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Skatteministeriet 
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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til ændring af 

toldbehandlingsbekendtgørelsen 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet. 

 

Vi ønsker i den forbindelse at påpege vigtigheden af, at den gradvise implementering af EU-

toldkodekset er betinget af, at de understøttende IT-systemer fungerer. Det vil ikke være rimeligt at 

stille nye krav til virksomhederne, hvis IT-systemerne ikke samtidig gør det muligt at følge de nye 

regler.   

 

Konkret indfører udkastet en bidragssats på 0 promille for varemodtageren/-afsenderen for 

sikkerhedsstillelse ifm. potentiel toldskyld. Dette er gældende i en begrænset periode frem til 

udgangen af 2016, netop begrundet i manglen på funktionsdygtigt, understøttende IT-system. 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der i stedet indføres en nulsats frem til, at IT-systemerne bliver 

funktionsdygtige. Dette vil klarere signalere, at nye regler kun kan efterleves, når de operationelle 

forudsætninger er til stede.    

 

I relation til den overordnede proces for indførelsen af de nye EU-toldregler og understøttende IT-

systemer finder Landbrug & Fødevarer det vigtigt, at SKAT afholder flere informationsmøder for 

virksomhederne, end der er planlagt p.t. Ifm. afskaffelsen af toldprocedurerne ”Aktiv forædling – 

tilbagebetaling” og ”Toldoplag” ønsker vi således både flere informationsmøder om overgangen til 

alternative procedurer, såvel som en udvidelse af de geografiske lokaliteter for 

informationsmøderne.  

 

De allerede planlagte informationsmøder er p.t. meget tæt på overtegnede, hvilket vidner om en 

stort behov for vejledning hos virksomhederne. Korrekt information er afgørende for, at 

virksomhederne kan håndtere de nye toldregler problemfrit og dermed opretholde en stabil 

produktion.  

 

Samtidig efterlyser Landbrug & Fødevarer en klar og løbende opdateret køreplan for de kommende 

ændringer af bekendtgørelsen frem til EU-toldkodeksets fulde implementering. Køreplanen bør 

også klart indikere de trinvise krav, som reglerne medfører for virksomhedernes tilpasning af deres 

egne IT-systemer. Dermed har virksomhederne mulighed for så tidligt som muligt at planlægge 

investeringerne i nødvendig IT-omlægning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Landbrug & Fødevarer  
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