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Brexit i MONITOR G4 fr.o.m. version 09.00.16 
 

Fr.o.m. 2021-01-01 ska Storbritannien hanteras som ett exportland. Ett undantag från detta är 

Nordirland som fortfarande ska hanteras som EU-land när det gäller handel av varor. Här är lite 

information om vad du som Monitorkund måste tänka på och de förändringar som detta innebär i 

MONITOR G4. Informationen är uppdelad i två delar, i en del för er som handlar med Nordirland och 

en del för er som inte gör det.  

För er som handlar med Storbritannien men inte Nordirland 
För alla som önskar MQL-filer att finnas tillgängliga för att uppdatera kunder och leverantörer, det blir 

separat filer för kunder och leverantörer. Vill man ha tillgång till dessa filer, kontakta Monitor 

support. Filen för kunder (change_GB_customers_trade_area.mql) kommer att uppdatera alla kunder 

med landskod GB till handelsområde Export istället för EU. Det finns två filer för att uppdatera 

leverantörer, en uppdaterar bara handelsområde (change_GB_supplier_trade_area.mql) samt en som 

uppdaterar handelsområde samt sätter momskod till 4 

(change_GB_supplier_trade_area_and_vat_code). Om ni köper in tjänster från GB måste inställningarna 

på dessa leverantörer göras manuellt då det är andra momsregler som gäller än för varor. Filen ska 

läsas in när all fakturering för 2020 är klar och innan du börjar med 2021. Om inte kommer manuella 

justeringar behöva göras på berörda kunder och leverantörer.  

För att få bokföringen rätt måste även kund-/leverantörsgrupper uppdateras. Efter att ni uppdaterat 

kunder och leverantörer kan ni som önskar få hjälp med uppdatering av redan skapade order med 

hjälp av en MQL-fil. Kund; upd_cust_grup_and_account_on_gb_order.mpl. Leverantör; 

upd_supplier_grp_and_account_on_gb_order.mql  

Intrastatrapport och periodisk sammanställning 

Rapporter framtagna med datum 2021-01-01 eller senare kommer inte innefatta handel med 

Storbritannien (undantaget Nordirland).  

För er som även handlar med Nordirland 
Nordirland är ett undantag och ska behandlas som ett EU-land vid handel av varor, ej tjänster. De har 

fått en egen landskod XI. Börja med att lägga upp denna i MONITOR, använd samma nummer som 

GB.  
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OBS! Ni som handlar med Nordirland måste ta ut intrastatrapport samt periodisk sammanställning 

gällande december innan ni börjar ändra på era kunder/leverantörer.  

För alla som önskar kommer en MQL-fil att finnas tillgänglig för att uppdatera kunder och 

leverantörer, det blir separat filer för kunder och leverantörer. Vill man ha tillgång till dessa filer, 

kontakta Monitor support. Filen för kunder (change_GB_customers_trade_area.mql) kommer att 

uppdatera alla kunder med landskod GB till handelsområde Export istället för EU. Det finns två filer 

för att uppdatera leverantörer, en uppdaterar bara handelsområde 

(change_GB_supplier_trade_area.mql) samt en som uppdaterar handelsområde samt sätter momskod 

till 4 (change_GB_supplier_trade_area_and_vat_code). Om ni köper in tjänster från GB måste 

inställningarna på dessa leverantörer göras manuellt då det är andra momsregler som gäller än för 

varor. Filen ska läsas in när all fakturering för 2020 är klar och innan du börjar med 2021. Om inte 

kommer manuella justeringar behöva göras på berörda kunder och leverantörer.  

För att få bokföringen rätt måste även kund-/leverantörsgrupper uppdateras. Efter att ni uppdaterat 

kunder och leverantörer kan ni som önskar få hjälp med uppdatering av redan skapade order med 

hjälp av en MQL-fil. Kund; upd_cust_grup_and_account_on_gb_order.mpl. Leverantör; 

upd_supplier_grp_and_account_on_gb_order.mql  

Gällande företag från Nordirland så ska landskoden GB bytas ut mot XI i fältet VAT-nummer. Detta 

måste göras manuellt, siffrorna i VAT-numret kommer att vara desamma som tidigare.  
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OBS! MQL-filen ändrar endast företag med landskod GB så att har du kunder/leverantörer i 

Nordirland, så ändra deras landskoder först och läs sedan in filen. Om du inte gör det så måste du 

komma ihåg att ändra tillbaka Handelsområdet till EU på dessa kunder/leverantörer. 

Intrastatrapport och Periodisk sammanställning 

Rapporter framtagna med datum 2021-01-01 eller senare kommer inte innefatta handel med företag 

som har landskod GB. Landskod XI som gäller företag från Nordirland tillkommer.  

 


