KUINKA VARAUTUA
BREXITIIN
TULLIOPAS YRITYKSILLE

Verotus
ja tulliliitto

Helmikuu 2019
Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta, jolla otettaisiin käyttöön vuoden 2020 loppuun kestävä
siirtymäkausi (sekä sen mahdollinen jatko erosopimuksen mukaisesti), Yhdistynyt kuningaskunta katsotaan tullitarkoituksissa
EU:n ulkopuoliseksi maaksi 30. maaliskuuta 2019 alkaen.
EU:n yritysten on kiireellisesti varauduttava Yhdistyneen kuningaskunnan eroon EU:sta.

>
>
>

BREXIT VAIKUTTAA
YRITYKSEESI, JOS SE...
... myy tavaroita tai palveluita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai
... ostaa tavaroita tai palveluita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai
... kuljettaa tavaroita Yhdistyneen kuningaskunnan kautta.

SEURAUKSET

Ilman siirtymäkautta (siten kuin se määritetään erosopimuksessa) tai sovittuja
järjestelyjä kauppasuhteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovelletaan
yleisiä WTO:n sääntöjä ilman tullietuuksia 30. maaliskuuta 2019 alkaen.
Tämä merkitsee erityisesti, että

>

sovelletaan tullimuodollisuuksia, on tehtävä tulli-ilmoitukset ja tulliviranomaiset voivat vaatia vakuuksia mahdollisen tai olemassa olevan tullivelan osalta.

>

tullimaksuja sovelletaan tavaroihin, joita tuodaan EU:hun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta, ilman tullietuuksia.
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>

Lisäksi voidaan soveltaa kieltoja tai rajoituksia joihinkin Yhdistyneestä
kuningaskunnasta EU:hun tuotaviin tavaroihin, ja tällöin saatetaan tarvita
tuonti- tai vientilupa.

>

Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät tuonti- ja vientiluvat eivät
enää ole voimassa EU:ssa (EU27-maat).

>

Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät tulliyksinkertaistuksia tai
-menettelyjä koskevat luvat esimerkiksi tullivarastoinnin osalta eivät
enää ole voimassa EU:ssa (EU27-maat).

>

Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät valtuutetun talouden toimijan (AEO) luvat eivät enää ole voimassa EU:ssa (EU27-maat).

>

Jäsenvaltiot perivät tuonnin yhteydessä arvonlisäveroa, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuodaan tavaroita EU:hun. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuva vienti vapautetaan arvonlisäverosta.

>

Säännöt, jotka koskevat arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista (esimerkiksi sähköisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä) ja alv-palautuksia rajojen yli, muuttuvat.

>

Tavaroiden siirrot Yhdistyneeseen kuningaskuntaan edellyttävät vienti-ilmoitusta. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirto Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saattaa edellyttää myös sähköistä hallinnollista asiakirjaa.

>

Tullimuodollisuudet on oltava suoritettu Yhdistyneestä kuningaskunnasta
EU:hun siirrettävien valmisteveron alaisten tavaroiden osalta ennen
kuin siirto valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmässä
voidaan aloittaa.

MITÄ YRITYKSESI
ON TEHTÄVÄ?
Kaikkien yritysten, joita asia koskee, on tehtävä tarvittavat päätökset ja hallinnolliset valmistelut ennen 30. maaliskuuta 2019, jotta vältetään liiketoiminnan
häiriytyminen.
Toteuta tarvittavat käytännön toimet mahdollisimman pian jäljempänä esitetyn
tarkistuslistan mukaisesti.
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BREXITIÄ KOSKEVA TARKISTUSLISTA
KAUPAN ALAN TOIMIJOITA VARTEN
KÄYKÖ YRITYKSESI
□ ARVIOI,
KUNINGASKUNNAN KANSSA

KAUPPAA YHDISTYNEEN
TAI KULJETTAAKO YRITYKSESI TAVAROITA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN
KAUTTA.

Jos vastaus on kyllä:
maasi tulliviranomaiselta REKISTERÖINTIÄ, jota tarvitaan
□ Hae
kaupankäyntiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
Maasi viranomaisen yhteystiedot löytyvät tästä luettelosta. https://
europa.eu/!Xr37YV
ARVIOI, onko yrityksesi valmis jatkamaan kaupankäyntiä Yhdis□ tyneen
kuningaskunnan kanssa tai sen kautta. Toisin sanoen onko
yritykselläsi tarvittavat
1. henkilöstövalmiudet (tulliasioita tuntevat työntekijät);
2. tekniset valmiudet (IT-järjestelmät ja muut); sekä
3. tulliluvat, esimerkiksi erityismenettelyjä varten (varastointi,
käsittely ja tavarat, joihin sovelletaan ”erityisen käyttötarkoituksen” sääntöä).
OTA SELVÄÄ maasi tulliviranomaiselta käytettävissä olevista
□ yksinkertaistetuista
ja helpotetuista menettelyistä, kuten
1. yksinkertaistetuista menettelyistä tavaroiden asettamiseksi
tullimenettelyyn;
2. yleisvakuuksista (määrältään alennetut, vapautukset);
3. yksinkertaistetut passitusmenettelyt.
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HARKITSE valtuutetun talouden
□ hakemista
maasi tulliviranomaiselta.

toimijan (AEO) aseman

yrityksesi on rekisteröitynyt arvonlisäveron erityisjärjes□ Jos
telmään (MOSS) Yhdistyneessä kuningaskunnassa, REKISTERÖI yrityksesi jossakin EU27-maassa.

yrityksesi on maksanut arvonlisäveroa Yhdistyneessä kunin□ Jos
gaskunnassa vuonna 2018, toimita alv-palautusta koskevat
hakemukset hyvissä ajoin ennen 29. maaliskuuta 2019,
jotta hakemukset voidaan käsitellä ennen kyseistä päivämäärää.

liikekumppaniesi kanssa (tavarantoimittajat, välit□ Keskustele
täjät, rahdinkuljettajat jne.), koska brexit saattaa vaikuttaa myös
toimitusketjuun.
sivustollamme tulleja ja verotusta koskeviin verk□ Tutustu
ko-oppimismoduuleihin ja harkitse, tarvitaanko yrityksessäsi
lisäkoulutusta.

tietoa esitetään Euroopan komission verk□ Yksityiskohtaisempaa
kosivustolla, joka sisältää brexitiin valmistautumista varten alakohtaisia ilmoituksia muun muassa tulli- ja verotusalasta.
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Lisätietoa ja apua saat maasi viranomaisilta, kauppaja teollisuuskamarista ja toimialajärjestöistä.

YHTEYSTIEDOT
https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/brexit
https://tulli.fi/en/about-us/contact-information/question-businesses
00358 295 5202

LISÄTIETOJA
JA LINKIT
>

Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

>

Tiedote asioista, joista EU27-maissa toimivien yritysten on tiedettävä
brexitiin varautumista varten

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-fi

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexitpreparedness-web_fi.pdf

>

EU27-maiden tulli- ja verotusviranomaisten yhteystiedot

>

Sivu, joka sisältää alaohtaiset ilmoitukset eri aiheista

>

Tulli- ja verotusalaa koskevat verkko-oppimismoduulit

https://europa.eu/!Xr37YV

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fi
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
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