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29. november 2016 

Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af 

toldbehandlingsbekendtgørelsen, H335-16.  
 

 

Skatteministeriet har den 31. oktober 2016 sendt ovennævnte udkast til ændring 

af toldbehandlingsbekendtgørelsen (nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling 

med senere ændringer) til FSR – danske revisorer med anmodning om 

bemærkninger. 

 

FSR har noteret sig, at hensigten med ændringen er at foretage ændringer i 

SKATs sikkerhedsstillelsesordning for opstået og potentiel toldskyld. 

 

FSR har som udgangspunkt ingen bemærkninger til, at SKATs 

sikkerhedsstillelsesordning udvides til også at omfatte sikkerhedsstillelse for 

potentiel toldskyld.  

 

I høringsbrevet er det anført, at det foreslås at promillen fastsættes til 1 i SKATs 

sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld og at promillen hæves fra 2,5 

til 3,5 for opstået toldskyld.  

 

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2017. Som følge af bekendtgørelsens 

nuværende ordlyd (§ 64, stk. 3), som efter forslaget også bliver den fremtidige 

ordlyd (§ 64, stk. 2), vil ændringen vedrørende størrelse af gebyr for potentiel 

toldskyld reelt træde i kraft 1. marts 2017 for de virksomheder, som allerede ved 

indførelsen af EU’s nye toldlovgivning 1. maj 2016 har valgt denne form for 

sikkerhedsstillelse. 

 

FSR skal hertil bemærke: 

 

Af bekendtgørelsens § 64, stk. 4 fremgår, at sikkerhedsstillelsen for potentiel 

toldskyld fastsættes til 1 promille af det potentielt højeste toldbeløb pr. 

toldangivelse. Denne formulering kan give anledning til tvivl om hvilken fremtidig 

fremgangsmåde ved opgørelse af gebyrets størrelse, der skal benyttes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 a) Gebyret skal være 1 promille af et toldbeløb, som udregnes ud fra den 

højest mulige toldsats efter EU’s toldtarif for samtlige vareposter i 

toldangivelsen, eller 

b) Gebyret skal være 1 promille af et toldbeløb, som udregnes ud fra den 

højest mulige toldsats efter EU’s Kombinerede Nomenklatur for samtlige 

vareposter i en toldangivelse, eller 

c) Gebyret skal være 1 promille af et toldbeløb, som er det højeste blandt flere 

vareposter på en 1 toldangivelse (der kan være op til 99 vareposter i en 

toldangivelse). 

 

Skatteministeriet anmodes om at redegøre herfor. 

 

Umiddelbart er det vores opfattelse at scenario b) ikke være realistisk/praktisk 

og bør dermed kunne udelukkes, men de 2 øvrige scenarier vil kunne læses ud af 

teksten i udkastet. Da scenario a) vil være langt mere ugunstigt for erhvervslivet 

end scenario c), bør dette ikke lægges til grund som beregningsmetode og 

grundlag. For scenario c) vil det være interessant at få klarlagt, hvordan SKAT vil 

administrere denne ordning, herunder sikre, at importørerne ikke kunstigt deler 

en varesending op i flere vareposter og dermed kan vælge det højeste blandt 

mindre toldbeløb med den følge, at der skal stilles en lavere sikkerhedsstillelse 

end, hvis opdeling af en varesending i forskellige vareposter håndteres korrekt 

(ud fra bl.a. tarifering, oprindelse, procedurekoder) 

 

 

Nedsættelse af sikkerhedsstillelse 

 

Det fremgår ikke af forslaget, hvorvidt sikkerhedsstillelse efter §64 kan 

nedsættes. AEO certificerede virksomheder kan anmode om nedsættelse af deres 

sikkerhedsstillelse. Denne mulighed fremgår af Unionens Toldkodeks og bør 

således også fremgå af toldbehandlingsbekendtgørelsens regler om 

sikkerhedsstillelse. Dette er vigtigt, fordi certificeringen ikke er foreholdt eller er 

mest hensigtsmæssig for større virksomheder, og at mindre virksomheder eller 

virksomheder med mindre toldbelastning ofte vil vælge SKATs 

sikkerhedsstillelsesordning i stedet for anden form for garantistillelse (som nævnt 

i Toldlovens § 30, stk. 3, nr. 2). 

 

 

Varsel for sikkerhedsstillelse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3 Varslet for sikkerhedsstillelse synes meget kort. Det korte varsel efterlader de 

berørte virksomheder med knap en måned til at beregne den økonomiske 

konsekvens af sikkerhedsstillelsen, hvilket gør det meget vanskeligt for de 

berørte virksomheder at tage højde for sikkerhedsstillelsen i virksomhedens 

budgetter samt at få opdateret ERP-systemer og kommunikationsløsninger med 

eksterne servicevirksomheder. 

 

 

 

FSR – danske revisorer står gerne til rådighed for uddybning af høringssvaret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Gimsing    Kasper Bring Truelsen 

Formand for skatteudvalget  Skattekonsulent 


