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Spørgsmål 42 

Ministeren bedes oplyse, hvordan det nye toldsystem vil påvirke de forskellige typer og 

størrelser af danske virksomheder, herunder de administrative byrder for små og mellem-

store danske virksomheder. 

 

Svar 

Formålet med de nye toldsystemer er at digitalisere, harmonisere og effektivisere toldbe-

handling og toldkontrol på tværs af medlemslandene og hermed også reducere admini-

strative byrder for danske virksomheder i forbindelse med ind- og udførsel af varer over 

Danmarks grænser.  

 

De nye toldsystemer skal adressere byrder forbundet med deklaration af varer til import, 

eksport og transit samt øvrige toldprocesser i form af håndtering af bevillinger og told-

kontrol. De nuværende administrative byrder adresseres ved at digitalisere arbejdsgange 

samt styrke det datamæssige grundlag, som i dag i et vist omfang er præget af fysiske og 

manuelle processer, så virksomhedernes arbejdsbyrde relateret til deklarering samlet set 

reduceres. Derudover adresseres byrderne gennem standardisering og forenkling af de 

nuværende arbejdsgange på tværs af EU, så virksomhederne møder ens krav, formater og 

procedurer på tværs af medlemslandene. Endelig skal det nye toldsystem give mulighed 

for at anvende data på nye måder, så der skabes mere effektive og mindre indgribende 

kontroller til gavn for virksomhedernes vareflow. 

 

Der kan opstå en periode med højere administrative byrder for virksomhederne i imple-

menteringsperioden. Særligt store virksomheder har egne systemer til håndtering af told-

processer, der skal tilpasses de nye toldsystemer. ICT er i gang med at afdække og grup-

pere danske virksomheder i segmenter baseret på deres forretningsmodeller og -behov i 

fortoldninger. ICT vil på den baggrund arbejde henimod at udvikle differentierede løsnin-

ger til segmenterne og etablere samarbejdsmodeller, der sikrer, at alle typer af segmenter 

bliver involveret i udviklingen af de nye toldsystemer, herunder også de små og mellem-

store virksomheder. Derudover vil ICT gennem rettidig kommunikation, informations- 

og vejledningsmøder med de forskellige typer af virksomheder sikre, at danske virksom-

heder får en så gnidningsfri og hensynsfuld overgang til anvendelse af de nye systemer 

som muligt, uanset type og størrelse. 

 

 


