Information vedr. BREXIT.
For få dage siden blev EU og Storbritannien enige omkring en ny samarbejdsaftale efter Storbritanniens
udtrædelse af EU. Aftalen skal dog endelig godkendes af begge parter, dog har EU’s ambassadører mandag
foretaget en foreløbig godkendelse af aftalen.

Den frie bevægelighed for varer ophører - aftalen som følger:
• Der kommer ingen toldtariffer eller kvoter på handlen mellem UK og EU. Der skal altså ikke
betales told på varer, som bevæger sig mellem EU og UK, og der kommer heller ikke grænser
på, hvor meget af en vare som må bevæge sig over disse grænser.
• Den frie bevægelighed ophører dog fortsat, og der skal derfor dokumenteres, registreres
og toldbehandles, selvom der ikke skal betales told-tariffer. Herunder skal der også
redegøres for oprindelseslandet m.v.
• UK kan nu indføre egne krav til produkter. Selvom regler jo ikke umiddelbart vil variere ret
meget, så skal man formelt overholde UK’s krav for at kunne sælge varer i UK. CE-mærket vil
ikke være gældende i UK, og CE-mærkning kan ikke testes i UK til salg på det indre marked.
Der er dog undtagelser for en række varer, hvor CE-mærket anerkendes indtil 1. januar 2022,
og der vil også være særregler for Nordirland.

Den resterende del af aftalen indeholder følgende:
Den frie bevægelighed for personer ophører
• Med mulig undtagelse af visse udstationeringer og kortvarige arbejdsophold ophører den
frie bevægelighed.
• Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er ikke med i aftalen. Det
betyder, at der som udgangspunkt skal gives tilladelse før medarbejdere fra EU kan udføre
deres arbejde i UK.
• Der vil fortsat være nogen koordinering af social sikring, så der ikke betales to gange. Det
gælder dog kun for borgere, der allerede opholder sig i henholdsvis EU eller UK

Den frie bevægelighed for tjenesteydelser ophører
• Aftalen mellem EU og Storbritannien ligner de mest ambitiøse handelsaftaler på
serviceområdet, så der er en række aftaler ift. gensidig markedsadgang, ikke-diskrimination
og så videre.
• Det ændrer dog ikke ved at den frie bevægelighed ophører, og at det derfor uundgåeligt vil
blive mere besværligt og byrdefuldt at levere tjenesteydelser i UK fremover. Som

udgangspunkt vil man skulle søge om at kunne udføre en tjenesteydelse i UK fremover, men
det er uklart, hvordan dette konkret skal fungere.
• Det samme gælder den anden vej – for tjenesteydelser som UK’s virksomheder leverer
indenfor EU’s indre marked.
• Det er meget uklart, hvilke krav der præcist vil knytte sig til leveringen af tjenesteydelser,
men det står klart, at situationen fremover vil være mindre gunstig end den frie
bevægelighed, vi kender i dag.

Den ”frie bevægelighed” for data ophører
• EU og Storbritannien har ikke vedtaget tilstrækkelighedserklæring. Det betyder at
overførsel af persondata mellem EU og Storbritannien er problematisk fra 1. januar 2021.
• Der er dog indgået en midlertidig aftale der gælder indtil 1.juli 2021. Den skal sikre, at der
er tid til at indgå en aftale om tilstrækkelighedserklæringerne.
Kilde: Danske Speditører

Vi er klar til at hjælpe:
Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål omkring fortoldning og udførsel, så du er sikker på, at den
rigtige dokumentation til myndighederne er i orden.
Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte din lokale Interfjord afdeling

Med venlig hilsen
Interfjord A/S

