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Hannemanns Allé 25 

2300 København S 
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Telefon: 72 22 28 10 

 

10. november 2022  

 

Vigtige ændringer i EMCS fra februar 2023  
– forbered dig nu 

Vi skriver til dig, da EMCS (Excise Movement and Control System) bliver opda-

teret den 13. februar 2023, fordi nye regler træder i kraft.  

Din virksomhed kan være berørt af ændringerne 

Hvis du bruger EMCS eller blanket 22.069 til forsendelser mellem EU-

lande, kan du i dette nyhedsbrev læse om, hvordan du forbereder dig til  

versionsopdateringen. 

Hvis du ikke bruger blanket 22.069 eller EMCS, kan du se bort fra dette  

nyhedsbrev. 

 

Du skal nu registrere beskattede forsendelser i systemet EMCS 

Papirblanket 22.069 bliver digital. Derfor skal du fremover bruge EMCS, når du 

skal registrere beskattede forsendelser af dine harmoniserede punktafgiftspligtige 

varer (øl, vin, spiritus, tobak og mineralolier).  

Du finder blanket 22.069 på skat.dk/blanket22069. 

Du skal være registreret for at foretage beskattede forsendelser  

i EMCS 

Som noget nyt skal du være registreret som autoriseret modtager og/eller autori-

seret afsender. Med autoriseringerne kan vi skelne mellem vareforsendelser i 

EMCS, som allerede er beskattet, og vareforsendelser under afgiftssuspension. 

Det vil sige, at en autoriseret afsender kun kan sende til en autoriseret modtager.  

Bliv registreret som autoriseret modtager og afsender fra 1. januar 2023 

For at du kan foretage beskattede forsendelser, skal du registrere dig som autori-

seret modtager og/eller autoriseret afsender. Det gør du ved at udfylde en regi-

strerings-blanket for den punktafgift, du søger om at blive autoriseret modtager 

og/eller autoriseret afsender for.  

https://skat.dk/emcs
https://skat.dk/data.aspx?oid=85126
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De opdaterede blanketter er tilgængelige fra 1. januar 2023, og kan allerede i de-

cember 2022 være opdateret. Du kan se, at en blanket er opdateret, hvis formåls-

beskrivelsen for en blanket indeholder info om beskattede forsendelser.  

Du finder blanketterne herunder og på skat.dk/blanketter: 

• 22.046 (Afgift af spiritus, vin og øl)  

• 23.016 (EU-handel med visse særlige mineralolieprodukter) 

• 23.027 (Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie mv., gas (LPG) 

og benzin samt energiafgifter af bioolier mv. og metanol) 

• 29.104 (Afgift af tobak) 

Vi anbefaler, at du registrerer dig i god tid, hvis du vil være klar inden den 13. 

februar 2023. 

Verificer afgiftsnumre på SEED on Europe 

Som noget nyt kan du nu tjekke, at din varemodtager kan modtage beskattede for-

sendelser. På SEED-on-Europa på EU-kommissionens hjemmeside kan du sikre 

dig, at varemodtager er berettiget til at få varerne sendt beskattet eller ubeskattet. 

Bemærk, at der højest kan verificeres 10 afgiftsnumre i den samme ansøgning.  

Registrer, og betal som autoriseret modtager eller afsender 

Når du har kvitteret for en forsendelse, som er beskattet i afsenderlandet, skal du 

indberette og betale, som du plejer i TastSelv Erhverv. I TastSelv Erhverv kan du 

se, at du er registreret som autoriseret modtager. Her skal du indberette din afgift 

eller 0-indberette, hvis der ikke har været aktivitet i den pågældende periode. 

Afsender kan søge om godtgørelse for afgiften for forsendelsen i afsenderlandet. 

Hvis du er autoriseret afsender, kan du søge om godtgørelse via godtgørelses-

blanketten, som du finder på skat.dk/blanket29002.  

Midlertidig registrering når du forhåndsanmelder en konkret forsendelse 

Hvis du undtagelsesvis sender harmoniserede punktafgiftspligtige varer, hvor 

forsendelsen er beskattet, kan du bruge de nye registreringstyper midlertidig au-

toriseret afsender og midlertidig autoriseret modtager. I stedet for at registrere 

dig til at bruge EMCS og at registrere punktafgift i TastSelv Erhverv, kan du for-

håndsanmelde den enkelte forsendelse og afregne afgiften. Hvis du er midlertidig 

autoriseret afsender, kan du få godtgørelse for din afgift, fordi varerne overgår til 

forbrug i et andet land.  

Du kan læse mere om midlertidig registrering til forsendelse af harmoniserede 

punkt-afgiftspligtige varer på Køb af varer fra EU-lande.  

Udskift skemaer, hvis du bruger B2B-løsning  

Hvis du fortsat kun vil bruge EMCS via skat.dk (TastSelv Erhverv-løsningen), 

kan du gå videre til næste afsnit.  

https://skat.dk/data.aspx?oid=56080
https://skat.dk/data.aspx?oid=2273764
https://skat.dk/data.aspx?oid=108364
https://skat.dk/data.aspx?oid=108511
https://skat.dk/data.aspx?oid=108511
https://skat.dk/data.aspx?oid=2348421
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/help/index.jsp?Lang=da
https://skat.dk/data.aspx?oid=84424
https://skat.dk/data.aspx?oid=2244684
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Hvis din virksomhed har integreret EMCS i jeres eget system (B2B-løsningen), 

skal du udskifte de nuværende skemaer til de nye skemaer, så du kan sende og 

modtage beskeder i det nye format fra den 13. februar 2023.  

De nye B2B-skemaer ligger allerede klar, og du finder dem på github.com/skat: 

• Nye skemaer til B2B 

• Nuværende skemaer til B2B 

• Sammenligning af de nuværende skemaer og de nye skemaer  

(de røde linjer bliver grønne i de nye skemaer) 

• Opdateret testdata. 

Du kan bruge EMCS via skat.dk, hvis du ikke når at udskifte skemaerne inden 

den 13. februar.  

Du kan finde en vejledning til at bruge B2B-løsningen på skat.dk/emcs. 

Nødprocedure på EMCS 

Hvis EMCS ikke er tilgængelig, og du skal registrere ubeskattet eller beskattet 

forsendelse, kan du bruge nødprocedureblanketterne: 22.074 - 22.079, som du 

finder på skat.dk/blanketter.  

Tilladelsen til nødprocedure fremgår på Driftsmeddelelser. 

Skriv platograd for øl  

Hvis du i EMCS vælger et EU-land, der anvender platograd (indbrygningsgrad 

for øl i beregning af afgift), vil der være et obligatorisk felt for platograd, som du 

skal udfylde.  

Brutto- og nettovægt bliver til brutto- og nettomasse 

Brutto- og nettovægt i EMCS ændres til brutto- og nettomasse. Nedenfor kan du 

se, hvordan du fremover skal skrive det: 

• Hvis en masse er større end 1 kg, kan du afrunde til nærmeste kg.  

• Hvis en masse er mindre end 1 kg, skal det skrives i decimaltal med punktum. 

Her er eksempler på, hvordan du angiver masse for pakker mindre end 1 kg: 

− 123 gram skal skrives 0.123  

− 3 gram og 40 milligram skal skrives 0.00304 

− 654 milligram skal skrives 0.000654 

  

https://github.com/skat
https://github.com/skat/emcs-b2b-ws/tree/feature/emcs_phase_4.0/schema
https://github.com/skat/emcs-b2b-ws/tree/master/schema
https://github.com/skat/emcs-b2b-ws/compare/feature/emcs_phase_4.0?diff=split
https://github.com/skat/emcs-b2b-ws-test-data/tree/feature/emcs_phase_4.0
https://skat.dk/emcs
https://skat.dk/data.aspx?oid=56100
https://skat.dk/data.aspx?oid=5001
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Giv flere oplysninger om dine alkoholholdige drikkevarer, når du 

opretter en forsendelse 

Når du opretter en forsendelse, skal du skrive varens produktnavn. Skriv også al-

der eller modningsperiode, hvis det står i varens beskrivelse eller mærkning. Det 

skal fremgå tydeligt, hvad alkoholprocenten er. Skriv kun alkoholprocenten i tal 

uden procenttegn. 

Opdatering af produkt- og KN-koder i EMCS og i nødprocedure-

blanketter 

I skemaet nedenfor kan du se de nye produkt- og KN-koder, som vil gælde fra 

den 13. februar 2023: 

Produktkode KN-kode KN-kodebeskrivelse 

E200 15180095 Uspiselige blandinger eller præparater af animalsk eller af animalsk og vegetabilsk fedt 

og olier og deres fraktioner 

 22082012 Cognac opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derun-

der 

 22082014 Armagnac opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller der-

under 

S200 22082016 Brandy de Jerez opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter el-

ler derunder 

S200 22082018 Brandy eller Weinbrand opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 

liter eller derunder. Gælder ikke Brandy de Jerez 

S200 22082019 Spiritus opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derun-

der. Gælder ikke cognac, armagnac, brandy eller weinbrand 

 22082026 Grappa opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af 2 liter eller 

derunder 

S200 22082028 Spiritus opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af 2 liter eller 

derunder. Gælder ikke grappa 

 22082062 Cognac opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af mere 

end 2 liter 

S200 22082066 Brandy eller weinbrand opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 

mere end 2 liter 

S200 22082069 Spiritus opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af mere end 2 liter. 

Gælder ikke cognac, brandy eller weinbrand 

 22082086 Grappa opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af mere end 

2 liter 

S200 22082088 Spiritus opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af mere 

end 2 liter. Gælder ikke grappa 

E410 27101250 Andre varer, med blyindhold over 0,013 g pr. liter 

E470 27101966 Brændselsolie med indhold af svovl, ikke indholdende biodiesel, med over 0.1 vægtpro-

cent, men ikke over 0.5 vægtprocent 

E470 27101967 Brændselsolie med indhold af svovl, ikke indholdende biodiesel, med over 0.5 vægtpro-

cent 

E430, E440 27102016 Gasolier med indhold af svovl indeholdende biodiesel over 0.001 vægtprocent men ikke 

over 0.1 vægtprocent 

E470 27102032 Brændselsolie med indhold af svovl indholdende biodiesel ikke over 0.5 vægtprocent 

E470 27102038 Brændselsolie med indhold af svovl indholdende biodiesel over 0.5 vægtprocent 
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Nedenfor ser du de koder, der forsvinder og ikke længere kan bruges fra den  

13. februar 2023: 

Produktkode KN-kode KN-kodebeskrivelse 

S200 22082027 Brandy de Jerez – I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder 

S200 22082029 Spiritus opnået ved destillation af druevin eller drue pomace i beholdere af 2 liter eller 

derunder. Gælder ikke Cognac, Armagnac, Grappa og Brandy de Jerez 

S200 22082040 Rådestillat – I beholdere med indhold over 2 liter 

S200 22082064 Armagnac ikke rådestillat - I beholdere med indhold over 2 liter 

S200 22082087 Brandy de Jerez – ikke rådestillat – I beholdere med indhold over 2 liter 

S200 22082089 Spiritus opnået ved destillation af druevin eller drue pomace i beholdere af mere end 2 

liter. Gælder ikke Cognac, Armagnac, Grappa og Brandy de Jerez 

E410 27101251 Andre varer, med blyindhold over 0,013 g pr. liter med oktantal (RON) under 98 

E410 27101259 Andre varer med blyindhold over 0,013 g pr. liter med oktantal (RON) 98 og derover 

E470 27101964 Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men 

ikke over 1 vægtprocent 

E470 27101968 Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent 

E430, E440 27102015 Gasolier med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtpro-

cent 

E430, E440 27102017 Gasolier med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent 

E470 27102031 Brændselsolier med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent 

E470 27102035 Brændselsolier med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1 vægtpro-

cent 

E470 27102039 Brændselsolier med indhold af svovl over 1 vægtprocent 

 

Tjek status på dine forsendelser uden login 

Husk, at du fortsat kan tjekke status over dine forsendelser i EMCS uden at logge 

på via EU-servicen ARC Follow-up. Læs mere på skat.dk/arc-follow-up.  

Love og regler  

De nye regler står i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Du finder loven på retsinfo.dk 

ved at søge på nr. og årstal.  

Har du spørgsmål?   

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 28 10.  

Læs mere om EMCS på skat.dk/emcs.   

 

Venlig hilsen 

Skattestyrelsen 

https://www.skat.dk/arc-follow-up
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1240
https://www.retsinfo.dk/
https://www.skat.dk/emcs

