МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕС И ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2021г.
Преходният период за оттеглянето на ОК от Европейския съюз приключва на 31 декември
2020. Независимо от това, какво споразумение ще се постигне с Европейския съюз относно
бъдещите ни търговски взаимоотношения, ОК напуска единния европейски пазар и търговските
правила ще се променят. Това е свързано с важни промени за бизнеса, за които е необходимо, да се
подготвите сега. Информацията по-долу, ще Ви помогне да разберете по-добре какви промени е
необходимо да направите през оставащите седмици и месеци и къде бихте могли да намерите
по-подробна информация.
Митници и граница
Граничните договорености с ОК ще се променят от 1 януари 2021. Бизнесът трябва да
провери дали е наясно как ще функционира границата между ОК и ЕС от 1 януари и да е сигурен,
че предварително са изпълнили необходимите гранични изисквания. Бизнесът ще трябва да попълва
митнически декларации при движението на стоки между ОК и България. Необходимо е да обсъдите
с търговските си партньори в ОК как да уредите отговорностите относно придвижването на
документите и да си осигурите правилната документация за вида стоки, които търгувате.
Необходимо е също да проверите правилата за плащане на ДДС.
Повечето фирми използват специализирани спедиторски и логистични компании, за да им
помогнат с подробностите за движението на стоки през границите. Сега е моментът да се свържете
с тези компании, за да сте сигурни, че всичко ще бъде, както трябва, до 31 декември 2020.
Допускане на стоки на пазара във Великобритания и Северна Ирландия
Условията за допускане на стоки на пазара във Великобритания и Северна Ирландия също
ще се променят. Бизнесът трябва приоритетно да провери насоките, посочени по-долу, и да
предприеме необходимите действия. Стъпките, които е необходимо да предприемете, варират в
зависимост от вида на стоките, но могат да включват:
-

ревизиране на маркировката, етикетирането и опаковането на вашия продукт;
придобиване на допълнителни одобрения, сертификати или регистрации;
назначаване на упълномощен представител със седалище в ОК;
справка дали вашите (или на вашите дистрибутори) правни отговорности ще се
променят;
предварително уведомяване на компетентните власти на ОК за стоките, които
изнасяте от България в ОК, когато е необходимо.

Има и други важни междусекторни въпроси, които се отнасят до много различни
икономически сектори и биха могли да повлияят и на вашия бизнес. Съществуват и специфични
изисквания по отношение на продуктите от животински и растителен произход. За това е
необходимо внимателно да проверите тези изисквания и да предприемете необходимите стъпки.
Къде бихте могли да намерите повече информация?
В подкрепа на подготовката си, бихте могли да се запознаете с най -актуалната
информация на https://www.gov.uk/eubusiness Тази страница се актуализира редовно и
включва информация относно купуването и продаването на стоки, вноса и износа на
животни, продукти от животински произход, растения и продукти от растителен произход,
ДДС и много други. На страницата ще намерите подробна информация относно
необходимите стъпки, които трябва да предприемете, както и как, и до кога трябва да ги
предприемете.

