BREXIT SKARS JŪSU UZŅĒMUMU, JA...
… tas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Apvienotajai Karalistei vai
… tas pērk preces vai saņem pakalpojumus no Apvienotās Karalistes, vai
… tas pārvieto preces caur Apvienoto Karalisti, vai
… tas izmanto Apvienotās Karalistes materiālus un preces, lai tirgotos
ar ES partnervalstīm saskaņā ar preferenču sistēmām.
Uz Ziemeļīriju var attiekties īpaši noteikumi, kas ietekmē pievienotās vērtības
nodokli (PVN), akcīzes nodokli un muitas nodokli. Uzņēmumiem, kuri tirgojas
ar Ziemeļīriju vai caur to, ir jāpārzina šie noteikumi un jāveic vajadzīgie
pasākumi. Zemāk jūs varat noskaidrot, ar ko konsultēties šajā jautājumā.

KO TAS NOZĪMĒ?
Ja jūsu uzņēmums tirgojas ar Apvienoto Karalisti, pārvieto preces caur
Apvienoto Karalisti vai izmanto Apvienotās Karalistes preces, lai tās
eksportētu saskaņā ar ES preferenču sistēmām, tad jums jāsagatavojas
lielām pārmaiņām, kas jūs skars.
Kolīdz pārejas periods būs beidzies, gadījumos, kad veiksiet darījumus ar
Apvienoto Karalisti, jums būs jāievēro tās pašas muitas formalitātes, kas
tiek piemērotas jebkurai citai trešai valstij.

NODOKĻU POLITIKA UN MUITAS SAVIENĪBA
Tas, piemēram, nozīmē to, ka:
jums būs jāiesniedz muitas deklarācijas, importējot vai eksportējot
preces uz Apvienoto Karalisti vai no tās, vai pārvietojot jūsu preces caur
Apvienoto Karalisti,
papildus muitas deklarācijai jums, iespējams, būs jāsniedz drošības un
drošuma dati,
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jums būs vajadzīga īpaša licence, lai importētu vai eksportētu konkrētas
preces (piemēram, atkritumus, konkrētas bīstamas ķīmiskas vielas,
ģenētiski modificētus organismus (ĢMO)),
jums būs jāievēro papildu formalitātes, importējot vai eksportējot
akcīzes preces (alkoholu, tabaku vai degvielu) uz Apvienoto Karalisti vai
no tās,
parasti jums būs jādeklarē PVN tajā ES valstī, kurā jūs importējat preces
no Apvienotās Karalistes. Eiropas Savienībā jūs būsiet atbrīvots no PVN
maksāšanas par visām precēm, kuras eksportējat uz Apvienoto Karalisti,
taču šādā gadījumā jums būs jāievēro visi PVN noteikumi par importu
Apvienotajā Karalistē,
darījumos ar Apvienoto Karalisti jums būs jāievēro PVN noteikumi
un procedūras, kas atšķiras no noteikumiem un procedūrām Eiropas
Savienības iekšienē veikto darījumu gadījumā.
Iepriekš izklāstītās pārmaiņas tiks piemērotas pat tad, ja ES un Apvienotā
Karaliste vienosies par vērienīgu brīvās tirdzniecības nolīgumu. Iepriekš
izklāstītais saraksts nav izsmeļošs, un jums būtu jākonsultējas ar uzticamiem
avotiem, lai saņemtu pilnīgu informāciju par to, kā Brexit skar jūs un jūsu
uzņēmumu. Zemāk varat noskaidrot, ar ko konsultēties.
Pārmaiņas varētu būt vēl būtiskākas tad, ja līdz pārejas perioda beigām
netiks noslēgts ES un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības
nolīgums. Tādā gadījumā papildus iepriekš minētajām formalitātēm:
jums būs jāmaksā arī muitas nodokļi par precēm, ko ievedat Eiropas
Savienībā no Apvienotās Karalistes,
uz jums, iespējams, var attiekties kvotas konkrētām precēm, kas Eiropas
Savienībā tiek ievestas no Apvienotās Karalistes.
Turklāt jums būtu jāapzinās, ka, izmantojot jebkādus Apvienotās Karalistes
izcelsmes materiālus vai procesus, tie vairs netiks uzskatīti par “noteiktas
izcelsmes” materiāliem vai procesiem saskaņā ar spēkā esošajām ES
preferenču sistēmām.
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KO DARĪT?
Negaidiet līdz pēdējam brīdim!
Jo agrāk jūs sāksiet gatavoties šīm pārmaiņām, jo mazāks būs risks, ka pēc
pārejas perioda beigām jūsu uzņēmums saskarsies ar būtiskiem traucējumiem.

Turpmākajā kontrolsarakstā ir minēti daži praktiski pasākumi, kas
būtu jāveic, lai sagatavotos:

APSPRIEDIETIES ar saviem darījumu partneriem. Pārejas perioda
beigas varētu skart arī jūsu piegādes ķēdi, tāpēc jums jāzina, ko tas
nozīmē arī jūsu piegādātājiem, starpniekiem vai pārvadātājiem.
SAZINIETIES ar jūsu valsts vietējām iestādēm un konsultāciju centriem,
lai iegūtu pilnīgu informāciju un paskaidrojumus par to, kam jums ir
jābūt gataviem saistībā ar pārejas perioda beigām. Katras dalībvalsts
kontaktinformācija ir norādīta turpmāk.
MEKLĒJIET informāciju Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kurā ir
atrodami detalizēti “paziņojumi par sagatavotību” dažādās jomās
un kuras nolūks ir palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties pilnai Brexit
ietekmei.
RĪKOJIETIES jau tagad! Negaidiet līdz pārejas perioda beigām, lai
domātu par to, kā jums ir jāpielāgojas. Daži procesi un procedūras,
kas jums jāievēro, prasa zināmu laiku, tāpēc jums būtu jāsāk rīkoties
pēc iespējas agrāk, lai jūsu uzņēmums izvairītos no nevajadzīgiem
sarežģījumiem.
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PLAŠĀKA INFORMĀCIJA UN NODERĪGAS SAITES
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne nodokļu un muitas jautājumos
attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-lv

Visu ES valstu nodokļu un muitas iestāžu kontaktinformācija:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-orwebsites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

Paziņojumi ieinteresētajām personām par sagatavotību:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forgingnew-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_lv
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