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Udfordringer for engros-
handlen ved hårdt Brexit 

41 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i engroshandlen ser 
toldprocedurer som en af de tre største udfordringer for deres virk-
somhed, hvis det ender med et hårdt Brexit (no deal) fra den 1. januar.  
 
Storbritannien forlod EU, da Boris Johnsons udtrædelsesaftale trådte i kraft 31. januar 
2020. Ved udtrædelsen begyndte en overgangsperiode, som er gældende til udgangen 
af 2020. En handelsaftale mellem EU og Storbritannien er endnu ikke på plads, så der 
er risiko for en form for hårdt Brexit, som vil få stor betydning for en lang række danske 
virksomhederi – særligt inden for engroshandlen. 
 
Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvilke udfordringer danske engrosvirksomheder 
står over for, hvis det ender uden en handelsaftale med Storbritannien den 1. januar 
2021.  
 
Undersøgelsen viser, at hver fjerde virksomhed ikke vurderer, at de er parate til at hånd-
tere indførelse af told på varehandlen mellem EU og Storbritannien efter 1. januar 2021. 
Desuden viser undersøgelsen, at over 40 pct. af virksomhederne ser toldprocedurer som 
en af de tre største udfordringer, hvis det ender med et hårdt Brexit fra den 1. januar 
2021. 
 
Hver fjerde engrosvirksomhed er ikke parat til at håndtere indførelsen af told på va-
rehandlen mellem EU og Storbritannien efter den 1. januar 2021 
Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse blandt danske engrosvirksomheder bedt 
virksomhederne vurdere, om deres virksomhed er parat til at håndtere indførelse af told 
på varehandlen mellem EU og Storbritannien efter den 1. januar 2021. Det er vigtigt at 
notere, at alle engrosvirksomheder har fået spørgsmålet og ikke kun dem, der har handel 
med Storbritannien.  
 
Hver fjerde engrosvirksomhed har svaret ”nej” til spørgsmålet, se figur 1. 58 pct. af virk-
somhederne har svaret ”ja” til, at de er parate, mens 17 pct. ikke ved, om de er parate til 
at håndtere indførelse af told på varehandlen. 
 
Figur 1 viser også fordelingen for engrosvirksomheder der hhv. har eksport og ikke har 
eksport. Selv for eksporterende virksomheder er det hver femte, der ikke er parate til at 
håndtere indførelse af told. Det bekræfter billedet af, at et hårdt Brexit vil ramme bredt 
i den danske engrosbranche. 
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Figur 1: 
Er jeres virksomhed parat til at håndtere indførelse af told på varehand-
len mellem EU og Storbritannien efter den 1. januar 2021? 

 

Kilde: Dansk Erhverv Medlemsundersøgelse blandt engrosvirksomheder, november/december 2020. 

Note: n (alle) = 191, n (eksport) = 97 og n (ikke eksport) = 94. Maksimal stikprøveusikkerhed: 10,0 pct. point. 

 
Tallene peger også på, at det især er engrosvirksomheder med 10 eller færre fuldtidsan-
satte, der ikke er parate til indførelse af told, se figur 2.  
 
Her er det omkring hver tredje der svarer, at de ikke er parate til at håndtere indførelse 
af told på varehandlen. Det samme gælder for mindre end hver femte virksomhed med 
mere end 10 fuldtidsansatte.  
 
   

Figur 2: 
Andel virksomheder, som ikke er parate til at håndtere indførelse af told 
på varehandlen mellem EU og Storbritannien efter den 1. januar 2021 – 
fordelt på antal fuldtidsansatte 

 

Kilde: Dansk Erhverv Medlemsundersøgelse blandt engrosvirksomheder, november/december 2020. 

Note: n (1-5) = 41, n (6-10) = 47, n (11-25) = 45 og n (25+) = 58. Maksimal stikprøveusikkerhed: 15,3 pct. point. 

 
Hvis virksomhederne skal handle med Storbritannien fra den 1. januar 2021, skal de følge 
de generelle regler for handel med lande uden for EU (tredjelande) – medmindre EU og 
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Storbritannien indgår andre aftaler inden da. Det vil kræve stor forberedelse for mange 
virksomheder inden den 1. januar 2021.ii  
 
Toldprocedurer, toldtariffer (toldsatser) og oprindelseslandsregler samt transport er 
de største udfordringer for engrosvirksomheder, hvis det ender med et hårdt Brexit  
41 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder angiver toldprocedurer, som en af de 
største udfordringer for virksomheden, hvis det ender med et hårdt Brexit fra 1. januar 
2021, se figur 3. Toldprocedurer er en tilkendegivelse i toldangivelsen af med hvilket 
toldmæssigt formål varen importeres eller eksporteres.iii  
 
Undersøgelsen viser desuden, at mere end 30 pct. af engrosvirksomhederne har angivet, 
at toldtariffer og oprindelseslandsregler samt transport (fx øgede ventetider og admini-
stration) er en af de tre største udfordringer ved et hårdt Brexit.  
   

Figur 3: 
Hvad vil de tre største udfordringer være for jeres virksomhed, hvis det 
ender med et hårdt Brexit fra den 1. januar 2021? 

 

Kilde: Dansk Erhverv Medlemsundersøgelse blandt engrosvirksomheder, november/december 2020. 

Note: n = 191. Virksomhederne kunne vælge tre udfordringer. ”Andet” (12 pct.) og ”Ved ikke” (31 pct.) fremgår 

ikke. Maksimal stikprøveusikkerhed: 7,1 pct. point. 

 
Tallene tyder altså på, at op mod halvdelen af de danske engrosvirksomheder vil blive 
udfordret på toldprocedurer og indførelse af told på varehandlen efter 1. januar 2021.  
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Om dette notat  
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 14. december 2020.  

Om Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser 
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse, som skulle afdække engrosvirk-
somhedernes udfordringer ved Brexit. Der er 191 engrosvirksomheder, som har svaret 
på undersøgelsen. Engrosvirksomheder defineres som virksomheder, der er angivet 
med branchekode "Engroshandel" i Danmarks Statistik eller som selv har angivet "En-
groshandel" som primær branche. 

Om Dansk Erhvervs Analysenotater  
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  

Kontakt  
Henvendelser angående Dansk Erhvervs politik på området kan ske til EU- og Internati-
onal Chef Lasse Hamilton Heidemann lhh@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6595. 
 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Christine Sinkjær-Rasmussen 
chsi@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6156. 
 
 

i https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/er-du-klar-til-brexit/  

ii https://skat.dk/skat.aspx?oid=2285604&ik_navn=transport  

iii https://skat.dk/skat.aspx?oid=2247462  

Noter 
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