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Ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen  

Nedenfor beskrives i punktform de hovedændringer der er foretaget i bekendtgø-
relsen.  

Ændringerne i bekendtgørelsen i henhold til Manifestsystemet udgør følgende:  

 

Nuværende bekendtgørelse § 5: Den hidtidige ordning om opbevaring af 
varer i havne og lufthavne (kaldet den brede grænsestreg ) forsvinder. 
Ifølge denne ordning kunne varer der ankom med skib eller fly ligge i 
havne eller lufthavne i op til 48 timer uden at være angivet. Bestemmel-
serne i den nuværende bekendtgørelse vedrørende denne ordning udgår 
således.   

 

Udkastets kapitel 1, §§ 11 - 18: Ovennævnte ordning erstattes af en anden 
ordning, der i bekendtgørelsen kaldes Midlertidig opbevaring på told-
godkendte områder i toldhavne og toldlufthavne , hvorunder varer kan 
opbevares i 14 dage i havne og lufthavne. Dog skal varernes ankomst 
meddeles SKAT. Da denne ordning er ny indføjes der et nyt afsnit angå-
ende denne ordning i bekendtgørelsen.   

 

Udkastets kapitel 1, §§ 6 - 36: Reglerne for ekspresfortoldning og midler-
tidig opbevaring på oplag (den ordning der allerede eksisterer i dag under 
navnet midlertidigt oplag ) ændres ikke. Af hensyn til en logisk opbyg-
ning i bekendtgørelsen er der dog flyttet lidt rundt på bestemmelser, såle-
des at reglerne står under den ordning som de vedrører. Derved får kapi-
tel 1 om indførsel af varer en lidt anderledes opbygning end den nuvæ-
rende.  

 

Udkastets kapitel 4: Der indføres nye regler for de formaliteter skibe og 
fly skal opfylde når de ankommer til en dansk havn eller lufthavn, de så-
kaldte meldeformaliteter, som beskrives i bekendtgørelsens kapitel 4. 
Skibe og fly skal fremover elektronisk angive deres ankomst fra et tredje-
land og afgang til et tredjeland. Dette gælder også hvis de kommer fra el-
ler afgår til et EU-land og medbringer uberigtigede varer. Derudover skal 
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de elektronisk angive den ladning de medfører til SKATs Manifestsy-
stem. Som det er i dag gøres dette manuelt og i papirform.  

Følgende ændringer foretages IKKE som følge af introduktion af Manifestsy-
stemet, men anses som nødvendige at ændre på nuværende tidspunkt:  

 
Udkastets § 95, stk. 1 (nuværende bekendtgørelse § 81, stk. 1): Der kan i 
dag ske salg af told- og afgiftsfrie varer til flypassagerer ved rejser til 
lande udenfor EU. Bestemmelsen ændres, således at også besætnings-
medlemmer får mulighed for at købe told- og afgiftsfrie varer på sådanne 
rejser.   

 

Udkastets § 129 (nuværende bekendtgørelse § 115, 2. og 3. pkt.): Der er i 
dag opstillet aldersgrænser for indførsel af tobak henholdsvis alkohol fra 
andre EU-lande. Da disse aldersgrænser i dag fremgår af en lov (lov om 
forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til 
personer under 16 år), fjernes disse bestemmelser fra toldbehandlingsbe-
kendtgørelsen  

 

Udkastets §§ 127  129 (nuværende bekendtgørelse § 113  115): Der er 
fastsat fællesbestemmelser vedrørende afgiftsfrihed ved indrejse fra tred-
jeland. Det er dog en fejl, at afsnittet om afgiftsfri indførsel af mineralolie 
ved indrejse fra andre EU-lande også er omfattet af disse bestemmelser. 
Derfor ændres overskriften til afsnittet for §§ 127  129.  

 

Derudover er foretaget enkelte korrektioner i henvisninger til lov-
bestemmelser samt relevante EU-direktiver.  

Indholdsfortegnelsen (bilag 2) medtages ikke i udgaven der sendes i ekstern hø-
ring. Denne vil blive tilpasset når den endelige version foreligger.   

Klaus Uhre   


