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Varer for 3,3 mia. kr.
importeret på Brexit-aftale
Handelsaftalen mellem Storbritannien og EU bruges til at opnå toldfrihed eller nedsat told. I 1. halvår
af 2021 er aftalen blevet brugt ved import af 45
pct. af varerne med oprindelse i Storbritannien.
Storbritannien forlod EU den 1. januar 2021. Siden har borgere og virksomheder
i Danmark skulle angive importerede varer fra Storbritannien til Toldstyrelsen. I
forbindelse med udtrædelsen indgik parterne en handelsaftale. Aftalen giver mulighed for at opnå toldfrihed eller nedsat told ved samhandel mellem parterne.
I første halvår af 2021 var værdien af varer afsendt fra Storbritannien til Danmark 10,1 mia. kr. Heraf importerede borgere og virksomheder i Danmark varer
med oprindelse i Storbritannien for 7,3 mia. kr., hvor varer for 3,3 mia. kr. blev importeret på handelsaftalens vilkår, jf. figur 1. Det svarer til 45 pct. af importen af
varer med oprindelse i Storbritannien.
Toldstyrelsen opkrævede i samme periode 33 mio. kr. i told på de handlede varer, som ikke er omfattet af handelsaftalen.
Figur 1. Varer med oprindelse i og importeret fra Storbritannien i 1. halvår 2021 (mia. kr.)
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Kilde: Toldstyrelsen.

Handelsaftalen giver mulighed for toldnedsættelse
Handelsaftalen giver mulighed for toldnedsættelse eller -frihed, når borgere og virksomheder i Danmark importerer varer fra Storbritannien.
Det kræver, at varen anses for at have oprindelse i Storbritannien i henhold til aftalen, og at oprindelsen kan dokumenteres. I praksis betyder
det, at varen skal være fuldt ud fremstillet i Storbritannien, eller at varen er tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet i Storbritannien.

Side 2

Hovedparten af de varer virksomhederne importerede fra Storbritannien på handelsaftalens vilkår i 1. halvår af 2021 var industriprodukter, mineraler mv. samt
fødevarer og andre landbrugsprodukter, jf. figur 2.
Figur 2. Fordeling af varer, der er importeret på handelsaftalens vilkår i 1. halvår 2021
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Kilde: Toldstyrelsen.

Vejledning har forberedt virksomheder til fortsat samhandel
Virksomheder i Danmark skal være registreret som importør eller eksportør, hvis
de skal handle med virksomheder i Storbritannien. Det gælder uanset, om handlen foregår via handelsaftalen eller som almindelig handel med Storbritannien.
Toldstyrelsen har allerede, inden Storbritannien trådte ud af EU, styrket vejledningsindsatsen over for virksomheder, der ikke har erfaring med at handle med
virksomheder uden for EU. Indsatsen har informeret om handelsaftalens muligheder for toldfrihed eller nedsat told.
Samlet har Toldstyrelsen blandt andet haft direkte kommunikation via nyhedsbreve med over 30.000 virksomheder, og der er afholdt webinarer om Brexit
med deltagelse af mere end 950 personer fra virksomheder og organisationer.

Toldstyrelsens Brexit-indsatser over for virksomheder
•

Ansættelse af mere end 40 nye medarbejdere og udvidelse af toldekspeditionen på Esbjerg Havn.

•

Testperiode for virksomheder med mulighed for at teste egne it-systemer op imod toldsystemerne.

•

Telefonisk Brexit-hotline samt informationsmøder og webinarer.

•

Opdatering af skat.dk med svar på ofte stillede spørgsmål om Brexit.

•

Direkte kommunikation til over 30.000 virksomheder, der handler med Storbritannien.

www.toldst.dk
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