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Er din virksomhed klar til Brexit?  
 

Få din Brexit-checkliste her 

Afgørelsens time nærmer sig, og trods fortsat usikkerhed på flere områder, står det klart, at Storbritannien 
træder ud af EU’s toldunion den 1. januar 2021. Dette har konsekvenser for samtlige virksomheder i EU, som 
sælger eller køber varer i Storbritannien samt for momsmæssig behandling af handel med visse ydelser.  
 
Hvis du handler med varer kan finde en checkliste over, hvad du som minimum bør være opmærksom på 
allerede nu. Hvis du har spørgsmål til handel med ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 

Stil dig selv følgende spørgsmål og bliv klar til Brexit: 

• Har du din eksport- og importørregistrering på plads? 

• Har du opdateret ERP-systemet, stamdata, tax codes m.v. 

• Har du kortlagt dit vareflow i forhold til momsregistreringspligt og toldbelastning? 

• Har du gennemgået dine leveringsbetingelser, så du kan overholde dine leveringstider? 

• Har du sikret dig, at din speditør har lagt en Brexit-strategi?  

• Kan du håndtere returvarer? Det kræver en UK-eksportørregistrering og et UK EORI-nummer. 
 

Moms og told – disse punkter skal du være opmærksom på: 

• Når der er told på dine varer reduceres din avance medmindre du hæver prisen. 

• Tjek op på, at du har de nødvendige toldbevillinger.  

• Tjek op på om dit IT-setup understøtter den måde man angiver moms på i England. 

• Du skal ikke længere validere momsnumre og der skal ikke angives EU-salg uden moms 
(listeangivelse). 

• Når du sælger varer til private forbruger, skal de som udgangspunkt betale told og moms – Det kan 
du imødegå ved selv at blive importørregistreret.  

• Der gælder særlige regler for salg af varer via online markedspladser. 
 

Vidste du?  

• At behovet for bankgaranti ift. importmoms skal vurderes. En toldkredit dækker alene toldkrav. 

• At deadline for anmodning om momsrefusion fremrykkes til 31. marts 2021. 

• At der kommer særlige regler for Nordirland.  

• Om overgangsordningen: Hvis en fortoldning er startet op efter gamle regler, vil den blive behandlet 
efter gamle regler uanset 1/1 2021 passeres. 

• At der stilles krav om et decideret UK EORI nr. ved import og eksport. Dog med undtagelse ved 
leverancer til/fra Irland.  
 

Har du spørgsmål? Så er vores specialister klar til at hjælpe dig. Skriv til os på brexit@intravat.com eller 
kontakt os på 7430 2360. 
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