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Brexit – olika scenarier

1. Frihandelsavtal – som exempelvis Kanada - tullfrihet eller 

tullnedsättning

– formaliteter för ursprungsbevisning tillkommer

2. En del av säkerhetszonen – ingen summarisk införseldeklaration 

vid import eller krav på att säkerhetsuppgifter lämnas vid export 

3. En del av inre marknaden som Norge m.fl.

4. En tullunion med UK liknande den mellan EU och Turkiet

Om tullformaliteter inte ska bli tillämpliga måste UK vara en del av EU:s 

tullområde – då måste UK också tillämpa EU:s tullagstiftning



Brexit – konsekvenser för Tullverket

• 1-1,4 miljoner fler tulldeklarationer per år

• Utökad kapacitet för it - systemen

• Ökat antal tillståndsansökningar 

• Ökat behov av informationsinsatser

• Konsekvenser för samarbetet på kontrollsidan (Europol m.m.)

• Vi mister en likasinnad partner i EU-arbetet
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HaparandaVi arbetar i hela landet men 
märks mest vid gränsorter 
med större varuflöden. 
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Hur kan näringslivet förbereda sig?

• Ansök om Eori-nummer på Tullverkets webbplats

• Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster

• Förbered för andra tillstånd

• Fundera på om du ska sköta tullhanteringen själv eller ta hjälp av ett 

tullombud

• Gör en riskanalys av konsekvenserna för ditt företag. Söker du på brexit

på Tullverkets webbplats får du stöd i det arbetet – där finns också 

frågor och svar som vi bygger på efterhand

• Gå på informationsträff eller se filmen om handel med länder utanför EU



Vid en hård brexit

• Ingen övergångsperiod på tullområdet

• Tullformaliteter enligt reglerna för tredje land 

• Tullavgifter i alla flöden med omedelbar verkan

• Vägledningsdokumentet är det som gäller

• Finns på tullverket.se




