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Združeno kraljestvo bo v petek, 29. marca 2019 ob polnoči izstopilo iz Evropske unije (EU). To bo natanko
dve leti po tem, ko je o svoji nameri o izstopu uradno obvestilo Evropski svet.
Od 30. marca 2019 bo Združeno kraljestvo tretja država. Če se podjetja v EU še niso začela pripravljati
na izstop Združenega kraljestva, je nujno, da se začnejo zdaj.

1. PRIPRAVITI SE MORATE NA 30. MAREC 2019
Če bo sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019, se bo večina pravnih učinkov izstopa Združenega
kraljestva uporabljala od 1. januarja 2021, tj. po prehodnem obdobju 21 mesecev, katerega pogoji so določeni
v osnutku sporazuma o izstopu.
Če sporazum o izstopu ne bo sklenjen, ne bo prehodnega obdobja, pravo EU pa se od 30. marca 2019 za
Združeno kraljestvo in v njem ne bo več uporabljalo.
Pogajanja o pogojih sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom še vedno potekajo. Ko bodo zaključena, bo
treba sporazum ratificirati. Pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom so lahko na vrsti šele po
tem, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU.
Poleg tega ta odnos ne bo enak, kot če bi bilo Združeno kraljestvo država članica EU, tudi če bo sporazum o izstopu
ratificiran in bo v prehodnem obdobju uspešno sklenjen sporazum o prihodnjih odnosih.
Zato morajo vsa zadevna podjetja do 30. marca 2019 sprejeti vse potrebne odločitve ter izvesti vse
potrebne upravne ukrepe, da se izognejo motnjam.

2. ODGOVORNOSTI V DOBAVNI VERIGI
V skladu s pravom EU imajo podjetja različne odgovornosti, odvisno od tega, kje v dobavni verigi se nahajajo (npr.
proizvajalec, uvoznik, trgovec na debelo itd.). Če se na primer podjetja iz EU27, ki kupujejo blago iz Združenega kraljestva,
po njegovem izstopu štejejo za uvoznike za namene zakonodaje EU o proizvodih, bodo imela po pravu EU drugačne
obveznosti. Če prejemate proizvode iz Združenega kraljestva, bi morali zdaj preveriti, kakšne so vaše obveznosti po
pravu EU.

3. POTRDILA, LICENCE IN DOVOLJENJA
Če je vaše poslovanje odvisno od potrdil, licenc ali dovoljenj, ki so jih izdali organi Združenega kraljestva ali organi s
sedežem v Združenem kraljestvu ali pa je njihov imetnik nekdo s sedežem v Združenem kraljestvu, po brexitu morda
ne bodo več veljavna v EU. Morda jih boste morali prenesti ali zaprositi za nova pri organu s sedežem v državi članici
EU27. To velja zlasti za potrdila, licence in dovoljenja, izdana za blago (na primer v avtomobilskem sektorju ali sektorju
medicinskih pripomočkov) in storitve (na primer v sektorju prometa, radiodifuzije ali v finančnem sektorju). Zdaj bi
morali sprejeti vse potrebne ukrepe za prenos potrdil, licenc ali dovoljenj, izdanih v Združenem kraljestvu, v EU27 ali za
pridobitev novih.

4. CARINA, DDV IN TROŠARINE
Pri carinah in posrednem obdavčenju je velika razlika, če premikate blago znotraj EU ali v tretjo državo oziroma iz
nje. Poslovanje z Združenim kraljestvom bo po njegovem izstopu postalo bolj zapleteno zaradi carinskih postopkov in
postopkov, povezanih z DDV. Če trgujete s podjetji v Združenem kraljestvu, bi se morali seznaniti s postopki in pravili EU,
ki bodo veljali po brexitu, zlasti če s trgovanjem s tretjimi državami nimate veliko ali celo nobenih izkušenj.

5. PRAVILA O POREKLU
Izvozniki lahko pri izvozu izdelkov v tretje države, s katerimi ima EU sklenjen sporazum o prosti trgovini, uživajo
preferencialne tarifne stopnje, če imajo proizvodi dovolj „vsebnosti materialov s poreklom iz EU“ v skladu s pravili o
poreklu. Po brexitu se vsebnost materialov s poreklom iz Združenega kraljestva v končnem proizvodu ne bo več štela
za vsebnost materialov s poreklom iz EU. Zato bi morali pregledati svoje dobavne verige in začeti obravnavati ves
material s poreklom iz Združenega kraljestva kot material „brez porekla“, da si za svoje blago zagotovite preferencialno
poreklo EU.

6. PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA UVOZ/IZVOZ BLAGA
Zaradi varovanja zdravja, varnosti in okolja pravila EU omejujejo uvoz/izvoz določenega blaga v tretje države in iz
njih – na primer živih živali in proizvodov živalskega izvora ter nekaterih rastlin in rastlinskih proizvodov, kot je lesena
embalaža. Za uvoz/izvoz določenega blaga so potrebna posebna dovoljenja ali priglasitve; tako je denimo v primeru
radioaktivnih snovi, odpadkov ali nekaterih kemikalij. Po brexitu bodo za blago, ki je namenjeno v Združeno kraljestvo ali
prihaja iz njega, veljala ta pravila EU. Sprejeti bi morali vse potrebne ukrepe, da boste zagotovili spoštovanje uvoznih/
izvoznih prepovedi in omejitev EU.

7. PRENOS OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki se lahko trenutno prosto prenašajo med državami članicami EU. Po brexitu bo prenos osebnih podatkov
iz EU v Združeno kraljestvo še vedno mogoč, vendar bodo zanj veljali posebni pogoji, določeni v pravu EU. Podjetja,
ki trenutno pošiljajo osebne podatke v Združeno kraljestvo, se morajo zavedati, da bodo to postali „prenosi“ osebnih
podatkov v tretjo državo. Če je raven varstva osebnih podatkov v Združenem kraljestvu načeloma enakovredna ravni
v EU in so izpolnjeni določeni pogoji, lahko Evropska komisija sprejme sklep o ustreznosti, ki dovoljuje prenos osebnih
podatkov v Združeno kraljestvo brez omejitev. Podjetja bi zato morala oceniti, ali so potrebni ukrepi za zagotovitev, da
se lahko ti prenosi še naprej izvajajo tudi brez sklepa o ustreznosti.

PREVERITE OBVESTILA EVROPSKE KOMISIJE O PRIPRAVLJENOSTI
Brexit lahko na podjetja v EU27 vpliva tudi na številne druge načine. Sem spadajo na primer pravila za
podjetja, ki so registrirana izključno v Združenem kraljestvu, vendar poslujejo v EU27, skladnost blaga,
danega na trg EU, izbira revizorjev, izbira pristojnosti v pogodbah in priznavanje poklicnih kvalifikacij.
Preverite obvestila Evropske komisije o pripravljenosti1 in poiščite nasvet, če bi katera od teh sprememb
lahko vplivala na vaše podjetje.

KJE LAHKO NAJDEM VEČ INFORMACIJ IN KDO MI LAHKO POMAGA?
Na spletišču Evropske komisije je objavljenih več kot 60 obvestil o pripravljenosti2 za številna gospodarska
področja. Namenjena so v pomoč vsem udeležencem na trgu pri pripravah na brexit.
Obiščite spletne strani služb in agencij3 Evropske komisije, ki delujejo na področju, ki zadeva vas in vaše
podjetje.
Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na vaše nacionalne organe, lokalne gospodarske in
industrijske zbornice ali panožna združenja.

Ta dokument je zgolj informativne narave in ne sme biti razumljen kot pravno besedilo. Njegova vsebina ne posega v
pogajanja o sporazumu o izstopu in razprave o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl
https://ec.europa.eu/info/departments_sl
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