
 

 

 Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

  

  

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om toldbehandling 

 

 

Vedlagte er et udkast til en ny bekendtgørelse om toldbehandling. 

 

Med udgangspunkt i den gældende bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehand-

ling samles gældende ret - dvs. bestemmelserne i 2012-bekendtgørelsen og de senere æn-

dringsbekendtgørelser. Da der både har været ophævelser af paragraffer mv. og indsættel-

ser af sådanne, betyder en samling i en ny bekendtgørelse, at en del paragraffer m.v. æn-

drer betegnelser (numre), og der er dermed gennem hele bekendtgørelsen en del konse-

kvensrettelser, da henvisninger skal ændres. Da disse ændringer vedrører gældende ret, er 

de samt mindre tekniske justeringer - for at gøre dokumentet overskueligt - ikke markeret. 

 

Herudover indeholder udkastet en række nye ændringer, som er markeret. 

 

For det første lægges der op til, at der i bekendtgørelsen indføres regler om, hvilke oplys-

ninger, der skal afgives, når likvide midler transporteres (ledsaget eller uledsaget) mellem 

EU-lande. Det gælder bestemmelserne i udkastets §§ 137 og 138, der udmønter toldlo-

vens § 10 c, stk. 5, og § 10 d, stk. 6, jf. L 119 om ændring af toldloven, som p.t. er under 

behandling i Folketinget. 

 

For det andet lægges der op til, at den gældende bekendtgørelses §§ 85 a og 85 b samt bi-

lag 1a ophæves, da det efter vedtagelse af PNR-loven (lov nr. 1706 af 27. december 2018), 

ikke længere er et lovkrav, at luftfartsselskaber skal give oplysninger om passagerer til 

Skatteforvaltningen.   

 

For det tredje lægges der op til at indsætte bestemmelser vedrørende toldangivelsen H7, 

der skal anvendes i forbindelse med de nye momsregler for fjernsalg af varer fra 3. lande 

til forbrugere i EU, der træder i kraft den 1. juli 2021. Det drejer sig om ændringer i §§ 1, 

6, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 30 og 33. 

 

For det fjerde lægges der op til i § 61 at foretage justeringer i bestemmelserne om sikker-

hedsstillelse for toldskyld, og for det femte foretages visse andre mindre justeringer og 
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præciseringer, herunder i reglerne for gebyrer uden for ekspeditionstiden i kapitel 12. Æn-

dringerne medfører, at bilag 1 kan ophæves. 

 

Skatteministeriet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til denne høring se-

nest den 5. maj 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk under henvisning til j.nr. 

2021-2964 med kopi til llj@skm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Lau-Jensen 


