
 
Подготовка за Брексит: Комисията информира европейските предприятия
за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка
 
Брюксел, 18 февруари 2019 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия предприе интензивна кампания за разясняване на митническите
правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се
прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без
споразумение.

Тази осведомителна кампания е част от подготовката на Комисията за т. нар. „Брексит без
сделка“ и се провежда в контекста на заключенията, приети на заседанието на Европейския съвет
(формат „ член 50“) от декември 2018 г., в които се призовава за активизиране на работата по
подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии.
Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното
кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен
преход към новите условия. Подготвителните действия от страна на ЕС са от първостепенно
значение за избягване на сериозните негативни последици за европейския бизнес.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз
Пиер Московиси заяви: „Тъй като с наближаването на 29 март нараства и рискът от Брексит без
сделка, Европейската комисия и националните митнически органи усилено работят по
евентуалното въвеждане на проверки и контрол върху стоковия обмен между ЕС и Обединеното
кралство. Тази ключова мярка ще осигури защита за европейските потребители и за вътрешния
пазар. Нейният успех зависи до голяма степен от това европейските предприятия, търгуващи с
Обединеното кралство, да са наясно с митническите правила, които ще се прилагат от момента, в
който държавата напусне ЕС без споразумение. Времето напредва и осигуряването на
необходимата информация е наш приоритет“ .

Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно
сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брексит без сделка и да продължат
търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва да
предприемат следните действия:

да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с
митническите процедури и правила (като например преференциалните правила за произход);

-

да се снабдят с нужните митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят
търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на
доставките;

-

да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за
необходимите допълнителни мерки.

-

От днес предприятията разполагат с набор от материали, включително списък с 5 основни
изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС.

Въпреки че негативното въздействие от евентуалното оттегляне на Обединеното кралство без
споразумение не може напълно да бъде смекчено, кампанията има за цел да подкрепи усилията
на 27-те държави — членки на ЕС, насочени към информиране на засегнатите предприятия.

С подкрепата на Комисията в държавите членки вече се провежда подготвителна работа, чиято
цел е да се гарантира готовността на митническата инфраструктура и логистиката по места, в
случай че Обединеното кралство се оттегли без споразумение.

Контекст
Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет
на Комисията, то е съпроводено с известна несигурност. Предвид риска от Брексит без сделка, от
декември 2017 г. Комисията провежда интензивна подготвителна дейност. Тя системно призовава
европейските граждани, предприятията и държавите членки да се подготвят за всички възможни
сценарии, да анализират съответните рискове и да планират действия за смекчаването им.

Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от
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19 юли 2018 г., решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз — независимо
от сценария — ще предизвика значителни сътресения.

Заинтересованите страни, националните органи и службите на ЕС трябва да се подготвят за два
основни варианта:

ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия на 1
януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне
включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две
години;

-

ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., преходен
период няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното
кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г. Този вариант е известен като „сценарий
без споразумение“ или „сценарий за рязко отделяне“ .

-

В отговор на призивите на Европейския съвет (формат „член 50“) от ноември и декември 2018 г.
за ускоряване на подготвителната дейност на всички равнища, на 19 декември 2018 г. Комисията
прие план за извънредни действия и няколко законодателни мерки, включително в митническата
област. Те бяха предхождани от съобщения на Комисията, публикувани през юли и ноември 2018
г.

Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС без споразумение, по отношение на вноса и износа на
стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т. нар. „трети държави“, съгласно
които съответните стоки ще бъдат обект на митнически формалности и контрол. Вносът от
Обединеното кралство ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към тази държава
ще бъде освободен от ДДС.

Комисията публикува поредица от известия, достъпни на всички езици на ЕС, чиято цел е
предприятията и пътниците да бъдат подробно информирани за начините, по които ще се окажат
засегнати в случай на Брексит без сделка — по-специално във връзка с митническите процедури,
косвеното данъчно облагане (например ДДС), акцизите, преференциалните правила за произход,
разрешенията за внос и износ.

Освен мерките на европейско равнище са необходими и действия от страна на държавите членки.
По-конкретно националните органи имат ключовата функция да наблюдават и направляват
подготовката на предприятията за новите условия. Комисията проведе технически обсъждания с
държавите от ЕС-27 както по общи въпроси на подготовката, така и по свързаните с нея секторни,
правни и административни мерки. След предприетите от Комисията посещения на тези 27
държави тя се увери, че националните планове за извънредни действия са в ход и че са
предоставени необходимите разяснения относно процеса на подготовка.

За повече информация
Уебстраница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветена на подготовката на
предприятията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС 

Списък на изискванията за предприятията, които планират да продължат или да започнат бизнес
отношения с Обединеното кралство след 30 март 

Списък на представителствата на Комисията в държавите членки

Въпроси и отговори относно плана за извънредни действия на Комисията от 19 декември 2019 г.

Уебсайт на Европейската комисия за подготовката за Брексит, включително известия за
подготвеност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Лица за контакти с медиите:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Patrick McCullough (+32 229 87183)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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