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Storbritannien lämnar EU fredagen den 29 mars 2019 vid midnatt. Det är två år efter att landet meddelade
Europeiska rådet om sin avsikt att lämna EU.
Från och med den 30 mars 2019 är Storbritannien ett tredjeland (dvs. ett land utanför EU). Nu måste
företagen i EU förbereda sig på det brittiska utträdet, om de inte redan gjort det.

1. DU MÅSTE FÖRBEREDA DIG PÅ DEN 30 MARS 2019
Om ett utträdesavtal är ratificerat före den 30 mars 2019 kommer de flesta juridiska verkningarna av brexit
att gälla från och med den 1 januari 2021, dvs. efter en övergångsperiod på 21 månader, enligt villkoren i
utträdesavtalet.
Om utträdesavtalet inte blir av, blir det ingen övergångsperiod och EU-lagstiftningen slutar att gälla i Storbritannien
den 30 mars 2019.
Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om utträdesavtalet pågår fortfarande. När förhandlingarna har avslutats
behöver utträdesavtalet ratificeras. Förbindelserna mellan EU och Storbritannien i framtiden kan bara spikas efter att
Storbritannien har lämnat EU.
Och även om utträdesavtalet ratificeras och ett avtal om de framtida förbindelserna ingås under övergångsperioden,
kommer Storbritannien inte att ha samma förbindelser med EU som ett EU-land.
Därför behöver alla berörda företag förbereda sig, fatta alla nödvändiga beslut och genomföra alla
nödvändiga administrativa åtgärder före den 30 mars 2019 för att undvika störningar.

2. ANSVAR I LEVERANSKEDJAN
Enligt EU-rätten har företag olika ansvar beroende på var de är i leveranskedjan (t.ex. tillverkare, importör eller grossist). Om företag i EU-27 exempelvis efter brexit köper varor från Storbritannien och betraktas som importörer enligt
EU-lagstiftningen om produktansvar, har de en annan uppsättning skyldigheter enligt EU-lagstiftningen. Om du tar emot
produkter från Storbritannien bör du se över ditt EU-rättsliga ansvar nu.

3. INTYG, LICENSER OCH GODKÄNNANDEN
Om du i din verksamhet använder intyg, licenser eller godkännanden utfärdade av brittiska myndigheter eller av organ
som är baserade i Storbritannien, eller intyg som innehas av någon som är etablerad i Storbritannien, är de kanske inte
längre giltiga i EU efter brexit. Du kanske behöver föra över dem eller ansöka om nya från en myndighet eller ett organ
i EU-27. Detta gäller särskilt intyg, licenser och godkännanden för varor (t.ex. i bilindustrin eller den medicintekniska
industrin) och för tjänster (t.ex. inom transporter, radiosändningar eller finanssektorn). Du bör nu överföra dina brittiska
intyg, licenser eller godkännanden till EU-27 eller ansöka om nya.

4. TULLAR, MOMS OCH PUNKTSKATTER
För tullar och indirekta skatter är det stor skillnad om du fraktar varor inom EU eller till eller från tredjeländer. Att göra
affärer med Storbritannien efter brexit blir betydligt krångligare när det gäller tullar och moms. Om du handlar med
brittiska företag bör du bekanta dig med EU:s rutiner och regler som börjar gälla efter brexit, särskilt om du hittills inte
har särskilt mycket erfarenhet av handel med tredjeländer.

5. URSPRUNGSREGLER
Om du som exportör skickar varor till tredjeländer som EU har frihandelsavtal med, kan du få lägre tull om produkterna
har tillräckligt mycket EU-innehåll enligt ursprungsreglerna. Efter brexit kan du inte längre räkna det brittiska bidraget
till den färdiga produkten som EU-innehåll. Du bör därför kontrollera dina leveranskedjor och börja räkna det brittiska
bidraget som icke-ursprungsmaterial, så att dina varor kan få EU:s förmånstull.

6. FÖRBUD OCH RESTRIKTIONER FÖR IMPORT OCH 			
		
EXPORT AV VAROR
För att skydda hälsa och säkerhet och miljön, begränsas enligt EU:s regler import och export av vissa varor till och från
tredjeländer, t.ex. levande djur, animaliska produkter, vissa växter och vissa vegetabiliska produkter som träemballage.
För import och export av vissa varor krävs särskilda tillstånd eller anmälningar, t.ex. för radioaktivt material, avfall
och vissa kemikalier. Efter brexit gäller de här EU-reglerna för varor på väg till och från Storbritannien. Du bör vidta
nödvändiga åtgärder för att se till att du följer EU:s förbud och restriktioner för import och export av varor.

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
I dag får personuppgifter överföras fritt mellan EU:s medlemsländer. Efter brexit får personuppgifter fortfarande överföras
från EU till Storbritannien, men särskilda villkor enligt EU:s lagstiftning gäller. Företag som nu överför personuppgifter till
Storbritannien bör vara medvetna om att det kommer att räknas som överföring av personuppgifter till ett tredjeland.
Om det brittiska skyddet av personuppgifter i princip är likvärdigt med det i EU, och vissa andra villkor är uppfyllda,
kan EU-kommissionen fatta beslut om adekvat skyddsnivå, så att personuppgifter får överföras till Storbritannien utan
begränsningar. Om ett sådant beslut om adekvat skyddsnivå saknas bör dock företagen bedöma vilka åtgärder som
krävs för att fortsätta med sådana överföringar.

LÄS EU-KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDEN OM FÖRBEREDELSER
Brexit kan påverka företagen i EU-27 på många andra sätt. Som exempel kan nämnas regler för företag
som är registrerade enbart i Storbritannien men bedriver verksamhet i EU-27, kontroller av varor som
släpps ut på marknaden i EU, val av revisorer, forumval i avtal samt erkännande av yrkeskvalifikationer.
Läs EU-kommissionens tillkännagivanden1 för att se om de här förändringarna påverkar din verksamhet.

MER INFORMATION OCH RÅDGIVNING
På EU-kommissionens webbplats finns över 60 tillkännagivanden2 om en rad ekonomiska sektorer.
De är avsedda att hjälpa alla ekonomiska aktörer att förbereda sig.
Titta på webbplatserna för EU-kommissionens avdelningar och organ3 som är verksamma på de områden
som rör dig och ditt företag.
För mer information och rådgivning, kontakta myndigheterna i ditt land, din lokala handelskammare
eller din branschorganisation.

Detta dokument har endast informationssyfte och är inte rättsligt bindande. Det påverkar inte förhandlingarna om
utträdesavtalet eller diskussionerna om EU:s och Storbritanniens förbindelser i framtiden.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sv
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sv
https://ec.europa.eu/info/departments_sv
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