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Referat for Toldkontaktudvalgsmøde 
 
Dato: 2. september 2020 kl. 10.00-13.00 

Sted:  Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (mødelokale Tal R 1) 

 

 

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 handelsdirektør i Toldstyrelsen, Peter Bürgel 

Nielsen, og ny kontorchef for Forretningsprocesser, Kirsten Lycke Thomsen. 

 

CM orienterede også om, at kontroldirektør Preben Buchholtz Hansen fratræder 

sin stilling pr. 30. september 2020. 

 

10.05-10.20 

 

 

2. EUTK – Det store billede  

v/ Jan Højgaard Funder (JHF), stabsdirektør 

 

JHF gav en generel status for EUTK-programmet. 

 

Leverandør til DMS Import er i hus, og onboarding af leverandøren har fundet 

sted over sommeren, så udviklingsarbejdet nu kan igangsættes. 

 

EU har udskudt ikrafttrædelsestidspunktet for e-handelspakken med seks måne

der til 1. juli 2021 som følge af COVID-19. Det betyder ikke, at forberedelsesar

bejdet går i stå, og Skatteforvaltningen går efter en teknisk release forud for ende

lig idriftsættelse, så der er længere tid til test af systemerne i samarbejde med virk-

somhederne. 

-

-

-

 

I forbindelse med udviklingen af de nye systemer er vi meget opmærksomme på 

risici, og vi har især fokus på, at erhvervslivets overgang til de nye systemer bliver 

så let som mulig. En anden risiko er stramme deadlines fra EU. 

 

JHF gennemgik slutteligt den overordnede tidsplan for programmet.  
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Der var et spørgsmål om det nye it-tilsyn, som oprettes til at føre tilsyn med ud

vikling af it-projekter i Skatteforvaltningen. JHF forventer, at tilsynet også får be

tydning for Toldstyrelsen. 

-

-

 

Der var også et spørgsmål til de tekniske specifikationer til H7. Specifikationerne 

er kommet ud, men der udsendes opdateringer så snart som muligt.  

 

10.20-10.40 3. EUTK – Kontrakter og udbud 

v/ Christian Vinther (CV), underdirektør for Kvalitet og udvikling, Udviklings- 

og Forenklingsstyrelsen  

 

CV orienterede om de valgte hovedleverandører til DMS Import, som er Net

company og INTRASOFT. I valg af leverandør har løsningens økonomi talt 20 

pct., mens løsningens kvalitet har talt 80 pct. 

-

 

Leverandørerne har igangsat udviklingsarbejdet. Der er på nuværende tidspunkt 

150 medarbejdere i programmet og dertil kommer leverandørens egne medarbej

dere.  

-

 

Der udvikles en standardløsning, som er en opdatering af en løsning, som findes i 

Holland og Storbritannien.  

 

Der er udbud i gang på bl.a. kontrolsystemerne KRIA og ARPA. 

 

10.40-11.00 4. EUTK – Inddragelsen af erhvervslivet fortsætter 

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

 

CBJ orienterede om inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implemente

ringen af EUTK. Der benyttes forskellige tilgange og kanaler til at håndtere ind

dragelsen, alt efter hvilket niveau der er relevant at inddrage. Målet er målrettet 

vidensdeling. Der er afholdt orienteringsmøder, arbejdsgruppemøder og ad hoc

møder med virksomheder.  

-

-

-

  

Fremadrettet vil inddragelsen af erhvervslivet struktureres omkring releases i pro

grammet.  

-

 

Toldkontaktudvalget orienteres i relevant omfang, mens detaljerede spørgsmål 

drøftes i arbejdsgrupperne, som Skatteforvaltningen fortsat vil afholde.  

 

Der blev spurgt til, hvornår der kigges på webløsningen. CBJ svarede, afklaringen 

heraf ligger på et senere tidspunkt i arbejdet, da filløsningen skal fastlægges først. 

 

11.00-11.15 5. Brexit – Toldstyrelsens forberedelser 

v/ Peter Bürgel Nielsen (PBN), handelsdirektør 

 

PBN orienterede om Toldstyrelsens forberedelser til Brexit. Som en del af forbe

redelserne er Esbjerg Havn ved at bygge en større toldlokation. 

-
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Der forberedes også tekniske løsninger, og det vil blive meddelt via skat.dk og 

nyhedsbrev, når løsningerne er klar til test.  

 

For at bidrage til erhvervslivets forberedelser afholder Toldstyrelsen Brexit-webi

narer i november. Toldstyrelsen udsender også nyhedsbreve med relevante infor

mationer og afholder oplysningskampagner. 

-

-

 

Der blev spurgt til, hvornår der skæres i status for varer afsendt fra Storbritan

nien. På den baggrund orienterede Toldstyrelsen om EU’s overgangsordning, 

som er, at når en vare er sat i bevægelse inden 1. januar 2021, vil den stadig være 

at betragte som en EU-vare og dermed følge gamle regler. 

-

 

11.15-11.25 6. Kundetilfredshedsmålinger i Toldstyrelsen 

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

 

KHJ orienterede om den nye opsætning for kundetilfredshedsmålinger i Toldsty

relsen. Det forventes at blive implementeret fra fjerde kvartal i år. Målet er en da

tadrevet analyse, der i højere grad end tidligere gør det muligt at følge udviklingen 

i kundetilfredsheden og forbedre kundeoplevelsen. 

-

-

 

11.25-11.55 7. Pause inkl. sandwich 

11.55-12.00 8. Lovgivning 

v/ Helene Modeweg-Hansen, chefkonsulent i Skatteministeriets departement 

 

Punktet udgik af dagsordenen. 

 

12.00-12.10 9. Driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer 

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

enklingsstyrelsen 

-

 

RH orienterede om, at der skiftes filoverførselsløsning på ICS og Manifest syste

merne fra den 7. oktober 2020. Hun henviste til tidligere udsendt nyhedsbrev og 

informationer på skat.dk (driftsmeddelelser og status for toldsystemer, 

-

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=17468) og opfordrede til, at virksomhederne 

tester den nye løsning på TFE (Testsystem For Erhvervslivet). 

 

12.10-12.45 10. Evaluering af Toldkontaktudvalget 

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

 

Toldstyrelsen har anmodet medlemmerne om at evaluere Toldkontaktudvalget 

for at afdække medlemmernes tilfredshed med involvering i udviklingen af de nye 

toldsystemer samt afvikling af møder i Toldkontaktudvalget. Resultaterne skal 

bruges til at videreudvikle relationer, tilfredshed og samarbejde i Toldkontaktud

valget. 

-

 

KHJ kvitterede for medlemmernes besvarelser, som Toldstyrelsen vil arbejde vi

dere med, og gennemgik resultaterne og indbød medlemmerne til at komme med 

bemærkninger til dem. 

-

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=17468
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Der blev udtrykt tilfredshed med antallet og længden af møderne, og efter en 

drøftelse af muligheden for at deltage virtuelt i møderne, var der opbakning til at 

fastholde det fysiske fremmøde til møderne. Det blev derudover foreslået, at 

dagsorden til et møde udsendes tidligere end en uge inden mødet. Konkret blev 

det foreslået, at der sættes punkter på dagsordenen med nyt fra EU. 

 

Der var ønske om større åbenhed om både store og detaljenære beslutninger, der 

skal tages, og at Toldkontaktudvalgets medlemmer også inddrages, inden beslut

ningerne er endelige, da det er på det tidspunkt, at der er mulighed for at give in

put, som kan tænkes ind i udbygning af systemerne. Der sættes pris på testperio

der.  

-

-

-

 

12.45-13.00 11. Eventuelt og tak for i dag 

 

Jesper Sebbelin orienterede om, at et medlem er involveret i en sag om moms

skyld i Sverige.  

-

 

Underdirektør Preben Buchholtz Hansen, der skifter job i slutningen af septem

ber, takkede udvalget for samarbejdet. 

-
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