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Spørgsmål 43 

Ministeren bedes oplyse om de europæiske erfaringer med implementeringen af UCC, og 

hvad status er for implementeringen af toldsystemet i de øvrige EU-lande. 

 

Svar 

Det er Skatteministeriets vurdering, at andre EU-medlemslande generelt er længere i im-

plementeringen end Danmark. EU-Kommissionens seneste udmeldinger om de nationale 

planer, for så vidt angår systemimplementeringen (fra 2017), bekræfter dette billede. Bille-

det, der tegnes, er, at de fleste lande står klar til at følge idriftsættelsesfristerne, som de 

fremgår af den gældende MASP 2016, jf. svar på SAU alm. del spørgsmål 40. Eksempelvis 

har flere medlemslande meldt sig klar til at idriftsætte deres nationale importsystemer alle-

rede inden fristen i 2020 (f.eks. Bulgarien, Estland, Letland, Holland og UK).  

 

Det bør bemærkes, at det ikke er muligt for Skatteministeriet at give en præcis status for 

EUTK-implementeringen i alle andre medlemslande. Det skyldes bl.a., at landene ikke har 

samme udgangspunkt for implementeringen, herunder ens it-understøttelse. Eksempelvis 

stod Sverige i udgangspunktet over for en større modernisering af sine it-systemer, uaf-

hængigt af EUTK og MASP, hvorfor de tidligt har tilrettelagt en omfattende modernise-

ringsopgave. Derudover vil en statusopgørelse være forbundet med en høj grad af kom-

pleksitet, bl.a. fordi der er forskellige mulige implementeringsstrategier.  

 

Skatteministeriets ImplementeringsCenter for Told (ICT) har fokus på at drage nytte af 

andre landes erfaringer, hvorfor der bl.a. har været foretaget referencebesøg i Holland og 

Irland. Indtrykket for de to lande er, at de er nået længere end Danmark i deres imple-

menteringsaktiviteter. Andre landes erfaringer opsamles derudover løbende bl.a. i regi af 

møder i EU vedrørende eksempelvis tekniske krav.  

 

På europæisk plan er der foreløbig kun erfaring fra idriftsættelsen af ét centralt MASP-sy-

stem, nemlig Customs Decisions-systemet, der er et system til håndtering af bevillingsan-

søgninger fra virksomhederne. Customs Decisions-systemet blev sat i drift den 2. oktober 

2017. Danmark har sammen med Holland valgt ikke at henvise virksomheder til systemet, 

idet SKAT Told og ICT vurderede, at systemet ville påføre virksomhederne unødvendige 

byrder på tidspunktet for idriftsættelse. Beslutningen blev forinden meldt ud til erhvervs-

livet via Skatteministeriets Toldkontaktudvalg, der består af en række repræsentanter fra 

danske virksomheder og brancheorganisationer. Tilbagemeldingerne har været overve-

jende positive.  

 

ICT er i tæt dialog med Kommissionen om at forbedre brugervenligheden i Customs De-

cisions-systemet, så Danmark på sigt kan henvise virksomheder hertil. I mellemtiden fort-

sættes den hovedsageligt papirbaserede procedure.  


