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Om du tänker resa mellan Storbritannien och EU1 och det inte blir något avtal gäller följande:

1. Gräns- och tullkontroller, visum samt återbetalning av moms
1.1 Gränskontroller och visum
- Brittiska medborgare som reser till EU2
Måste brittiska medborgare genomgå extra kontroller?
Som brittisk medborgare får du inte längre använda de separata köerna för medborgare i EU, EES och Schweiz vid
gränserna. Du blir också tvungen att genomgå extra kontroller som du inte behövde göra före utträdet. Framför
allt kan gränsbevakarna be dig lämna information, t.ex. om resans längd och syfte samt om hur du ämnar täcka
kostnaderna för uppehället.
Du måste ha ett pass som utfärdats tidigast tio år före resedatumet och som är giltigt i minst tre månader efter
din planerade avresa från EU.
EU-kommissionen har föreslagit att brittiska medborgare ska kunna resa visumfritt till EU för kortare vistelser
(dvs. högst 90 dagar under en period på 180 dagar), om Storbritannien också tillåter liknande arrangemang för
samtliga EU-medborgare. Ditt pass stämplas vid in- och utresa så att den visumfria 90-dagarsperioden kan
beräknas.

- EU-medborgare som reser till Storbritannien
Behöver EU-medborgare visum för att resa till Storbritannien?
Storbritannien har meddelat att EU-medborgare kan resa visumfritt till Storbritannien för kortare vistelser på upp
till tre månader.
Som EU-medborgare kan du resa till Storbritannien med pass eller, för närvarande, ditt nationella id-kort. Efter den
31 december 2020 kan du inte använda ditt id-kort.
Brittiska konsulära myndigheter i det land där du är bosatt kan lämna närmare uppgifter.

I detta faktablad menas med EU de 27 EU-länder som blir kvar efter det brittiska EU-utträdet.
Dessa bestämmelser gäller inte resor mellan Storbritannien och Irland där särskilda bestämmelser gäller i den
gemensamma resezonen.
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1.2 Tullkontroller
Vad gäller för varor och mitt bagage?
Om du reser från Storbritannien till EU bör du känna till följande:

> Ditt bagage och andra varor kommer att kontrolleras i tullen. Storbritannien kan införa liknande krav för
EU-medborgare som reser till Storbritannien.

> Du kan inte längre föra in vissa varor till EU eller endast i begränsade mängder. Det här gäller exempelvis

för produkter av animaliskt ursprung (t.ex. kött, mjölk, skinka och ost), mer än 10 000 euro i kontanter, vissa
kulturföremål, växter, växtprodukter eller vissa djur. Liknande begränsningar kan införas för EU-medborgare
som reser till Storbritannien.

> Om du har varor i ditt bagage eller handbagage har du rätt till tullfri införsel (det betyder att du inte
behöver betala importtullar, moms eller, i tillämpliga fall, punktskatt). Läs mer om vilka varor som berörs
och de berörda förmånerna på EU-kommissionens webbplats3

1.3 Återbetalning av moms
Kan jag som brittisk medborgare få momsen återbetalad på varor som jag köpt
i ett EU-land?
Ja. Som resande från ett land utanför EU har du rätt att få momsen återbetalad på varor som du har köpt under
din vistelse i EU, förutsatt att varorna och dokumenten för momsåterbetalning uppvisas för tullen när du lämnar
EU.

2. Passagerares rättigheter
Gäller EU:s passagerarrättigheter även i fortsättningen för EU-medborgare
som reser till och från Storbritannien och EU?
Flygpassagerare
Om du flyger med ett EU-bolag4 omfattas du även i fortsättningen av EU:s passagerarrättigheter, både på flyg från
en flygplats i Storbritannien till EU och tvärtom.
Om du flyger med ett bolag som är baserat utanför EU omfattas du endast av rättigheterna på flyg från EU till
Storbritannien men inte på flyg från Storbritannien till EU.

Vad gäller för passagerare med nedsatt rörlighet?
De särskilda rättigheter enligt EU-lagstiftningen för flygpassagerare med funktionsnedsättning eller med nedsatt
rörlighet gäller inte längre när du avreser från, transiterar genom eller ankommer till en flygplats i Storbritannien.
Men om det är fråga om ett EU-bolag som avreser från en flygplats i Storbritannien till en flygplats inom EU måste
flygbolagen fortfarande respektera vissa rättigheter (assistans, förbud mot att vägra transport och skyldighet att
lämna information).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
En förteckning över EU-bolag hittar du på https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_country_
holding_an_active_operating_licence.pdf
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Fartygspassagerare
EU-lagstiftningen om dina rättigheter på fartyg och färjor för resor som börjar eller slutar i en EU-hamn gäller
fortfarande.

Busspassagerare
EU-lagstiftningen om dina rättigheter vid busstransport på resor till och från Storbritannien gäller fortfarande, om
du stiger på eller av inom EU och om transportsträckan enligt tidtabellen är 250 km eller längre.

Tågpassagerare
EU-lagstiftningen om tågpassagerares rättigheter för tågtjänster inom EU gäller fortfarande, förutsatt att
järnvägsföretaget har tillstånd enligt EU:s bestämmelser.

3. Biljetternas giltighet
Jag har bokat ett flyg från/till Storbritannien. Kommer biljetten att vara giltig
efter utträdesdagen?
Ja, men du bör läsa flygbolagets allmänna villkor innan du bokar resan. I villkoren anges giltighetstiden för de
biljetter som flygbolaget utfärdar samt villkoren för ersättning om flyget ställs in. EU-flygpassagerare har rätt till
ersättning om

> flyget avgår från ett EU-land till ett land utanför EU,
> flyget anländer till ett EU-land från ett land utanför EU och resan genomförs av ett EU-flygbolag.

4. Hälso- och sjukvård under resan
Kommer jag som EU-medborgare att kunna fortsätta använda mitt europeiska
sjukförsäkringskort i Storbritannien?
Nej, EU-medborgare kommer inte längre att kunna få tillgång till hälso- och sjukvård i Storbritannien med sitt
europeiska sjukförsäkringskort.
Kontrollera med din försäkringskassa om du kan få ersättning för kostnaderna för akut sjukvård i ett land utanför
EU. Om inte, överväg att teckna en privat reseförsäkring.

Kommer jag som brittisk medborgare att kunna fortsätta använda mitt europeiska
sjukförsäkringskort inom EU?
Nej, som brittisk medborgare kommer du inte längre att få tillgång till hälso- och sjukvård i ett EU-land med ditt
europeiska sjukförsäkringskort.
Om du är försäkrad i Storbritannien och tänker resa till ett EU-land ska du kontrollera med din försäkringskassa
om du kan få ersättning för kostnaderna för akut sjukvård i ett EU-land. Om inte, överväg att teckna en privat
reseförsäkring.

5. Körkort
Jag har ett brittiskt körkort. Kommer det att vara giltigt i alla EU-länder?
Inom EU regleras erkännandet av körkort som utfärdats i länder utanför EU på nationell nivå. Du måste därför
kontrollera de nationella reglerna i varje EU-land där du tänker köra. Vissa EU-länder kräver ett internationellt
körkort för att du ska få köra i landet.
Kontrollera med myndigheterna i det EU-land där du tänker köra om de erkänner brittiska körkort.

Jag har ett körkort från ett EU-land. Är det giltigt i Storbritannien?
Det beror på den brittiska lagstiftningen. Storbritannien har meddelat att du kan fortsätta att köra med ett giltigt
EU-körkort när du besöker landet.

6. Sällskapsdjur
Kommer det att finnas särskilda bestämmelser för resor med sällskapsdjur?
Om du reser med ditt sällskapsdjur från EU till Storbritannien bör du kontrollera vilka krav som Storbritannien
tänker tillämpa på personer som reser från EU. Du behöver kanske ett sällskapsdjurspass för länder utanför EU
eller ett djurhälsointyg.
Om du reser med sällskapsdjur från Storbritannien till EU måste du följa EU:s regler om resor med sällskapsdjur.
Enligt dessa regler måste sällskapsdjur

>
>
>
>
>

ha ett identifieringschip,
ha vaccinerats mot rabies,
ha genomgått en titrering av rabiesantikroppar,
uppfylla villkoren för förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies,
åtföljas av en identitetshandling som är korrekt ifylld och utfärdad.

Dessutom måste sällskapsdjur passera via en inreseort som medlemslandet utsett.

7. Roaming
Gäller EU:s roamingregler även i fortsättningen i Storbritannien?
Nej, företag inom mobil kommunikation, såsom röstsamtal, sms eller data, kommer inte längre att vara bundna
av EU:s roamingregler när de är verksamma i Storbritannien.
Det betyder att dessa företag kan ta ut tilläggsavgifter på brittiska kunder som använder roamingtjänster i EU och
på EU-medborgare som använder roamingtjänster i Storbritannien.

Var hittar jag mer information?
Läs mer i

> EU-kommissionens tillkännagivande om förberedelser för resor5.
> EU-kommissionens webbplats om resor från länder utanför EU till ett EU-land https://ec.europa.eu/taxation_
customs/individuals/travelling/entering-eu_en
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_sv.pdf

© Europeiska unionen, 2019
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut
2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).
Print

ISBN 978-92-76-00486-8

doi:10.2775/856318

NA-03-19-140-SV-C

PDF

ISBN 978-92-76-00505-6

doi:10.2775/31817

NA-03-19-140-SV-N

