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Ujedinjena Kraljevina (UK) napustit će Europsku uniju (EU) u petak, 29. ožujka 2019., u ponoć. Bit će to
točno dvije godine nakon što je obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče.
Ujedinjena Kraljevina 30. ožujka 2019. postat će treća zemlja. Stoga poduzeća u EU-u moraju hitno
započeti pripreme za njezino povlačenje, ako to već nisu učinila.

1. TREBATE SE PRIPREMITI ZA 30. OŽUJKA 2019
 ko se sporazum o povlačenju ratificira prije 30. ožujka 2019., većina pravnih učinaka Brexita primjenjivat će se
A
od 1. siječnja 2021., tj. nakon prijelaznog razdoblja od 21 mjeseca, čiji su uvjeti utvrđeni u nacrtu sporazuma o
povlačenju.
Ako se sporazum o povlačenju ne potpiše, neće biti prijelaznog razdoblja i od 30. ožujka 2019. pravo EU-a prestat
će se primjenjivati na UK i u UK-u.
Još su u tijeku pregovori između EU-a i UK-a o uvjetima sporazuma o povlačenju. Nakon zaključivanja pregovora bit će
potrebno ratificirati sporazum o povlačenju. O budućem odnosu između EU-a i UK-a može se pregovarati tek nakon što
UK napusti EU.
Osim toga, čak i ako se sporazum o povlačenju ratificira i tijekom prijelaznog razdoblja uspješno sklopi sporazum o
budućem odnosu, taj odnos više neće biti odnos EU-a i njegove države članice.
Stoga se sva poduzeća trebaju pripremiti, donijeti sve potrebne odluke te dovršiti sve propisane
administrativne postupke prije 30. ožujka 2019. kako bi se izbjegli poremećaji.

2. ODGOVORNOSTI U LANCU OPSKRBE
U skladu s pravom EU-a poduzeća imaju različite odgovornosti ovisno o svojem položaju u lancu opskrbe (npr. proizvođač,
uvoznik, trgovac na veliko itd.).
Primjerice, ako se poduzeća u EU-27 koja kupuju proizvode iz UK-a nakon Brexita budu smatrala uvoznicima za potrebe
zakonodavstva EU-a o proizvodima, imat će novi skup obveza u skladu s pravom EU-a. Ako primate proizvode iz UK-a,
trebali biste već sada provjeriti koje su vaše obveze u skladu s pravom EU-a.

3. CERTIFIKATI, DOZVOLE I ODOBRENJA
Ako se vaša djelatnost oslanja na certifikate, dozvole ili odobrenja koje su izdala tijela UK-a ili tijela sa sjedištem u
UK-u ili su u posjedu subjekta s poslovnim nastanom u UK-u – ti dokumenti možda više neće biti valjani u EU-u nakon
Brexita. Možda ćete ih trebati prenijeti ili zatražiti da vam tijelo sa sjedištem u EU-27 izda nove. To se posebno odnosi
na certifikate, dozvole i odobrenja izdane za robu (primjerice u automobilskom sektoru ili sektoru medicinskih proizvoda)
i usluge (primjerice u sektoru prometa, radiodifuzije ili financijskom sektoru).

4. CARINE, PDV I TROŠARINE
Kad je riječ o carinama i neizravnim porezima, situacija se znatno razlikuje ovisno o tomu premještate li robu unutar
EU-a ili je unosite u treću zemlju / iznosite iz treće zemlje. Poslovanje s UK-om nakon Brexita postat će složenije s
obzirom na carinske postupke i postupke povezane s PDV-om. Ako trgujete s poduzećima u UK-u, trebali biste se
upoznati s postupcima i pravilima EU-a koji će se primjenjivati nakon Brexita, osobito ako ste dosad imali malo ili nimalo
iskustva u trgovini s trećim zemljama.

5. PRAVILA O PODRIJETLU
Kada izvoze proizvode u treće zemlje s kojima je EU sklopio sporazum o slobodnoj trgovini, izvoznici mogu uživati
povlaštenu carinsku stopu ako proizvodi imaju dovoljno „sadržaja iz EU-a” u skladu s pravilima o podrijetlu. Nakon
Brexita ulazni materijali iz UK-a upotrijebljeni za proizvodnju gotovog proizvoda više se neće smatrati sadržajem iz
EU-a. Stoga biste trebali ispitati svoje lance opskrbe i odsad sve ulazne materijale iz UK-a smatrati materijalima „bez
podrijetla” kako biste svojoj robi osigurali povlašteno podrijetlo iz EU-a.

6. ZABRANE I OGRANIČENJA UVOZA/IZVOZA ROBE
Radi zaštite zdravlja i sigurnosti te zaštite okoliša, pravilima EU-a ograničava se uvoz određene robe iz trećih zemalja
odnosno njezin izvoz u treće zemlje – na primjer, živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla te nekih biljaka i biljnih
proizvoda, npr. drvene ambalaže. Uvoz/izvoz određenih proizvoda, primjerice radioaktivnog materijala, otpada ili nekih
kemikalija, podliježe posebnim dozvolama ili obavijestima. Nakon Brexita ta će se pravila EU-a primjenjivati na robu
koja se izvozi u UK ili uvozi iz UK-a. Trebali biste poduzeti potrebne korake kako biste osigurali poštovanje zabrana i
ograničenja izvoza primjenjivih u EU-u.

7. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci trenutačno se slobodno prenose među državama članica EU-a. Prijenos osobnih podataka iz EU-a u UK
i dalje će biti moguć nakon Brexita, ali će podlijegati posebnim uvjetima utvrđenima pravom EU-a. Društva koja sada
šalju osobne podatke u UK trebaju biti svjesna da će to postati „prijenos” osobnih podataka u treću zemlju. Ako je razina
zaštite osobnih podataka u UK-u u osnovi istovjetna zaštiti u EU-u i ispunjeni su određeni uvjeti, Europska komisija može
donijeti odluku o primjerenosti kojom se omogućuje prijenos osobnih podataka u UK bez ograničenja. Međutim, ako
se ne donese odluka o primjerenosti, poduzeća bi trebala procijeniti jesu li potrebne mjere kako bi se osigurao daljnji
prijenos podataka.

PROČITAJTE OBAVIJESTI EUROPSKE KOMISIJE O PRIPRAVNOSTI
Uz navedene, Brexit može utjecati na poduzeća u EU-27 i na mnoge druge načine. Spomenimo, među
ostalim, pravila o poduzećima koja su registrirana samo u UK-u, ali posluju u EU-27, sukladnost robe koja
se stavlja na tržište EU-a, izbor revizora, izbor nadležnosti u ugovorima i priznavanje stručnih kvalifikacija.
Pročitajte obavijesti Europske komisije o pripravnosti1 i potražite savjet ako bi bilo koja od navedenih promjena mogla utjecati na vaše poslovanje.

GDJE MOGU PRONAĆI DODATNE INFORMACIJE I TKO MI MOŽE POMOĆI?
Na web-mjestu Europske komisije dostupno je više od 60 obavijesti o pripravnosti2 , koje se odnose na
širok raspon gospodarskih sektora. Cilj je pomoći svim sudionicima na tržištu da se pripreme.
Posjetite web-mjesta službi i agencija3 Europske komisije koje djeluju u području koje se odnosi na vas
i vaše poslovanje..
Za dodatne informacije obratite se svojim nacionalnim tijelima, lokalnoj trgovačkoj i industrijskoj komori
ili strukovnom udruženju.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i ne treba ga smatrati pravnim tekstom. Njegovim sadržajem ne dovode
se u pitanje pregovori o sporazumu o povlačenju ni rasprave o budućem odnosu između EU-a i UK-a.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_hr
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_hr
https://ec.europa.eu/info/departments_hr
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