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Det Forenede Kongerige (UK) forlader Den Europæiske Union (EU) fredag den 29. marts 2019 kl. 24.00.
Dette er præcis to år efter, at landet meddelte Det Europæiske Råd sin hensigt om at udtræde.
Det Forenede Kongerige vil pr. 30 marts 2019 være et tredjeland. Virksomheder i EU bør snarest muligt
begynde at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden, hvis de stadig mangler at gøre det.

1. DU SKAL VÆRE KLAR TIL DEN 30. MARTS 2019
Hvis udtrædelsesaftalen ratificeres før den 30. marts 2019, gælder de fleste af retsvirkningerne af brexit, hvis
ordlyd er gengivet i udkastet til udtrædelsesaftalen, pr. 1. januar 2021, dvs. efter en overgangsperiode på 21
måneder.
I mangel af en udtrædelsesaftale vil der ikke være nogen overgangsperiode, og EU-retten vil ikke længere finde
anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019.
EU og Det Forenede Kongerige forhandler fortsat om betingelserne i udtrædelsesaftalen. Når forhandlingerne er afsluttet, skal udtrædelsesaftalen ratificeres. Forhandlingerne om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede
Kongerige kan først finde sted, når Det Forenede Kongerige har forladt EU.
Selv i tilfælde af, at udtrædelsesaftalen ratificeres, og det i løbet af overgangsperioden lykkes at indgå en aftale om de
fremtidige forbindelser, vil forholdet ikke være som mellem EU og en medlemsstat.
For at undgå problemer skal alle berørte virksomheder derfor træffe alle nødvendige beslutninger og gennemføre alle påkrævede administrative foranstaltninger inden den 30. marts 2019.

2. ANSVARSFORDELING I FORSYNINGSKÆDEN
I henhold til EU-retten afhænger virksomhedernes ansvar af deres placering i forsyningskæden (f.eks. som producent,
importør, grossist osv.). For eksempel vil EU27-virksomheder, som køber varer fra Det Forenede Kongerige, skulle opfylde
andre forpligtelser i henhold til EU-retten end de nuværende, hvis de efter brexit betragtes som importører i forbindelse
med EU’s produktlovgivning. Hvis du modtager varer fra Det Forenede Kongerige, bør du derfor allerede nu gennemgå
dit ansvar i henhold til EU-retten.

3. CERTIFIKATER, ATTESTATIONER OG TILLADELSER
Hvis dine aktiviteter afhænger af certifikater, attestationer eller tilladelser, er disse muligvis ugyldige i EU efter brexit,
hvis de enten er udstedt af de britiske myndigheder eller af organer, der hører hjemme i Det Forenede Kongerige, eller
besiddes af en person, der har hjemsted i Det Forenede Kongerige. Du kan være nødt til at overføre eller søge om at få
udstedt nye attestationer af et organ eller en myndighed med hjemsted i EU27. Dette gælder navnlig for certifikater,
attestationer og tilladelser udstedt for varer (herunder inden for bilindustrien og sektoren for medicinsk udstyr) og for
tjenesteydelser (herunder inden for transport-, transmissions- og finanssektoren). Du bør nu tage de nødvendige skridt
til at indhente nye certifikater, attestationer eller tilladelser eller overføre dem, som er udstedt i Det Forenede Kongerige,
til EU27.

4. TOLD, MOMS OG PUNKTAFGIFTER
For told og indirekte skat har det afgørende betydning, om du flytter varer inden for EU eller til/fra et tredjeland. Handel
med Det Forenede Kongerige bliver mere omstændelig efter brexit for så vidt angår told- og momsprocedurerne. Hvis du
handler med virksomheder i Det Forenede Kongerige, bør du sætte dig ind i de EU-procedurer og -regler, som vil gælde
efter brexit – navnlig hvis du på nuværende tidspunkt kun har ringe eller ingen erfaring med handel med tredjelande.

5. OPRINDELSESREGLER
Eksportører kan nyde godt af en præferencetoldsats, når de eksporterer varer til tredjelande, med hvilke EU har en
frihandelsaftale, hvis varerne i henhold til oprindelsesreglerne har et tilstrækkelig højt «EU-indhold». Efter brexit kan
du ikke længere betragte en britisk tilføjelse til en færdig vare som EU-indhold. Du bør derfor undersøge dine forsyningskæder og begynde at betragte alle britiske tilføjelser som indhold «uden oprindelsesstatus» med henblik på at
sikre dine varers EU-præferenceoprindelse.

6. FORBUD OG RESTRIKTIONER FOR IMPORT/EKSPORT		
AF VARER
Ifølge EU-reglerne er der ud fra sundheds-, sikkerheds- og miljøhensyn restriktioner for import og eksport af visse varer til og fra tredjelande, herunder af levende dyr, animalske produkter samt visse planter og planteprodukter såsom
træemballage. Import og eksport af bestemte varer er underlagt særlige godkendelser eller anmeldelser, for eksempel i
tilfælde af radioaktivt materiale, affald eller visse kemikalier. Efter brexit vil varer, der er bestemt for eller stammer fra
Det Forenede Kongerige, være underlagt disse EU-regler. Du bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at
du efterlever EU’s forbud og restriktioner for import og eksport.

7. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger kan på nuværende tidspunkt udveksles frit mellem EU’s medlemsstater. Efter brexit vil det stadig
være muligt at overføre personoplysninger fra EU til Det Forenede Kongerige, men kun under specifikke betingelser, som
er fastsat i EU-retten. Virksomheder, som på nuværende tidspunkt overfører personoplysninger til Det Forenede Kongerige, bør være opmærksom på, at dette vil gælde som «overførsel» af personoplysninger til et tredjeland. Hvis niveauet
af persondatabeskyttelse i det væsentlige svarer til det, der sikres i EU, kan Europa-Kommissionen under opfyldelse af
visse betingelser vedtage en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, der muliggør fri udveksling af
personoplysninger til Det Forenede Kongerige. Virksomhederne bør dog vurdere, hvorvidt de i mangel af en afgørelse
om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet er nødt til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at disse overførsler kan
fortsætte.

SE EUROPA-KOMMISSIONENS FORBEREDELSESMEDDELELSER
Brexit kan også på mange andre områder berøre virksomheder i EU27. For eksempel berøres reglerne
for virksomheder, der udelukkende er registreret i Det Forenede Kongerige, men som driver virksomhed
i EU27. Derudover berøres blandt andet kravene til varer, der bringes i omsætning på EU’s marked, valg
af revisorer, valg af værneting i kontraktforhold samt anerkendelse af faglige kvalifikationer. Se Europa-Kommissionens forberedelsesmeddelelser1 og søg rådgivning, hvis nogle af disse ændringer kan få
betydning for din virksomhed.

HVOR FINDER JEG FLERE OPLYSNINGER, OG HVEM KAN HJÆLPE MIG?
På Europa-Kommissionens websted finder du over 60 forberedelsesmeddelelser2 om en lang række
økonomiske sektorer. De har til hensigt at hjælpe alle markedsdeltagere i deres brexitforberedelser.
På Europa-Kommissionens websteder over afdelinger og forvaltningsorganer3 finder du dem, som er
relevante for dig og din virksomhed.
Kontakt dine nationale myndigheder, dit lokale handels- og industrikammer eller din erhvervsorganisation for hjælp og yderligere oplysninger.

Dette dokument er udelukkende til orientering og må ikke regnes som en retsakt. Indholdet berører ikke forhandlingerne
om udtrædelsesaftalen og drøftelserne om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_da
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_da
https://ec.europa.eu/info/departments_da
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