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INLEDNING
Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den
31 december 2020.3 Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och
i Förenade kungariket.4
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid
övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en
förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt
från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden5 och EU:s tullunion samt på
området för mervärdesskatt och punktskatt.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situationen som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
tillkännagivande förklaras också vissa relevanta separationsbestämmelser i
utträdesavtalet (del B nedan), samt de regler som är tillämpliga i Nordirland efter
övergångsperiodens utgång (del C nedan).

Råd till berörda aktörer
För att hantera de konsekvenser som anges i detta tillkännagivande rekommenderas
berörda aktörer särskilt följande:
1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet), EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.

3

Övergångsperioden får, före den 1 juli 2020, förlängas med högst ett eller två år (artikel 132.1 i
utträdesavtalet). Förenade kungarikets regering har hittills uteslutit en sådan förlängning.

4

Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.

5

Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.
2

– Bedöma behovet av att vara etablerade i EU.
– Anpassa distributionskanalerna.
A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är inte längre EU-reglerna om företags försäljning av
varor till konsumenter på nätet tillämpliga på Förenade kungariket 6. Detta får särskilt
följande konsekvenser:
1.

KÖPEAVTAL
1.1.

EU-lagstiftningen om e-handel
I EU-lagstiftningen föreskrivs att aktörer som tillhandahåller
informationssamhällets tjänster, t.ex. nätbutiker eller internetbaserade
marknadsplatser, och som är etablerade i EU omfattas av lagstiftningen i det
land där de är etablerade (ursprungslandsprincipen).
Efter övergångsperiodens utgång kommer företag etablerade i Förenade
kungariket som tillhandahåller informationssamhällets tjänster att omfattas av
varje enskild EU-medlemsstats jurisdiktion. Principen om ursprungsland i
EU-lagstiftningen gäller inte längre.
Mer information finns i Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU-lagstiftningen på området för elektronisk
handel och nätneutralitet7.

1.2.

Konsumentskydd
1.2.1.

Tillämplig lag
När en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare i ett annat
land som på något sätt riktar sin verksamhet till det land där
konsumenten är bosatt ska avtalet enligt EU-lagstiftningen i
allmänhet regleras av lagen i det land där konsumenten är
stadigvarande bosatt. Det är möjligt att välja en annan lag men det
valet kan inte beröva konsumenten det skydd som ges av lagen i
landet där konsumenten är stadigvarande bosatt och som enligt den
lagen inte kan avtalas bort.

1.2.2.

EU-lagstiftningen om konsumentskydd
I EU-lagstiftningen finns regler som skyddar en konsument som
köper varor av en näringsidkare. Dessa regler gäller särskilt

6

När det gäller tillämpligheten av EU-reglerna om tullar, punktskatt och varor på Nordirland, se del C i
detta tillkännagivande.

7

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sv#cnect
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information innan avtalet ingås, rätt att häva ett avtal inom 14 dagar,
oskäliga avtalsvillkor och otillbörliga affärsmetoder samt garantier.
Även om lagen i ett tredjeland väljs berövas konsumenten inte det
skydd som ges av lagen i det land där konsumenten är stadigvarande
bosatt.
Mer information finns i Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU-reglerna om konsumentskydd och passagerares
rättigheter8.
2.

PAKETLEVERANSER
2.1.

Tullformaliteter
Enligt EU-lagstiftningen omfattas varor som förs in till EU:s tullområde av
tullövervakning och eventuell tullkontroll. Varorna måste uppvisas för
tullmyndigheterna. Samma sak gäller varor som inhandlats på nätet och
därefter levereras som paketleverans från Förenade kungariket efter
övergångsperiodens utgång, oavsett om varorna sänds per post eller med
expressbudtjänst.
När det gäller tullklarering av sändningar anges följande krav i det regelverk
som gäller från och med den 1 januari 2021:
Sändningens
värde
Mindre
150 euro

än

Över 150 euro

Post

Express
− Summarisk införseldeklaration (ENS)9
− tulldeklaration med kraftigt reducerad
datauppsättning
− uppvisande för tullen

− ENS
− normal tulldeklaration
(reducerad datauppsättning
möjlig för varor till ett värde
av högst 1 000 euro)
− uppvisande för tullen

− ENS
− normal
tulldeklaration för
mervärdesskatt och
tulländamål
− uppvisande för
tullen

Punktskattepliktiga varor
Eftersom punktskattepliktiga varor inte är befriade från importtull för
sändningar till ett värde av högst 150 euro gäller inte ovannämnda förenklade

8

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sv#justmove

9

Fr.o.m. den 15 mars 2021.
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formaliteter. Det krävs därför en fullständig tulldeklaration för övergång till
fri omsättning.
Avgifter
I EU-lagstiftningen föreskrivs som allmän regel att inga avgifter ska tas ut för
tullförfaranden10. Post- eller expressbudoperatörer får dock ta ut en avgift för
hanteringen av tullförfaranden.
2.2.

Skatteaspekter
2.2.1.

Tullar

Enligt EU-lagstiftningen uppstår en tullskuld vid import främst genom att
icke-unionsvaror som omfattas av importtullar hänförs till tullförfarandet för
övergång till fri omsättning.
Mer information finns i Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU-reglerna om tullskuld och tullar11.
Sändningar till ett värde av högst 150 euro som skickas direkt från ett företag
i ett tredjeland till en konsument i EU är befriade från importtullar12. Denna
tullbefrielse gäller dock inte alkohol- och tobaksprodukter, parfymer och
luktvatten13.
2.2.2.

Mervärdesskatt

Enligt momsdirektivet14 ska mervärdesskatt betalas vid import av varor till
EU15 enligt den skattesats som gäller för leverans av samma varor inom
importmedlemsstatens territorium16. Mervärdesskatten ska betalas till
tullmyndigheterna vid tidpunkten för import, såvida inte importmedlemsstaten
tillåter att den beskattningsbara personen tar upp mervärdesskatten vid import
i sin momsdeklaration17. Beskattningsvärdet ska baseras på tullvärdet, men
påföras (om så inte redan har gjorts) a) skatter, tullar, avgifter och övriga
pålagor som ska betalas utanför importmedlemsstaten och de som ska betalas
10

Artikel 52.1 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269,
10.10.2013, s. 1).

11

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sv#tradetaxud

12

Artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för
tullbefrielse (EUT L 324, 10.12.2009. s. 23).

13

Artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009.

14

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt
(EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

15

Artikel 2.1 d i momsdirektivet.

16

Artikel 94.2 i momsdirektivet – tillämpliga momssatser i varje medlemsstat anges här:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_w
orks/rates/vat_rates_en.pdf

17

Artikel 211 i momsdirektivet.
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med anledning av importen, exklusive den mervärdesskatt som ska påföras,
och b) bikostnader såsom provisions-, emballage-, transport- och
försäkringskostnader som uppstår fram till den första bestämmelseorten inom
importmedlemsstatens territorium samt bikostnader som härrör från transport
till en annan bestämmelseort i unionen, om denna är känd när den
beskattningsgrundande händelsen inträffar18.
När det gäller betalning av mervärdesskatt anges följande alternativ i det
regelverk som gäller från och med den 1 januari 2021:
-

En enda instans för deklaration och betalning av mervärdesskatt på import
av varor till EU upp till ett värde av 150 euro19.

-

Uppbörd av mervärdesskatt från tulldeklaranten (t.ex. postoperatör,
budfirma eller tullombud), som betalar momsen till tullmyndigheterna via
en månatlig betalning20.

2.2.3.

Punktskatter

Punktskatt ska betalas på varor när de frisläpps för konsumtion enligt
tillämpliga tullsatser i den medlemsstat där frisläppandet sker fysiskt. Det görs
inga undantag för varor av mindre värde vid nätförsäljning.
2.3.

Andra aspekter än skattemässiga
2.3.1.

Förbud och restriktioner

I EU-lagstiftningen fastställs olika förbud och restriktioner för import/införsel
av vissa varor till EU:s tullområde. Dessa förbud och restriktioner gäller även
införsel av varor till EU:s tullområde genom paketleveranser. Det kan röra sig
om många olika produkter som ett företag kan sälja till konsumenter, från
läkemedel till utrotningshotade arter.
Mer information finns i Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU-reglerna på området för import- och
exportlicenser för vissa varor21.

18

Artiklarna 85 och 86 i momsdirektivet.

19

Artiklarna 369l–369x i momsdirektivet infördes genom rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den
5 december 2017 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa
skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av
varor (EUT L 348, 29.12.2017, s. 7).

20

Artiklarna 369y–369zb i momsdirektivet infördes genom rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den
5 december 2017 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa
skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av
varor (EUT L 348, 29.12.2017, s. 7).

21

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sv#tradetaxud
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2.3.2.

Efterlevnad av produktreglerna

Produkter som säljs på nätet och skickas från tredjeländer till EU släpps ut på
EU-marknaden och måste därför följa alla EU-regler om produktsäkerhet.
Mer information finns i Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU-reglerna på området för industriprodukter22.
Enligt EU-lagstiftningen ska EU-medlemsstaternas tullmyndigheter aktivt
medverka i marknadskontrollen och samarbeta med andra myndigheter23.
Tullmyndigheterna ska t.ex. skjuta upp övergången till fri omsättning för en
produkt och i samarbete med myndigheterna för marknadskontroll förhindra
att den släpps ut på unionsmarknaden om den utgör en allvarlig hälso-,
säkerhets- eller miljörisk, en allvarlig risk för annat skyddat allmänintresse
eller om den inte följer tillämplig EU-lagstiftning om produktsäkerhet.
Punktskattepliktiga varor kan dessutom omfattas av förpacknings- och
märkningskrav enligt unionens eller medlemsstaternas hälsolagstiftning och
nationella krav på anbringande av skattemärken.
2.3.3.

Efterlevnad av EU-reglerna om skydd av immateriella rättigheter

Enligt EU-lagstiftningen har spridningsrätten konsumerats när den vara som
omfattas av immaterialrättsligt skydd lagligen har släpps ut på EUmarknaden, t.ex. av rättighetsinnehavaren eller genom en licens. Efter
övergångsperiodens utgång betraktas immateriella rättigheter inte som
konsumerade när en immaterialrättsligt skyddad vara lagligen har släpps ut på
marknaden i Förenade kungariket.
I EU-reglerna föreskrivs även ett särskilt system för att säkerställa
varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter som registrerats i EU, när
produkter importeras. Enligt EU-reglerna kan en sökande begära att
medlemsstaternas tullmyndigheter vidtar åtgärder med avseende på varor som
misstänks göra intrång i en immateriell rättighet24. Efter övergångsperiodens
utgång kan tullmyndigheterna vidta åtgärder enligt dessa regler när det gäller
varor som importeras från Förenade kungariket.
3.

RÄTTSLIG PRÖVNING, RÄTTSPROCESSER OCH OFFENTLIG TILLSYN
EU-reglerna om domstols behörighet, som ger konsumenten rätt att stämma en
näringsidkare i den EU-medlemsstat där konsumenten är bosatt, är tillämpliga
oavsett om näringsidkaren har sin hemvist i EU eller i ett tredjeland. För
rättsprocesser som inleds efter övergångsperiodens utgång kommer dock

22

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sv

23

Se
kapitel 7.3
i
kommissionens
blåbok.
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG

24

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 181, 29.6.2013, s. 15).
7

https://eur-lex.europa.eu/legal-

erkännandet och verkställigheten av en EU-dom i Förenade kungariket och tvärtom
att regleras av nationella regler i EU och i Förenade kungariket.
Efter övergångsperiodens utgång är inte längre den EU-lagstiftning som säkerställer
möjligheten till tvistlösning utanför domstol och underlättar tillgång till alternativ
tvistlösning tillämplig på Förenade kungariket. EU:s plattform för tvistlösning på
nätet25 kan inte längre användas för att lösa tvister med näringsidkare som är
etablerade i Förenade kungariket.
Förenade kungarikets europeiska konsumentcentrum kommer heller inte längre att
vara medlem i nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net)26, vilket
innebär att inget bistånd kommer att ges i gränsöverskridande klagomål som
inbegriper näringsidkare etablerade i Förenade kungariket. Från och med
utträdesdagen är brittiska myndigheter inte längre skyldiga att samarbeta med andra
behöriga myndigheter i EU vid gränsöverskridande överträdelser av EU:s
konsumentskyddslagstiftning enligt förordning (EU) 2017/239427.
Mer information finns i Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade kungarikets
utträde och EU-reglerna om konsumentskydd och passagerares rättigheter28.
4.

ÖVRIGT
4.1.

Nätapotek
I EU-lagstiftningen föreskrivs en gemensam logotyp för nätapotek som är
etablerade i EU och som säljer läkemedel på distans till allmänheten med
hjälp av informationssamhällets tjänster29. Efter övergångsperiodens utgång
kan personer som är etablerade i Förenade kungariket inte längre göra anspråk
på denna gemensamma logotyp.

4.2.

Tullar på gränsöverskridande paketleveranser och tillsyn av regelverket
I EU-lagstiftningen föreskrivs ökad öppenhet när det gäller tullar på
gränsöverskridande paketleveranser30. Efter övergångsperiodens utgång gäller
dock inte längre de skyldigheter som följer av förordning (EU) 2018/644 med
avseende på tullar på paketleveranser till och från Förenade kungariket.

25

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

26

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/europeanconsumer-centres-network_sv

27

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete
mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen (EUT L
345, 27.12.2017, s. 1).

28

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sv

29

Se avdelning VIIA i direktiv 2001/83/EG.

30

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande
paketleveranstjänster (EUT L 112, 2.5.2018, s. 19).
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Skyldigheten till öppenhet enligt artikel 12 i direktiv 97/67EG31 är dock
fortsatt tillämplig på aktörer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i
unionen.
B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
Vissa aspekter i avsnitt A i detta tillkännagivande tas upp i utträdesavtalet i syfte att
säkerställa ett ordnat utträde ur EU för Förenade kungariket. Det gäller särskilt följande:


Enligt artikel 41.1 i utträdesavtalet får en befintlig och individuellt identifierbar
vara som lagligen släppts ut på marknaden i EU eller i Förenade kungariket före
övergångsperiodens utgång fortsätta att tillhandahållas på marknaden i EU eller i
Förenade kungariket och röra sig mellan dessa två marknader tills den når
slutanvändaren.



Enligt artikel 61 i utträdesavtalet ska immateriella rättigheter som konsumerats
både i unionen och i Förenade kungariket före övergångsperiodens utgång förbli
konsumerade.



I tredje delen avdelningarna II och III i utträdesavtalet finns regler om tullstatus,
mervärdesskatt och punktskatt för varor vars flyttning inleddes före
övergångsperiodens utgång men avslutas efter övergångsperiodens utgång.

C. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt.32
Protokollet om Irland/Nordirland är föremål för regelmässigt återkommande samtycke av
Nordirlands lagstiftande församling, och den inledande tillämpningsperioden löper ut
fyra år efter utgången av övergångsperioden.33
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
även på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. I protokollet om
Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket vidare enats om att i den mån EUregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, behandlas
Nordirland som om det vore en medlemsstat.34
Enligt protokollet om Irland/Nordirland ska bestämmelserna i avsnitt A.2 (utom de
bestämmelser som avses i avsnitt A.2.3.3, som enbart är tillämpliga på och i Förenade
kungariket med avseende på Nordirland i den omfattning som anges i avsnitt 45 i

31

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler
för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på
tjänsterna (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14).

32

Artikel 185 i utträdesavtalet.

33

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

34

Artikel 7.1 i utträdesavtalet jämförd med artikel 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland.
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bilaga 2 till protokollet) och avsnitt A.4.1 i detta tillkännagivande tillämpas på och i
Förenade kungariket med avseende på Nordirland35.
Detta innebär att hänvisningar till EU i delarna A och B (utom i andra punktsatsen) i
detta tillkännagivande ska förstås så att de inbegriper Nordirland, medan hänvisningar till
Förenade kungariket ska förstås så att de endast avser Storbritannien.
Detta innebär bland annat följande:


Varor som sänds från Nordirland till EU anses inte vara import vid tillämpningen
av reglerna i avsnitt A.2 i detta tillkännagivande.



Varor som sänds från Storbritannien till Nordirland anses vara import vid
tillämpningen av reglerna i avsnitt A.2 i detta tillkännagivande.

Enligt protokollet om Irland/Nordirland får dock Förenade kungariket med avseende på
Nordirland inte


delta i unionens beslutsfattande och beslutsutformning36,



inleda invändnings-, skydds- eller skiljeförfaranden i den mån som dessa
förfaranden avser föreskrifter, standarder, bedömningar, registreringar, intyg,
godkännanden och tillstånd som utfärdats eller utförts av EU-medlemsstaterna, 37



fungera som ledande myndighet för bedömningar, granskningar eller tillstånd38,



åberopa principen om ursprungsland eller ömsesidigt erkännande när det gäller
produkter som lagligen släppts ut på marknaden i Nordirland39.

På kommissionens relevanta webbplatser finns allmän information om dessa aspekter.
Webbsidorna kommer vid behov att uppdateras med mer information.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för skatter och tullar
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet
Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och
medelstora
företag
Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik
35

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och bilaga 2 till det protokollet.

36

Om det krävs informationsutbyte eller samråd kommer det att äga rum i den gemensamma rådgivande
arbetsgrupp som inrättats genom artikel 15 i protokollet om Irland/Nordirland.

37

Artikel 7.3 femte stycket i protokollet om Irland/Nordirland.

38

Artikel 13.6 i protokollet om Irland/Nordirland.

39

Artikel 7.3 första stycket i protokollet om Irland/Nordirland.
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