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Yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin (EU) perjantaina 29. maaliskuuta 2019 keskiyöllä.
Silloin on kulunut täsmälleen kaksi vuotta siitä, kun se ilmoitti Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan
erota EU:sta.
Yhdistyneestä kuningaskunnasta (Iso-Britannia) tulee 30. maaliskuuta 2019 kolmas maa. Yritysten on
nyt EU:ssa alettava nopeasti valmistautua Ison-Britannian eroon, jos ne eivät ole sitä vielä tehneet.

1. VALMISTAUTUMINEN EROON
Jos erosopimus ratifioidaan ennen vuoden 2019 maaliskuun 30. päivää, suurin osa brexitin oikeudellisista
vaikutuksista tulee voimaan 1. tammikuuta 2021 eli 21 kuukauden siirtymäkauden jälkeen. Siirtymäkauden
ehdot on esitetty erosopimuksen luonnoksessa.
Jos erosopimusta ei saada aikaan, siirtymäkauttakaan ei tule, ja EU:n oikeuden soveltaminen Isoon-Britanniaan ja
Isossa-Britanniassa lakkaa heti 30. maaliskuuta 2019.
Neuvottelut EU:n ja Ison-Britannian välillä erosopimuksen ehdoista ovat vielä kesken. Kun neuvottelut on saatu
päätökseen, erosopimus on ratifioitava. EU:n ja Ison-Britannian tulevasta suhteesta voidaan neuvotella vasta sen
jälkeen, kun se on jättänyt EU:n.
Lisäksi on otettava huomioon, että vaikka erosopimus ratifioitaisiin ja sopimus tulevasta suhteesta saataisiin aikaan
siirtymäkauden kuluessa, tämä suhde ei ole samanlainen kuin EU:n jäsenvaltiolla.
Siksi kaikkien yritysten, joita asia koskee, on valmistauduttava, tehtävä kaikki tarvittavat päätökset ja
suoritettava kaikki tarvittavat hallinnolliset toimet ennen vuoden 2019 maaliskuun 30. päivää häiriöiden
välttämiseksi.

2. VELVOLLISUUDET TOIMITUSKETJUSSA
Yrityksillä on erilaisia EU:n lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia, jotka riippuvat siitä, missä kohdassa toimitusketjua
ne ovat (esim. valmistaja, maahantuoja, tukkukauppias jne.). Jos esimerkiksi EU27-maiden yrityksiä, jotka ostavat
tavaroita Isosta-Britanniasta, pidetään brexitin jälkeen tuojina EU:n tuotelainsäädäntöä sovellettaessa, niillä on EU:n
lainsäädännön nojalla eri velvollisuudet kuin aiemmin. Jos yritykseesi tulee tuotteita Isosta-Britanniasta, nyt on aika
arvioida EU:n lainsäädäntöön perustuvat velvollisuutesi.

3. TODISTUKSET, LISENSSIT JA LUVAT
Jos yrityksesi toiminta perustuu Ison-Britannian viranomaisten tai Isoon-Britanniaan sijoittautuneiden elinten myöntämiin
– tai Isoon-Britanniaan sijoittautuneen tahon hallussa oleviin – todistuksiin, lisensseihin tai lupiin, ne eivät välttämättä
ole brexitin jälkeen enää voimassa. Silloin voi olla tarpeen vaihtaa ne EU27-maiden elinten tai viranomaisten myöntämiin
tai hakea kokonaan uudet. Tämä koskee erityisesti todistuksia, lisenssejä ja lupia, jotka myönnetään tavaroille (esim.
ajoneuvoalalla tai lääkinnällisten laitteiden alalla) ja palveluille (esim. kuljetus-, tv- ja radiolähetys- tai rahoitusalalla).
Nyt on aika toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet Isossa-Britanniassa myönnettyjen todistusten, lisenssien tai lupien
vaihtamiseksi EU27-maiden lupiin tai hankkia kokonaan uudet.

4. TULLIT, ARVONLISÄVEROT JA VALMISTEVEROT
Tullimaksujen ja välillisten verojen kannalta on aivan eri asia, liikkuvatko tavarat EU:n sisällä vai EU:n ja kolmannen
maan välillä. Brexitin jälkeen kaupankäynti Ison-Britannian kanssa muuttuu tulli- ja alv-menettelyjen kannalta
monimutkaisemmaksi. Jos yrityksesi käy kauppaa brittiyritysten kanssa, kannattaa tutustua brexitin jälkeen sovellettaviin
EU:n menettelyihin ja sääntöihin, varsinkin jos yritykselläsi ei juurikaan ole kokemusta kaupankäynnistä kolmansien
maiden kanssa.

5. ALKUPERÄSÄÄNNÖT
Vietäessä tavaraa sellaisiin kolmansiin maihin, joiden kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, viejiin voidaan soveltaa
tullietuuskohtelua, jos tuotteilla on alkuperäsääntöjen mukaisesti riittävästi ns. EU-sisältöä. Brexitin jälkeen yrityksesi
ei voi enää laskea sen varaan, että Isossa-Britanniassa tuotettua panosta valmiiseen tuotteeseen pidettäisiin EUsisältönä. Näin ollen yrityksesi tulisi tarkastella toimitusketjuja ja alkaa kohdella Isosta-Britanniasta tulevia panoksia
”ei-alkuperätuotantopanoksina”, jotta yrityksesi tuotteiden etuuskohteluun oikeuttava EU:n alkuperä voidaan varmistaa.

6. TAVAROIDEN TUONTIA/VIENTIÄ KOSKEVAT KIELLOT JA
		RAJOITUKSET
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi EU:n säännöillä rajoitetaan tiettyjen tuotteiden tuontia
kolmansista maista ja vientiä niihin. Näitä ovat esimerkiksi elävät eläimet, eläinperäiset tuotteet ja jotkin kasvit ja
kasvituotteet, kuten puiset pakkaukset. Tiettyjen hyödykkeiden tuontiin/vientiin sovelletaan erityisiä lupia tai ilmoituksia.
Tällaisia hyödykkeitä ovat esim. radioaktiiviset aineet, jätteet ja eräät kemikaalit. Brexitin jälkeen näitä EU:n sääntöjä
sovelletaan Isoon-Britanniaan vietäviin tai sieltä tuotaviin tavaroihin. Yritysten tulisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
tuontia ja vientiä koskevien EU:n kieltojen ja rajoitusten noudattamiseksi.

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO
Tällä hetkellä henkilötietoja voidaan siirtää vapaasti EU:n jäsenvaltioiden välillä. Brexitin jälkeen henkilötietojen siirtäminen EU:sta Isoon-Britanniaan on edelleen mahdollista, mutta siihen sovelletaan EU:n lainsäädännössä asetettuja
edellytyksiä. Yritysten, jotka toimittavat henkilötietoja Isoon-Britanniaan, on oltava tietoisia siitä, että kyseessä on
henkilötietojen siirto kolmanteen maahan. Jos henkilötietojen suojan taso Isossa-Britanniassa vastaa olennaisilta osin
EU:n tasoa ja tietyt edellytykset täyttyvät, Euroopan komissio voi tehdä tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen,
joka mahdollistaa henkilötietojen siirron Isoon-Britanniaan rajoituksetta. Yritysten tulisi kuitenkin arvioida, tarvitaanko
tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen puuttuessa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietojen
siirrot ovat mahdollisia.

KS. BREXITIIN VALMISTAUTUMISTA KOSKEVAT EUROOPAN KOMISSION
ILMOITUKSET
Brexit voi vaikuttaa EU27-maiden yrityksiin myös monilla muilla tavoin. Tämä koskee esim. sääntöjä, joita sovelletaan yksinomaan Isossa-Britanniassa rekisteröityihin yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaa
EU27-maissa, EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, tilintarkastajien valintaa,
oikeuspaikan valintaa sopimusten yhteydessä ja ammattipätevyyden tunnustamista. Ks. brexitiin valmistautumista koskevat Euroopan komission ilmoitukset1 ja pyydä neuvoja, jos jokin näistä muutoksista
saattaa vaikuttaa yritykseesi.

MISTÄ SAA LISÄTIETOJA JA KUKA VOI AUTTAA?
Euroopan komission verkkosivustolla on yli 60 brexitiin valmistautumista koskevaa ilmoitusta2 useilta
talouden aloilta. Niiden tarkoituksena on auttaa markkinatoimijoita valmistautumaan.
Tutustu niiden Euroopan komission osastojen ja virastojen3 verkkosivuihin, jotka toimivat sinua ja yritystäsi koskevilla osa-alueilla.
Lisätietoja ja opastusta saat ottamalla yhteyttä oman maasi kansallisiin viranomaisiin, paikalliseen
kauppa- ja teollisuuskamariin tai alasi järjestöön.

Tämä asiakirja esitetään vain tiedoksi, eikä sitä pidä ymmärtää säädöstekstiksi. Sen sisältö ei rajoita neuvotteluja
erosopimuksesta eikä keskusteluja EU:n ja Ison-Britannian tulevasta suhteesta.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_fi
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_fi
https://ec.europa.eu/info/departments_fi
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