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QuickGuide til Brexit-regler
Denne QuickGuide hjælper dig, som er eksportør eller importør af varer til/fra Storbritannien,
med de nye regler og betingelser vedrørende Brexit-overgangen.
Brexit påvirker transporter betydeligt. Hos Blue Water er vi godt forberedte, og vi har in-house kompetencer og lokal viden i
både Storbritannien, Irland og Skandinavien. Derfor kan vi varetage din transport på den mest hensigtsmæssige måde.

Er du eksportør?
Først og fremmest skal du være eksportørregistreret. De britiske myndigheder har skærpet kravet til indhold i fakturaer.
Derfor accepteres proformafakturaer ikke længere som grundlag for indfortoldning i Storbritannien.
Dine fakturaer skal være på engelsk og indeholde følgende:
» Navn og adresse på køberen i Storbritannien
» Leveringsadresse hvis denne afviger fra købers
» Købers EORI og VAT-nummer. Tjek om dit EORI-nummer er gyldigt her [LINK]
» Varebeskrivelse og 10-cifret HS-kode for hvert produkt
» På de britiske myndigheders hjemmeside kan du finde toldsatsen for jeres varer i Storbritannien [LINK]
» Brutto- og nettovægt
» Leveringsbetingelser i henhold til standard Incoterms. Som eksportør anbefaler vi ikke, at du bruger DDP, da denne leveringsbetingelser betyder, at du hæfter for told og moms i modtagerlandet
» Ved Incoterms, som indebærer, at køber selv skal betale for fortoldningen, noteres navn og adresse på købers fortoldningsagent også i fakturaen
Der skal ligeledes udarbejdes en udførselsangivelse fra Danmark. Den laver vi gerne for dig.

Er du importør?
Først og fremmest skal du være importørregistreret med toldstyrelsens sikkerhedsordning. Derudover skal du sikre dig at:
» Fakturaen fra din leverandør indeholder dine adresseoplysninger
» Fakturaen indeholder varebeskrivelse og 10-cifret HS-kode for hvert produkt
» Leveringsbetingelser i henhold til standard Incoterms fremgår af fakturaen
Når forsendelsen kommer til Danmark, skal der udføres indfortoldning. Det gør vi gerne for dig.

Nyttige links
Gå til skat.dk for at finde toldtarif samt varekoder [LINK]
Gå til gov.uk for at finde varekoder mm [LINK]
Vi følger udviklingen tæt, og skulle der ske ændringer forbundet til ovenstående guidelines, vil vi holde dig opdateret.
For at sikre at fortoldning og udførsel sker korrekt, bedes du venligst udfylde vores Fuldmagt, der giver os som din speditør
mulighed til at foretage dine administrative opgaver inklusiv udfyldning af eventuelt transitpapirer.
Fuldmagt dansk fortoldning eller udførsel [DOWNLOAD PDF]

Har du spørgsmål til Brexit-reglerne?
I vores toldafdeling sidder vores kompetente Brexit-specialister klar til at hjælpe dig.
Kontakt os på dk_road_brexit@bws.dk eller Claus Bo Larsen på tlf.: + 45 7913 4214.
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