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Οδηγίες για την προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επικείμενο Brexit 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί πραγματοποίησης του Brexit στις 31 Οκτωβρίου τ.έ., οι 

περισσότεροι Ισπανοί οικονομικοί αναλυτές αυτήν την περίοδο, ασχολούνται με το ζήτημα της 

αναπροσαρμογής της πορείας των εμπορικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρόποι με τους οποίους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους, με την εν λόγω χώρα, θα καταφέρουν να 

ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Με αυτήν την αφορμή, σύμφωνα και με πρόσφατη έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορισμένα από τα μέτρα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτείνεται 

να υιοθετήσουν, είναι τα ακόλουθα. 

Το πρώτο βήμα που αποτελεί την περίοδο προσαρμογής, είναι ο καθορισμός των γενικών 

κανόνων εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 

γεγονός που θα προκαλέσει τις εξής συνέπειες:  

▪ Οι τελωνειακές διατυπώσεις θα αρχίσουν να ισχύουν για τα εμπορεύματα που έρχονται ή 

μεταφέρονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές μπορούν να απαιτήσουν τις απαραίτητες 

εγγυήσεις. 

▪ Θα αρχίσει η εφαρμογή δασμών σε εμπορεύματα βρετανικής προέλευσης. 

▪ Θα αρχίσουν να εφαρμόζονται περιορισμοί σε ορισμένα από αυτά τα προϊόντα που 

εξάγονται ή εισάγονται. 

▪ Θα τερματιστεί η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής. 

▪ Δεν θα επιτρέπονται πλέον οι εγκρίσεις τελωνειακών απλουστεύσεων και διαδικασιών 

που εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σταματήσουν, επίσης, να γίνονται δεκτές οι 

εξουσιοδοτήσεις του οικονομικού φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου (AEO). 

▪ Οι άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα εφαρμόσουν ΦΠΑ στην εισαγωγή των αγαθών που 

προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εξαγωγές προς αυτό απαλλάσσονται από 

αυτόν τον φόρο. 

▪ Οι κανόνες ΦΠΑ (δηλώσεις και πληρωμή) θα αλλάξουν και για τις διασυνοριακές 

επιστροφές φόρου. 

▪ Σε περίπτωση μεταφοράς εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι απαραίτητο να 

δηλωθεί ένα έγγραφο εξαγωγής. Τα αγαθά με ειδικούς φόρους ενδέχεται να απαιτούν 

ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο, ενώ τα εμπορεύματα με ειδικούς φόρους που 

προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο θα εκτελωνίζονται προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε 

κίνηση στο πλαίσιο του Μηχανογραφημένου Συστήματος Κυκλοφορίας και Ελέγχου των 

Ειδικών Φόρων (EMCS). 

Στη συνέχεια, το έγγραφο περιλαμβάνει τα βήματα που συνίστανται να ακολουθηθούν από τις 

μικρομεσαίες εταιρίες βάσει του επικείμενου Brexit. Συγκεκριμένα, προτείνονται: 
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▪ Η καταχώρηση της εταιρίας στην εθνική τελωνειακή αρχή, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει 

εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ. Για την επικοινωνία με τις αρχές, η Επι-

τροπή δημιούργησε τον  εξής κατάλογο: https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-

contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en  

▪ Η αξιολόγηση της εταιρίας για το ζήτημα της συνέχισης των σχέσεων, όπως ίσχυαν πριν 

από το Brexit, βάσει τριών στοιχείων: ανάλυση της ικανότητας του ανθρωπίνου 

δυναμικού, της τεχνικής ικανότητας (συστήματα πληροφορικής, τεχνολογία κ.ά.) και των 

τελωνειακών αδειών (όπως ειδικά καθεστώτα κ.ά.). 

▪ Η στροφή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για ζητήματα σχετικά με τις απλουστεύσεις ή / 

και τις διευκολύνσεις, από τις οποίες μπορεί να ωφεληθεί η επιχείρηση. Σημασία έχουν, 

μεταξύ άλλων, οι απλουστεύσεις για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό 

καθεστώς, η μείωση του ποσού ή οι απλουστεύσεις στις διαδικασίες διαμετακόμισης. 

▪ Η εξέταση της δυνατότητας να λάβει η επιχείρηση την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου 

οικονομικού φορέα. 

▪ Εάν η επιχείρηση έχει καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το προηγούμενο έτος, θα 

πρέπει να παρουσιαστούν τα έγγραφα για την επιστροφή εμπρόθεσμα, ώστε να υπάρχει 

χρόνος προς επεξεργασία τους. 

▪ Η επικοινωνία με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς οι προμηθευτές ή οι 

μεσάζοντες μπορεί να επηρεαστούν έμμεσα από το Brexit. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιπλέον, προτείνει σε όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 

έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή που εξάγουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες εκεί, να συμβουλεύονται τη σελίδα με τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με 

τους φόρους και τα τελωνεία. 

Η περίπτωση των ισπανικών επιχειρήσεων  

Όπως είναι αναμενόμενο, η αναταραχή που έχει και θα προκαλέσει το Brexit, έχει κλονίσει και τις 

ισπανικές εταιρίες σε μεγάλο βαθμό, καθώς πολλές από αυτές έχουν σταθερά κέρδη από το 

εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, συνιστά έναν από τους κύριους εμπορικούς 

εταίρους της Ισπανίας, κατέχοντας την πέμπτη θέση ως χώρα προορισμού των εξαγωγών, 

αμέσως μετά από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Επιπρόσθετα, οι 

ισπανικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε περί τα 18,9 δις ευρώ το 

προηγούμενο έτος, κυρίως στους τομείς των αυτοκινήτων, των μηχανημάτων και των φρούτων-

λαχανικών, ενώ το ποσό των εισαγωγών σημείωσε τα 11,4 δις ευρώ. 

Παράλληλα, περί τις 12.000 ισπανικές εταιρείες εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 7.000 

είχαν παρόμοια δραστηριότητα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το ποσό του εισοδήματος αυτών 

των εταιριών, που προκύπτει από τη δραστηριοποίησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπερβαίνει 

τα 15 δις ευρώ, ενώ οι εταιρίες IAG, Sabadell και Iberdrola κρίνονται ως οι πιο εκτεθειμένες στους 

κινδύνους του Brexit. 
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Συμπερασματικά, οι ανακατατάξεις που θα επιφέρει το Brexit στο σενάριο πραγματοποίησής του 

σε 10 ημέρες, ταλανίζουν έντονα τις ισπανικές εταιρίες με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, είναι αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων και μηχανισμών, τόσο 

σε επιχειρηματικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την αποφυγή όσο το δυνατό 

περισσοτέρων ρηγμάτων στον εμπορικό και οικονομικό κλάδο. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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