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Referat – Toldkontaktudvalgsmøde  
 

Dato: 22. november 2018, kl. 9.30-12.30 
Lokale:  Auditoriet Tal R 1, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg 
 
 
 

Tid Emne 

9.30 – 9.35 1. Velkomst v/ Charlotte Møller, direktør for Toldstyrelsen 

 

Charlotte Møller bød velkommen og startede med at give en opsummering af, hvad der 

er blevet arbejdet med på toldområdet i 2018.  

 

Den nye skatteforvaltning med syv nye styrelser blev etableret den 1. juli 2018.  

 

Toldstyrelsen har haft fokus på sikker drift, samtidig med at nye stabsfunktioner har væ-

ret under opbygning, og der har skullet skabes gode samarbejdsrelationer internt i skatte-

forvaltningen. Udover sikker drift har vi i 2018 haft særligt fokus på Brexit, e-handel og 

Rigsrevisionens kritik fra 2017. Alt dette vil vi fortsat have fokus på i 2019.  

 

Toldstyrelsen har ansat 43 nye toldere på en særlig bevilling på FL18 og er derudover i 

gang med at ansætte 42 nye medarbejdere til håndteringen af toldopgaven ifm. Brexit.  

 

Udviklingen og implementeringen af nye systemer som følge af EU-toldkodeksen 

(EUTK) har meget høj prioritet. Det er vigtigt, at det bliver velfungerende systemer for 

brugerne.  

 

Charlotte sluttede sin velkomst af med at sige, at hun sætter meget stor pris på Toldkon-

taktudvalget. Det er et vigtigt udvalg, og det er vigtigt, at vores kontakt ikke kun sker de 

tre gange om året, hvor vi holder fysiske møder, men at vi også finder fælles gode løs-

ninger mellem møderne. 

9.35 – 9.40 2. Godkendelse af dagsorden v/ Charlotte Møller, direktør for Toldstyrelsen 

Dagsordenen blev godkendt. 

9.40 – 10.20 3. Generel status på implementeringen af EUTK, herunder det eksterne review  

v/ Mads Udby Olesen, underdirektør for ICT, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og 

Søren Trangbæk, underdirektør for Staben, Toldstyrelsen 
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Mads Udby Olesen fortalte, at arbejdet med EUTK-programmet går godt. Det eksterne 

review af EUTK-løsningsmodellen har været i gang siden august 2018 og forventes at 

være færdigt ultimo november 2018. Det er Boston Consulting Group og Globeteam, 

der gennemfører reviewet. Det er endnu for tidligt at sige noget om konklusionerne, 

men reviewet peger i retning af at genbekræfte løsningsmodellen. Det er godt at få kvali-

tetssikret løsningen, inden vi går i udbud. Reviewet har reference til en fælles styre-

gruppe, inkl. repræsentation fra Finansministeriet, og resultatet skal forelægges regerin-

gen. Vi regner med, at resultaterne fra reviewet kan forelægges regeringen omkring 

nytår.  

 

Der blev spurgt til, om udskrivning af folketingsvalg i Danmark vil kunne forsinke nogle 

af EUTK-implementeringsprocesserne. Mads udtrykte en formodning om, at det ikke 

vil være tilfældet.  

 

Der blev spurgt til, hvor i processen udvikling af brugergrænseflade ligger, og Mads for-

talte, at det ligger forholdsvist langt fremme i processen.  

 

Når vi kender de endelige konklusioner fra reviewet, og regeringen har tiltrådt løsnings-

modellen, skal importløsningen sendes i udbud. Mads og Søren sluttede af med at sige, 

at vi prioriterer inddragelse af og information til Toldkontaktudvalget meget højt, og vi 

vil derfor også på næste møde fortælle om status på EUTK-implementering og udbud. 

 

10.20 – 10.55 4. Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer v/ Ragnhild Hargaard, 

kontorchef for Toldsystemer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 

Ragnhild Hargaard fortalte, at der også i oktober og november har været perioder med 

længere svartider på Eksport, som vi stadig arbejder på at løse. Vi er i gang med at un-

dersøge, om der er blevet lavet ændringer hos nogle virksomheder eller deres it-leveran-

dører, da vi ser peaks på tidspunkter, vi ikke har set tidligere. Hvis vi finder noget i vores 

undersøgelse, er det muligt vi vil kontakte de pågældende virksomheder eller it-leveran-

dører direkte, så vi forhåbentlig kan få udfordringerne løst. 

 

Pga. overgang til nye styrelser pr. 1. juli 2018 er der blevet ændret logoer mv. i syste-

merne. Ændringen skete den 10. oktober 2018. 

 

Ragnhild gav en kort status på Java Standard Edition 8 sagen. Der bliver udviklet en ny 

klient til Import og Eksport, som virksomhederne skal hente samme sted som nuvæ-

rende klient. Der vil ikke være ændringer til filoverførsel. Da de fleste virksomheder an-

vender filoverførsel, vil det forhåbentlig blive en mindre del, der vil komme til at mærke 

til dette. Vi har rigtig meget fokus på at få den nye klient klar, så virksomheder, der an-

vender online-løsningen, kan teste. Der udsendes nyhedsbrev med information herom. 

  

Der var en drøftelse vedr. EMCS-systemet, som er et punktafgiftssystem. En virksom-

hed oplever store problemer og en ustabil og tidskrævende drift. Hos andre kører det 

helt uden problemer. Ragnhild fortalte, at vi ikke har registreret aktuelle problemer med 

EMCS, så derfor er det vigtigt at indsende disse eksempler på problemer, så vi kan un-

dersøge det. Muligvis er det nogle helt specifikke udfordringer i systemdriften, som skal 

løses af virksomhedens egen it-leverandør.  
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Eksempler kan indsendes via servicedesk@toldst.dk eller virksomheden kan skrive til 

Toldkontaktudvalgets sekretariat, der sikrer videreformidling til IT. 

 

10.55 – 11.30 5. Seneste nyt vedrørende Brexit  

 

Den politiske situation og udsigten til en aftale v/ Helene Modeweg-Hansen, chef-

konsulent i Skatteministeriets departement 

 

Helene Modeweg-Hansen fortalte, at der nu er kommet et udkast til en udtrædelsesaftale 

for Storbritannien. Der forhandles om en politisk erklæring om de fremtidige forhold, 

som skal give retningslinjerne fremadrettet. Hvis alle EU-lande bakker op om udtrædel-

sesaftale og erklæring, skal premierminister Theresa May forsøge at få aftale og erklæring 

godkendt i det britiske parlament.* Det er også stadig en mulighed, at der ikke bliver no-

gen aftale. 

 

* Da dette referat blev skrevet, havde EU-landenes regeringsledere godkendt udtrædel-

sesaftalen.  

 

Toldstyrelsens forberedelse, samarbejde med andre myndigheder samt afhol-

delse af infomøder v/ Maren Holm Johansen, underdirektør for kundeprocesser i 

Toldstyrelsen  

 

Maren Holm Johansen fortalte om Toldstyrelsens forberedelsesaktiviteter ift. Brexit. 

Der er stillet en kommunikations- og vejledningspakke til rådighed for kunder og inte-

ressenter på www.toldst.dk og www.skat.dk. Brexit-hotlinen gik i luften den 15. novem-

ber 2018.  

 

Der er blevet inviteret til informationsmøder om Brexit, som vil blive afholdt i fire for-

skellige byer. Informationsmøderne er blevet planlagt i samarbejde med Skattestyrelsen, 

Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. 

 

Toldstyrelsen er – som Charlotte Møller også nævnte i sin velkomst – godt i gang med 

at ansætte 42 nye medarbejdere til håndteringen af toldopgaven ifm. Brexit.   

 

Der blev spurgt til eventuelle it-udfordringer, og hvilke konsekvenser Brexit vil få på 

svartiderne i Eksport. Maren svarede, at der bliver arbejdet på at finde ud af, om der kan 

komme konsekvenser på it-siden, og evt. hvilke. Toldkontaktudvalget vil blive holdt op-

dateret. 

 

En stigende aktivitet vil kunne udfordre den fysiske tilgængelighed til Esbjerg Havn og 

Billund Lufthavn. Vi er meget opmærksomme på, at alt skal foregå så smidigt som mu-

ligt. Maren fortalte, at der også er mandet op i Padborg for at imødekomme det scenarie, 

at der kommer mere godstransport op gennem Europa.   

 

Maren sluttede af med at sige, at der er meget stor opmærksomhed på dialogen med 

Toldkontaktudvalget og på at holde kunder og interessenter opdaterede om Brexit. 

 

mailto:servicedesk@toldst.dk
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11.30 – 12.00 6. Lovgivning og styresignaler   

 

Lovgivning v/ Helene Modeweg-Hansen, chefkonsulent i Skatteministeriets departe-

ment 

Herunder: 

• EUTK-tidsfrister 

• European/National Maritime Single Window, sammen med Søren Trangbæk, 

Underdirektør for Staben i Toldstyrelsen 

 

EUTK-tidsfrister 

Rådets holdning er, at tidsfristerne skal udskydes til udgangen af 2022 (for importsyste-

met) og udgangen af 2025 (for blandet andet eksport- og transitsystemet). Årsagen til 

udskydelserne er behov for mere tid til udviklingen af systemerne. Europa-Parlamentet, 

der er medlovgiver på Toldkodeks, har derimod den holdning, at der alene kan ske en 

udskydelse til 2023, og kun for de af EU-Kommissionen foreslåede systemer – dvs. ikke 

de nationale importsystemer. Der forhandles nu mellem Rådet, Europa-Parlamentet og 

EU-Kommissionen. Vores håb er selvfølgelig, at Rådets holdning slår igennem, og vi får 

de nødvendige udsættelser. 

 

European/National Maritime Single Window 

Helene fortalte, European Maritime Single Window egentlig henhører under Erhvervs-

ministeriet og Søfartsstyrelsen. Hvis man vil have et konkurrencedygtigt maritimt er-

hvervsliv, er det en udfordring med administrative barrierer og fx at de nationale mari-

time single windows, der findes i dag, er meget forskellige. Formålet med forslaget er så-

ledes at skabe en mere harmoniseret tilgang og ensrette de data, som skal gives, når man 

har med skibsfart at gøre. Disse data har nogle sammenhænge over til vores toldsyste-

mer, f.eks. ift. at registrere ankomst og afgang.  

 

Søren forklarede, at en fælles platform vil skabe større effektivitet på tværs af grænser. 

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har bragt vigtige toldfaglige og it-

faglige betragtninger videre til Erhvervsministeriet. Der er endnu ikke taget beslutning 

om at beholde eller nyudvikle systemer. Vi afventer, at den endelige forordning bliver 

modtaget, og derfor kan vi endnu ikke sige noget om, hvorvidt den implementering, der 

er lagt op til, tager højde for EUTK. Det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem Sø-

fartsstyrelsen, Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for at sikre fælles 

retning.  

 

Hvis der er behov for yderligere information vedr. European/National Maritime Single 

Window, kan Søfartsstyrelsen og Erhvervsministeriet kontaktes. 

 

Kommende styresignaler v/ Susse Meulengracht, Kontorchef for Jura og Regelpro-

cesser i Toldstyrelsen  

 

Susse Meulengracht fortalte, at der er et nyt styresignal på vej vedr. ændring af betalings-

fristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv. Susse 

tilføjede, at der alene var tale om en tidlig forhåndsorientering, da styresignalet stadig er i 

intern proces. 
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12.00 – 12.15 7. DG-TAXUD's undersøgelse om Customs Single Window og betydningen for 

Danmark på længere sigt v/ Claus Bruun Johannessen, Kontorchef for Internationalt 

Kontor i Toldstyrelsen 

 

Spørgsmålet blev behandlet under punkt 6 vedr. European/National Maritime Single 

Window.  

12.15 – 12.30 8. Eventuelt 

 

Orientering om informationskampagne om internethandel og told, som løber fra 

den 19. november 2018 og frem til jul v/ Kirsten Hejlskov Jensen, Kontorchef for 

Kommunikation og Relationer i Toldstyrelsen 

 

Kirsten fortalte om kampagnen, som skal hjælpe danskerne til at forstå de gældende reg-

ler for moms, told, punktafgifter og gebyrer, når de handler i netbutikker uden for EU. 

Der er blevet foretaget en survey, der viser, at mange danskere ikke kender reglerne og 

derfor kan få en overraskelse i form af højere pris, når varen ankommer. Kampagnens 

budskaber vil være synlige i både bybilledet og online. Eksempler fra kampagnen kan ses 

i PowerPoint-præsentationen. 

 

Mads Udby Olesen stopper i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

Mads har fået nyt job hos Deloitte pr. 1. januar 2019. Mads benyttede lejligheden til at 

sige tak for lærerigt samarbejde og givende relationer i Toldkontaktudvalget.  

 

 Tak for i dag 

Charlotte Møller takkede for deltagelsen og opfordrede endnu engang til at holde den gode 

kontakt mellem møderne. 

PowerPoint-plancher vil blive sendt ud sammen med mødereferatet. 

Næste Toldkontaktudvalgsmøde bliver afholdt tirsdag den 2. april 2019 kl. 10.00-13.00 i Aar-

hus.  

Hvis I har toldfaglige spørgsmål, er I altid velkomne til at skrive til Toldstyrelsens hovedpost-

kasse på toldst@toldst.dk.  

Toldkontaktudvalgets sekretær er Mette Kurtyka Johansen og kan kontaktes på telefon 72 37 

37 07 eller mail mette.kurtyka.johansen@toldst.dk.  

 


