Checklista för förberedelser inför Brexit
I detta skede av förhandlingarna är det ännu oklart om Storbritannien kommer att nå en överenskommelse med EU om utträdes- och övergångsavtalet. Om en överenskommelse inte nås finns det en
överhängande risk för att en avtalslös Brexit inträffar.
Denna checklista har därför utformats för att ta höjd för båda scenarion: ett ordnat brexit som vilar
på ett utträdesavtal och ett oordnat brexit där det inte finns ett avtal på plats som reglerar handeln
mellan EU och Storbritannien.

Inledande frågor
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Handel med
Brexit innebär potentiellt betydande
Storbritannien förändringar i handeln mellan Storbritannien och EU.

Gör en översyn av företagets nuvarande och framtida handel med Storbritannien:
• Volym
• Export och/eller import
• Typ av handel: t.ex. slutförsäljning,
insatsvaror, tjänster, arbetskraft,
kompetens, dataflöden osv
• Position i leveranskedjan

Partnerskap
med verksamhet i Storbritannien

Brexit innebär potentiellt betydande förändringar i förutsättningarna
att samarbeta i partnerskap med
företag och myndigheter i Storbritannien. Storbritannien har åtagit
att finansiera projekt som har sökts
innan utträdesdatumet den 29 mars
om landet lämnar EU utan ett avtal.
Brittiska aktörer ska alltså kunna
påbörja och avsluta sina Horisont
2020-projekt som har sökts eller
påbörjats innan utträdet, oavsett om
det blir en hård eller mjukare Brexit.

Utvärdera om det finns pågående
samarbeten i Storbritannien:
• Inom forskning och utveckling, t.ex.
inom universitet eller forskningsinstitut
• Deltagande i forskningsprogram
• Återförsäljare och licensarrangemang
• Samarbete som berör immaterialrätten

Befintlig
Brexit innebär potentiellt betydande
verksamhet i
förändringar i förutsättningarna att
Storbritannien driva verksamhet i Storbritannien.

Utvärdera omfattning av eventuell
befintliga verksamhet i Storbritannien:
• Verksamhet i koncernstruktur,
dotterbolag eller filial
• Utbyte av personal mellan verksamheter

Avtal med
parter i Storbritannien

Gör en översyn av befintliga och framtida avtal med brittiska parter:
• Påverkan på giltiga avtal vid Brexit
• Avsluta avtal
• Nya avtal
• Omförhandla avtal

Brexit innebär att förutsättningarna
att ingå avtal med brittiska parter
påverkas.
Även befintliga avtal kan beröras på
ett betydande sätt.

Omhändertaget?

Gränsöverskridande handel
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Tullklarering

Om Storbritannien lämnar EU:s inre
marknad och tullområde kommer det
bli nödvändigt med tullprocedurer
vid den brittiska gränsen. Storbritannien kommer i detta fall få status som
tredje land.

Utvärdera om det finns erfarenheter
av tredjelands-handel i verksamheten.
Här ingår hantering av ursprungscertifikat, varudeklaration och värdeuppskattning. I så fall kan motsvarande procedurer gälla vid brexit.

Om Storbritannien lämnar EU utan
ett utträdesavtal kan betydande
tullar sättas upp. På kort sikt kan det
därför ske betydande tullhöjningar.
På längre sikt 2-5 år, kan tullarna
förväntas bli låga.

Gör en översyn av de varukoder* som
din verksamhet omfattas av. Utvärdera
vilka tullsatser som gäller för dessa
varukoder vid handel utanför EU (enligt
WTO-regler).

Om Storbritannien lämnar EU:s inre
marknad och tullområde kommer det
att uppstå betydande förseningar vid
den brittiska gränsen, i synnerhet vid
Port of Dover.

Gör en sårbarhetsanalys. Hur stora
förseningar kan leveranskedjan
acceptera och vad gäller enligt
ingångna avtal?

Tullar

Förseningar
vid gränsen

Ursprungsregler

Vid ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU kommer företag
troligen behöva bevisa att deras
produkt är av antingen EU eller
brittiskt ursprung för att dra nytta
av avtalet (vanligtvis innebär det att
50-55% av produkten måste vara
producerad inom EU eller UK)

inte längre gälla vid handeln mellan
EU och Storbritannien. Storbritannien
kommer att hamna utanför dessa avtal
och därmed gå miste om fördelaktiga
handelsvillkor som gäller med dessa
tredje länder.

Utvärdera om det är aktuellt att säkerställa lagerhållning i Storbritannien.
Om du är en leverantör, bör du utvärdera hur du kan intyga att materialet
har ett visst ursprung.

Möjliga åtgärder

Förebyggande åtgärder
och kompetensuppbyggnad

Storbritanniens utträde ur EU kan
innebära betydande utmaningar för
företag som har ett stort engagemang i Storbritannien.

Utvärdera om ditt företag eller din
avdelning/enhet har de kompetenser
som behövs.

Incoterms

Incoterms är ett antal leveransvillkor
som är erkända världen över och
inkluderas i avtal där internationell handel förekommer. Genom
att beskriva vem som har ansvar i
transporten skapar Incoterms en
trygghet för dig som vill handla med
omvärlden.

Bekanta dig med villkoren och föreslå
för din motpart i Storbritannien hur de
kan inkluderas i ett avtal.

Utvärdera om underleverantörer till din
verksamhet har den kompetens som
Brittiska underleverantörer kan
behöva uppmärksammas på behovet är nödvändig för att hantera handelsav kompetensuppbyggnad så att det procedurer.
finns en beredskap när nya handelsprocedurer kommer på plats.

Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Tjänster

Många svenska företag förlitar sig
på att kunna importera tjänster från
Storbritannien. Det handlar
huvudsakligen om affärstjänster,
t.ex. forskning och utveckling, immateriella tillgångar samt datatjänster.

Utvärdera vilka tjänster som importeras och/eller exporteras till Storbritannien. Gör en förteckning över
alternativa tjänsteutförare eller tjänstemottagare utanför Storbritannien.
Det kan eventuellt vara aktuellt att
inhämta offert för att motverka
negativa konsekvenser av Brexit.

Dataflöden
Det finns en risk att EU:s frihandelsavtal inte gäller om du importerar
varor från Storbritannien som sedan
exporteras (enskilt eller i en sammansatt produkt). Utvärdera hur stor andel
brittiskt/icke-EU ursprung som tillåts
för din vara för att nyttja EU:s frihandelsavtal.

Omhändertaget?

Tjänster och dataflöden

Om du köper komponenter från EU
eller UK bör du utvärdera varifrån
underleverantörerna inhämtar sina
varor.

Om du exporterar varor från Storbritannien till andra länder bör du utvärdera om EU:s frihandelsavtal omfattas.
*http://tulltaxan.tullverket.se/#!/taric/nomenclature

Utveckling

Tulltillstånd kan behöva hämtas från
Tullverket. Notera att lång handläggningstid kan förekomma.

De exakta villkoren för dessa regler
mellan Storbritannien och EU är ännu
inte förhandlade.

EU:s handels- När Storbritannien lämnar EU kommer
EU:s frihandelsavtal med tredje länder
avtal

Omhändertaget?

Område

Vidare är det oklart om Storbritannien kommer att fortsätta tillämpa
EU:s tjänste- och yrkeskvalifikationsdirektiv.
Vid Brexit finns det en risk att
persondata inte kan överföras till
Storbritannien. Det är i dagsläget
oklart om EU-kommissionen kommer
att godta de framtida brittiska dataskyddsreglerna. Kommissionen kan
fatta ett s.k. ”adekvansbeslut” som
möjliggör dataöverföring till Storbritannien. I avsaknad av ett adekvansbeslut krävs det aktiva åtgärder av
de företag som vill kunna fortsätta
flytta data utanför EU.

Gör en översyn av era dataflöden
och lagrade data. Flyttar ni idag data
till och från Storbritannien? Dessa
dataflöden kan bli förbjudna vid Brexit.
Förbered därför alternativa dataflöden
för att ta höjd för ett sådant förbud.

Omhändertaget?

Handelslättnader
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Godkänd
ekonomisk
aktör (AEO)

AEO är ett tillstånd som underlättar handel genom att bland annat
förenkla:
• Tillståndshantering
• Kontroller i värdekedjan
• Tullhanteringen
• Ömsesidigt erkännande

Om din verksamhet inte är en AEO kan
du ansöka hos Tullverket.**

Transitering
av varor

Transitering innebär att varor kan
passera genom länder utan att betala
tullar och skatter. Om du köper varor
utanför EU som sedan distribueras till
Storbritannien kan du alltså undkomma import och export-kostnader.

Utvärdera om din verksamhet transiterar varor från tredjeland, via EU och till
Storbritannien (och vice versa). Ansök
hos Tullverket.***

Omhändertaget?

Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

EU-medborgares rättigheter

Enligt det nedröstade utträdesavtalet skulle EU-medborgare och
deras familjemedlemmar som har
bott i Storbritannien i minst fem år
senast den 31 december 2020
kunnat ansöka om ”Settled status”.
De som har varit i Storbritannien i
mindre än 5 år skulle ha fått ansöka
om ”Pre-Settled status” tills de uppfyller alla kriterier.

Gör en utvärdering av hur stor andel
brittiska medborgare som arbetar i
ditt företag. Är dessa personer medvetna om att de kan behöva anmäla
sin vistelse i EU? Utvärdera vad ni kan
göra för att säkerställa att det finns en
tillräckligt god kompetensförsörjning
efter Brexit.

Resor mellan
EU och Storbritannien

Brexit kommer att påverka förutsättningarna att resa till och från
Storbritannien. Det är ännu oklart
vad som kommer att gälla vid ett
avtalslöst Brexit.

Dubbelkolla
beredskapsplaner

I övergångsavtalet skulle brittiska
medborgare fortsätta resa fritt med
pass eller identitetskort fram till slutet av övergångsperioden 2020.
Efter denna period har EU-kommissionen erbjudit viseringsfri resa för
brittiska medborgare som kommer
till EU för en kortare vistelse, så länge
som Storbritannien erbjuder samma
till gengäld.

Personrörlighet och kompetensförsörjning
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

EU-medborgares rättigheter

Brexit innebär att det kommer att
ställas nya registreringskrav på
EU-medborgare i Storbritannien.
Migrationen kommer att begränsas.

Gör en utvärdering av hur stor andel
brittiska medborgare som arbetar i
ditt företag. Är dessa personer medvetna om att de kan behöva anmäla
sin vistelse i EU? Utvärdera vad ni kan
göra för att säkerställa att det finns en
tillräckligt god kompetensförsörjning
efter brexit.

Rättigheter som idag gäller för
EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare
som bor i EU:s medlemsländer
kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna
gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet
lämnar EU.

Omhändertaget?

För verksamheter i Storbritannien
gäller i stort sett samma frågeställningar.

Vid en avtalslös Brexit ska EUmedborgare som har för avsikt att
bosätta sig i Storbritannien ha gjort
det senast den 29 mars 2019 för att
samma förutsättningar som under
EU-medlemskap ska gälla.
Om det skulle bli nödvändigt avser
Sveriges regering att göra det möjligt
för de brittiska medborgare som
befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten att även vid
ett avtalslöst utträde stanna kvar i
Sverige på likartade villkor.
** https://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/aeogodkandekonomiskaktor
*** https://tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror

Omhändertaget?

För verksamheter i Storbritannien
gäller i stort sett samma frågeställningar.
Utvärdera hur beroende din verksamhet är av resor till och från Storbritannien. Samarbetar ni exempelvis med
företag som är etablerade i Storbritannien där det finns serviceavtal som
innebär att reparatörer, tekniker och
konsulter mfl ger service på plats i EU?
Det omvända kanske gäller som en del
i ett produkterbjudande?
Om det finns en exponering mot
Storbritannien bör ni identifiera andrahandsansvariga som finns permanent
i antingen Storbritannien eller EU. På
kort sikt kan resande mellan EU och
Storbritannien bli besvärligt, men bör
förenklas på längre sikt.

Även om inte visum behövs kommer
brittiska medborgare behöva fylla i
ett formulär och betala en avgift.

Skatt
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Moms vid
handel till
Storbritannien

Storbritannien väntas införa ett nytt
system för paket värderade från £
135. Företag kommer behöva registrera sig hos HRMC och redovisa
momsen som betalas vid försäljningen. Vid registrering kommer företagen att få en identifieringskod som
kommer att följa de paket de skickar
till Storbritannien. De kommer då att
deklarera momsen på dessa paket
och betala detta via HRMC.

Utvärdera om din verksamhet skickar
försändelser till Storbritannien. Om
så är fallet bör ni upprätta konto hos
HRMC.

Omhändertaget?

Regelverk, testkrav och standarder
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Regelverk

Inom ett antal sektorer och regleringsområden har den brittiska
regeringen uttryckt sin avsikt att
behålla gällande EU-regelverk.
Samtidigt är det oklart inom vilka
områden och i vilken omfattning
Storbritannien kan komma att införa avvikande regelverk. Exempelvis finns det förslag om att byta ut
CE-märkning mot ett UK-märke.

Ringa in vilka regelområden som din
verksamhet i dag berörs av. Vilka
direktiv och förordningar gäller för din
verksamhet, och vilka myndigheter i
Sverige, övriga EU och Storbritannien
berörs?

Även vid ett ordnat utträde är det
fortfarande oklart om de brittiska
tillsynsmyndigheterna skulle kunna
ge godkännanden, tillstånd eller
lincenser till EU-marknaden efter
övergångsperioden.

Brittiska myndigheter har tagit fram
information (technical notice****) på
följande områden:
• Transport
• Jordbruk och fiske
• Energi
• Läkemedel och medicintekniska
produkter
• Veterinärmedicinska läkemedel
• Rymdteknologi
• Sjöfart
• Märkning och produktsäkerhet
• Miljöskydd
• Data och konsumentskydd

Testkrav

Standarder

Omhändertaget?

Utveckling

Möjliga åtgärder

Standarder

Det är dock mer osäkert om britterna
kommer att fortsätta vara en del av
det europeiska systemet för teknisk
harmonisering (enligt Nya metoden).
Det förutsätter bland annat att
Storbritannien fortsätter tillämpa
EU:s rättsakter, vilket är osäkert.

Utvärdera vilka europeiska och internationella standarder som tillämpas i
din verksamhet idag. Det kan förmodas att internationella standarder får
en större betydelse för marknadstillträde till Storbritannien efter Brexit.

Gör en översyn av vilka organ som ni
idag använder er av för att genomföra
tester och kontroller av produkter som
exporteras till Storbritannien. Motsvarande gäller om ni genomför testning
i Storbritannien för vidare distribution
eller försäljning till EU. Dessa organ
Vid en avtalslös Brexit kan företag
kan förlora sin status och därmed inte
behöva uppfylla nya test- och licenbli erkända i EU. Utvärdera vilka
skrav samt behöva byta organ som
alternativa organ som kan utföra
utför bedömning av överensstämmelse. Det kan även ske förändringar bedömning av överensstämmelse.
ifråga om vilken tillsynsmyndighet
som ni berörs av.
Det går inte att ta för självklart att
CE-märkta produkter får tillträde till
den brittiska marknaden. Inte heller att
det går att säkerställa tillträde till EU
från Storbritannien utan kompletterande tester och kontroller.
Harmoniserade standarder kan i och
med detta förlora sin presumtion om
överensstämmelse med lagstiftning i
Storbritannien.

**** https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Omhändertaget?

Vi kan förväntas oss att britterna
ökar sitt engagemang i internationell
standardisering som motvikt till en
ev. försvagad position i EU.

Gör en analys av hur din verksamhet
kan beröras av regelförändringar i
Storbritannien.

Det är oklart om anmälda organ i
Storbritannien kommer att kunna
genomföra bedömning av överensstämmelse med tillträde till EU:s inre
marknad.

Även om Storbritannien lämnar EU
är det inte osannolikt att det brittiska
standardiseringsorganet BSI förblir
medlem i de Europeiska standardiseringsorganen, CEN, CENELEC och
ETSI. Det skulle innebära att britterna
fortsätter att vara engagerade i Europeisk standardisering.

Område

Valuta, IPR, kontrakt
Område

Utveckling

Möjliga åtgärder

Immateriella
tillgångar

Det är oklart hur Brexit kommer att
påverka registrerade varumärken i
EU och om de skyddas i Storbritannien.

Om din verksamhet innehar immateriella rättigheter bör ni ta in juridisk
rådgivning i Storbritannien för att säkerställa att det skydd som gäller idag
också gäller efter Brexit.

Valutafluktuation

Sedan den brittiska folkomröstningen om att lämna EU har det varit en
volatilitet i det brittiska pundet.

Utvärdera i vilken valuta som används
vid betalningar. Det kan vara bra att ta
höjd för kommande valutaförändringar och hur det påverkar gällande och
framtida affärskontrakt.

Avtal

Vid Brexit kan villkor i befintliga avtal
förändras och det kan uppstå behov
av att utreda juridiska frågeställningar.

Undersök om villkor bör ses över i
befintliga kontrakt. Finns det exempelvis hänvisningar i avtal om att Storbritannien är en medlemsstat i EU eller
hänvisningar till EU-lagstiftning?
I många avtal har det införts en s.k.
Brexitklausul som anger vad som ska
gälla vid brexit. Det kan finnas skäl att
införa en sådan för att skapa förutsägbarhet i pågående affärsrelationer.
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