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ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για το Brexit
Κύριοι,
Συνεχίζοντας την ενημέρωση για το Brexit και εν όψει της αβέβαιης κατάληξης των συνομιλιών για
τη μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ, σας παραθέτουμε πιο κάτω χρήσιμες πηγές πληροφόρησης
(τόσο του ΗΒ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) αφού θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για κάθε
σενάριο. Η πληροφόρηση είναι στην Αγγλική.
Όπως γνωρίζετε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την τελωνειακή ένωση και την ενιαία
αγορά της ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, και
θα υπάρξει μια σειρά σίγουρων αλλαγών (τελωνειακών, φορολογικών, κ.α) για τις οποίες πρέπει να
προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ.
European Commission:
➢

EC Communication “Getting ready for changes” - Communication on readiness at the end of
the transition period between the EU and the UK (July 2020);

➢

EC BREXIT Readiness Checklist for companies doing business with the UK (August 2020);

➢

EC - Sector-specific Stakeholder preparedness notice published as Readiness notices;

➢

DG TAXUD - BREXIT Checklist for traders (July 2020) - SMEunited participates in this
awareness raising activities, to inform SMEs across Europe;

➢

DG TAXUD - BREXIT ‒ How to get ready for the end of the transition period guide for
businesses (July 2020);

➢

DG TAXUD List of National contact points or websites dedicated to UK Withdrawal-related
information;

➢

DG TAXUD - UK withdrawal business Transit scenarios.

UK Government:
➢

Website “Trade with the UK from 1 January as a business based in the EU” (available in EN,
DE, FR, IT, SP and PL);

➢

Updated details of the UK Border Operating Model which provides more detail on how the
GB-EU border will work, and the actions that traders, hauliers and passengers need to take.

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
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