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Tämä tarkistuslista on laadittu tiedotustarkoituksessa yrityksille, jotka harjoittavat liiketoimintaa
EU:ssa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta ne voivat tarkistaa valmiutensa siltä varalta,
että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ilman erosopimusta. Vaikka listaa laadittaessa on
pyritty puuttumaan erityisesti yleisimmiltä ja keskeisimmiltä vaikuttaviin kysymyksiin, se on vain
ohjeellinen, eikä siinä käsitellä tyhjentävästi kaikkia sopimuksettoman eron seurauksena esiin tulevia asioita.
Lisäohjeita saa komission yksiköiden julkaisemista brexitiin valmistautumista koskevista ilmoituksista sekä
kansallisilta viranomaisilta. Joihinkin näistä tiedonannoista viitataan esimerkiksi tämän tarkistuslistan
alaviitteissä. Kaikki brexitiin valmistautumista koskevat ilmoitukset ovat saatavilla osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices
Yritysten on varmistettava, että ne ovat täysin valmistautuneita eroamispäivänä eli silloin kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa (1. marraskuuta 2019). On huomattava, että jos erosopimusta ei ole
ratifioitu, myöskään siinä sovittua siirtymäkautta ei tule.
Vaikka erosopimus ratifioitaisiin, yritysten on valmistauduttava siirtymäkauden päättymisen (31. joulukuuta
2020) jälkeiseen aikaan, jolloin sisämarkkinoita ja EU:n tulliliittoa koskevat EU:n säännöt eivät enää koske
Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Brexit-valmiutta siis tarvitaan tällöinkin, vaikkakin vasta myöhemmässä
vaiheessa.
Tarkistuslistaa päivitetään tarpeen mukaan.

1. Tavaroiden saattaminen EU:n markkinoille; vienti
a. Todistukset ja luvat
Jotta voitaisiin varmistaa tuoteturvallisuus sekä kansanterveyden ja ympäristön suojelu, tiettyjen tuotteiden EU:n
markkinoille saattamisen edellytyksenä on EU:hun sijoittautuneen elimen antama todistus1 tai EU:n jäsenvaltion
viranomaisen myöntämä lupa. Tämä pätee esimerkiksi lääkinnällisiin laitteisiin ja autoteollisuuteen2,3.
Brexitin jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien
elinten myöntämät todistukset tai luvat eivät ole enää voimassa EU:ssa.
Onko Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan elimen tai viranomaisen myöntämät todistukset ja luvat
siirretty jollekin EU27-jäsenvaltiossa toimivalle elimelle tai viranomaiselle tai onko haettu uusia asiakirjoja?

b.

Sijaintia koskevat vaatimukset

Jotta voitaisiin helpottaa EU:n tuotesääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon valvontaa, EU:ssa on nimettävä
tiettyjä henkilöitä, joilla on sääntelyvastuu (sijaintia koskevat vaatimukset). Tällaisia voivat olla esimerkiksi
vastuuhenkilö4, tuoja, rekisteröijä5 tai myyntiluvan haltija6. Joidenkin tuotteiden, kuten kemikaalien7, kohdalla
tämä on erityisen tärkeää tavaroiden jatkokäytön suhteen.
Brexitin jälkeen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet henkilöt eivät enää täytä näitä sijaintia
koskevia vaatimuksia.
Täyttyvätkö EU:ssa sijaintia koskevat vaatimukset?

c.

Tuoteselosteet ja merkinnät

Jotta voitaisiin helpottaa EU:n tuotesääntöjen tehokkaan valvonnan täytäntöönpanon valvontaa ja vahvistaa
kuluttajansuojaa, moniin EU:n markkinoilla oleviin tuotteisiin on merkittävä tämän tarkistuslistan 1. a ja b
alakohdissa tarkoitetun elimen tai henkilön nimi, osoite tai tunniste. Tämä koskee esimerkiksi teollisuustuotteita8,
lääkkeitä9 ja lääkinnällisiä laitteita sekä maatalouselintarvikkeita10 ja rehuja.
Brexitin jälkeen nämä tuoteselosteet ja merkinnät eivät enää vastaa EU:n markkinoiden merkintävaatimuksia,
jos niissä viitataan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneisiin elimiin tai henkilöihin11.
Onko varmistettu, että EU:n markkinoilla olevissa tuotteissa on asianmukaiset tuoteselosteet ja merkinnät?

1 h
 ttps://ec.europa.eu/info/files/industrial-products_fi
https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers_fi
2 https://ec.europa.eu/info/files/type-approvals-automotive-vehicles_fi
3 Tämä koskee myös tiettyjä tuoteväittämiä, esim. ”luonnonmukainen” (ks. https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_fi),
tai EU-ympäristömerkkiä (ks. https://ec.europa.eu/info/files/eu-ecolabel_fi).
4 https://ec.europa.eu/info/files/cosmetic-products
5 https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach_fi
6 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
7 https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach_fi
8 https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers_fi
9 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
10 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_fi
11 Komission yksiköiden julkaisemissa brexitiin valmistautumista koskevissa ilmoituksissa on selvennetty, että tuotetta, joka on saatettu markkinoille
EU27-jäsenvaltioissa ennen eroamispäivää, voidaan edelleen myydä jäsenvaltioissa jakeluketjun kautta. Lisätietoja saa brexitiin valmistautumista
koskevista alakohtaisista ilmoituksista.

d.

Kolmansien maiden EU:n tuotteille myöntämät etuustullit

Vietäessä tavaraa sellaisiin kolmansiin maihin, joiden kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, tuotteisiin voidaan
soveltaa tullietuuskohtelua (eli alhaisempaa tullia), jos niillä on sovellettavien alkuperäsääntöjen mukaisesti
riittävästi ns. EU-sisältöä. Alkuperästä on esitettävä asiakirja.12. Tämä koskee esimerkiksi autoteollisuutta (myös
autonosia tai muita komponentteja) ja elintarviketeollisuutta.
Yhdistyneen kuningaskunnan panosta lopputuotteeseen ei brexitin jälkeen enää pidetä EU-sisältönä.
Onko toimitusketjut tutkittu ja Yhdistyneen kuningaskunnan panos käsitelty ”muuna kuin EU:sta peräisin
olevana”, jotta tullietuuksien soveltamista voidaan jatkaa viennin yhteydessä?

e.

Tullimenettelyt

Jotta voitaisiin valvoa verovaatimusten (tullit ja välilliset verot, esimerkiksi arvonlisä- ja valmistevero) ja muiden
vaatimusten noudattamista – eli eurooppalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja ympäristön
suojelemiseksi – kaikille EU:hun saapuville tai sieltä lähteville tavaroille suoritetaan tullivalvontaa ja niihin
sovelletaan tullimenettelyjä13.
Brexitin jälkeen tämä pätee EU:hun Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuviin ja EU:sta Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan lähteviin tavaroihin. Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaisten antama EORI-numero
tai Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaisten EU:n tullilainsäädännön nojalla tekemät tullipäätökset
(esimerkiksi luvat, sitovat tariffitiedot ja sitovat alkuperätiedot) eivät enää ole voimassa EU:ssa14.
Ovatko EU:n tullimuodollisuudet ja brexitin jälkeen tarjolla olevat yksinkertaisemmat ratkaisut15 tuttuja, etenkin
jos kokemusta kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan?

f.

Tullimaksut

Jotta tietyt ulkomaiset tavarat voitaisiin luovuttaa vapaaseen liikkeeseen EU:ssa, on maksettava tuontitulleja.
Tullin määrä lasketaan eri tekijöiden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi tullausarvo (eli tavarasta maksettu tai
maksettava hinta oikaistuna muilla kertoimilla), tavaran luokittelu ja sovellettava tullitariffi16.
Brexitin jälkeen tiettyihin Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleviin tavaroihin sovelletaan tuontitulleja.
Onko selvitetty, onko brexitin jälkeen maksettava tullimaksuja (ja voidaanko tarvittavat tiedot toimittaa), etenkin
jos kokemusta kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan?

g.

Kiellot ja rajoitukset

Jotta voitaisiin varmistaa EU:n kansalaisten terveys ja turvallisuus ja suojella ympäristöä, tiettyjen tavaroiden
tuontiin EU:hun ja vientiin EU:sta sovelletaan kieltoja ja rajoituksia17. Tämä koskee hyvin monenlaisia tavaroita
jätteistä18 lääkkeisiin19 ja maatalouselintarvikkeista20 raakatimantteihin, kulttuuriesineisiin21 ja tiettyihin
radioaktiivisiin materiaaleihin.22
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan brexitin jälkeen kolmansista maista tulevaa tuontia ja kolmansiin
maihin suuntautuvaa vientiä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Myöskään EU-tuotteiden tuontia/vientiä koskevat
Yhdistyneen kuningaskunnan luvat eivät enää ole voimassa.
Ovatko brexitin jälkeen sovellettavia kieltoja ja rajoituksia koskevat EU:n säännöt tuttuja, etenkin jos kokemusta
kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan?
12 h
 ttps://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin_fi
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal_fi
13 https://ec.europa.eu/info/files/customs-and-indirect-taxation_fi Ks. myös brexitiä koskeva tarkistuslista kaupan alan toimijoita varten:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal#heading_1.
14 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal_fi
15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal
16 https://ec.europa.eu/info/files/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs_fi
17 https://ec.europa.eu/info/files/import-and-export-licences_fi
18 https://ec.europa.eu/info/files/waste-law_fi
19 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
20 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
21 https://ec.europa.eu/info/files/export-cultural-goods_fi
22 https://ec.europa.eu/info/files/euratom_fi

h.

Terveys- ja kasvinsuojelutarkastukset

Jotta voitaisiin suojata elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi ja suojella EU:n terveysja kasvinterveystilannetta, eläviä eläimiä23, elintarvikkeita24 ja eläintuotteita sekä tiettyjä kasveja ja
kasvituotteita25 valvotaan järjestelmällisesti tuonnin yhteydessä erityisissä tiloissa (rajatarkastusasemat).
Onko varmistettu, että terveys- ja kasvinsuojelutarkastuksia edellyttävät hyödykkeet saapuvat EU:hun
sellaisen rajatarkastusaseman kautta, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen kyseisen hyödykkeen osalta?

2. Palvelujen tarjoaminen EU:ssa
a. Lisenssit ja luvat
Jotta voitaisiin taata erityisesti kuluttajansuoja ja kuluttajien luottamus sekä valvoa EU:n sääntöjen
tehokasta täytäntöönpanoa, palvelujen tarjoaminen monilla talousalueilla EU:ssa edellyttää EU:n jäsenvaltion
viranomaisen myöntämää lisenssiä tai lupaa. Tämä on tilanne esimerkiksi kuljetusalalla26, rahoituspalvelualalla,27
audiovisuaalialalla28 ja energia-alalla29.
Brexitin jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien
elinten myöntämät lisenssit tai luvat eivät ole enää voimassa EU:ssa. Joissakin tapauksissa30 voimassaolo
tietyn EU:n jäsenvaltion alueella riippuu kansallisesta lainsäädännöstä.
Perustuuko yritystoiminta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämiin lisensseihin? Onko haettu
vastaavia lisenssejä tai lupia EU27-jäsenvaltioissa tai onko Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät lisenssit
tai luvat siirretty jonkin EU27-jäsenvaltion viranomaiselle?
Onko tarkistettu, että yritysasiakkaan palveluntarjoajalla on lisenssi tai lupa tarjota palveluja EU:ssa?

b.

Palvelujen tarjoaminen yli rajojen

Vapaus tarjota palveluja on EU:n perussopimuksissa vahvistettu perusperiaate. Se tarkoittaa, että EU:n koko
alueella saa tarjota palveluja yli valtioiden rajojen EU:n oikeuden asettamissa rajoissa31.
Brexitin jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan EU:ssa tarjoamiin palveluihin sovelletaan EU:n ja jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä ottaen huomioon EU:n antamat WTO-oikeuden mukaiset sitoumukset ja rajoitukset. Tämä on
tärkeää monille liiketoiminnan aloille, erityisesti jos EU:n yritykset jatkavat työtä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
sijoittautuneiden palveluntarjoajien kanssa.
Onko selvitetty, onko yrityksen turvauduttava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden tahojen
tarjoamiin palveluihin?
Onko selvitetty, voiko yritystoiminta edelleen perustua Yhdistyneestä kuningaskunnasta tarjottaviin valtioiden
rajat ylittäviin palveluihin?
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https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_movements-live-animals_fi
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_fi
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_fi
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 ttps://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#move
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_animal-transport_fi
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#cnect
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#ener
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma
https://ec.europa.eu/info/files/provision-services-and-posting-workers_fi

c.

Ammattipätevyys

Jotta voitaisiin helpottaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamista, EU:n lainsäädännössä
helpotetaan toisessa jäsenvaltiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa.32
Brexitin jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen tapahtuu
kolmansien maiden pätevyyden tunnustamista koskevien (kansallisten) sääntöjen mukaisesti. Monissa
tapauksissa tämä tunnustamismenettely on työläämpi.
Onko Yhdistyneessä kuningaskunnassa hankitun ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen
varmistettu ennen brexitiä?

3. Muut näkökohdat
a. Arvonlisävero (tavarat ja palvelut)33
Arvonlisäveron maksamista ja palauttamista koskevat säännöt vaihtelevat huomattavasti sen mukaan,
tapahtuuko tavaroiden luovutus tai palvelujen hankinta EU:n sisällä vai kolmannen maan kanssa34.
Brexitin jälkeen sovelletaan EU:n sääntöjä, jotka koskevat rajat ylittävää tarjontaa kolmannesta maasta.
Ovatko EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sieltä EU:hun suuntautuvaan rajat ylittävään tarjontaan
sovellettavat EU:n ja kansalliset säännöt tuttuja? Tämä koskee sekä palveluja että tavaroita.

b.

Tavaramerkit ja mallit, maantieteelliset merkinnät ja kasvinjalostajanoikeudet

Teollis- ja tekijänoikeuksia suojataan kaikkialla EU:ssa yhtenäisten tavaramerkkien ja mallien35, EU:n
maantieteellisten merkintöjen järjestelmän36 ja kasvinjalostajanoikeuksia koskevien EU:n sääntöjen37 avulla.
Näiden oikeuksien nojalla myönnettyä suojelua ei brexitin jälkeen enää sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan
alueella.
Onko toteutettu tarvittavat toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun varmistamiseksi Yhdistyneessä
kuningaskunnassa?

c.

Sopimukset – tuomioistuinten toimivalta

EU:n lainsäädännössä38 helpotetaan toisessa jäsenvaltiossa yksityis- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
annettujen tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa annettujen tuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan
brexitin jälkeen kolmansien maiden tuomioita koskevia (kansallisia) sääntöjä.
Onko Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttövaltaan liittyviä valintoja kauppasopimusten suhteen arvioitu
uudelleen?
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https://ec.europa.eu/info/files/professional-qualifications_fi
Valmisteveron alaiset tavarat, ks. https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements-goods_fi.
https://ec.europa.eu/info/files/value-added-tax-vat_fi
https://ec.europa.eu/info/files/trademarks-and-designs_fi
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_fi
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_plant-variety-rights_fi
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#just

d.

Henkilötiedot

EU:n lainsäädännössä säädetään henkilötietojen siirtämisestä39 EU:n jäsenvaltioiden välillä ilman lisävaatimuksia.
Henkilötietojen siirtoon EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan brexitin jälkeen sääntöjä, jotka
koskevat kolmansiin maihin tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Tämä on tärkeää monille liiketoiminnan aloille, erityisesti
jos EU:n yritykset jatkavat työtä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien datakeskusten kanssa.
Onko toteutettu tarvittavat toimenpiteet EU:n sääntöjen noudattamiseksi, jos henkilötietoja siirretään
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

e.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rekisteröidyt yritykset

EU:n oikeuden mukaan jossakin jäsenvaltiossa perustetut yritykset tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa40.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustettujen yritysten tunnustaminen EU:ssa riippuu brexitin jälkeen
(kansallisesta) lainsäädännöstä, jota sovelletaan kolmansissa maissa perustettuihin yrityksiin.
Jos yritys on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa, onko kansallisesta lainsäädännöstä tarkistettu,
että yritystoiminnan keskushallinnon tai pääasiallisen toimipaikan säilyminen EU:ssa riittää?

f.

Välitön verotus

Yritysten välitöntä verotusta koskevissa kansallisissa säännöissä on otettava huomioon EU:n lainsäädäntö.
Tämä koskee myös yhdenmukaistamistoimia tietyissä rajat ylittävissä tilanteissa.
Brexitin jälkeen yritysten välittömään verotukseen liittyvät säännöt tilanteissa, joissa myös Yhdistynyt
kuningaskunta on mukana, ovat samat kuin ne, joita sovelletaan kolmansiin maihin.
Onko toteutettu tarvittavat toimenpiteet välitöntä verotusta koskevien kansallisten sääntöjen noudattamiseksi
tilanteissa, joissa myös Yhdistynyt kuningaskunta on mukana?

39 https://ec.europa.eu/info/files/data-protection_fi
40 https://ec.europa.eu/info/files/company-law
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