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INFÖR BREXIT

PARCEL CONNECT;
INFORMATION OCH 
VIKTIGA DATUM



Brexit – DHL Parcel Connect
Den 1/1 2021 är Storbritannien (GB) definitivt utanför EU då tiden för övergångsperioden löper ut. Ett faktum som påverkar 
transporterna till och från GB på flera olika sätt. Vi på DHL Freight har följt utvecklingen och förberett oss för att fullfölja vår service DHL 
Parcel Connect. Förändringarna påverkar också avsändare och mottagare (e-handlare och konsumenter). Följande information och 
instruktioner är initiala och kan komma att behöva justeras över tid i takt med att förutsättningarna förändras. 

Viktiga dagar att ha koll på
Sista bokningsdag för ej tullpliktig DHL Parcel Connect är fredagen den 18 december. Paket som ankomstscannas i Malmö (svensk gateway) 
efter den 22 december kommer att skickas i retur till avsändaren. Första möjliga bokningsdag för tullpliktig DHL Parcel Connect till GB är 
måndagen den 4 januari. 

DHL Parcel Return Connect
Vår returprodukt DHL Parcel RETURN Connect kommer att stängas iom BREXIT. Sista inlämningsdag för engelska konsumenter är måndagen 
den 28 december. Även här måste ej tulldeklarerade sändningar passera GB:s gräns innan 23.59 (GMT) den 31/12 2020.

DHL Parcel Connect fr o m den 4/1 2021?
Sändningarna måste således exporterdeklareras från Sverige och EU och importdeklareras i Storbritannien och innebär en ökad 
administration. För att all administration ska fungera så smidigt som möjligt så ökar också kraven på dokumentation och kvalitet i 
sändningsinformation. Som exportör så är man skyldig att ha koll på både export- som importregler. Dessa finns att läsa om på 
www.tullverket.se.   Ta även hjälp av vår checklista.

Supply-VAT. Varuvärdet* större eller mindre än 135 GBP
För sändningar med värde upp till 135 GBP krävs det att exporterande e-handlare är momsregisterad. Moms betalas av konsument vid 

köptillfället (pris inkl moms). Du som e-handlare betalar sedan till HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) via ditt ”VAT online account”. 

Läs mer om momsreglerna på GOV.UK. Momsregistrering görs via följande länk. För sändningar över 135 GBP ska moms betalas av 

mottagaren vid importtillfället, alltså inte vid köptillfället. Då tillkommer även importavgift och ev tull som betalas av konsument innan 

leverans. 

*) Varuvärdet avser det sk ”intrisic value”, dvs försäljningsvärde exklusive frakt och varuförsäkring förutsatt att de inte är inkluderade i priset. 

Avser hela sändningsvärdet. 

Hur går det till? – Från bokning till leverans

BOKNING

- DHL Parcel Connect bokas precis som idag via ditt ordinarie TA-system. Tulltillval ”Tull-Fullservice” ska väljas. 

- Välj att adressera till konsumentens hemadress. På detta sätt får konsumenten fler leveransalternativ vid avisering. 

- Endast Combiterms 022 motsvarande leveransvillkor DAP (fd DDU) ska väljas. Oavsett hur momsen betalas. 

- Handelsfaktura i 2 exemplar i plastficka på paketet samt elektroniskt som bilaga i bokningen eller via e-post till vår kundservice 
dhlfreight.int.se@dhl.com 

- Handelsfakturan ska innehålla kvalitativa produktbeskrivningar/klassificeringar så att korrekta statistiska nummer kan tas fram av vår 
tullavdelning. - Sen inkommen faktura, kompletteringar eller annan anledning som innebär att paketet
”fastnar” på terminal resulterar i förlängd ledtid och avgifter. 

- E-mail samt sms-nummer till mottagaren är obligatoriska. 

- För sändningsvärde upp till 135 GBP ska Supply-VAT (momsnummer) tydligt framgå på fakturan samt anges i sändningsinformationen 

(om möjligt i bokningsverktyget). 
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www.tullverket.se
https://www.dhl.com/se-en/home/about-us/brexit.html
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/vat-registration/


Vilka kostnader tillkommer?
Då hantering och administration blir mer omfattande, samt att samlastningseffekten med andra paketvolymer försvinner (idag kör vi paket till GB 
via Tyskland), så ökar kostnaderna. ”Förtullning – DHL Parcel Connect – Fullservice”, 100 SEK enligt gällande prislista för tillval, tillägg och avgifter. 
Detta tillval avser exportdeklaration. För att täcka de extra kostnaderna i transport och importadministration tillkommer ett Brexittillägg som initialt 
blir 30 SEK per sändning.

Varuvärde Moms Tull Tillägg / avgifter 

Upp till 135 GBP  

Avsändare betalar moms till HMRC. Konsument 
betalar via web-shop vid köptillfället.

Under tullfri gräns Avsändare betalar: 
- Förtullning 100 SEK 
- Brexittillägg 30 SEK 
Konsument betalar inget.

Över 135 GBP Konsument betalar moms via portal 
(Transglobal)

Mottagare betalar

via portal

Avsändare betalar: 
- Förtullning 100 SEK 
- Brexittillägg 30 SEK 
Mottagare betalar 5,50 GBP via portal

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till kundservice eller din ordinarie kontaktperson. 

MVH Mikael Palmberg 

Produktchef Utrikes Paket DHL Freight 
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EXPORT

- Vi exportdeklarar paketet, frisläpper för avgång och samlastar på internationell sändning till Storbritannien. Avgång från Göteborg är tisdag och 
fredag med ankomst i GB torsdag och måndag. 

- Vid avgång skickas tulldata till tullpartner i GB (Trans Global Freight Management Ltd) och konsument får länk till tullportal för inbetalning av 
ev tull och moms (för sändningar över 135 GBP) 

- Paketen transporteras till tullpartner i GB. 

IMPORT OCH LEVERANS
- Konsument betalar ev avgifter för tull, moms och import innan paketet frisläpps från tullpartner. 

- Paketen vidarebefordras till DHL Parcel UK för avisering och leverans till konsument. 

- Om leveranshinder vid hemleverans lämnas paketen till ombud. Om paketen förblir outlöst sker retur på avsändarens bekostnad.

SUPPLY VAT
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