EUTK - Oversigt
e-læringsmodul
Dette letanvendelige e-læringsmodul indeholder
en oversigt over EU-toldkodeksen (EUTK).
Det fokuserer på centrale funktioner, virkningerne
på toldmyndigheder og erhvervsdrivendes arbejde,
samt de vigtigste fordele for begge.

For at få fuldt udbytte af potentialet ved dette
kursus anbefaler vi, at kurset integreres i dit eget
undervisningsprogram, og at der udvikles et fuldt
blandet læringsprogram.

Målgruppe
Alle toldembedsmænd og erhvervsdrivende, der
har behov for en hurtig oversigt over EUTKlovgivningen og dens fordele.

Tilgængelige sprog
Dette modul findes på 22 EU-sprog.
For den aktuelle situation henvises til tabellen på
EUROPA’s website.

Læringsmål
Ved afslutning af dette 105-minutters kursus vil du
have lært om:
-

EU-toldkodeksen (EUTK) generelt
Rammerne for EUTK og dens vigtigste
procedurer og fordele efter hvert toldemne
EUTK’s indvirkning på både den offentlige og
private sektor.
tidsrammerne for overgangene til EUTK
de forskellige retsakter i EUTK-pakken:
Delegeret forordning (DF),
gennemførelsesforordning (GF) og delegeret
forordning om overgangsordninger (DFO).

Særlige forhold vedrørende dette modul
De vigtigste EUTK-funktioner og fordele er beskrevet grundigt for
hver toldaktivitet.
I dette modul er du frit stillet med
hensyn til at konsultere et hvilket
som helst af disse
interesseområder ved at klikke på
det tilsvarende punkt.

Generelle funktioner
Du kan afbryde kurset. Når du åbner kurset igen,
kan du starte derfra, hvor du forlod kurset. De
afsluttede afsnit er anført med gult i menuen.
Du finder en sammenfatning af de mest relevante
oplysninger i kursusbiblioteket i et format, der kan
udskrives.

Sådan startes og anvendes disse elæringskurser
-

-

-

Download e-læringsmodulet frit ved brug af
download formularen.
For .iso, .exe, .html og .html5 vælges den normale
zip-mappe.
For .scorm-versionen, der skal integreres i dit
LMS-system, vælges (scorm) zip-mappen.
Læs Kvikstartguiden, som du finder i den
downloadede zip-mappe. Her får du at vide,
hvordan du installerer kurserne i dit system.
Brugen af kurset kræver ikke noget stort
kendskab fra kursisternes side om
informationsteknologi.
Ved tekniske problemer kontaktes først din lokale
administrator. Hvis problemet varer ved, sendes
beskrivelsen (herunder screenshots) til taxud elearning@ec.europa.eu

Hvordan blev kurserne udviklet?
Dette kursus er et af modulerne i et omfattende
EUTK EU e-læringsprogram (se EUROPA-webstedet).
Dette EUTK EU e-læringsprogram kan følges som
et fuldstændigt program.
Modulerne er imidlertid opbygget, så der er
mulighed for at vælge et enkelt modul i
overensstemmelse med dine faglige
kompetencebehov.
Kurserne blev udviklet under Told 2020programmet. Indholdet af EUTK elæringsprogrammet blev oprettet af en
projektgruppe sammensat af en pulje af
toldeksperter fra nationale forvaltninger og den
private sektor i tæt samarbejde med EuropaKommissionens Generaldirektorat for Beskatning og
Toldunion.
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