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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους οικονομικούς φορείς οι
έννομες συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα4.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης οι κανόνες της ΕΕ
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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Όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων που άρχισε πριν και ολοκληρώνεται κατά την ημερομηνία
αποχώρησης ή μετά από αυτή, η ΕΕ επιδιώκει να συμφωνήσει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στο
πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης, με βάση τη θέση της ΕΕ σχετικά με τελωνειακά θέματα, ως
προϋπόθεση για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en ). Το έγγραφο θέσης αφορά επίσης διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας
μεταξύ της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης, σχετικά με
πραγματικά περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης (για παράδειγμα,
αμοιβαία συνδρομή σχετικά με την επαλήθευση αποδεικτικών καταγωγής).

στον τομέα των τελωνείων (βλ. κατωτέρω, τμήμα 1) και της έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ
και ειδικοί φόροι κατανάλωσης – βλ. κατωτέρω, τμήμα 2) παύουν να ισχύουν ως προς το
Ηνωμένο Βασίλειο5.
Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες από την ημερομηνία αποχώρησης6:
1.

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

 Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ από το Ηνωμένο
Βασίλειο ή πρόκειται να εξέλθουν από το έδαφος αυτό για μεταφορά προς το
Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται
σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, της 9ης
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα7. Τούτο
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να
υποβάλλονται διασαφήσεις και οι τελωνειακές αρχές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις
για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.
 Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ από το Ηνωμένο
Βασίλειο υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο8. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των
σχετικών δασμών.
 Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο ή
εξέρχονται από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή
περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της
υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των
εθνικών θησαυρών9.
 Οι άδειες για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO)
και οι λοιπές άδειες για τελωνειακές απλουστεύσεις οι οποίες εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν πλέον να ισχύουν στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
 Εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία ενσωματώνονται σε
εμπορεύματα που εξάγονται από την ΕΕ προς τρίτες χώρες δεν θα πληρούν πλέον τα
κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται «περιεχόμενο ΕΕ» για τους σκοπούς της κοινής
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει την ικανότητα των εξαγωγέων
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Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τις γενικές τελωνειακές και φορολογικές ατέλειες που
εφαρμόζονται για εμπορεύματα στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών που εισέρχονται στην ΕΕ.
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Ο κατάλογος περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ένωση στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, αλλά δεν είναι
εξαντλητικός.
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ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

8

ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

9

Κατάλογος των εν λόγω απαγορεύσεων και περιορισμών δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD
και είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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της ΕΕ να προβαίνουν σε σώρευση καταγωγής με εμπορεύματα καταγωγής
Ηνωμένου Βασιλείου και ενδέχεται να επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρμογής
προτιμησιακών δασμών που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση με τρίτες χώρες.
2.

ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

 Αγαθά που εισέρχονται στο έδαφος εφαρμογής του ΦΠΑ στην ΕΕ από το Ηνωμένο
Βασίλειο ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται από το έδαφος εφαρμογής του ΦΠΑ στην
ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζονται, αντιστοίχως, ως εισαγωγή ή
εξαγωγή αγαθών σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας («οδηγία
ΦΠΑ»)10. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται την επιβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, ενώ οι
εξαγωγές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
 Οι υποκείμενοι στον φόρο που επιθυμούν να κάνουν χρήση ενός από τα ειδικά
καθεστώτα που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας ΦΠΑ
(πρόκειται για τη λεγόμενη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα ή MOSS), και παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη
υποκείμενους στον φόρο στην ΕΕ, θα πρέπει να εγγράφονται στη MOSS σε κράτος
μέλος της ΕΕ.
 Οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και
πραγματοποιούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών ή εισαγωγές αγαθών που
επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, οι οποίοι επιθυμούν να
ζητήσουν επιστροφή του εν λόγω ΦΠΑ, δεν θα δύνανται πλέον να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου11,
αλλά θα πρέπει να ζητούν την επιστροφή σύμφωνα με την οδηγία 86/560/ΕΟΚ του
Συμβουλίου12. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβαίνουν σε επιστροφές δυνάμει αυτής
της τελευταίας οδηγίας υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
 Ένα κράτος μέλος της ΕΕ είναι δυνατό να απαιτήσει από εταιρεία εγκατεστημένη στο
Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στο εν λόγω κράτος
μέλος να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο ως τον υπόχρεο για την καταβολή του
ΦΠΑ, σύμφωνα με την οδηγία ΦΠΑ.
 Η διακίνηση προϊόντων που εισέρχονται στο έδαφος εφαρμογής των ειδικών φόρων
κατανάλωσης στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται
από το έδαφος εφαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ΕΕ προς το
Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζονται, αντιστοίχως, ως εισαγωγή ή εξαγωγή
προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με την οδηγία
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ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
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Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία
2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).
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Δέκατη τρίτη οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – τρόπος
επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι
εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας (ΕΕ L 326 της 21.11.1986, σ. 40).
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2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό
καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης13. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται, μεταξύ
άλλων, ότι το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) δεν θα εφαρμόζεται από μόνο του σε
διακινήσεις προϊόντων υπό αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την ΕΕ
προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι εν λόγω διακινήσεις θα αντιμετωπίζονται ως
εξαγωγές, οπότε η επιτήρηση όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα
λήγει στο σημείο εξόδου από την ΕΕ. Κατά συνέπεια, για διακινήσεις προϊόντων
υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται
διασάφηση εξαγωγής, καθώς και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD). Οι
διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από το Ηνωμένο
Βασίλειο προς την ΕΕ θα πρέπει να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την
ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων πριν από την έναρξη διακίνησης στο
πλαίσιο του EMCS.
Στους ιστότοπους της Επιτροπής για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en)
και
το
εξωτερικό
εμπόριο
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) παρέχονται γενικές πληροφορίες για
τους κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος όσον αφορά την εισαγωγή και εξαγωγή
εμπορευμάτων. Οι σχετικές σελίδες θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες,
εφόσον είναι διαθέσιμες.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
Γενική Διεύθυνση Εμπορίου
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ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12.
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