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Sveriges myndighet för utrikeshandel, 
EU:s inre marknad och handelspolitik



samt för en fri rörlighet
på EU:s inre marknad

Vi arbetar för en fri, öppen 
handel med klara spelregler



Brexitläget

Fortsatt låst mellan parterna 

- Jämn spelplan (LPF) och fiske 

blockerar 

- UK Internal Market Bill

Tidplan:

• Europeiska Rådet 10-11 december

• Parterna i förhandlingstunnel, avslut 

denna vecka?

• 1 januari 2021 övergångsperioden över

Är det möjligt att nå ett avtal?

• Ja! Intensivt arbete pågår

• Inget är klart förrän allt är klart



Varför är det så förbaskat svårt att komma 
överens?

Ny situation för alla parter: inget land lämnat EU - UK aldrig 
förhandlat förut

Mer än bara handel, politik! Ses som vinnare

Konsekvenserna? Ingen vet riktigt 



Frihandelsavtal

• Gissningsvis likt nyare avtal 

• Tullfritt/kvotfritt + RoO

• Troligen inte lika ambitiöst som 
andra avtal

No-deal

• Tullar

• WTO-regelverket grund

• ”Som att handla med USA”



UK Global Tariff

Förenkling

• Avrundade till närmsta tullband

• Bearbetade jordbruksprodukter

• Färre säsongstullar

• ”Krångeltullar” tas bort

• Insatsvaror, sådant som ej UK 

producerar och miljövaror



UK Border Operating Model - BOM

• Dokument med info om tullprocedurer från 1 januari 2021

• Tulldeklarationen kan skjutas upp till juli 2021 i UK

• GB EORI-nummer kommer krävas för brittiska handlare

• Mycket information att ta 
in

• Tullombud får stor roll



Källa: Financial Times



Gränstrassel

• Räkna med strul vid gränserna runt årsskiftet.

• Mycket tyder på förberedelser släpar efter i UK
• ökad belastning på små hamnar som inte är förberedda;

• nya Customs Declaration Service (CDS) IT-system inte testat ordentligt; 

• infrastruktur saknas, tex parkeringsplatser

• UK kommer sätta upp särskilt Border Crisis Center – övervaka 
transport och tullkontroller – ett ”rapid resons center”

• Hur hanterar företagen detta?



“We currently see volumes passing through we
have never seen before,” said Richard van 

Kleef from ferry operator DFDS. “Companies
are Brexit stockpiling.”

Källa: Bloomberg – Supply Lines





Hur går det att förbereda sig?

• Tänk på att du kan bli importör till inre 
marknaden

• Se över exponering gentemot UK –
både varor och tjänster

• Tillstånd utfärdade i UK kan bli ogiltiga

• UK Global Tariff och Border Operating 
Model

• Oklar brittisk lagstiftning – kontakt i UK



Bra informationskällor:

Kommerskollegium

Tullverket Frågor & Svar

EU-kommissionen

https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/efter-brexit/
https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel/fragorochsvarombrexit.4.153f8c8c16ffad23c223cae.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sv
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