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Så här kan du påverkas av brexit
Storbritannien inklusive Nordirland lämnade EU (brexit) den 31 januari 2020 och är
därmed inte längre ett EU-land. EU och Storbritannien har kommit överens om ett
utträdesavtal.
Brexit påverkar alla svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, och alla
privatpersoner som köper varor från Storbritannien. Det har också betydelse för de
brittiska medborgare som vistas i Sverige.

Övergångsperiod efter brexit
Utträdesavtalet som EU och Storbritannien har kommit överens om innebär att det blir en
övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Övergångsperioden kommer inte att
förlängas.

Efter övergångsperiodens slut

Efter övergångsperiodens slut kommer samma regler avseende moms och punktskatter att
gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Vissa undantag finns dock för handel
med varor avseende Nordirland.
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Särskilda regler för handel med Nordirland
I samband med utträdesavtalet har ett protokoll upprättats om samarbetet mellan
Storbritannien, Nordirland och Irland. Protokollet ska tillämpas från och med
övergångsperiodens utgång.

Protokollet innebär att Nordirland även efter övergångsperiodens utgång ska betraktas som ett
EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU. Handel mellan beskattningsbara
personer med varor som transporteras till eller från Nordirland ska behandlas som
unionsintern försäljning respektive unionsinternt förvärv. Observera att handel med tjänster
inte omfattas av protokollet. Det innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU
vid handel med tjänster mellan ett EU-land och Nordirland.

Protokollet innebär även att EU:s regler om återbetalning av mervärdesskatt kommer att gälla i
och för Nordirland efter övergångsperioden i den utsträckning mervärdesskatten avser förvärv
av varor eller importerade varor.

Företag i Nordirland kommer att tilldelas särskilda VAT-nummer för varuhandel med EU efter
övergångsperiodens slut. Numren kommer vara samma som idag, men landskoden GB byts ut
mot XI.

Vid försäljning av varor till företag i Nordirland ska periodisk sammanställning lämnas och de
nya XI-numren ska användas om det nordirländska företaget har fått ett sådant. Kom ihåg att
det inte kommer att vara möjligt att redovisa GB-nummer i periodisk sammanställning från och
med perioden jan 2021.

Moms – handel med varor

När du säljer varor som transporteras från Sverige till länder utanför EU, kallas det för export.
Försäljning av varor till Storbritannien kommer alltså normalt att ses som export, undantaget
försäljning till Nordirland.

Det innebär till exempel

att försäljningar till företag i Storbritannien, utom Nordirland, inte längre ska redovisas i
periodisk sammanställning, istället ska de deklareras till Tullverket och som försäljning till
land utanför EU i momsdeklarationen.
att det inte längre kommer att vara möjligt att kontrollera brittiska VAT-nummer
(momsregistreringsnummer) samt
att reglerna om distansförsäljning inte längre kan tillämpas, eftersom även försäljning av varor
som transporteras till privatpersoner i Storbritannien utom Nordirland normalt kommer att
ses som export
Inköp av varor från länder utanför EU kallas för import. Inköp av varor från Storbritannien
kommer således normalt att ses som import. Undantaget är handel mellan beskattningsbara
personer med varor som transporteras från Nordirland, som ska behandlas som unionsinternt
förvärv.

Läs mer på

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/internationellt/saharkandupaverkasavbrexit.4.1
09dcbe71721adafd258b41.html?q=brexit
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SCB – Statistiska centralbyrån – Intrastatrapportering
Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och då inträdde den övergångsperiod som
löper till 31 december 2020. Under denna övergångsperiod ska handeln med Storbritannien
fortsatt rapporteras till Intrastat på landskod GB. Efter övergångsperioden kommer
Storbritannien inte längre omfattas av EU:s regelverk eller vara del av EU:s inre marknad och
tullunion.

I och med godkännandet av ”Protokollet om Irland och Nordirland” kommer Nordirland från
och med 1 januari 2021 vara kvar i EU:s inre marknad för varor, men lämna tullunionen, och
därmed kommer varuhandeln med Nordirland fortsatt samlas in via Intrastat. Varuhandeln
till/från Storbritannien (England, Wales och Skottland) kommer från och med 1 januari 2021
skötas av Tullverket via tulldeklarationer.
Denna förändring kräver nya landskoder för att kunna separera rapporteringen av handeln till
SCB och Tullverket. För rapportering av handel med Nordirland används landskoden XI.
Rapportering av handel på landskoden GB kommer ej vara möjlig för referensperiod januari
2021 och framåt (gäller ej reviderad data för tidigare perioder).
SCB kommer fortfarande publicera handeln med Nordirland och Storbritannien som ett
gemensamt land efter 1 januari 2021 under landskoden GB.

Läs mer på:

https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/intrastat-in--och-utforsel-avvaror/storbritanniens-uttrade-ur-eu/
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Brexit i Pyramid
Rutin 823 Länder – avmarkera EU-medlem på Storbritannien

I rutin 823 Länder - registrera Nordirland

Rutin 720 Kunder och 725 Leverantörer

-

Byt landskod på kunder och leverantörer i Nordirland till XI.
Byt till momskod 0 på kunder och leverantörer i Storbritannien

Rutin 110 Projekt, 410 Order, 7510 Serviceorder
- Inneliggande order kan behöva byta momskod från momskod 9 till momskod 0.
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