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Den 31:e oktober sker Storbritanniens utträde ur EU med eller utan 

ett avtal. En förlängning av deadlinen är fortfarande möjlig, 

sannolikheten för det är dock relativt låg. Detta då Storbritannien 

redan fått flertalet uppskjutna deadlines och att den nya 

kommissionen först tillträder den 1:e november, vilket medför 

minskat handlingsutrymme. 

Om utträdet sker utan avtal kommer Storbritannien från första 

november att klassificeras som tredjeland. Detta innebär att 

handeln med Storbritannien kommer att regleras efter allmänna 

WTO-regler. WTO:s betydelse och utveckling har minskat drastiskt 

sedan millenniumskiftet och organisationen ligger som konsekvens 

av detta långt efter inom flertal områden. 

Storbritannien är en viktig handelspart till Sverige för bland annat 

papper, kartong och trycksaker. Därmed kommer Storbritanniens 

utträde från EU den 31 oktober innebära påverkan för exporten för 

grafiska företag. 



Oavsett om utträdet sker med eller utan 

avtal kommer det att kunna påverka; 

• Tullhantering av varor

• Transport och lagerhållning av varor

• Märkning av varor

• Offentlig upphandling

• Avtal

• Dataöverföring

• Den fria rörligheten för människor



Informationen är hämtad från Kommerskollegium, Business Sweden, 

EU-kommissionen och Tullverket och är sammanfattad av Grafiska 

Företagen och TMF - Trä- och Möbelföretagen. 

Har du frågor hänvisar vi till berörda myndigheter och var uppmärksam 

på att läget snabbt kan förändras och att uppdaterad information finns att 

hitta på bland annat 

EU-kommissionens Brexit-checklista för företag 

Verksamt.se samlar information från myndigheterna 

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket 

Kommerskollegium 

Tullverket 

Migrationsverket 

Regeringen 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_sv.pdf
https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/brexit
https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/EUs-inre-marknad/Brexit/
https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Brexit.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit---storbritanniens-uttrade-ur-eu/


Detta händer om 

Storbritannien blir ett tredjeland: 

• Deklarationer måste lämnas in och tullmyndigheterna kan kräva garantier för

potentiella eller befintliga tullskulder. 

• Tullar kommer att gälla för varor som kommer in i EU från Storbritannien. Förbud

eller begränsningar kan också gälla vissa varor som kommer in i EU från Storbritannien, 

vilket innebär att import- eller exportlicenser kan krävas. 

• Import- och exportlicenser som utfärdats av Storbritannien är inte längre giltiga i

EU. Tillstånd för tullförenklingar eller förfaranden, såsom tullager, utfärdat av 

Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU. 

• Auktoriserade ekonomiska operatörer (AEO) - tillstånd som utfärdats av

Storbritannien är inte längre giltiga i EU. 

• Medlemsstaterna tar ut moms vid import av varor som kommer in i EU från

Storbritannien. Export till Storbritannien kommer att undantas från moms. 

• Regler för deklaration och betalning av moms (för leveranser av tjänster som

elektroniska tjänster) och för gränsöverskridande momsåterbetalningar kommer 

att ändras. 

• Förflyttning av varor till Storbritannien kräver en exportdeklaration. Flyttning av

punktskattevaror till Storbritannien kan också kräva ett elektroniskt administrativt 

dokument (eAD). 

• Godset kan bli kontrollerat i tullen både i Sverige och i Storbritannien,

vilket kommer medföra längre transporttider. 
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• Tar företaget in insatsvaror från Storbritannien för att ingå i produktion av varor

som sedan säljs tullfritt/med nedsatt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med? 

Det kan då innebära att varan efter brexit inte uppfyller kraven för EU-ursprung och 

därmed inte kan få tullfrihet eller tullnedsättning vid exporten. 

• Om ert företag använder er av träemballage för transport så kommer det krävas

att dessa är behandlade och märkta enligt den internationella standarden ISPM 15. 

• Om Storbritannien blir ett tredjeland blir de företag som du har sålt till i

Storbritannien importörer, istället för som tidigare distributörer. På samma sätt 

blir du som importerar från Storbritannien ansvarig för att de svenska kraven och 

kraven inom EU uppfylls. 

• Nationellt reglerade varor som säljs i Storbritannien kommer inte längre

automatiskt ömsesidigt erkännas av myndigheterna i EU:s medlemsstater. Det 

samma gäller åt andra hållet. Det kan betyda att en vara som säljs idag efter 

EU-utträdet inte längre får säljas. 

• När Storbritannien står utanför EU kan ert företag bli ansvarig för GE-märkningen.

• Om ditt företag har varumärken som skyddas i Storbritannien idag kan skyddet för

EU-varumärken att försvinna och skyddet för brittiska registrerade varumärken kan 

komma att ändras efter Storbritanniens utträde ur EU. 

• Visum, arbetstillstånd eller liknande administrativa krav kan krävas för er personal.

Detta oavsett om det gäller kortare eller längre vistelser. 



Box 55525, 102 04 Stockholm I 08-7 62 68 00 I E-post info@grafiska.se 
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