SEPTIŅAS LIETAS
KAS UZŅĒMUMIEM ES-27
VALSTĪS IR JĀZINA
Lai sagatavotos Brexit
2018. gada jūlijs

Apvienotā Karaliste (AK) pametīs Eiropas Savienību (ES) piektdien, 2019. gada 29. martā pusnaktī. Tas ir
tieši divus gadus pēc tam, kad tā paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties.
No 2019. gada 30. marta AK būs trešā valsts. Uzņēmumiem ES tagad ir steidzami jāsāk, ja tas vēl nav
darīts, gatavoties tam, ka AK izstājas.

1. JUMS IR JĀSAGATAVOJAS 2019. GADA 30. MARTAM
Ja Izstāšanās līgums tiek ratificēts līdz 2019. gada 30. martam, lielākā daļa Brexit juridisko seku stāsies spēkā
2021. gada 1. janvārī, t. i., pēc 21 mēneša pārejas perioda, kura noteikumi ir izklāstīti Izstāšanās līguma
projektā.
Ja Izstāšanās līguma nav, pārejas perioda nebūs, un ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši un
tajā nebūs jāpiemēro no 2019. gada 30. marta.
Sarunas starp ES un AK par Izstāšanās līguma noteikumiem joprojām turpinās. Tiklīdz sarunas būs pabeigtas, Izstāšanās
līgums būs jāratificē. Turpmākās attiecības starp ES un AK var apspriest tikai pēc tam, kad AK būs pametusi ES.
Turklāt, pat ja Izstāšanās līgums tiktu ratificēts un vienošanās par turpmākajām attiecībām tiktu sekmīgi noslēgta
pārejas perioda laikā, šīs attiecības nebūs ES dalībvalsts attiecības.
Tāpēc, lai izvairītos no traucējumiem, visiem attiecīgajiem uzņēmumiem līdz 2019. gada 30. martam ir
jāsagatavojas, jāpieņem visi vajadzīgie lēmumi un jāpabeidz visas vajadzīgās administratīvās darbības.

2. PIENĀKUMI PIEGĀDES ĶĒDĒ
Saskaņā ar ES tiesību aktiem uzņēmumiem ir atšķirīgi pienākumi atkarībā no tā, kur tie atrodas piegādes ķēdē (piemēram,
ražotājs, importētājs, vairumizplatītājs utt.). Piemēram, pēc Brexit, ja ES-27 uzņēmumi, kuri pērk preces no AK, tiek
uzskatīti par importētājiem ES tiesību aktu par ražojumiem īstenošanai, viņiem būs cits pienākumu kopums saskaņā ar
ES tiesību aktiem. Ja jūs saņemat produktus no AK, jums būtu jāizvērtē jūsu pienākumi saskaņā ar ES tiesību aktiem.

3. SERTIFIKĀTI, LICENCES UN ATĻAUJAS
Ja jūsu darbība ir atkarīga no sertifikātiem, licencēm vai atļaujām, ko izdevušas AK iestādes vai Apvienotajā Karalistē
bāzētas struktūras vai kas ir kādas personas turējumā, kura veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, tās pēc Brexit,
iespējams, Eiropas Savienībā vairs nebūs derīgas. Iespējams, ka jums tās būs jāpārceļ vai jāiegūst jaunas, ko izsniedz
ES-27 valstīs bāzēta struktūra vai iestāde. Tas jo īpaši attiecas uz sertifikātiem, licencēm un atļaujām, kas izsniegtas
precēm (piemēram, autobūves nozarē vai medicīnisko ierīču nozarē) un pakalpojumiem (piemēram, transporta,
apraides vai finanšu nozarē). Jums tagad būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai pārceltu Apvienotajā Karalistē izdotus
sertifikātus, licences vai atļaujas uz ES-27, vai arī jāiegūst jaunas.

4. MUITA, PVN UN AKCĪZES NODOKLIS
Attiecībā uz muitu un netiešajiem nodokļiem ir ļoti liela atšķirība, vai jūs pārvadājat preces ES iekšienē vai uz trešo
valsti/no trešās valsts. Darījumdarbības veikšana ar Apvienoto Karalisti pēc Brexit kļūs sarežģītāka muitas un PVN
procedūru dēļ. Ja veicat tirdzniecību ar Apvienotās Karalistes uzņēmumiem, jums būtu jāiepazīstas ar ES procedūrām un
noteikumiem, kas tiks piemēroti pēc Brexit, jo īpaši tad, ja līdz šim jums ir bijusi neliela pieredze tirdzniecībā ar trešām
valstīm vai tādas nav bijis nemaz.

5. IZCELSMES NOTEIKUMI
Eksportējot produktus uz trešām valstīm, ar kurām ES ir brīvās tirdzniecības nolīgums, eksportētāji var izmantot
preferenciālu tarifu likmi, ja produktiem saskaņā ar izcelsmes noteikumiem ir pietiekami daudz “ES satura”. Pēc Brexit
jūs vairs nevarēsiet paļauties uz to, ka Apvienotās Karalistes izejvielas gatavajā produktā tiks uzskatīts par ES saturu.
Tādēļ jums būtu jāizpēta savas piegādes ķēdes un jebkādas AK izejvielas jāsāk uzskatīt par “nenoteiktas izcelsmes”
izejvielām, lai nodrošinātu savām precēm ES preferenciālo izcelsmi.

6. AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI PREČU
		
IMPORTAM/EKSPORTAM
Lai aizsargātu veselību, drošumu un vidi, ES noteikumi ierobežo konkrētu preču importu/eksportu uz trešām valstīm un
no tām, piemēram, dzīvus dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī dažus augus un augu produktus, piemēram,
koksnes iepakojumu. Konkrētu preču importam/eksportam piemēro īpašas atļaujas vai paziņojumus, piemēram, attiecībā
uz radioaktīviem materiāliem, atkritumiem vai dažām ķīmiskām vielām. Pēc Brexit precēm, kas ir paredzētas Apvienotajai
Karalistei vai kuras ieved no Apvienotās Karalistes, piemēros šos ES noteikumus. Jums būtu jāveic vajadzīgie pasākumi,
lai nodrošinātu atbilstību ES importa/eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem.

7. PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA
Patlaban personas dati var brīvi plūst starp ES dalībvalstīm. Pēc Brexit personas datus no ES uz Apvienoto Karalisti
joprojām būs iespējams pārsūtīt, bet uz to attieksies īpaši nosacījumi, kas noteikti ES tiesību aktos. Uzņēmumiem, kas
patlaban nosūta personas datus uz Apvienoto Karalisti, būtu jāapzinās, ka tā kļūs par personas datu “pārsūtīšanu” trešai
valstij. Ja AK personas datu aizsardzības līmenis ir būtībā līdzvērtīgs ES līmenim un ir izpildīti konkrēti nosacījumi,
Eiropas Komisija var pieņemt lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas ļauj bez ierobežojumiem pārsūtīt
personas datus uz Apvienoto Karalisti. Tomēr uzņēmumiem būtu jāizvērtē, vai, ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa
pietiekamību, ir vajadzīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī datu pārsūtīšana joprojām ir iespējama.

IEPAZĪSTIETIES AR EIROPAS KOMISIJAS SAGATAVOTĪBAS 			
PAZIŅOJUMIEM
Brexit var ietekmēt uzņēmumus ES-27 valstīs arī daudzos citos veidos. Piemēram, tas attiecas uz
noteikumiem, ko piemēro uzņēmumiem, kuri reģistrēti tikai Apvienotajā Karalistē, bet veic uzņēmējdarbību
ES-27 valstīs, noteikumiem par ES tirgū laisto preču atbilstību, revidentu izvēli, jurisdikcijas izvēli līgumos
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Iepazīstieties ar Eiropas Komisijas sagatavotības paziņojumiem1
un lūdziet padomu, ja kāda no šīm pārmaiņām var ietekmēt jūsu uzņēmumu.

KUR ES VARU ATRAST SĪKĀKU INFORMĀCIJU UN KAS MAN VAR 		
PALĪDZĒT?
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ir atrodami vairāk nekā 60 sagatavotības paziņojumi2 par dažādām
ekonomikas nozarēm. To mērķis ir palīdzēt visiem tirgus dalībniekiem sagatavoties.
Iepazīstieties ar to Eiropas Komisijas dienestu un aģentūru3 tīmekļa vietnēm, kuri darbojas jomā, kas
attiecas uz jums un jūsu uzņēmumu.
Lai saņemtu papildu informāciju un palīdzību, sazinieties ar savas valsts iestādēm, vietējo Tirdzniecības
un rūpniecības kameru vai savu rūpniecības asociāciju.

Šis dokuments ir sniegts tikai informatīvos nolūkos, un tas nav jāuztver kā juridisks teksts. Tā saturs neskar sarunas par
Izstāšanās līgumu un diskusijas par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes attiecībām nākotnē.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_lv
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_lv
https://ec.europa.eu/info/departments_lv
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