orientering om mål for toldkontrol 

v/Ole Morsing (OM), kontorchef for Kontrolprocesser 

 

OM gav en generel indføring i Toldstyrelsens arbejde med toldkontrol. Den 

overordnede ramme for arbejdet er fælles mellem EU-medlemslandene, og Kom-

missionen følger op på arbejdet. 

 

Toldkontrol består af to overordnede dele, kontrol af toldindtægter og samfunds-

beskyttende kontrol. Kontrol af toldindtægter består af dokumentkontrol, efter-

kontrol og fysisk kontrol, mens samfundsbeskyttende kontrol består af sikkerhed 

og sikring, kontrol af ulovlige og indførselsforbudte varer og fysisk kontrol. 

Begge kontroldele tilrettelægges efter risikovurdering og analyse på den ene side 

og stikprøveudvælgelse på den anden. 

 

Der blev spurgt til, om Toldstyrelsen ved, hvilken type kontrol en sending varer 

udtages til. OM oplyste, at Toldstyrelsen som regel er bekendt med det på for-

hånd. 

 

Danmark har mange grænser, og det er derfor en prioritering, hvor Toldstyrelsen 

optræder. Toldstyrelsen forsøger altid at udføre kontroller effektivt, men der kan 

opstå ventetid ved opfølgende spørgsmål til fx en speditør. Der blev spurgt til 
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kontrol udenfor Toldstyrelsens åbningstid. Det er et arbejde, som Toldstyrelsen 

igangsætter snarest. 

  

11.40-11.50 9. Orientering om mål for sagsbehandlingstider 

v/ Maren Holm Johansen, underdirektør for Handel 

 

Toldstyrelsen har arbejdet med nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid, hvor målet er at nedbringe gennemsnittet til 65 dage. Det er blandt andet 

sket på baggrund af en analyse af, hvor sagsbehandlingen trækker ud.  

 

Virksomheder kan hjælpe med at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at ind-

sende nødvendigt materiale hurtigt og samlet. 

 

Toldstyrelsen har reduceret sagsbehandlingstiden med ca. 10 dage i 2020. 

 

11.50-12.00 10. Lovgivning  

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

ment  

 

Der kommer som vanligt en opdatering af forordningerne om toldkontingenter 

og toldsuspensioner med virkning fra den 1. juli 2020. Proceduren har denne 

gang været ændret grundet COVID-19, men burde være på plads i tide. 

 

HMH varslede, at der kommer en ændring af toldloven i høring efter sommerpe-

rioden. Ændringen skyldes primært EU’s nye pengeforordning, der finder anven-

delse fra næste sommer.  

 

12.00-12.15 11. Driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer 

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

enklingsstyrelsen 

 

RH orienterede om, at der er udsendt et nyhedsbrev den 25. marts 2020 vedrø-

rende hyppigere opdatering af Toldtariffen på skat.dk.  

 

RH orienterede endvidere om, at Skatteforvaltningen opgraderer systemet FTPS-

GW til indsendelse af filer til ICS og Manifest. Årsagen er skærpede krav til sik-

kerhed. Der er udsendt nyhedsbrev den 4. marts. Opgraderingen kræver mindre 

tilpasninger i virksomhedernes systemer. Testsystemet for Erhvervslivet (TFE) 

opgraderes den 16. juni 2020. Onlinedelen af ICS og Manifest er ikke berørt af 

disse ændringer. Produktionssystemet er planlagt til opgradering den 7. oktober 

2020. 

 

Hun opfordrede alle berørte virksomheder til at teste filindsendelse til ICS og 

Manifest-systemerne på TFE så snart, de har mulighed for det. Hvis virksomhe-

derne oplever problemer med tilkobling eller finder fejl, kan de kontakte Skatte-

forvaltningens specialsupport. Kontaktinformation fremgår af nyhedsbrevet den 

4. marts 2020 og bliver lagt på driftsmeddelelser på skat.dk i forbindelse med op-

gradering af TFE.  
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I efteråret planlægges der udover ovennævnte opgradering af filindsendelse til 

ICS og Manifest en række øvrige opdateringer i eksisterende systemer herunder 

tilpasninger i forhold til Brexit. 

 

RH orienterede om, at der efter det netop gennemførte driftsudbud af toldsyste-

merne er indgået kontrakt med CGI, der således fortsætter som leverandør af 

drift, support, vedligehold og videreudvikling på de eksisterende toldsystemer. 

Da der ikke sker et leverandørskifte, forventes ingen ændringer for virksomhe-

derne, men der tilbydes et orienteringsmøde. Virksomheder, der udvikler løsnin-

ger, der kan udveksle filer og meddelelser med Toldstyrelsens angivelsessystemer, 

indbydes derfor efter sommerferien til orientering om driftsudbud af toldsyste-

merne.  

 

12.15-12.25 12. Varebeskrivelser på MRN-dokumenter 

v/ Trine Quist Vium (TQV), fagansvarlig chefkonsulent hos Jura og internatio-

nalt kontor 

 

TQV gennemgik hvilke krav, der stilles til udførselsangivelser. Selve angivelsen er 

lovbestemt.  

 

Det modtagende toldsted har ret til at kræve, at udførselsangivelsen oversættes. 

Det skyldes, at en varekode kan dække over flere forskellige varer. En angivelse 

skal være tilstrækkelig til, at tarifering kan foretages.  

 

12.25-12.35 13. Toldviden til virksomheder 

v/Kirsten Hejlskov Jensen, kontorchef for Kommunikation 

 

Virksomhederne har udtrykt ønske om, at Toldstyrelsen i højere grad deler ud af 

vores toldviden. På den baggrund er der planlagt en række nyhedsbreve, webina-

rer og infomøder, hvor fokus vil være på de spørgsmål, som vores Vejledning 

modtager ofte. Invitationer til webinarer og infomøder udsendes direkte til virk-

somhederne og lægges også på skat.dk. 

 

12.35-13.00 14. Eventuelt og tak for i dag 

 

CM orienterede om, at spørgeskema med evaluering af Toldkontaktudvalgets ar-

bejdes udsendes snarest. 

 

KC Ole Morsing, der går på pension i august, og underdirektør Maren Holm Jo-

hansen, der skifter job i slutningen af juni, takkede udvalget for samarbejdet. 
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