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Referat for Toldkontaktudvalgsmøde 
 

Dato: 25. november 2020 kl. 10.00-12.00 

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. 

 

10.05-10.20 

 

 

2. De store systemer er i udvikling  

v. Jan Højgaard Funder (JHF), stabsdirektør og Christian Vinther (CV), underdi-

rektør for Kvalitet og udvikling, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

 

JHF præsenterede baggrunden for det store arbejde, der er igangsat med at ud-

vikle nye toldsystemer. Arbejdet udspringer af EU’s nye toldkodeks, som blev 

vedtaget i 2013, trådte i kraft i 2016 og finder løbende anvendelse frem mod 

2025. Kodeksen stiller krav til et papirløst og elektronisk toldsystem i 2025. For-

målet er at øge kvaliteten i og ensrette toldbehandling og toldkontrol i EU.  

 

Kodeksen betyder, at ca. 20 forskellige større og mindre systemer skal udskiftes 

og udvikles. Nogle systemer udvikles af EU, og medlemslandene har også ansvar 

for at udvikle en række systemer selv. JHF præsenterede den overordnede tids-

plan for det arbejde. De største udbud er nu afsluttet og er rykket til udviklingsfa-

sen. ARPA er det næste udbud i rækken, og forventeligt falder det på plads i star-

ten af januar.  

 

CV gav en status for kontrolsystemet KRIA og det nye importsystem DMS Im-

port. Onboarding af leverandør på KRIA er i gang, og de er snart klar til at gå i 

gang med udvikling og test. DMS Import er allerede i udvikling og testfasen. Det 

forventes, at interne test af H7 opstartes i januar, og systemet tages i brug 1. juli 

2021. 
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JHF gennemgik, hvad paralleldrift betyder. Det betyder, at nogle af de nuværende 

og nye systemer kommer til at køre parallelt med hinanden i en periode. Det er 

nødvendigt, fordi der kan være historiske data, som skulle kunne tilgås senere, el-

ler rettelser i tidligere angivelser, der skal foretages.  

 

JHF orienterede dernæst om REX-systemet, der udrulles den 15. januar 2021. Sy-

stemet findes i dag som et sagsbehandlersystem, men med den nye udgave får 

virksomhederne selv adgang, hvilket forventes at effektivisere sagsbehandlingen 

og mindske fejl. 

 

EUTK-programmet forholder sig løbende til risici og igangsætter mitigerende 

handlinger hvor nødvendigt. 

 

10.20-10.35 3. Jeres involvering i udviklingen af nye systemer  

v. Kirsten Hejlskov Jensen (KHJ), Kontorchef for Kommunikation og Jonas 

Christensen (JC), Kontorchef for Procesudvikling og Product Management i Ud-

viklings- og Forenklingsstyrelsen 

 

JC kvitterede for stor deltagelse i afholdt brugerundersøgelse. Undersøgelsen har 

givet værdifuldt indblik i virksomhedernes anvendelse af systemerne, og hvordan 

de får effektive arbejdsgange. Der var interesse fra 48 virksomheder på tværs af 

brancher.  

 

KHJ orienterede om seneste inddragelsesaktiviteter. Der er afholdt orienterings-

møder, som har været fokuseret på importsystemet. Nu fokuseres orienterings-

møderne på releases. Der bliver op mod releases afholdt flere bilaterale møder. 

 

10.35-10.45 4. Brexit 

v/ Henrik Pagh Kold (HPK), fungerende kontorchef for Kontrolprocesser og 

Kirsten Hejlskov Jensen (KHJ), kontorchef for Kommunikation 

 

HPK gav en status for Toldstyrelsens forberedelser til Brexit. Styrelsen afventer 

naturligvis indgåelse af en eventuel aftale og opdaterer vejledninger og systemer 

hurtigst muligt herefter. 

 

Virksomhederne har mulighed for at teste systemerne fra den 27. november, og 

HPK opfordrede også til deltagelse i en survey, som skal afdække import og ek-

sportvirksomheders forventede aktivitet i dagene omkring 1. januar 2021. 

 

HPK orienterede om, at Toldvejledningen og Servicedesk holder ekstra åbent 

omkring 1. januar 2021. Åbningstiderne vil fremgå på www.toldst.dk.   

 

Udvalgets medlemmer opfordrede Toldstyrelsen til at oversætte informationsma-

teriale vedrørende Brexit, da der er især behov herfor ved transportvirksomhe-

derne. Toldstyrelsen henviste til EU’s informationsmateriale. 

 

Poul Meldgaard orienterede om, at Danish Seafood Association den 30. novem-

ber 2020 afholder orienteringsmøde. Jesper Sebbelin orienterede om, at der er 
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krav om varmebehandling af paller mellem EU og tredjelande, hvilket Storbritan-

nien snart falder ind under.  

 

KHJ orienterede om en igangsat nethandelskampagne. Kampagnen oplyser om 

de ændrede toldregler især ved nethandel som følge af Brexit. Kampagnen er 

igangsat, da Toldstyrelsens undersøgelser viser, at halvdelen af alle adspurgte per-

soner ikke kender de nye regler.  

 

10.45-11.00 5. Toldstyrelsens fysiske kontroller 

v/ Henrik Pagh Kold (HPK), fungerende kontorchef for Kontrolprocesser  

 

HPK gennemgik baggrund for udvælgelse til fysisk kontrol. Kontrolemner udpe-

ges ud fra en række kriterier herunder risiko og væsentlighed. Kontrollerne plan-

lægges og udføres altid så smidigt som muligt, og virksomhederne har altid mulig-

hed for at gå i dialog med den kontroludførende toldenhed.  

 

Udvalgets eksterne medlemmer rejste i forlængelse af oplægget en række spørgs-

mål, herunder om der er en praksis for tilrettelæggelse af kontrol af enkelte styk-

gods, om der er regler for, hvor længe en kontrol må vare, og om AEO-virksom-

heder kan få gennemført kontroller hurtigere. HPK svarede, at Toldstyrelsen altid 

har til hensigt at leve op til vores mål om effektiv toldkontrol. Der er ikke et krav 

til, hvor hurtigt en kontrol skal gennemføres, og ressourcer prioriteres efter, hvor 

der udføres flest kontroller. Udvalgets eksterne medlemmer havde en oplevelse 

af, at der i tiden op til årets afslutning er ekstra pres på kontrollerne. Toldstyrel-

sen kan ikke genkende det billede, men der har været mange kontroller af værne-

midler ifm. COVID-19-situationen. 

 

Toldstyrelsen vil tage emnet op igen på et kommende møde i Toldkontaktudval-

get. 

 

11.00-11.10 Pause 

11.10-11.25 6. Godkendelse af EUR 1-certifikater 

v/ Søren Vigilius Christensen (SVC), chefkonsulent, Forretningsprocesser 

 

SVC orienterede om ændret praksis for godkendelse af EUR1-certifikater. Æn-

dringen sker på baggrund af en EU-revision, herunder fokus på ens anvendelse af 

reglerne i hele EU.  

 

Udenrigsministeriets Trade Council har sammen med brancheorganisationerne 

spurgt til praksisændringerne for anvendelsen af EU’s frihandelsaftaler, herunder 

også at flere virksomheder har oplevet, at modtagerlande ikke har villet godtage 

fakturaerklæringer mv., men i stedet ønsket et EUR1 udstedt i Danmark. 

 

De vigtigste ændringer er dokumentation, sikring af udførsel og mulighed for at 

få certifikater udstedt efterfølgende. For at give danske eksportører mulighed for 

at tilpasse deres forretning i overensstemmelse med ændringerne, er der sket en 

indfasning over en periode fra foråret 2019 til efteråret 2020. Der er løbende ud-

sendt nyhedsbreve om, at ændringerne er sat i værk. 
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Ændringen vedrørende dokumentation og efterfølgende udstedelse af certifikater 

handler om, at eksportører skal dokumentere varernes præferenceoprindelse. 

Virksomhederne skal sørge for, at al relevant dokumentation, herunder leveran-

dørerklæringer, beregninger af oprindelse m.v. forelægges Toldstyrelsen, inden 

varerne afsendes. Der kan kun undtagelsesvist udstedes certifikat efterfølgende, 

da udførsel skal falde så tæt på udstedelse af certifikat som muligt. 

 

Vedrørende ændringen om sikring af udførsel opfordrer Toldstyrelsen eksportø-

rer til at dokumentere udførslen gennem et MRN for de pågældende varer.  

 

SVC opfordrede udvalgets medlemmer til at hjælpe med at udbrede kendskabet 

til den ændrede praksis, da der fortsat kommer mange spørgsmål til Toldstyrelsen 

herom.  

 

I forlængelse heraf fremhævede SVC muligheden for at søge om bevilling til selv 

at udstede faktura- og oprindelseserklæringer. En eksportør med en sådan bevil-

ling kan fortsat vælge at få udstedt og attesteret et EUR1 certifikat på varerne hos 

Toldstyrelsen. Det skal ske, inden varen afsendes og kræver fremlæggelse af 

samme dokumentation for varens præferenceoprindelse, som hvis man ikke 

havde en bevilling. 

 

11.25-11.35 6. Lovgivning  

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

ment  

 

Toldlovsændringerne, som har været i høring, er nu så langt, at det indenfor de 

næste par uger fremsættes i Folketinget.  

 

HMH orienterede om, at forslagene om toldsuspension og toldkontingenter, som 

sædvanligt var på vej gennem rådet, og vil være på plads pr. 1. januar 2021.  

 

HMH orienterede kort om, at EU-Kommissionen fornyelig havde fremlagt en 

meddelelse om at bringe toldunionen til det næste niveau. Meddelelsen indehol-

der 17 tiltag, hvoraf en del er ”kendt stof”, mens nogle er nye. Det forventes, at 

tiltag fra EU-Kommissionen det kommende stykke tid vil være funderet på den 

meddelelse.  

 

HMH omtalte derefter det nyligt fremsatte forslag til en EU-forordning om op-

rettelse af Single Window på toldområdet, der er ét af de 17 tiltag. Forslaget om-

fatter et EU Single Window og 27 nationale Single Windows, som angivelser vil 

ske via. Der vil indledningsvist være 7-8 certifikater med mere, der bliver omfat-

tet, men planen er flere hen ad vejen. HMH sender i forlængelse af mødet i Told-

kontaktudvalget forslag om oprettelse af Single Window i høring blandt udvalgets 

medlemmer med høringsfrist den 18. december 2020.  

 

Der blev spurgt til, om certifikaterne primært er rettet mod sundhed. HMH sva-

rede, at EU-Kommissionen har udarbejdet en liste over certifikater, som er 
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omfattet af ordningen fra start (fremgår af forslagets bilag) og efterfølgende lø-

bende vurderer, om øvrige certifikater skal indgå. Der er primært tale om certifi-

kater, der i dag håndteres via TRACES, dvs. sundhed på landbrugsområdet. 

 

11.35-11.45 7. Driftsafviklingen i Toldstyrelsens IT-systemer 

v/ Ragnhild Hjort Hargaard (RHH), kontorchef for Toldsystemer i Udviklings- 

og Forenklingsstyrelsen 

 

Den 7. oktober blev systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-syste-

merne opgraderet. RHH berettede, at opgraderingen forløb godt, og at virksom-

hederne ikke har haft behov for meget hjælp. 

 

RH kvitterede for stor interesse og engagement i mødet vedrørende driftssyste-

mer den 29. oktober i forbindelse med, at toldsystemerne har været i driftsudbud 

 

11.45-12.00 8. Eventuelt og tak for i dag 

CM takkede for de mange gode input til mødets punkter fra udvalgets medlem-

mer. Toldstyrelsen vil kigge på sammenhængen mellem AEO-certificering og 

toldkontrol. 

 

 


