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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM TULL OCH INDIREKT
BESKATTNING

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen).2
Förenade kungariket kommer då att bli ett ”tredjeland”.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna ekonomiska aktörer om de
rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.4
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde tillämpas från och med utträdesdatumet inte längre EU:s regler på områdena
tull (se nedan under 1) och indirekt beskattning (moms och punktskatter – se nedan under
2) på Förenade kungariket.5
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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För förflyttning av varor som har inletts före och slutar på eller efter utträdesdagen åtar sig EU att enas
om lösningar med Förenade kungariket i avtalet om utträde på grundval av EU:s ståndpunkt om
tullrelaterade frågor som måste
beaktas för
ett ordnat utträde ur unionen
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en). Ståndpunktsdokumentet omfattar också förfaranden för administrativt
samarbete på eller efter utträdesdagen mellan EU-27 och Förenade kungariket avseende
omständigheter som har inträffat före utträdesdagen (t.ex. ömsesidigt bistånd i samband med kontroll
av ursprungsintyg).
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Detta tillkännagivande berör inte de allmänna tull- och skattebefrielser som gäller för varor i personligt
bagage för resande som reser in i EU.

Detta har särskilt följande konsekvenser från och med utträdesdatumet.6
1.

TULL

 Varor som förs in i EU:s tullområde från Förenade kungariket eller tas ut ur det
området för transport till Förenade kungariket är föremål för tullövervakning och får
underkastas tullkontroller i enlighet med förordning (EU) nr 952/2013 av den 9
oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen7. Detta innebär bland annat
att tullformaliteter tillämpas, deklarationer måste lämnas in och tullmyndigheterna kan
kräva garantier för potentiella eller befintliga tullskulder.
 Varor som förs in i EU:s tullområde från Förenade kungariket omfattas även av rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan8. Detta innebär tillämpning av
berörda tullar.
 Vissa varor som förs in i EU från Förenade kungariket eller ut ur EU till Förenade
kungariket är föremål för förbud och restriktioner med hänsyn till allmän ordning eller
allmän säkerhet, skyddet av hälsa och liv för människor, djur och växter eller skyddet
av nationella skatter9.
 Tillstånd som beviljar status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och andra
godkännanden för tullförenklingar som utfärdats av tullmyndigheterna i Förenade
kungariket kommer inte längre att vara giltiga i unionens tullområde.
 Varor med ursprung i Förenade kungariket som ingår i varor som exporteras från EU
till tredjeländer kommer inte längre att betraktas som ”EU-innehåll” i den mening som
avses inom EU:s gemensamma handelspolitik. Detta påverkar möjligheterna för EU:s
exportörer att kumulera med varor med ursprung i Förenade kungariket och kan
påverka tillämpningen av förmånstullar som överenskommits mellan unionen och
tredjeländer.
2.

INDIREKT BESKATTNING (MOMS OCH PUNKTSKATTER)

 Varor som förs in i EU:s mervärdesskatteområde från Förenade kungariket eller
försänds eller transporteras utanför EU:s mervärdesskatteområde till Förenade
kungariket kommer att behandlas som import respektive export av varor i enlighet
med rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
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Förteckningen visar några viktiga konsekvenser på området för tullar och indirekt beskattning av
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen men är inte tänkt att vara uttömmande.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
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EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
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En förteckning över sådana förbud och restriktioner finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar på
följande adress:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet).10 Detta innebär uppbörd
av mervärdesskatt vid import, medan export är undantagen från mervärdesskatt.
 Beskattningsbara personer som vill utnyttja en av de särskilda ordningarna i avdelning
XII kapitel 6 i mervärdesskattedirektivet (en s.k. enda kontaktpunkt eller Moss), som
tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar eller
elektroniska tjänster till personer som inte är beskattningsbara i EU, kommer att
behöva registrera sig för Moss i en av EU:s medlemsstater.
 Beskattningsbara personer som är etablerade i Förenade kungariket, som köper varor
eller tjänster eller importerar varor som är belagda med mervärdesskatt i en
medlemsstat i EU och som vill begära återbetalning av mervärdesskatten får inte
längre lämna in handlingarna elektroniskt i enlighet med rådets direktiv 2008/9/EG11,
utan måste lämna en ansökan i enlighet med rådets direktiv 86/560/EEG12.
Medlemsstaterna får göra återbetalningar enligt det sistnämnda direktivet beroende av
att det råder ömsesidighet.
 Ett i Förenade kungariket hemmahörande bolag som utför beskattningsbara
transaktioner i en medlemsstat kan åläggas av medlemsstaten att utse ett skatteombud
som betalningsskyldig för mervärdesskatten i enlighet med mervärdeskattedirektivet.
 Förflyttning av varor som förs in i EU:s punktskatteområde från Förenade kungariket
eller försänds eller transporteras från EU:s punktskatteområde till Förenade kungariket
kommer att behandlas som import respektive export av punktskattepliktiga varor i
enlighet med rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna
regler för punktskatt13. Detta innebär bland annat att systemet för förflyttning och
kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) inte längre kommer att vara tillämpligt
på förflyttning av punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov från EU till
Förenade kungariket, utan dessa förflyttningar kommer att behandlas som export, där
den punktskatterelaterade övervakningen upphör vid platsen för utförsel från EU.
Förflyttningar av punktskattebelagda varor till Förenade kungariket kommer därför att
kräva en exportdeklaration samt ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).
Förflyttningar av punktskattepliktiga varor från Förenade kungariket till EU måste
befrias från tullformaliteter innan en förflyttning enligt EMCS kan påbörjas.
Kommissionens
webbplatser
om
skatter
och
tullar
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) samt handel med tredjeland
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) innehåller allmän information om de
regler som för närvarande är tillämpliga på import och export av varor. Berörda sidor
kommer att uppdateras med ytterligare information när sådan finns.
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EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
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Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för
återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är
etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s.
23).
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Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdeskatt till
skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (EGT L 326, 21.11.1986, s.
40).
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EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.
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