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Spørgsmål 

Ministeren bedes i forlængelse af Statsrevisorernes ”Beretning nr. 7/2017 om SKATs 

kontrol og vejledning på toldområdet”, jf. SAU alm. del – bilag 89, redegøre for, hvordan 

SKAT kommer frem til, at toldgabet er på ca. 47,5 mio. kr., når et enkelt kontrolprojekt 

(antidumpingkontrol) alene har et reguleringsprovenu på 80 mio. kr. 

 

Svar 

Det opgjorte ”toldgab” på 47,5 mio. kr. stammer fra SKATs Told Compliance II-projekt, 

hvor regelefterlevelsen ved danske virksomheders import fra lande uden for EU er blevet 

undersøgt.  

 

Told Compliance II var et internt SKAT-projekt, hvor der blev foretaget en kortlægning 

af fejl inden for henholdsvis toldværdi, tarifering, præference, varebeskrivelse og netto-

vægt. Dermed blev en større del af regelefterlevelsen på toldområdet, men ikke alle aspek-

ter, undersøgt. I alt blev ca. 2.000 toldangivelser med i alt 3.408 vareposter fra ca. 1.000 

virksomheder undersøgt. Toldangivelserne var tilfældigt udvalgt ud fra en population på 

ca. 1,2 mio. angivelser i perioden maj 2011 til april 2012. Formålet med projektet var at få 

et billede af den aktuelle regelefterlevelse hos danske importører samt bruge de konstate-

rede fejl til at målrette planlægningen af fremtidige initiativer, indsatsprojekter m.v. bedre.  

 

Ved at fratrække de konstaterede efterbetalinger med tilbagebetalinger, og herefter skalere 

op i forhold til den enkelte virksomheds andel af de samlede angivelser, fremkommer et 

del-toldgab fra Told Compliance II på 47,5 mio. kr. Et toldgab (compliance-gab) define-

res imidlertid som afvigelsen mellem de toldindtægter, der ville have været tilvejebragt, 

hvis der var betalt den korrekte told i alle tilfælde og den faktisk afregnede told.  

 

I relation hertil bemærkes, at toldområdet generelt er kendetegnet ved et omfattende og 

komplekst regelsæt, hvor der fx indgår regler om antidumpingtold. Antidumpingtold har 

bl.a. til formål at beskytte EU-producenter mod prisdumping fra deres konkurrenter uden 

for EU, hvor antidumpingtold i EU-regi kan indføres og ophæves igen med kort varsel. 

Kontrolprojekter vedrørende forskellige perioder kan derfor resultere i meget forskellige 

reguleringsbeløb, da reglerne løbende ændres. I 2016 fandt SKAT ved kontrol et samlet 

reguleringsprovenu på 80 mio. kr. Beløbet er altså ikke udtryk for, at SKAT har præsente-

ret eller benyttet misvisende opgørelser for toldgabet i Danmark. 

 


