
1 

 

Οι συνέπειες των μη δασμολογικών εμποδίων ως επακόλουθο του Brexit για τις 

ολλανδικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

Η συμβουλευτική εταιρεία KPMG πραγματοποίησε έρευνα κατά παραγγελία των ολλανδικών 

Υπουργείων Οικονομίας και Κλίματος και Γεωργίας, Φύσης και Τροφίμων, με σκοπό να 

καταγράψει την πιθανή επίδραση ενός σκληρού Brexit στις ολλανδικές επιχειρήσεις. Η 

έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια σχετικών ερευνών του Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis του Ιουνίου 2016 (σύμφωνα με την οποία το κόστος για την Ολλανδία μπορεί 

να ανέλθει έως και στο 1,2% του ολλανδικού ΑΕΠ έως το 2030), καθώς και της ολλανδικής 

τράπεζας Rabobank του Οκτωβρίου 2017 (σύμφωνα με την οποία ένα σκληρό Brexit μπορεί 

να στοιχίσει στην Ολλανδία έως 4,25% της αύξησης του ΑΕΠ ως το 2030, κάτι το οποίο 

αντιστοιχεί σε 4.000 ευρώ ανά Ολλανδό εργαζόμενο). Η νέα έρευνα της KPMG, που 

συμπληρώνει τις προηγούμενες, εξετάζει την επίδραση των μη δασμολογικών εμποδίων που 

θα εισαχθούν ως αποτέλεσμα του Brexit. 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα του 2016, οι ολλανδικές τελωνειακές αρχές αναμένουν 

ότι ο αριθμός των δηλώσεων εισαγωγής να αυξηθεί μετά το Brexit κατά 752.000 και ο 

αριθμός των δηλώσεων εξαγωγής κατά 4,2 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές, 

αν όλες οι ολλανδικές εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές με το Ην. Βασίλειο 

εγγραφούν στην Ολλανδική Υπηρεσία Τελωνείων, ο αριθμός των επιχειρηματικών 

λογαριασμών του θα αυξηθεί κατά 40%. Οι εταιρείες αυτές είναι και αυτές που θα πληγούν 

περισσότερο από το Brexit, καθώς δεν έχουν έως τώρα συναλλαγές με τρίτες χώρες και 

εμπειρία με τα σχετικά μη δασμολογικά εμπόδια. Συγκεκριμένα, τα μη δασμολογικά εμπόδια 

που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ολλανδικές εταιρείες μετά από ένα σκληρό Brexit 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 

1.Γενικές τελωνειακές διατυπώσεις. 

 

Το συνολικό κόστος των γενικών τελωνειακών διατυπώσεων (πλην δασμών και ΦΠΑ) 

ανέρχεται μεταξύ των 78,2 και των 126,7 Ευρώ ανά αποστολή. Το κόστος αυτό βασίζεται στις 

ολλανδικές τιμές και δεν περιλαμβάνει το κόστος τελωνειακών διατυπώσεων που συνδέονται 

με συγκεκριμένες απαιτήσεις του προϊόντος. Τα κόστη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως για 

παράδειγμα για αμοιβές εκτελωνιστών, είναι λίγο υψηλότερα από αυτά στην Ολλανδία. 

 

Υπολογίζεται ότι το συνολικό επιπλέον κόστος από την εισαγωγή τελωνειακών διατυπώσεων 

για εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών μεταξύ της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

(χωρίς τους δασμούς) θα ανέρχεται μεταξύ των 387,2 εκ. και των 627,4 εκ. Ευρώ το χρόνο. 

Τα αληθινά κόστη που θα προκύψουν, εξαρτώνται από το είδος των τελικών συμφωνιών 

μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, από το αν οι επιχειρήσεις θα διεκπεραιώνουν οι 

ίδιες τις τελωνειακές διατυπώσεις ή θα τις αναθέτουν σε τρίτους, από τις συμφωνίες που θα 

γίνουν μεταξύ των διαφόρων εταιρειών καθώς και από τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ και 
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Λίρας. Τα κόστη αυτά στην πράξη θα μοιραστούν μεταξύ ολλανδικών και βρετανικών 

επιχειρήσεων. 

 

 

2.Συγκεκριμένες ανά τομέα προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά. 

 

Οι συναλλαγές με τρίτες χώρες απαιτούν όχι μόνον την συμμόρφωση με τις τελωνειακές 

διαδικασίες αλλά επιπλέον την συμμόρφωση με διάφορες προϋποθέσεις πρόσβασης στην 

αγορά καθώς και σχετικές διατυπώσεις. Τα ειδικότερα στοιχεία των προϋποθέσεων και 

διατυπώσεων αυτών, καθώς και οι συνέπειές τους, διαφέρουν ανά τομέα. Ως παραδείγματα 

μπορούν να αναφερθούν οι αυστηρές κτηνιατρικές προδιαγραφές για τα προϊόντα κρέατος και 

τα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά υγείας (κόστος 130-725 Ευρώ ανά φορτίο), 

φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις και τα συνοδεύοντα πιστοποιητικά (κόστος 120-190 Ευρώ ανά 

φορτίο), οι απαιτήσεις για σήμανση CE των προϊόντων και οι προδιαγραφές χημικών  

προϊόντων. 

 

Στην μελέτη της KPMG δόθηκε έμφαση δειγματοληπτικά στους ακόλουθους τομείς: στο 

κρέας, στα κομμένα λουλούδια, στα χρώματα, στον εξοπλισμό επικοινωνιών, στα μέσα 

πυρόσβεσης και στις λογιστικές/ελεγκτικές υπηρεσίες. Από τους τομείς αυτούς η 

αναμενόμενη ετήσια αύξηση του κόστους ως αποτέλεσμα του Brexit είναι μεγαλύτερη για τον 

εξοπλισμό επικοινωνιών (11,7 έως 19 εκ. Ευρώ), τη βιομηχανία του κρέατος (9,9 έως 27,9 εκ. 

Ευρώ) και για τον τομέα των κομμένων λουλουδιών (4,4 έως 7,3 εκ. Ευρώ). Αντίθετα με το 

εμπόριο αγαθών, φαίνεται ότι οι λογιστικές/ελεγκτικές υπηρεσίες θα επηρεαστούν από το 

Brexit σε περιορισμένο βαθμό.  

 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν επίσης και το κόστος από τις καθυστερήσεις 

που πρόκειται να υπάρξουν στα τελωνεία όσον αφορά στην διακίνηση πολλών ευπαθών 

προϊόντων όπως είναι το κρέας και τα λουλούδια. 

 

 

 

 

 


