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Εισαγωγικό καθεστώς ενόψει Brexit
Α. Η Συμφωνία Αποχώρησης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης του ΗΒ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει - σε μεγάλο βαθμό - τη συνέχιση του ισχύοντος βρετανικού εισαγωγικού
καθεστώτος. Το σχέδιο όμως αυτό Συμφωνίας καταψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Κοινοτήτων.
Αυτή την περίοδο διεξάγονται διαβουλεύσεις εντός του ΗΒ για τροποποιήσεις της καταψηφισθείσας
Συμφωνίας Αποχώρησης, ώστε το νέο σχέδιο Συμφωνίας να τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αν
στη συνέχεια υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΒ, να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία για την έγκρισή του από τη
βρετανική Βουλή. Κατά συνέπεια και επί του παρόντος, δεν έχει καθοριστεί το μελλοντικό βρετανικό
εισαγωγικό καθεστώς που θα ισχύσει μετά την 30η Μαρτίου 2019.
Β. Στο απευκταίο σενάριο μη επίτευξης Συμφωνίας Αποχώρησης (No-Deal) και μη παράτασης
της ημερομηνίας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, θα παύσει αυτομάτως η ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων μεταξύ ΕΕ-ΗΒ και οι εμπορικές συναλλαγές του ΗΒ με την Ε.Ε. - από τις 30.3.2019 και
έπειτα - θα διέπονται από τους γενικούς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με άλλα λόγια,
το ΗΒ θα έχει καθεστώς τρίτης χώρας έναντι της ΕΕ, χωρίς το διμερές εμπόριο να διέπεται από κάποια
διμερή εμπορική συμφωνία. Αυτό συνεπάγεται την επιβολή εθνικών δασμών και πρόσθετων τελωνειακών ή
εισαγωγικών διατυπώσεων.
Για την περίπτωση αυτή η βρετανική Κυβέρνηση έχει εκδώσει σχετικά πληροφοριακά σημειώματα
που είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:
https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal/trading-with-theeu-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-nobrexit-deal/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-a-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export
Αντίστοιχα σημειώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμα ως ακολούθως:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud
Επίσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τον επιβαλλόμενο δασμό στα προϊόντα
ενδιαφέροντός σας:
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/trade-tariff/
Το Γραφείο μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και προτίθεται να ενημερώσει τους ελληνικούς
επιχειρηματικούς φορείς, μόλις υπάρξει περισσότερη σαφήνεια για το μελλοντικό εμπορικό καθεστώς
μεταξύ ΕΕ-ΗΒ.
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