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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «BREXIT: 

ΤΑ KYΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ»,  

ΜΑΔΡΙΤΗ 06.11.2019 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 6.11.2019 στοχευμένη ημερίδα του Επίσημου 

Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, σχετικά με το 

Brexit και τα σενάρια που κυριαρχούν αναφορικά με την επιχειρησιακή 

διεθνοποίηση, στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου, την οποία 

παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. 

Στην ημερίδα, υπήρχαν οι εξής θεματικές ενότητες: 

• Τελωνεία και Brexit 

• Εξωτερική Υγεία 

• Πρακτικά αποτελέσματα του Brexit, από την οπτική ενός παγκόσμιου φορέα 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν τα πιθανά σενάρια εξόδου του 

Ηνωμένου Βασιλείου με ή χωρίς συμφωνία, η σημασία του κάθε σεναρίου, καθώς 

επίσης τα πρακτικά βήματα που ενδείκνυνται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις 

που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, πέραν των συγκεκριμένων βημάτων που οφείλουν 

να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

διαδικτυακή διεύθυνση της Ε.Ε. (https://ec.europa.eu/info/brexit_el), η εδώ 

Γενική Υποδιευθύντρια Τελωνειακής Διαχείρισης τόνισε κατ’ επανάληψη σε 

πολλά σημεία της παρουσίασης την αναγκαιότητα προληπτικής δράσης των 

εταιριών σχετικά με την τελωνειακή διασάφηση τόσο των εξαγωγών όσο και των 

εισαγωγών, καθώς η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ήδη. 

Σε περίπτωση συμφωνίας, έγινε λόγος και αναλύθηκε η λεγόμενη μεταβατική 

περίοδος. Το Ηνωμένο Βασίλειο, και σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται πλέον 

τρίτη χώρα και το σημείο που είναι κρίσιμης σημασίας στην προκειμένη 

περίπτωση είναι η ακριβής ημερομηνία μεταφοράς των προϊόντων-υπηρεσιών. 

Επίσης έγινε λόγος για το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, την συμφωνία 

που αποσύρθηκε, την πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου, την συγκεκριμένη 

προτεινόμενη διαδικασία, την ισχύ και τη διαδικασία.  
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Στη διεύθυνση της ισπανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας 

(https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/La_Agencia_Tribu

taria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/Brexit.shtml), οι 

επηρεαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν όλες τις σχετικές 

πληροφορίες αναλυτικά. 

Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος του τομέα εισαγωγών και γενικός υποδιευθυντής 

Εξωτερικής Υγείας του ισπανικού Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και 

Κοινωνικής Ευμάρειας ανέφερε ότι, σε περίπτωση συμφωνίας, η μεταβατική 

περίοδος θα ισχύει έως τις 31.12.2020 και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να 

εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία έως το πέρας της εν λόγω περιόδου. Στον 

αντίποδα, σε περίπτωση μη συμφωνίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται Τρίτη 

χώρα από τις 31.12.2020. Επιπλέον, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, τρίτες 

χώρες θεωρούνται: 

• Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και η Βόρεια Ιρλανδία, 

• Το Γκέρνσεϋ, 

• Το Τζέρσεϋ, 

• Το Νησί του Μαν, 

καθώς επίσης τρίτο έδαφος θεωρείται και το Γιβραλτάρ. 

Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκαν εκ νέου τα τέσσερα πιθανά σενάρια έκβασης, 

ήτοι: 

• To Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ),  

• Η ύπαρξη διμερούς συμφωνίας, 

• Η Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ή 

• Η Μη Συμφωνία (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) 

τονίστηκε ιδιαίτερα ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας θα έπρεπε να βρίσκεται πιο 

κοντά σε αυτόν που πρόκειται να εφαρμοστεί και, ακόμη, ότι το ζήτημα της 

φορολογίας θα επηρεάσει έντονα κυρίως τους μεγάλους εισαγωγείς και εξαγωγείς. 

Επιπρόσθετα, έγινε λόγος για τους τομείς που θα πληγούν περισσότερο από τις 

συνέπειες αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Αυτοκινητοβιομηχανία 

• Τεχνολογία 

• Φαρμακευτική 

• Τρόφιμα 

• Αεροδιαστημική 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/Brexit.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/Brexit.shtml


         
      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                       
          ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                            
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

• Μόδα 

• Χημική Βιομηχανία 

Επίσης, σημειώθηκε ότι σχετικά με τις μεταφορές, αυτές που θα επηρεαστούν 

περισσότερο είναι οι χερσαίες, καθώς υπάρχει μία σειρά ειδικών τελωνειακών 

κανονισμών που σχετίζονται με τον οδηγό, το φορτίο κοκε. Από την άλλη πλευρά, οι 

θαλάσσιες μεταφορές είναι αυτές που θα βιώσουν τον μικρότερο αρνητικό αντίκτυπο. 

Ακόμη, ακολούθησε η ανάλυση μίας σειράς σημαντικών πληροφοριών για τις 

μεταφορές από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο που οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 

υπόψη και να τις εφαρμόσουν υποχρεωτικά. Οι εν λόγω υποχρεωτικές κινήσεις, 

όπως χαρακτηριστικά παρουσιάστηκαν είναι: 

• Η απόκτηση άδειας για ελεύθερη κυκλοφορία, 

• Η απόκτηση αριθμού Εγγραφής και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων του 

παραλήπτη (EORI number), 

• Η απόκτηση αριθμού Εγγραφής και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων  

του αποστολέα (EORI number), 

• Η απόκτηση αριθμού τιμολογίου και νομίσματος, 

• Η απόκτηση δασμολογικού κωδικού, 

• Η περιγραφή της αγοράς, 

• Η αξία της αγοράς, 

καθώς και δύο προτεινόμενες: 

• Η απόκτηση αριθμού TSP (ενός αριθμού διευκόλυνσης των μεταβατικών 

διαδικασιών) και τέλος 

• Η εφαρμογή ενός συστήματος αναβολής πληρωμής του Φ.Π.Α. εισαγωγών (1-

30 Νοεμβρίου) 

Οι ομιλητές, τέλος, παρότρυναν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι κατά κόρον 

προέρχονταν από τον επιχειρησιακό χώρο, να έχουν υπόψη τους επικείμενους 

κινδύνους, να μελετήσουν εκ νέου τις υπάρχουσες συμφωνίες που έχουν υπογράψει 

και να διαπραγματευτούν με τους εταίρους τους στην Αγγλία. Η ημερίδα είχε έντονο 

πρακτικό περιεχόμενο και όχι τόσο θεωρητικό, καλύπτοντας τις ανάγκες και τα 

ερωτήματα των άμεσα ενδιαφερόμενων που έδωσαν το παρόν. 
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