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Brexit-forberedelser 

Over 40 ekstra toldere og løbende dialog med er-

hvervslivet har været omdrejningspunkter for 

Toldstyrelsens Brexit-forberedelser. 

Storbritannien er en af Danmarks største handelspartnere, og derfor kræver det 

britiske farvel til EU en planlagt indsats. Toldstyrelsen har på foranledning af EU-

Kommissionen og regeringen forberedt sig på opgaven siden 2018 ved bl.a. at 

ansætte mere end 40 ekstra medarbejdere til at håndtere de ekstra opgaver, 

som Brexit forventes at afføde.   

 

Toldstyrelsen har baseret sine forberedelser på en situation uden en aftale mel-

lem EU og Storbritannien. Det gjaldt i forhandlingerne op til udtrædelsen den 31. 

januar 2020 og nu også i forhandlingerne om en handelsaftale.  

Tæt dialog med berørte virksomheder 

Toldstyrelsen har været i tæt og løbende dialog med virksomheder, der handler 

med Storbritannien og med brancheorganisationer og myndigheder om forbere-

delserne. Især har opmærksomheden været rettet mod virksomheder, der ikke 

har erfaring med at handle med lande uden for EU. For de virksomheder vil told-

processer, der rækker ud over EU’s grænser, være nye. 

 

Gennem informationsmøder, vejledningsmøder og webinarer har Toldstyrelsens 

medarbejdere vejledt om de toldmæssige konsekvenser, hvis der ikke indgås en 

aftale. Sammen med Skattestyrelsen har Toldstyrelsen sendt en direkte mail til 

de ca. 30.000 danske virksomheder, der i dag handler med britiske virksomhe-

der.  

 

Til de virksomheder, der handler med britiske importører, har Toldstyrelsens an-

befaling løbende været at lade sig registrere som eksportør og importør. Uden 

registreringen vil det nemlig ikke være muligt for virksomheden at få varer over 

grænserne.  

  

Toldstyrelsen har gennem medier, nyhedsbreve og direkte kontakt opfordret 

virksomhederne til at sætte sig ind i reglerne for varekoder, sikkerhedsstillelse, 

varers oprindelse og toldbevillinger. Bag opfordringen ligger en vurdering af, at 

jo bedre en virksomhed kender sine varer i toldmæssig forstand, desto bedre 

kan virksomheden forberede sig på en situation, hvor varer til og fra Storbritan-

nien ikke længere er EU-varer.  

15 % 
Mængden af toldopgaver stiger 

Hvis handlen med Storbritannien fort-

sætter på nuværende niveau, vil 

Brexit medføre en stigning i toldopga-

verne på 15 pct. for Toldstyrelsen. 



Toldstyrelsens Brexit-forberedelser 

 

Side 2 

Mængden af toldopgaver stiger 

Centralt for Toldstyrelsens forberedelser er en analyse af handelsmønstrene 

mellem Storbritannien og Danmark. Hvis den nuværende handel fortsætter på 

samme niveau som i dag, vil opgaverne på tværs af Toldstyrelsen øges med ca. 

15 pct. Derfor er der ansat flere medarbejdere til opgaver med kontrol, ekspedi-

tion, vejledning og kommunikation. 

 

En af Toldstyrelsens kerneopgaver er at sikre en smidig handel på tværs af 

grænserne. Derfor har Toldstyrelsen sammen med erhvervslivet og andre myn-

digheder haft fokus på at understøtte gode rammer for den britiske samhandel, 

og på Esbjerg Havn er der således blevet indviet nye rammer for toldekspeditio-

nen. 

 

Forbindelsen mellem erhvervslivet og Toldstyrelsen er i høj grad præget af it-un-

derstøttede processer. It-systemerne, der håndterer angivelser og andre told-

processer, bliver derfor i perioden op til udtrædelsen testet og i fornødent om-

fang tilpasset, bl.a. med hensyn til en forventet større mængde data. 
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