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Az Egyesült Királyság 2019. március 29-én, pénteken éjfélkor – vagyis pontosan két évvel azt követően,
hogy kilépési szándékáról értesítette az Európai Tanácsot – kilép az Európai Unióból (EU).
2019. március 30-tól az Egyesült Királyság harmadik ország lesz. Az EU-ban működő vállalkozásoknak
ezért sürgősen el kell kezdeniük felkészülni az Egyesült Királyság kilépésére, amennyiben ezt még nem
tették meg.

1. KÉSZÜLJÖN FEL 2019. MÁRCIUS 30-RA!
 a a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik, akkor a brexit legtöbb jogi hatása
H
2021. január 1-jével kezdődően, azaz egy 21 hónapos átmeneti időszak után érvényesül. Ennek feltételeit a
kilépésről rendelkező megállapodás tervezete tartalmazza.
A kilépésről rendelkező megállapodás hiányában nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog 2019. március 30-tól
veszti hatályát az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban.

									
								

A tárgyalások még folyamatban vannak az EU és az Egyesült Királyság között a kilépésről rendelkező megállapodás
feltételeiről. A tárgyalások lezárását követően a kilépésről rendelkező megállapodást meg kell erősíteni. Az EU és az
Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatairól csak az Egyesült Királyság kilépését követően lehet tárgyalásokat folytatni.
Ezenfelül még ha meg is erősítik a kilépésről rendelkező megállapodást, és az átmeneti időszak alatt sikeresen megkötik a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó megállapodást, ez a kapcsolat már nem olyan lesz, mint amilyen az EU és a
tagállamai között áll fenn.
A fennakadások elkerülése érdekében ezért minden érintett vállalkozásnak fel kell készülnie, meg kell
hoznia az összes szükséges döntést, és 2019. március 30-a előtt az összes előírt adminisztratív intézkedést be kell fejeznie.

2. FELELŐSSÉGI KÖRÖK AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN
Az uniós jog értelmében a vállalkozások az ellátási láncban elfoglalt helyüktől függően (például gyártó, importőr,
nagykereskedelmi forgalmazó stb.) eltérő felelősségi körrel rendelkeznek. A brexitet követően például, ha a 27 tagú EUban működő és az Egyesült Királyságból termékeket vásárló vállalkozások a termékekre vonatkozó uniós jogszabályok
alkalmazásában importőrnek minősülnek, akkor az uniós jog értelmében további kötelezettségeket kell teljesíteniük.
Amennyiben Ön termékeket kap az Egyesült Királyságból, mérlegelje most az uniós jog szerinti feladatait.

3. TANÚSÍTVÁNYOK, HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYEK
ÉS ENGEDÉLYEK
Ha tevékenységéhez olyan tanúsítványokra, hasznosítási engedélyekre vagy engedélyekre van szükség, amelyeket az
egyesült királyságbeli hatóságok, illetve az Egyesült Királyságban működő szervek adtak ki, vagy az Egyesült Királyságban
székhellyel rendelkező vállalkozás birtokában van, akkor ezek a brexitet követően érvényüket veszthetik az EU-ban.
Előfordulhat, hogy Önnek ezeket transzferálnia kell, vagy újakat kell igényelnie a 27 tagú EU-ban működő szervektől
vagy hatóságoktól. Ez a helyzet az árukra (például a gépjárműiparban vagy az orvostechnikai eszközök ágazatában) és
a szolgáltatásokra (például a közlekedés-szállítás, a műsorszolgáltatás vagy a pénzügyi szektor) vonatkozóan kiadott
tanúsítványok, hasznosítási engedélyek és engedélyek esetében. Tegye meg most az összes szükséges lépést ahhoz,
hogy az Egyesült Királyságban kiadott tanúsítványokat, hasznosítási engedélyeket vagy engedélyeket transzferálja a 27
tagú EU-ba, vagy igényeljen újakat.

4. VÁM, HÉA ÉS JÖVEDÉKI ADÓ
A vám és a közvetett adó esetében jelentős különbség van abban a tekintetben, hogy Ön az EU-n belül vagy harmadik
országba, illetve harmadik országból szállít-e árukat. A vám- és héa-eljárások tekintetében a brexitet követően
bonyolultabb lesz üzleti tevékenységet folytatni az Egyesült Királysággal. Ha Ön az Egyesült Királyságban működő
vállalkozásokkal kereskedik, tanácsos tanulmányoznia a brexitet követően alkalmazandó uniós eljárásokat és
szabályokat, különösen akkor, ha eddig kevés vagy semmilyen tapasztalatot sem szerzett a harmadik országokkal
folytatott kereskedelem terén.

5. SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK
Amikor olyan harmadik országokba exportálnak árukat, amelyekkel az EU szabadkereskedelmi megállapodást kötött,
az exportált árukra preferenciális vámtétel vonatkozhat, amennyiben a származási szabályok szerint elegendő „uniós
tartalommal” rendelkeznek. A brexitet követően azonban Ön már nem számíthat arra, hogy a késztermékben lévő
egyesült királyságbeli input uniós tartalomnak fog minősülni. Ezért vizsgálja meg az ellátási láncait, és kezdje el „nem
származó”-ként kezelni az egyesült királyságbeli inputokat, hogy biztosítsa árui uniós preferenciális származását.

6. AZ ÁRUK BEHOZATALÁRA/KIVITELÉRE VONATKOZÓ 		
TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Az egészség és biztonság, valamint a környezet védelme érdekében az uniós szabályok korlátozzák egyes áruk – például
élő állatok, állati eredetű termékek, valamint néhány növény és növényi termék, mint a fa csomagolóanyagok – harmadik
országokból való behozatalát, illetve harmadik országokba való kivitelét. Bizonyos áruk – így a radioaktív anyagok, a
radioaktív hulladékok vagy néhány vegyi anyag – behozatala/kivitele egyedi engedélyhez vagy bejelentéshez kötött. A
brexitet követően az Egyesült Királyságba szánt vagy onnan érkező árukra ezek az uniós szabályok vonatkoznak majd.
Ezért tegye meg az uniós behozatali/kiviteli korlátozásoknak és tilalmaknak való megfeleléshez szükséges lépéseket.

7. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
A személyes adatok jelenleg szabadon áramolhatnak az Európai Unió tagállamai között. A brexitet követően a személyes
adatokat továbbra is továbbítani lehet az EU-ból az Egyesült Királyságba, de erre az uniós jogban meghatározott
különleges feltételek vonatkoznak majd. A jelenleg az Egyesült Királyságba személyes adatokat továbbító vállalkozásoknak
tisztában kell lenniük azzal, hogy ez a személyes adatok harmadik országba történő továbbításának fog minősülni. Ha
a személyes adatok védelmének egyesült királyságbeli szintje lényegében egyenértékű az EU-ban meglévő szinttel,
és bizonyos feltételek teljesülnek, akkor a Bizottság megfelelőségi határozatot fogadhat el, amely lehetővé teszi a
személyes adatoknak az Egyesült Királyságba korlátozás nélkül történő továbbítását. A vállalkozásoknak azonban meg
kell vizsgálniuk, hogy megfelelőségi határozat hiányában szükség van-e intézkedésekre annak biztosításához, hogy a
személyes adatokat továbbra is továbbítani lehessen.

TANULMÁNYOZZA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BREXITFELKÉSZÜLÉSI 		
ÉRTESÍTÉSEIT!
A brexit számos más módon is hatással lehet a vállalkozásokra a 27 tagú EU-ban: érinti például a kizárólag
az Egyesült Királyságban bejegyzett, de a 27 tagú EU-ban üzleti tevékenységet folytató vállalkozásokra, az
uniós piacra kerülő áruk megfelelőségére, a könyvvizsgálók kiválasztására, a szerződések joghatóságának
megválasztására, valamint a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályokat. Tanulmányozza az
Európai Bizottság brexitfelkészülési értesítéseit1 , és kérjen tanácsot, ha e változások bármelyike hatással
lehet üzleti tevékenységére.

HOL TALÁLHATOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT, ÉS KIHEZ FORDULHATOK
SEGÍTSÉGÉRT?

Az Európai Bizottság honlapján több mint 60, a gazdasági ágazatok széles körét lefedő felkészülési
értesítés található2, amelyek célja, hogy segítsék a piaci szereplőket a felkészülésben.
Látogasson el az Európai Bizottság azon szervezeti egységeinek és ügynökségeinek3 honlapjaira,
amelyek az Önt és az Ön üzleti tevékenységét érintő területtel foglalkoznak.
További információkért és segítségért forduljon a nemzeti hatóságokhoz, a helyi kereskedelmi és
iparkamarához vagy az iparági szövetségekhez.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem értelmezhető jogi szövegként. Tartalma nem
érinti a kilépésről rendelkező megállapodásról szóló tárgyalásokat, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli
kapcsolatairól folytatott tárgyalásokat.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_hu
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_hu
https://ec.europa.eu/info/departments_hu
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