
 

 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 
 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2020 

 
ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Βοηθήματα της DG TAXUD (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής 

Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) προς τις επιχειρήσεις για το Brexit 

 

Κύριοι, 
 
Όπως όλοι γνωρίζουμε το τέλος της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα έχει 
σημαντικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Συγκεκριμένα, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει μεταξύ άλλων να είναι έτοιμες για τις 
αναπόφευκτες αλλαγές στις φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες. 
 
Ως εκ τούτου, η DG TAXUD (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) έχει ξεκινήσει μια διαδικτυακή καμπάνια επικοινωνίας από την 1η Σεπτεμβρίου, για να 
ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη - ιδίως τις ΜΜΕ. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή έχουν εκδοθεί διάφορα βοηθήματα τα οποία και επισυνάπτουμε. 
Συγκεκριμένα: 
 

- Οδηγός προετοιμασίας των επιχειρήσεων (στην Ελληνική και Αγγλική) 
- Κατάλογος ελέγχου για τις επιχειρήσεις (στην Ελληνική και Αγγλική) 
- Ειδική παρουσίαση PowerPoint (στην Αγγλική) 

 
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της DG TAXUD 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el) θα βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για 
το Brexit σε σχέση με τα θέματα που χειρίζεται η εν λόγω Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
 
Η πιο πάνω πληροφόρηση εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης που σας παρέχουμε 
αναφορικά με το Brexit, την οποία θα συνεχίσουμε ενημερώνοντας σας για όλες τις εξελίξεις έτσι 
που να μπορέσετε να προετοιμαστείτε κατάλληλα και να διασφαλίσετε την ομαλότερη δυνατή 
μετάβαση σας στο νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1/1/2021 και μετά. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 
/ΓΒ 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el
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Ιούλιος 2020

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Επισήμως, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον χώρα της ΕΕ 
και δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνάψει συμφωνία 
αποχώρησης που προβλέπει μεταβατική περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες και οι 
διαδικασίες για τα τελωνεία και τη φορολογία παραμένουν οι 
ίδιοι με πριν. 

Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Μόλις λήξει η μεταβατική περίοδος, θα υπάρξουν σημαντικές 
αλλαγές στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων 
για τις εταιρείες που συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για τις 
αλλαγές αυτές — το συντομότερο δυνατόν!
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ BREXIT ΑΝ...

 ... πωλεί εμπορεύματα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή  

 ... αγοράζει εμπορεύματα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, ή

 ... μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, ή

 ... χρησιμοποιεί ύλες και εμπορεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου για την 
πραγματοποίηση συναλλαγών στο πλαίσιο προτιμησιακών καθεστώτων 
με χώρες εταίρους της ΕΕ.

Για τη Βόρεια Ιρλανδία, ενδέχεται να ισχύουν ειδικές διατάξεις με αντίκτυπο 
στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
και στα τελωνεία. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με ή μέσω 
της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις διατάξεις και να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα. Παρακάτω θα βρείτε στοιχεία σχετικά με το ποιον θα 
μπορούσατε να συμβουλευτείτε για το θέμα αυτό. 

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
Εάν η εταιρεία σας πραγματοποιεί συναλλαγές με το Ηνωμένο 

Βασίλειο, μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ή χρησιμοποιεί 
εμπορεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου για εξαγωγικούς σκοπούς στο πλαίσιο 
προτιμησιακών καθεστώτων της ΕΕ, πρέπει να προετοιμαστείτε για σημαντικές 
αλλαγές που θα σας επηρεάσουν.  

Μόλις λήξει η μεταβατική περίοδος, θα πρέπει να τηρείτε στις συναλλαγές σας 
με το Ηνωμένο Βασίλειο τις ίδιες τελωνειακές διατυπώσεις που ισχύουν για 
οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΏΝΕΙΑΚΗ ΕΝΏΣΗ
Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει τα εξής:  

 Θα πρέπει να υποβάλλετε τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εισαγωγή 
ή εξαγωγή εμπορευμάτων προς/από το Ηνωμένο Βασίλειο ή κατά τη 
μεταφορά των εμπορευμάτων σας μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. 
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 Εκτός από την τελωνειακή διασάφηση, ενδέχεται να πρέπει να υποβάλλετε 
και δεδομένα ασφάλειας και προστασίας.  

 Θα χρειάζεστε ειδική άδεια για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων 
εμπορευμάτων (π.χ. αποβλήτων, ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, 
ΓΤΟ).

 Θα πρέπει να τηρείτε πρόσθετες διατυπώσεις εάν εισάγετε ή εξάγετε 
εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (οινοπνευματώδη, 
καπνό ή καύσιμα) προς/από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 Γενικά, θα υποχρεούστε να αποδίδετε ΦΠΑ στη χώρα της ΕΕ προς την 
οποία εισάγετε εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα απαλλάσσεστε 
από τον ΦΠΑ στην ΕΕ για τα εμπορεύματα που εξάγετε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αλλά κατόπιν θα υπάγεστε στους κανόνες ΦΠΑ που ισχύουν για 
τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Θα πρέπει να τηρείτε διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά 
τον ΦΠΑ για τις συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις 
συναλλαγές εντός της ΕΕ. 

Οι παραπάνω αλλαγές θα ισχύουν ακόμη και αν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 
καταλήξουν σε κάποια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ο 
παραπάνω κατάλογος είναι απλά ενδεικτικός —θα πρέπει να συμβουλευτείτε 
αξιόπιστες πηγές προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο το Brexit επηρεάζει εσάς και την επιχείρησή σας. Παρακάτω θα 
βρείτε στοιχεία σχετικά με το ποιον θα μπορούσατε να συμβουλευτείτε για το 
θέμα αυτό. 

Οι αλλαγές ενδέχεται να είναι ακόμη πιο σημαντικές εάν δεν υπάρξει συμφωνία 
ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Στην 
περίπτωση αυτή, πέραν των ανωτέρω διατυπώσεων:

 Θα πρέπει επίσης να καταβάλλετε δασμούς για τα εμπορεύματα που 
εισάγετε στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 Ενδέχεται να ισχύουν ποσοστώσεις για ορισμένα εμπορεύματα που 
εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν χρησιμοποιείτε ύλες ή διαδικασίες του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αυτές δεν θα θεωρούνται πλέον «καταγόμενες» βάσει 
των υφιστάμενων προτιμησιακών καθεστώτων της ΕΕ. 
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ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;

Μην περιμένετε έως την τελευταία στιγμή! 

Όσο νωρίτερα αρχίσετε να προετοιμάζεστε για τις αλλαγές αυτές, τόσο 
χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας σοβαρή 
διαταραχή μετά τη μεταβατική περίοδο. 

Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχου περιλαμβάνει ορισμένα πρακτικά 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προετοιμαστείτε: 

 ΜΙΛΗΣΤΕ με τους επιχειρηματικούς σας εταίρους. Η λήξη της μεταβατικής 
περιόδου μπορεί επίσης να επηρεάσει την αλυσίδα εφοδιασμού σας, 
οπότε πρέπει να γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό για τους προμηθευτές, τους 
διαμεσολαβητές ή τους μεταφορείς σας.

 ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΗΣΤΕ με τις αρχές και τα κέντρα παροχής συμβουλών της 
χώρας σας για να λάβετε πλήρη πληροφόρηση και εξηγήσεις σχετικά 
με το τι χρειάζεται για να προετοιμαστείτε καταλλήλως για τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου. Τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κράτος μέλος 
παρατίθενται παρακάτω. 

 ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί θα βρείτε 
λεπτομερείς «ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα» για ευρύ φάσμα 
θεμάτων, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τον 
πλήρη αντίκτυπο του Brexit. 

 ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ τώρα! Μην περιμένετε μέχρι τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου για να σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
προσαρμοστείτε. Ορισμένες από τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθήσετε είναι χρονοβόρες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αποφύγετε περιττές 
δυσχέρειες για την επιχείρησή σας. 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία και τα 
τελωνεία σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ:  

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

 Στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών φορολογικών και τελωνειακών 
αρχών σε όλες τις χώρες της ΕΕ: 

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-
websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

 Ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη

 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
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July 2020

The United Kingdom (UK) left the European Union (EU) on 
31 January 2020.

Officially, the UK is no longer an EU country and does not 
take part in EU decision-making.

The EU and the UK have a Withdrawal Agreement that 
allows for a transition period until 31 December 2020.

During the transition period, rules and procedures for 
customs and taxation stay the same as before.

However, this will change from 1 January 2021.

Once the transition period ends, there will be major 
changes in taxation and customs for companies doing 
business with the UK.

Businesses need to get ready for these changes –  
as soon as possible!
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BREXIT WILL AFFECT YOUR COMPANY IF…

  … it sells goods or supplies services to the UK, or 

  … it buys goods or receives services from the UK, or 

  … it moves goods through the UK, or

   … it uses UK materials and goods to trade under preferential schemes 
with EU partner countries.

For Northern Ireland, specific provisions with an impact on value added tax 
(VAT), excise, and customs may apply. Businesses that trade with or through 
Northern Ireland need to be aware of these provisions and take the necessary 
measures. Below, you can find details of who to consult on this. 

 
WHAT DOES THIS MEAN?

If your company trades with the UK, moves goods through the UK or uses UK 
goods to export under EU preferential schemes, you need to get ready for major 
changes that will affect you. 

Once the transition period is over, when dealing with the UK, you will have to 
comply with the same customs formalities that apply for any other non-EU country.

TAXATION AND CUSTOMS UNION
This means, for example: 

• You will need to file customs declarations when importing or exporting 
any goods to/from the UK or when moving your goods through the UK.

• In addition to the customs declaration, you may need to provide security 
and safety data.

• You will need a special licence to import or export certain goods (e.g. 
waste, certain hazardous chemicals, GMOs).
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• You will need to comply with additional formalities if importing or exporting 
excise goods (alcohol, tobacco, or fuel) to/from the UK.

• You will generally have to account for VAT in the EU country where you 
import goods from the UK. You will be exempt from VAT in the EU on any 
goods that you export to the UK, but you will then need to comply with 
any VAT rules for imports in the UK.

• You will have to comply with different VAT rules and procedures for 
transactions with the UK than for transactions within the EU.

The changes above apply even if the EU and UK reach an ambitious free trade 
agreement. The list above is not exhaustive, and you should consult reliable 
sources for full details of how Brexit affects you and your business. You can 
find details of who to consult below.

The changes may be even more substantial if there is no EU-UK Agreement 
by the end of the transition period. In this case, in addition to the formalities 
above:

  You will also have to pay customs duties on goods that you bring into the 
EU from the UK.

  You may be affected by quotas for certain goods entering the EU from the UK. 

Additionally, you should be aware that if you are using any UK materials 
or processes, these will not be considered as ‘originating’ under existing EU 
preferential schemes anymore.
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WHAT SHOULD YOU DO?

Do not wait until the last minute!

The sooner you start to get ready for these changes, the lower the risk that 
your business will face major disruption after the transition period.

 
The checklist below provides some practical steps you should take 
to get ready:

 
TALK to your business partners. The end of the transition period might 
also impact your supply chain, so you need to be aware of what it 
means for your suppliers, intermediaries, or transporters, too.

CONTACT your local authorities and advice centres to get full details 
and explanations on what you need to do to be ready for the end of the 
transition period. The contact details for each Member State can be 
found below.

CONSULT the European Commission’s webpage, where you will find 
detailed ‘readiness notices’ on a wide range of topics, to help businesses 
get ready for the full impact of Brexit.

ACT now! Do not wait until the end of the transition period to think 
about how you need to adapt. Some of the processes and procedures 
you need to follow take time, so you should start as soon as possible to 
avoid unnecessary difficulties for your business.
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MORE INFORMATION AND RELATED LINKS

• European Commission Tax and Customs webpage on the UK 
withdrawal from the EU: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

• Contacts of national tax and customs authorities in all EU 
countries:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-
websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

• Readiness Notices for stakeholders:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en
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ASSESS WHETHER YOUR BUSINESS TRADES WITH THE UNITED 
KINGDOM OR MOVES GOODS THROUGH THE UNITED KINGDOM

If it does:

TALK to your business partners. The end of the transition period might also impact your supply 
chain, so you need to be aware of what it means for your suppliers, intermediaries or transporters.

CONTACT your local authorities and advice centres to get full details and explanations on what 
you need to be ready for the end of the transition period. The contact details for each Member 
State can be found below. 

CONSULT the European Commission’s webpage, where you will find detailed ‘readiness notices’ 
on a wide range of topics, to help businesses get ready for the full impact of Brexit. 

 ACT now! Do not wait until the end of the transition period to think about how you need to adapt. 
Some of the processes and procedures you need to follow take time, so you should start as soon 
as possible to avoid unnecessary difficulties for your business. 

July 2020

 
Contact your national customs authority for the latest updates on 
information specific to your country:
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-
withdrawal-related-information_en 

 Visit the European Commission’s website for further information and for e-learning 
modules on customs and tax: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

BREXIT CHECKLIST  
FOR TRADERS 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en


ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ‘H ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αν όντως πραγματοποιεί: 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας. Η λήξη της μεταβατικής περιόδου θα μπορούσε 
επίσης να επηρεάσει την αλυσίδα εφοδιασμού σας. Συνεπώς, πρέπει επίσης να γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό 
για τους προμηθευτές, τους διαμεσολαβητές ή τους μεταφορείς σας.

 ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ στις τοπικές αρχές και στα κέντρα παροχής συμβουλών της χώρας σας προκειμένου να 
λάβετε όλες τις πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το τι χρειάζεται για να προετοιμαστείτε κατάλληλα 
για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κράτος μέλος παρατίθενται 
κατωτέρω. 

 ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί θα βρείτε λεπτομερείς «ανακοινώσεις 
ετοιμότητας» για ευρύ φάσμα θεμάτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τον 
πλήρη αντίκτυπο του Brexit. 

 ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ τώρα! Μην περιμένετε μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για να σκεφτείτε τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Ορισμένες από τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθήσετε είναι χρονοβόρες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατό προς 
αποφυγήν περιττών δυσχερειών για την επιχείρησή σας. 

Ιούλιος 2020

 Επικοινωνήστε με την εθνική τελωνειακή αρχή σας για τις πλέον 
πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένα τη χώρα σας:
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-
withdrawal-related-information_en 

 Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες 
και για ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τα τελωνεία και τη φορολογία: 

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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BREXIT 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Φορολογική 
και τελωνειακή 
πολιτική

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el


FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n

✓ it sells goods or supplies services 
to the UK, or

BREXIT WILL AFFECT YOUR COMPANY IF: 

✓ it buys goods or receives services 
from the UK, or

✓ it moves goods through the UK, or 

✓ it uses UK materials and goods to 
trade under preferential schemes 
with EU partner countries.



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

WHAT DOES IT MEAN 
FOR MY BUSINESS?

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#1

You will need to file customs 
declarations when importing, 

exporting or moving any goods 
to/from/through the UK

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#2

You will need a special licence to 
import or export certain goods 
(e.g. waste, certain hazardous 

chemicals, GMOs)

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#3

You will need to comply with 
additional formalities if 

importing or exporting excise 
goods (alcohol, tobacco, or fuel) 

to/from the UK

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#4

You will generally have to 
account for VAT in the EU 

country where you import goods 
from the UK

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#5

You will have to comply with 
different VAT rules and 

procedures for transactions with 
the UK

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

WHAT CAN I DO 
TO BE READY?

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#1

TALK to your business partners 
and check what it means 

for your business 

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#2

CONTACT your local authorities 
and advice centres to get full 
details on what you will need 

to do

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



FOR BREXIT.

PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#3

CONSULT our webpage 
where you can find readiness notices 

on a wide range of topics, helping
your business get ready

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

#4

ACT now! 
Don’t wait until the end of the  

Brexit transition period and avoid 
unnecessary difficulties 

for your business

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n



PREPARE YOUR BUSINESS

PREPARE FOR THE 
END OF THE #BREXIT TRANSITION PERIOD

For more information, visit

ec.europa.eu/taxation_customs/
uk_withdrawal_en

ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_e
n
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