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7 saker att tänka på inför Brexit!
Storbritannien lämnade EU i slutet av januari 2020. Sedan början av februari pågår en övergångsperiod fram 
till slutet av 2020.

Under denna övergångsperiod kommer de nuvarande reglerna att fortsätta att gälla inom samtliga politiska och 
ekonomiska områden som om Storbritannien fortfarande var medlem i EU. EU och Storbritannien förhandlar 
löpande om sitt framtida förhållande i ett frihandelsavtal (FTA) under 2020. Detta gäller dock bara de 
underliggande skatter och tullar, inte det faktum att tulldeklarationer måste göras. Förhandlingar om det 
framtida förhållandet mellan Storbritannien och EU har ännu inte avslutats, men resultatet är dock osäkert. 

Möjliga scenarier 
Från och med den 1 januari 2021 kommer villkoren för ekonomiskt samarbete mellan de två parterna att 
dikteras av ett nytt frihandelsavtal (FTA). 

I avsaknad av ett frihandelsavtal (“no-deal Brexit”) kommer ekonomiska förbindelser mellan EU och 
Storbritannien emellertid att regleras av reglerna från Världshandelsorganisationen. Tullar kommer att tillämpas 
på tredjeländer för närvarande, reglerna för fakturering av moms kommer att ändras, reglerna för 
avgiftsskyldighet kommer att förändras - dessa och många andra handelshinder skulle utgöra nya krav för 
internationell handel.  

Oavsett vilken typ av avtal EU och Storbritannien kommer att enas om, måste alla varor som importeras eller 
exporteras mellan parterna efter övergångsperioden tilldeklareras. Detta gäller för alla varor, även om inga 
tullar tas ut. Detta kommer att skapa betydande extrakostnader och byråkrati för företag som handlar med 
Storbritannien. 

För att säkerställa att du är fullt förberedd har vi utarbetat en checklista åt dig. Här listas de sju viktigaste 
sakerna du bör göra före utgången av 2020. Med tips från Gerlach tullspecialister kommer du att minimera 
osäkerheten i Brexit för ditt företag.



  Ansök om ett EORI-nummer

Vad är ett EORI-nummer?  
Förkortningen EORI står för “Economic Operators ‘Registration and Identification number”. Det är ett nummer 
för skatteregistrering och identifiering av ekonomiska aktörer. 

För närvarande behöver du bara ett EORI-nummer i handeln med länder utanför EU, eftersom det krävs för 
friställande av tullgods. Efter Brexit behöver du det också för handel med Storbritannien. 

Du kan ansöka om detta nummer via www.tullverket.se. Du kommer att få ditt EORI-nummer via e-post, 
normalt inom tre arbetsdagar. 

Dessutom accepteras EORI-nummer som utfärdats av Storbritannien inte av EU-länderna efter Brexit. 
Registrera dig därför för ett EU EORI-nummer om du vill fortsätta sömlöst med import eller export av varor till / 
från EU. Om du för närvarande har ett EORI-nummer utfärdat av en annan EU-medlemsstat än Storbritannien 
måste du om du vill fortsätta agera från den brittiska marknaden också få ett EORI-nummer i Storbritannien för 
import och export till/från Storbritannien efter Brexit.

 Ta reda på varukoderna för dina produkter

Känner du till varukoden för din produkt? 
Varorna du levererar bör identifieras med en exakt, internationellt erkänd varukod, eftersom detta säkerställer 
att tullen tillämpar rätt tullar och skatter. Denna kod är också känd som HS-koden (Harmonized System).

Varukoden används bland annat för att fastställa de tullar och skatter som gäller i varje land som du skickar 
varor till. De avgifter som kommer att gälla i EU vid import från Storbritannien (och vice versa) är ännu inte 
fastställda. 

Använd länkarna nedan för att identifiera varukoden för dina produkter https://www.gov.uk/guidance/
ask-hmrc-for-advice-on-classifying-your-goods eller https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-
classification-system alternativt på tulltaxan.tullverket.se 

	 Se	över	behov	av	licencer	eller	certifieringar	för	dina	produkter

Kräver	din	produkt	ytterligare	licenser	eller	certifieringar?

 I ett antal fall krävs licenser:
 y För varor som anses vara militära eller som potentiellt har en dubbel användning.
 y Varor som kontrolleras enligt handelsavtal som Washingtonavtalet eller Kimberley-processen. CITES-

dokumentation krävs för handel med hotade arter med mera.
 y Om varor tillfälligt exporteras / importeras, rekommenderas en ATA-carnet för att undvika tullar. Kontakta 

lokal handelskammare för mer information.      

Ursprungsintyg kan krävas i destinationslandet. Mer information finns på:
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport.4.6ac2c843157b7beb007322.html och 
https://trade.ec.europa.eu/



 Var observant för exportkontroller

Är dina varor föremål för exportkontroller?
Exportkontroll innebär att leverans av vissa varor (varor, teknik eller databehandlingsprogram) inte får ske utan 
tillstånd. Detta är till exempel fallet om varorna är krigsvapen eller så kallade produkter med dubbla 
användningsområden, dvs. varor som kan användas i den civila sektorn men också kan användas för militära 
ändamål. Detta gäller även antikviteter och andra varor.

 Få ditt momsregistreringsnummer bekräftat  
	 (avser	företag	registrerat	i	UK	eller	filial)

Har du bekräftat ditt brittiska momsnummer?
Den brittiska regeringen har meddelat att regler för uppskjutande av mervärdesskatt kommer att tillämpas på 
Storbritanniens import för de importörer som låtit registrera sig för moms. Mer information finns på www.gov.uk.

	 Öppna	ett	konto	för	uppskjuten	tullskuld	(tullkredit)	i	Storbritannien	
	 (för	UK-importörer)

Har du ett konto för importtullar och moms?
Genom att öppna ett uppskjutningskonto i Storbritannien kan du skjuta upp betalningen av importtullar och 
moms på varor som importeras till Storbritannien. 
Ansök om kontot på www.gov.uk. (gäller för UK-importörer/filialer)

 Kontakta Gerlach Customs

Har du frågor eller funderingar kring Brexit eller tullärenden i allmänhet, är du varmt välkommen att kontakta 
oss.  

Vi kan hjälpa dig med delar av din tulladminstration men du kan också välja att låta oss hantera allt arbete 
avseende ditt företags tullärenden. 

Kontakta oss på Gerlach, den ledande neutrala leverantören av tulltjänster i Europa. Med vårt nätverk av
170 kontor i 27 europeiska länder och mer än 750 tullspecialister täcker vi hela spektrumet av tulltjänster, från
import, export och transitering samt tullklarering till komplexa tulllösningar, utvärdering av logistikkedjor och
tullkonsultation.

Customs. Simply cleared.

Vill du förbereda dig för Brexit, kontakta våra Tullspecialister på Gerlach, så hjälper vi dig och ditt företag

Kontakta oss på: info.se@gerlach-customs.com

Mer information hittar du på: 
https://gerlach-customs.com/customs-consultancy/brexit/


