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Vedrørende høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen
Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg har læst det fremsendte materiale med stor
interesse.
Omkring implementeringen af lov nr. 1881 af 29. december 2015 (omtalt i lovforslag
nr. L 23 af 7. oktober 2015)” Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste
(PET) og toldloven” i toldbehandlingsbekendtgørelsen, så har vi følgende bemærkninger:
§ 85 b. – Stk. 1
Her ser vi gerne en mulighed for også at videregive relevante oplysninger til andre
myndigheder – F.eks. ”Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)” (misbrug
af dagpengereglerne).
§ 85 b. – Stk. 2
Her ser vi gerne en mulighed for også at behandle oplysninger som nævnt i bilag 1 nr.
17 ”Alle indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger (Advanced
Passenger Information))”.
Omkring ændringerne til SKATs sikkerhedsstillelsesordning:
§64
Det tidligere stk. 2 i den nuværende bekendtgørelse er faldet bort.
Stk. 2. Varemodtagere og -afsendere, der ønsker at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel

toldskyld, jf. stk. 5 og toldlovens § 30, stk. 3, nr. 1, og § 30, stk. 4, skal efter ansøgning hos SKAT have bevilling hertil. Ved udstedelse af bevillingen skal SKAT lægge vægt på, om der er risiko for afgiftstab. SKAT skal i
den forbindelse lægge vægt på, om varemodtageren eller –afsenderen
1) har positiv egenkapital, og
2) ikke har gæld for told, afgifter eller direkte skatter.
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Umiddelbart syntes det forket at den danske stat, der jo administrere og ”underskudsdækker” sikkerhedsstillelsesordningen, skal påtage sig risikoen for virksomheder, der
allerede har gæld og/eller negativ egenkapital.
Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg ser gerne at den tidligere § 64, stk. 2 bibeholdes.
Med henvisning til ovenstående støtter Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg op om
de fremsendte ændringer.
Har I spørgsmål mv. kan I kontakte formand for Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg, Kim Andersen, på telefon 25 42 03 28 eller mail Kim.K.Andersen@skat.dk.
Med venlig hilsen
Jan Nørner / jn@dts.dk.
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