Vejen mod Brexit.
Har I vanskeligt ved at gennemskue de kringelkroge og bump, der er på vejen mod brexit?

Her er vores vejledning i, hvordan jeres virksomhed løser udfordringerne ved de scenarier, der kan forekomme.
Hvad betyder det?

Udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser om,
hvordan Storbritannien skal forlade EU den 29. marts
2019. Med det britiske parlaments opbakning vil
Storbritannien i en overgangsperiode forblive i det
indre marked og overholde EU’s regler, men vil ikke
længere være medlem af EU’s institutioner. Aftalen indeholder en bagstopperløsning med henblik på at holde
den irske grænse åben for gnidningsløs handel.

Ved JA

Hvad betyder det for jer?

Storbritannien og EU er blevet enige om en overgangsperiode frem til den 31. december 2020, som kan
forlænges. Ved overgangsperiodens udløb håber de på
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at have en langsigtet handelsaftale på plads. Det er dog
usandsynligt, at en sådan handelsaftale vil omfatte alle
fordelene ved det indre marked, således at handelen
kan forløbe gnidningsløst, og visse former for grænsekontrol kan blive nødvendige.

Hvordan kan I forberede jer?

Vurder, hvorvidt bagstopperordningen vil påvirke
jeres virksomhed.
Forsikr nøglekunder og leverandører om, at alt vil
forløbe som sædvanligt.

29. MARTS 2019

Hvad betyder det?

Hvis udtrædelsesaftalen bliver nedstemt af medlemmerne af parlamentet, kan der sendes en revideret

OVERGANGSPERIODE
version til EU til godkendelse for at undgå et brexit
uden aftale.
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Storbritannien kan forsøge at indføre et andet lands
toldmodel. De lande, der har været under overvejelse,
er Canada og Tyrkiet. Én mulighed, der har været
bragt på bane, er, at Storbritannien bliver medlem af
EFTA, som er en frihandelssammenslutning med tætte
forbindelser til EU, hvis medlemmer er Norge, Schweiz
og Liechtenstein.

Hvad betyder det for jer?

Hver model giver virksomheder indsigt i, hvordan de
fremtidige handelsforbindelser mellem Storbritannien

Hvad betyder det?

Storbritannien forlader EU uden en aftale. En foreslået
overgangsperiode på to år træder ikke i kraft.

Hvad betyder det for jer?

INGEN AFTALE

Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler finder
anvendelse. Angivelser vil være påkrævet, og der skal
betales told og afgifter. Der bliver lagt told på varer,
der sendes fra Storbritannien til EU, og på varer, som
sendes fra EU til Storbritannien. Varer skal kontrolleres
og inspiceres ved grænsen mellem Storbritannien og
EU, og den gnidningsfrie handel ophører.

og EU kunne komme til at se ud. På nuværende tidspunkt er der dog ikke noget, der tyder på, at en særlig
model er under overvejelse, og det kan tage flere år at
nå frem til en eventuel aftale.

Hvordan kan I forberede jer?

Overvej, hvordan de enkelte landemodeller kunne
påvirke jeres virksomhed.
Gennemgå jeres kilder til råmaterialer og komponenter for at forberede jer på fremtidige toldtariffer.
Forsikr nøglekunder og leverandører om, at alt vil
forløbe som sædvanligt.

Hvordan kan I forberede jer?

Følg den britiske regerings rådgivning i forbindelse
med forberedelserne til et brexit uden en aftale.
Indhent et registrerings- og identifikationsnummer
(EORI). I skal bruge det for at handle med virksomheder uden for EU.
Klassificer jeres varer, og sæt jer ind i, hvordan I
udarbejder en toldfaktura.

En tidsbegrænset periode efter
brexit, inden de endnu ikke aftalte
ordninger mellem Storbritannien
og EU træder i kraft i henhold til
brexitudtrædelsesaftalen.

Hvad betyder det for jer?
Forslag om, at Storbritannien bliver
i det indre marked og toldunionen i
21 måneder efter brexit, betyder,
at handelen forløber uændret for
importører og eksportører. Handel
med varer foregår i henhold til EU-lovgivningen. Storbritannien og EU vil
fortsat forhandle om betingelserne,
som vil få virkning fra den 1. januar
2021, medmindre overgangsperioden
forlænges.

