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MEDLEMSSEMINARIUM
”NU ÄR BREXIT HÄR”



Introduktion - Jesper Öhrn, Västsvenska Handelskammaren
_________________________

Brexit –Vad behöver du som företag tänka på ?
Christopher Wingård, Brexitsamordnare Kommerskollegium

Tull & Logistik –Vad händer efter 31/12 ?
Peter Hellman, Expert Tull- & Handelstekniska frågor, Västsvenska Handelskammaren
_________________________

Panelsamtal –Vad innebär Brexit för företagen och handeln?
Christopher Wingård, Brexitsamordnare Kommerskollegium
Anders Ekblad, Director Corporate Strategy, Volvo Group
Peter Hellman, Expert Tull- & Handelstekniska frågor, Västsvenska Handelskammaren
_________________________

Q&A´s (live och via chatten!)

Agenda
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Nu tickar klockan för 
Brexit…..

31 JAN
”Brexit Day” 
Övergångs-

period

MARS -
Förhandlingar
handelsavtal

JULI
Deadline 

Förlängning 
övergångs-

period

15-16 
OKT

Europeiska
Rådet 
träffas

31 DEC
Har man 
nått ett 
avtal?

JA –Vi startar ett 
nytt förhållande 
med EU

NEJ – Utträde 
utan handelsavtal
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VI TAR ER PÅ PULSEN INNAN VI KÖR 
IGÅNG…
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Christopher Wingård
Brexitsamordnare
Kommerskollegium



Brexit – vad ska vi förbereda oss på?
Christopher Wingård, 14 oktober 2020



Sveriges myndighet för utrikeshandel, 
EU:s inre marknad och handelspolitik



Brexitläget
Fortsatt låst mellan parterna 
- statsstöd och fiske blockerar 
- UK Internal Market Bill

Tidplan:
• Europeiska Rådet mitten 15-16 oktober
• ”Tunnel” eller ”u-båt”?
• 1 januari 2021 övergångsperioden över

Är det möjligt att nå ett avtal?
• Ja! Arbete pågår trots låsning



Frihandelsavtal

• Gissningsvis likt nyare avtal 
• Tullfritt/kvotfritt + RoO
• Troligen inte lika ambitiöst som 

andra avtal

No-deal

• Tullar
• WTO-regelverket grund
• ”Som att handla med USA”



Exempel ursprungsregler

• Helt nytt regelverk för de som inte 
är vana vid frihandelsavtal

• UK blir tredjelandsmaterial

• Självcertifiering lär bli modellen i 
ett eventuellt avtal.



Hur går det att förbereda sig?

- Nyhetsrapportering
- UK Global tariff och BOM
- Informationskällor



Källa: Politico



Källa: Financial Times



Hur går det att förbereda sig?

• Håll dig uppdaterad om 
förhandlingsläget

• Se över exponering gentemot UK –
både varor och tjänster

• Tillstånd utfärdade i UK kan bli 
ogiltiga

• UK Global Tariff och Border 
Operating Model



Bra informationskällor:

Kommerskollegium

Tullverket Frågor & Svar

EU-kommissionen

https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/efter-brexit/
https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel/fragorochsvarombrexit.4.153f8c8c16ffad23c223cae.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sv




Christopher.wingard@kommerskollegium.se

mailto:Christopher.wingard@kommerskollegium.se
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Peter Hellman
Expert Tull & Handelsteknik

Västsvenska Handelskammaren



BREXIT

Vad händer efter 31/12?



Vad händer med tullhanteringen?

• Under alla förhållanden så kommer det krävas tullklarering från och till EU efter 2021-01-01!

• Storbritannien kommer att ge importörer uppskov med tullklarering av varor från EU, 
tulldeklarationen ska vara gjord senast 2021-06-30!

• Ökad administration samt ökade kostnader på grund av krav på tullklarering.

• Krav på tillstånd för vissa varor, t.ex. varor med dubbla användningsområden.

• Ökade krav på dokumentation vid export och/eller importtillfället.



Vad gäller på andra sidan?

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreview
FormATpubli.htm?datacat_id=AT&uri=publi



U.K. nu med i Common Transit Convention (CTC)

HRMC (HM Revenue and Customs) meddelar 
att man nu har lyckats få Storbritannien att bli 
medlem i transit överenskommelsen som är 
mellan följande länder; 

• EU (27) 

• EFTA (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz) 

• Makedonien 

• Serbien 

• Turkiet 



Kommer föranmälan att krävas för Storbritannien?

Storbritannien är utanför Schengen samarbetet.

”Worst case scenario”, sändningen måste vara 
föranmäld 24 timmar innan lastning på fartyget som 
lämnar EU för transport till tredjeland.

Exempel;
Sändning som lastas i Göteborgs hamn fredag kl 20:00, 
måste vara klarerad för export redan på torsdag.

Hur kommer detta att påverka de företag som har 
export till Storbritannien idag?



Föranmälan
Föranmälan av varor är ett elektroniskt meddelande som skall 
skickas till Tullen en viss tid innan varor förs ut från eller in till EU.

Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan.

24 timmar innan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU.SJÖ – Container 

SJÖ – Bulk/parti 4 timmar innan fartyget lämnar sista hamn i EU.

Flyg 30 minuter före avgång från den plats där flygplanet lämnar EU.

Väg 1 timma innan före avgång från utfartstullkontoret.

Järnväg 2 timmar före avgång från utfartstullkontoret.

Varför detta? Tullen skall ges möjlighet att kontrollera varor i enlighet 
med uppdraget att motverka så kallad tullbrottslighet.



Åtgärder som bör göras nu!

 Kontrollera hur stor handel ni har med Storbritannien.

 Kontrollera vilka varor ni handlar med (statistiskt nummer.)

 Kontrollera era interna rutiner vid internationell handel (utanför EU).

 Kontrollera med er transportör om de kommer kunna hantera tullklareringen.

 Kontakta er motpart i Storbritannien och fråga hur deras status är.

 Utse en projektledare som är ansvarig för att aktivt bevaka utvecklingen.



Anders Ekblad
Director Corporate Strategy

Volvo Group

Christopher Wingård
Brexitsamordnare
Kommerskollegium

Peter Hellman
Tull- & Handelsteknik

Västsvenska Handelskammaren

Jesper Öhrn
Chef Handel & Internationell Affärsutveckling

Västsvenska Handelskammaren

Ställ din fråga i 
chatten!





Christopher Wingård, 

christopher.wingard@kommerskollegium.se 

08-690 48 61

Peter Hellman, 

peter.hellman@vasthk.se

0724-538431

Jesper Öhrn, 

jesper.ohrn@vasthk.se

0727-418246

Vill du som är här diskutera vidare? 
Välkommen att stanna kvar!
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