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På given foranledning skal Dansk Told & Skatteforbund hermed tage kontakt med folketingspartiernes udvalgsmedlemmer i Folketingets Skatteudvalg.
Henvendelse skyldes den seneste tids bemærkninger omkring den danske toldkontrol og
de arbejdsopgaver, som medarbejderne fra SKAT har ved grænsen. Der har således været udtalelser fra Justitsminister Mette Frederiksen og fra FM Pernille Skipper, som
henholdsvis har gået på, at tolderen alene så efter øl og pantmærker!
I Dansk Told & Skatteforbund har forbundet nedsat et udvalg, som alene beskæftiger
sig med told, og udvalget forsøger at give konstruktiv input til de mange arbejdsopgaver, som er gældende for arbejdet inden for told - både vedrørende den legale og den
illegale kontrol.
Forbundets toldudvalg skal således gøre opmærksom på, at der er utal af arbejdsopgaver, som både er en følge af toldloven, EU-lovgivningen og efter bemyndigelse fra en
række øvrige ministerier.
Det drejer sig bl.a. om opgaver som kontrol af narko, grænseoverskridende kriminalitet,
varemærkeforfalskede produkter, våben, indførelsesforbudte varer, varer i henhold til
Washington-konventionen, afregning af indkøbte varer over en vis beløbsgrænse, kontakt til politiet, hvis der konstateres forhold, som er overtrædelse af udlændingelovgivningen mv. Samarbejdet med politiet er samlet i et såkaldt Politi-Told-samarbejde gennem etablering af PT-grupper.
Gennem en række år har forbundet gang på gang givet oplysning om, at der til stadighed mangler ressourcer til denne opgave, som er beskåret betydeligt i forhold til tidligere, hvilket betyder, at der skal foretages meget mere arbejde i det efterfølgende opklaringsarbejde, end hvis man styrkede grænserne.
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Det har samtidig undret forbundet, at man på dette område har sløjfet tjenestemandsansættelsen, når man i alle andre europæiske lande fortsat har denne ansættelseform, som
giver en sikkerhed for kontinuiteten og den fornødne loyalitet, som også er gældende
for det danske politi.
Forbundets toldudvalg vil gerne gå i dialog om de mange arbejdsopgaver, hvis det måtte
have Skatteudvalgsmedlemmernes interesse. Skatteudvalgsmedlemmerne må også gerne tilkendegive, hvorvidt man ønsker deltagelse i Toldudvalgets møder.
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