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«Ευρωπαϊκές τελωνειακές διαδικασίες στο εμπόριο με το ΗΒ
στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία»
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαδικασία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ,
ειδικότερα στην περίπτωση no-deal, είναι η ανάγκη για αποφυγή προβλημάτων και
καθυστερήσεων στη διμερή διακίνηση εμπορευμάτων. Οι απρόσκοπτες τελωνειακές διαδικασίες
είναι βασικό στοιχείο της σημαντικής αυτής προσπάθειας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των
εμπορευομένων, την ασφαλή τροφοδοσία των αγορών και τη διασφάλιση της συνέχειας στις
εμπορικές σχέσεις των κ-μ της ΕΕ με το ΗΒ.
Στην περίπτωση ενός άτακτου Brexit και αρχής γενομένης από την 30η Μαρτίου 2019, οι
εμπορικές σχέσεις με το ΗΒ θα διέπονται από τους γενικούς κανόνες του ΠΟΕ, χωρίς την
εφαρμογή προτιμησιακών ρυθμίσεων, γεγονός το οποίο θα σημαίνει την εφαρμογή τελωνειακών
διατυπώσεων, υποβολή διασαφήσεων, δασμών, απαγορεύσεων ή περιορισμών για ορισμένα
προϊόντα, την ανάγκη νέων αδειών εισαγωγής και εξαγωγής, την αλλαγή στο καθεστώς του
εισαγωγικού ΦΠΑ κτλ.
Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το ΗΒ ή που
μεταφέρουν εμπορεύματα μέσω του ΗΒ, θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τους
κανόνες τόσο της ΕΕ όσο και του ΗΒ που θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν μέχρι στιγμής έχουν
μικρή ή καθόλου πείρα στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες. Συγκεκριμένες πληροφορίες
για τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν από βρετανικής πλευράς μπορείτε να αναζητήσετε
σε ξεχωριστή ανάρτησή μας.
Βάσει των σχετικών Οδηγιών της Ευρ. Επιτροπής1, οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβεί μία ελληνική επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εξάγει στο ΗΒ είναι οι εξής:
1.

Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, να καταχωρίσει την επιχείρησή της στην εθνική τελωνειακή
αρχή, για να πραγματοποιεί συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ

2.

Να εξετάσει κατά πόσον διαθέτει τις αναγκαίες τελωνειακές άδειες, όπως για ειδικά
καθεστώτα (αποθήκευση, μεταποίηση ή για εμπορεύματα που υπάγονται στον κανόνα «ειδικής
χρήσης»).

1

Σχετικές Οδηγίες της ΕΕ μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el#heading_1.
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3.

Να ρωτήσει την εθνική τελωνειακή αρχή σχετικά με τις υφιστάμενες τελωνειακές
απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για αυτήν, όπως:




οι απλουστεύσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς,
οι συνολικές εγγυήσεις, με μειωμένα ποσά ή απαλλαγές,
οι απλουστεύσεις για καθεστώτα διαμετακόμισης.

4.

Να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση για να της χορηγηθεί η ιδιότητα
του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator – AEO) από την
εθνική τελωνειακή αρχή.

5.

Αν έχει εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ2 στο ΗΒ, να
εγγραφεί σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27.

6.

Αν έχει καταβάλει ΦΠΑ στο ΗΒ το 2018, να υποβάλει τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ
αρκετά πριν από τις 29 Μαρτίου 2019, ώστε να διεκπεραιωθούν πριν από αυτήν την
ημερομηνία.

7.

Να μιλήσει με τους επιχειρηματικούς εταίρους της (προμηθευτές, διαμεσολαβητές,
μεταφορείς) διότι το Brexit ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού
της.

Για πιο λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου περιέχονται «ανακοινώσεις ετοιμότητας» για ευρύ φάσμα θεμάτων,
μεταξύ άλλων για τα τελωνεία και τη φορολογία.
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Η Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (Mini One Stop Shop - MOSS) τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2015 και δίνει τη δυνατότητα στους
υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά
παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε κ-μ στα οποία δεν έχουν εγκατάσταση, να καταβάλλουν τον
οφειλόμενο ΦΠΑ επί των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω διαδικτυακής πύλης στο κ-μ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για
φορολογικούς σκοπούς. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και αποτελεί μέτρο απλούστευσης μετά την τροποποίηση των
κανόνων ΦΠΑ που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, βάσει των οποίων η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο κ-μ
του πελάτη και όχι στο κ-μ του παρόχου υπηρεσιών. Το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στους υποκείμενους στον φόρο να
αποφεύγουν την εγγραφή τους στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κ-μ κατανάλωσης ξεχωριστά.
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