
FACT SHEET 

AUTOMATED CUSTOMS DATA  

AS A SERVICE 

CGI kan med LTS – Logistics Trading 

Services - levere en sammen-

hængende service, der garanterer, at 

data, relateret til fortoldning, kommer 

sikkert og korrekt fra virksomhed og 

speditør til SKAT.  

Servicen indeholder både datatrans-

mission, datakonvertering og over-

vågning af hele forløbet. 

 

GARANTI FOR EN 

SAMMENHÆNGENDE 

LØSNING 

CGI har i forvejen opgaven med 

videreudvikling, support og drift af 

SKAT’s systemer til behandling af 

tolddata.  

Derfor kan vi garantere en 

sammenhængende løsning. 
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Automated Customs 
Data as a Service 

ogistics Trading Services – LTS – er en cloud-løsning 

til automatiseret toldbehandling. Med LTS sparer du 

tid, undgår fejl og bliver klar til tiden. 

 

Implementeringen af EU’s nye toldkodeks, fra 1. maj 2016 og frem til 

2021, skaber udfordringer og stiller nye krav til erhvervslivet. Praktisk 

håndtering af de nye regler betyder betragtelige investeringer i 

system- og procesændringer. 

Vælg CGI og LTS for at sikre dig og din virksomhed en gnidningsfri 

indførelse af det nye toldkodeks. 

HVAD ER LTS? 

Logistics Trading Services (LTS) er en cloud-baseret standardløsning til 

håndtering af toldprocesser i forbindelse med ind- og udførsel af varer samt 

anvendelse af toldoplag.  

Løsningen understøtter hele toldprocessen, fra import fra lande uden for 

EU, over toldoplagsregnskab, og til salg/re-eksport til lande inden for eller 

uden for EU. 

LTS har følgende karakteristika: 

 Via et simpelt XML-baseret interface til dine kunders ERP-systemer 

overføres det nødvendige datagrundlag til/fra LTS 

 LTS’ brugergrænseflade giver herefter adgang til automatiserede 

processer for Inbound og Outbound toldprocesser samt toldoplag 

 Reports-modul indeholder prædefinerede rapporter og kan anvendes til 

generering af import- og eksportdokumenter 

 LTS består af de moduler, som er angivet i figuren her: 

  

 

L 



 

 

OM CGI  

Vi hjælper vores kunder til succes ved 

at bringe globale brancheløsninger og 

kompetencer til deres lokale dørtrin.  

Samtidig har vi en disciplineret tilgang 

til leverancer, som gør os 

markedsledende inden for it-projekter til 

tiden og inden for budget. Vores 

forretningsrådgivning, system-

integration og outsourcing services har 

en høj kvalitet, og ved hjælp af nye 

teknologier og strategier maksimerer vi 

vores kunders investeringer og 

bundlinje. Det afspejler sig i deres 

tilfredshed. I de seneste 10 år har 

kundetilfredsheden i gennemsnit været 

over 9 på en skala fra 1 til 10. 

CGI har 65.000 medarbejdere på 400 

kontorer i 40 lande. 

Læs mere på cgi.dk 
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For more information about CGI, visit 

www.cgi.com  

or email us at info@cgi.com. 

 

DET FÅR DU UD MED LTS 

 Reduceret tidsforbrug til arbejdet med fortoldninger og udførsler –  

fokus flyttes fra indtastning til kontrol 

 Minimeret risiko for fejl via automatisering 

 Øgede forretningsmuligheder hos dine kunder via den funktionalitet, 

som er understøttet i LTS 

 Øget indtjening på toldrelaterede forretningsprocesser 

 Dokumenterede processer i et fælles system ved kontrolbesøg fra 

SKAT 

 Sikkerhed for at leve op til fremtidens krav, da LTS-standardløsningen 

løbende ajourføres i takt med ændrede regler 

 

FÅ EN SAMMENHÆNGENDE LØSNING MED GARANTI FOR  

KORREKT AFLEVERING AF DATA 

CGI har mange års erfaring med en række systemer hos SKAT til 

behandling af tolddata. Derfor kan vi garantere en sammenhængende 

service, hvor data med garanti bliver afleveret korrekt til SKAT.  

 

 

Vi arbejder også med tolddata i andre lande. Kontakt os hvis din virksomhed 

har import-/eksport aktiviteter i flere lande. 

 

LYDER DET INTERESSANT? 

Tag en dialog med os – kontakt: 

CGI Danmark A/S 

E: cgi.dk@cgi.com 

M: +45 44 78 40 00 

SKAT 

Virksomhed 

Speditør 


