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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - BREXIT:  

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επιμελητήριο Μαδρίτης, 03.04.2019 

 

Στις 3 Απριλίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την οποία διοργάνωσε 

το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, σε συνεργασία 

με την ισπανική ασφαλιστική εταιρεία διαχείρισης εμπορικών πιστώσεων CESCE, στο πλαίσιο 

της ενημερωτικής εκστρατείας που διεξάγει η κρατική Γραμματεία Εμπορίου του ισπανικού 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, με κύριο αντικείμενο τις επιπτώσεις του 

BREXIT σε σχέση με το νέο σενάριο αποχώρησης και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Οι 

κύριες θεματικές της ημερίδας ήταν οι ακόλουθες: 

1. Πρακτικά αποτελέσματα του BREXIT στις εμπορικές σχέσεις της Ισπανίας με το Ηνωμένο 

Βασίλειο 

• Το BREXIT ενέχει σοβαρούς πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους. 

• Οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα επηρεάσει το εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές) 

σε διμερές επίπεδο Ισπανίας- Ηνωμένου Βασιλείου. 

2. Επιπτώσεις του BREXIT στους τελωνειακούς ελέγχους 

• Το 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο κύριος εξαγωγικός προορισμός της Ισπανίας 

με εξαγωγές ύψους 38 δις ευρώ, από τις οποίες το 51,3% ήταν αγαθά και το 

υπόλοιπο υπηρεσίες. 

• Οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ισπανία ήταν κυρίως έλαια, 

δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, καπνικά, κακάο και καφές. 

• Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT θα πρέπει να εφαρμόσει ειδική εθνική 

νομοθεσία για τις τελωνειακές σχέσεις. 

• Οι εισαγωγές/ εξαγωγές ορισμένων αγαθών μπορεί να απαιτούν ειδική άδεια ή  

• δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κυκλοφορία τους. 

• Αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων θα απαιτείται έλεγχος, είτε εγγράφως 

είτε φυσικά, στα εξής αγαθά: φρούτα και λαχανικά, βότανα, ελαιόλαδο, ιχθυηρά και 

παράγωγα αυτών, φρέσκα αβγά. 

• Αντίστοιχα, ειδικός έλεγχος θα εφαρμόζεται και στα παρακάτω βιομηχανικά 

προϊόντα: υφάσματα, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, μηχανήματα 

προσωπικής ασφάλειας. 
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Για  το Γιβραλτάρ πρόκειται να υπάρξει ειδικό καθεστώς με έλεγχο στην είσοδο και 

έξοδο των ζωικών προϊόντων, αλλά και στον προσωπικό εξοπλισμό των ταξιδιωτών. 

3. Οι δασμοί πριν από το BREXIT 

• Διμερές εμπόριο Ισπανίας-Ηνωμένου Βασιλείου: 18.990.319 εκ. ευρώ ισπανικές 

εξαγωγές αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο (πέμπτος εξαγωγικός προορισμός για 

την Ισπανία) και 11.443.924 εκ. ευρώ εισαγωγές αγαθών για το 2018 (δεν 

περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες). 

• Από το 2014 μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει ειδική νομοθεσία για να αποφεύγεται 

η διπλή φορολογία των εισαγόμενων/ εξαγόμενων αγαθών.  

• Το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει, σε περίπτωση BREXIT, να συνάψει διεθνείς 

συμφωνίες για την προστασία και συνέχιση των εμπορικών σχέσεων. 

4. Δημοσιονομικές επιπτώσεις του BREXIT 

Άμεση φορολογία:     

• η ελεύθερη ενδοκοινοτική κυκλοφορία αγαθών θα μετατραπεί σε εισαγωγές- εξαγωγές, οι 

οποίες θα φορολογούνται υψηλότερα 

• το ίδιο θα συμβεί και με την κυκλοφορία των υπηρεσιών 

• αν μία βρετανική επιχείρηση χρησιμοποιεί ισπανικές υπηρεσίες στο έδαφος της Ισπανίας 

θα φορολογείται αποκλειστικά από το ισπανικό κράτος. 

Έμμεση φορολογία: 

• θα επηρεαστούν μόνο τα μερίσματα που ξεπερνούν τη συμμετοχή ύψους 10% 

• τα επιτόκια και τα τέλη θα μείνουν ανεπηρέαστα 

 

5. BREXIT: το σενάριο για εκπατρισμό και επαναπατρισμό των εργαζομένων 

• Μετά το BREXIT, αναμένεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές σχετικά με τη διάρκεια 

παραμονής των ατόμων στην Ισπανία για λόγους τουρισμού, εργασίας και κατοικίας, 

αλλά και παροχής υπηρεσιών. 

• Είναι πιθανό να απαιτείται βίζα για την μετακίνηση από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 

• Στην Ισπανία, οι Βρετανοί υπήκοοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα-ταυτότητα 

παραμονής, η οποία θα χορηγείται για διάστημα έως 2 ετών. 
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Καταληκτικά, το αντικείμενο της εν θέματι ημερίδας αποτέλεσε σημείο ενδιαφέροντος τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τους κατοίκους των δύο χωρών, αφού πρόκειται για ένα ζήτημα 

που επηρεάζει την καθημερινή πολιτική και οικονομική κατάσταση σε όλους τους τομείς. 

Πάντως, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να είναι πόλος έλξης για τις ισπανικές επιχειρήσεις 

και περαιτέρω ευκαιρία εμπορικής προσέγγισης.  

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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