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13. marts 2019 

 

 
Efter gårsdagens afstemning i det Britiske Underhus, er der som det ser ud, ingen tvivl om, at Brexit bliver 
gennemført.  Vi må så alle vente og se, hvorledes det bliver gennemført.  
Da der fra d. 30. marts vil være rigtig mange lavpraktiske foranstaltninger, som ikke er på plads, vil vi med 
dette Nyhedsbrev forsøge at hjælpe alle på vej, med det vi KAN gøre noget ved / forberede os på.  
 

Vi vil derfor gøre opmærksom på følgende: 
 

• Alle prisaftaler Jumbo Transport A/S har indgået med vores kunder om afhentninger og leverin-
ger til og fra Storbritannien er kun gældende til den 29. marts 2019.  
Dette gøres, da vi ikke kan garantere de sædvanlige priser, service og leveringstider, bla.  pga. 
toldbehandling ved grænseovergangene og andre uforudsete forsinkelser i forbindelse med 
Brexit. 

• Alle virksomheder der fortsat har samhandel med Storbritannien efter 29. marts 2019, skal sørge 

for at blive både importørregistret og eksportørregistreret. 

• Dette skal gøres, for at sikre, at godset kan passere grænsen. Begge registreringer skal være på 
plads, da man kan risikere, at gods skal returneres. 

• Registreringerne er ”gratis”, hvilket vil sige, at man ikke skal indberette ”0”-angivelser eller andre 
oplysninger, hvis de i en periode ikke bliver anvendt. 

• Man skal bede om ændring i sine registreringer via VIRK.dk. 

• Når I søger om importørregistreringen, skal der tages stilling til sikkerhedsstillelse. Vi vil anbefale at 
I anmoder om SKAT’s sikkerhedsstillelsesordning, da den er lettest at arbejde med for alle parter.  

 

Det tager noget tid med sagsbehandlingen af anmodningerne, så hvis I ikke allerede er blevet registreret – 
så indsend ansøgningen allerede i dag. 
 

SKAT har i forbindelse med Brexit øget deres information omkring Brexit og har ligeledes skrevet direkte til 
de virksomheder, de har kendskab til og har kontaktmails til som har samhandel med Storbritannien. 
I kan læse mere her: www.skat.dk/brexit 
 

Udover de ovennævnte punkter, skal I også være opmærksomme på, at der er ændringer i forbindelse med 
punktafgifter og moms, registreringer og indberetningerne heraf. 
 

Vi vil anbefale, at I tager hånd om alle disse faktorer inden d. 29. marts 2019, så der er mindst muligt at 
blive overrasket over. I kan også læse mere på: www.um.dk 
 

Har du yderligere spørgsmål, står vores Toldekspert Jeanette Tikjøb til rådighed. Hun kan kontaktes på tele-
fon 36868868 eller mail jtikjoeb@jumbotransport.dk 
 

Med venlig hilsen 
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