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Så kan du påverkas av Brexit – och såhär kan du minimera
konsekvenserna.
Brexit kommer påverka alla svenska företag som direkt eller indirekt handlar med Storbritannien. Det
påverkar er som importerar brittiska insatsvaror, er som säljer tjänster till Storbritannien och er som
har brittiska anställda. Brexit kommer slå brett, men hur hårt slaget blir beror på hur exponerade
enskilda företag är mot Storbritannien, och hur vårens förhandlingar slutar.
Själva utträdet genomförs den 31 januari 2020 men därefter påbörjas en övergångsperiod som
åtminstone gäller fram till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU-regler fortsatt
gälla i Storbritannien och den direkta påverkan på företag lär därför vara minimal. Samtidigt ska EU
och Storbritannien förhandla fram ett frihandelsavtal, något som vanligtvis tar flera år. Om
Storbritannien och EU misslyckas med detta, och om Storbritannien står fast vid att inte förlänga
övergångsperioden, riskerar vi därför fortfarande ett avtalslöst utträde vid årsskiftet 2020/2021. Av
den anledningen, och eftersom vi fortfarande inte vet vad avtalet med Storbritannien kommer
innehålla, kan det vara bra att fortsatt förbereda sig för det värsta.

Grundläggande frågor att ställa sig
•

Exporterar eller importerar ni varor från Storbritannien?

•

Jobbar ni med underleverantörer från Storbritannien eller köper tjänster från företag baserade
i Storbritannien?

•

Handlar ni i dag med länder utanför EU? I så fall kan det ge värdefull kunskap kring
den framtida handeln med Storbritannien, om inte så kan det vara dags att läsa på.

•

Oavsett vad som händer i framtiden kommer reglerna ändras, och allt tyder på att det
kommer bli knepigare att handla med Storbritannien. Handeln lär bli mer tidskrävande och
leda till högre administrativa kostnader. Har ditt företag kapacitet att hantera detta eller kan
ni behöva stöd?

•

Vart i leveranskedjan befinner ni er? Ni har olika ansvar om ni är grossister, tillverkare
eller leverantörer. Kolla upp vilket ansvar just ni har.

Åtgärder att vidta vid ett avtalslöst utträde
•

Gör en riskanalys och se över hur ni bör agera utifrån värsta tänkbara scenario.

•

Handel med Storbritannien lär innebära ökade tullkostnader. Kolla vilka tullsatser som i dag
gäller för varor ni importerar och exporterar till länder utanför EU. Skriv upp varukoder för
varor som kan omfattas. Ni kan också behöva tulltillstånd. Se då till att skaffa sådana i god
tid. Läs mer här.
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•

Ni kan behöva dokument såsom ursprungscertifikat, varudeklaration och
värdeuppskattning kring varor ni exporterar. Information om detta kan hittas här.

•

Det kan vara möjligt att få tullnedsättning vid återimport och återexport ifall varorna
är bearbetade i EU eller Storbritannien. Ansökan om detta kan göras hos Tullverket.

•

Om era leverantörer eller underleverantörer är så kallade certifierade ekonomiska
aktörer (Authorized Economic Operator) så kan detta medge förenklad tullhantering. Se
mer information här.

•

Köper ni varor från ett land utanför EU för att sedan distribuera till Storbritannien? I så fall
kan ni slippa avgifter för både import till EU och export till Storbritannien. Mer
information om detta finns på Tullverkets hemsida här och här.

•

Det finns många varor som handlas fritt inom EU men där det behövs tillstånd för att
importera från tredje land. Om ni känner er osäkra kring om varor ni handlar med omfattas
av detta regelverk kan ni hitta information här.

•

Om Storbritannien lämnar utan ett utträdesavtal kan det få effekt för moms och punktskatter
vid handel med varor och tjänster till Storbritannien. Här reder Skatteverket ut hur påverkan
kan ske.

•

Importerar ni varor från länder som EU har frihandelsavtal med som sedan säljs vidare i
Storbritannien? Även här kan det uppstå tullar. På Kommerskollegiums hemsida kan ni
hitta information om vilka länder EU har frihandelsavtal med.

•

Importerar ni insatsvaror från Storbritannien som ni sedan säljer vidare till ett land som EU
har frihandelsavtal med? Då kan det uppstå risk att varorna inte blir tullfria eftersom de
eventuellt inte uppfyller kraven kring EU-ursprung. På Kommerskollegiums hemsida kan ni
hitta information om vilka länder EU har frihandelsavtal med.

•

Incoterms (International Commercial Terms) är ett antal regler som preciserar
ansvarsområden, risker och kostnader som är inblandade vid transport av varor från säljare till
köpare. Dessa används vid internationell handel och kan vara viktiga att känna till vid
framtida handel med Storbritannien.

•

Olika införsel/utförselorter kan innebära olika lång väntetid vid import/export ifall det uppstår
fysiska kontroller. Det kan vara värt att redan nu undersöka hur situationen ser ut för era varor.

•

Tänk på att handeln kan bli mer tidskrävande och det är viktigt att fundera på hur långa
förseningar ni klarar. Om ni handlar med exempelvis matvaror eller annat som är
tidskänsligt kan det vara dags att se över alternativa möjligheter.

•

Ta kontakt med era partners, underleverantörer och andra för att se om de är beredda
på komplikationer som kan uppstå.

•

Det kan också vara läge att se över vilka avtal ni har och hur de påverkas av Brexit.
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•

Är era varor CE-märkta? Om så är fallet kan det vara möjligt att du kommer kunna handla
fritt med dessa även i framtiden. Läs mer här.

•

Det finns ibland skillnader mellan produktregelverken inom EU och mellan EU och tredje
land. Här reder Swedac ut begreppen och här är EU-kommissionens information om
hanteringen av produktregelverk. När Storbritannien lämnar EU kan ni behöva licenser
för handel i Storbritannien.

•

Om du handlar med så kallade restriktionsvaror, exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter,
läkemedel, kemikalier eller krigsmateriel, kan ni komma att behöva särskilda dokument.

•

Överför ditt företag data mellan Storbritannien och Sverige, exempelvis personinformation? Var i
så fall beredda på att nya regler kan tillkomma efter Brexit. GDPR gör skillnad på data inom EU
och data mellan EU och tredje land, se över hur dessa skillnader påverkar ert företag.

Frågor att hålla sig uppdaterad kring
•

E-handel som i dag fungerar friktionsfritt mellan Sverige och andra länder kan komma
att kompliceras. Var beredda på att anpassa er till nya regelverk i Storbritannien.

•

Varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter som gäller inom EU kommer inte
längre gälla i Storbritannien.

•

Det är osäkert vilka regler som kommer gälla för brittisk personal i Sverige och svensk
personal i Storbritannien. Var beredd på försvårade regler för arbetstillstånd, erkännande
av yrkesmässig kompetens, förändrade regler för sjukvård och liknande.

