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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM TULL OCH HANDEL MED
TREDJELAND

FÖRMÅNSBERÄTTIGANDE URSPRUNG FÖR VAROR

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 så kallat tredjeland.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för ekonomiska aktörer.
Ekonomiska aktörer påminns här4 om de rättsliga konsekvenserna när det gäller
ursprungsreglerna för förmånsbehandling av varor, vilka behöver beaktas när Förenade
kungariket blir ett tredjeland.5
Det ska särskilt erinras om att från och med utträdesdagen kommer EU:s
förmånsordningar med tredjeländer inom den gemensamma handelspolitiken och
på tullområdet inte längre att vara tillämpliga på Förenade kungariket.6
1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.

2

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.

3

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

4

Detta meddelande kompletterar informationen om ursprungsregler i Tillkännagivande till berörda
aktörer – Förenade kungarikets utträde och EU-reglerna om tull och indirekt beskattning av den 30
januari 2018 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

5

För viss förflyttning av varor som har inletts före och slutar på eller efter utträdesdagen är EU:s
målsättning 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). Dessa arrangemang kommer dock endast att gälla om ett avtal om utträde
undertecknas och ratificeras av EU och Förenade kungariket före utträdesdagen.

1.

BAKGRUNDSINFORMATION OM FÖRMÅNSBERÄTTIGANDE URSPRUNG
Som en del av EU:s gemensamma handelspolitik har EU förmånsordningar med
tredjeländer, såsom frihandelsavtal och det allmänna preferenssystemet7 (GSP).8
Varor som exporteras från EU kan omfattas av förmånlig tullbehandling i ett
partnerland som ingått frihandelsavtal med EU när de har förmånsberättigande EUursprung, dvs. är ”helt framställda” i EU eller de tillverkas i EU helt eller delvis från
material som är föremål för behandling eller bearbetning som uppfyller vissa villkor
(nedan kallade produktspecifika regler).
Varor som importeras till EU från tredjeländer med vilka EU har
förmånsordningar får förmånlig tullbehandling om de följer reglerna om
förmånsursprung. Vid fastställandet av förmånsberättigande ursprung för varor som
tillverkats i ett tredjeland med vilket unionen har en förmånsordning anses
insatsvaror med ursprung i EU (material, och, enligt vissa ordningar,
förädlingsprocesser) som ingår i dessa varor, ha sitt ursprung i det tredjelandet
(ursprungskumulation).
Regler och förfaranden för fastställande av ursprung som medför
förmånsbehandling finns i de respektive förmånsordningarna och kan variera
beroende på ordning.9 För fastställande av förmånsberättigande ursprung betraktas
EU som ett enda territorium, utan åtskillnad mellan medlemsstaterna. Därför
betraktas insatsvaror från Förenade kungariket (både material och
förädlingsprocesser) för närvarande som ”EU-innehåll” för fastställande av
förmånsberättigande ursprung för varor.
Varornas ursprung intygas antingen av offentliga myndigheter (genom
”ursprungsintyg”) eller av exportörerna själva (efter förhandstillstånd eller
registrering) genom ”deklarationer” eller ”försäkringar” om ursprung som upprättas
på handelsdokument. Varornas ursprung kan bli föremål för kontroll av den
exporterande parten, på begäran av den importerande parten.
För att tillhandahålla bevis på efterlevnad av kraven på ursprungsmärkning erhåller
exportören
från
sina
leverantörer
styrkande
dokumentation
(t.ex.
”leverantörsdeklarationer”) som möjliggör spårbarhet inom EU av

6

Om en överenskommelse nås om övergångsbestämmelser i ett eventuellt avtal om utträde kommer
unionen att meddela de övriga parterna i de internationella avtal (inbegripet avtal som ger
förmånsbehandling) som ingåtts av unionen, eller av medlemsstaterna för dess räkning eller av
unionen och medlemsstaterna tillsammans, att Förenade kungariket under övergångsperioden kommer
att betraktas som en medlemsstat vid tillämpningen av dessa avtal.

7

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm.
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Med beaktande av de frågor som tas upp i detta tillkännagivande (effekter av insatsvaror från Förenade
kungariket vid fastställandet av förmånsberättigande ursprung för tullbehandling), kan den förmånliga
tullbehandlingen enligt det allmänna preferenssystemet i praktiken vara mindre relevant än
frihandelsavtalen. För fullständighetens skull tas dock båda aspekterna upp i detta tillkännagivande.

9

En
förteckning
över
alla
EU:s
förmånsordningar
med
tredjeland
finns
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/generalaspects-preferential-origin/arrangements-list_en.
2

här:

produktionsprocesserna och insatsvarorna fram till exporten av den färdiga
produkten.10
2.

KONSEKVENSERNA AV FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE
Från och med utträdesdagen blir Förenade kungariket ett tredjeland på vilket EU:s
förmånsordningar med tredjeländer upphör att vara tillämpliga. Förenade
kungarikets insatsvaror (råmaterial eller förädlingsprocesser) betraktas som ”ickeursprungsvaror” inom ramen för en förmånsordning för fastställande av
förmånsberättigande ursprung för varor som innehåller dessa insatsvaror. Detta
innebär följande:


Varor som exporteras från EU
Från och med utträdesdagen kan ett partnerland med vilket EU har ett
frihandelsavtal anse att varor som har ett ursprung som medför
förmånsbehandling före utträdesdagen inte längre uppfyller kraven vid
tidpunkten för import till det tredjelandet, på grund av att insatsvaror från
Förenade kungariket inte betraktas som ”EU-innehåll”.
När det gäller kontroll av ursprunget för varor som exporteras till ett tredjeland
med förmånsbehandling kan exportörer i EU-27, från och med utträdesdagen, på
begäran av det berörda tredjelandet, behöva bevisa att varorna har EU-ursprung,
med beaktande av att insatsvaror från Förenade kungariket inte längre betraktas
som ”EU-innehåll”.



Varor som importeras till EU
Insatsvaror från Förenade kungariket som ingår i varor som framställts i
tredjeländer med vilka EU har förmånsordningar och som importeras till EU
från och med utträdesdagen blir ”icke-ursprungsvaror”, särskilt inom ramen för
ursprungskumulation med EU.
När det gäller kontroll av ursprunget för varor som importeras till EU kan
exportörer i tredjeländer, från och med utträdesdagen, behöva bevisa
förmånsberättigande EU-ursprung för de importerade varorna.

3.

RÅD TILL BERÖRDA AKTÖRER


Varor som exporteras från EU
För att åtgärda de ovannämnda konsekvenserna rekommenderas exportörer och
tillverkare i EU-27 som har för avsikt att ansöka om förmånlig tullbehandling i
ett partnerland som omfattas av ett frihandelsavtal med EU, att från och med
utträdesdagen
− behandla alla insatsvaror från Förenade kungariket som ”ickeursprungsvaror” vid fastställandet av förmånsberättigande EU-ursprung för
varorna, och
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EU:s exportörer och tillverkare använder i detta syfte särskilda redovisningssystem, register och
styrkande handlingar som de har tillgång till i EU.
3

− vidta lämpliga åtgärder för att kunna bevisa förmånsberättigande EUursprung för varorna vid en eventuell efterkontroll, utan att betrakta
insatsvaror från Förenade kungariket som ”EU-innehåll”.


Varor som importeras till EU:
Importörer från EU-27 rekommenderas att se till att exportören kan styrka
förmånsberättigande EU-ursprung för de importerade varorna, med beaktande
av konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde.

Kommissionens
webbplatser
om
skatter
och
tullar
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin_en) och handel med tredjeland (databasen om
marknadstillträde) (http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm) ger mer
information om förmånsberättigande ursprung för varor. Berörda sidor kommer att
uppdateras med ytterligare information när sådan finns.
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för skatter och tullar
Generaldirektoratet för handel
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