Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: UK) az Európai
Unióból való kilépését (a továbbiakban: Brexit) tekintve több forgatókönyv is lehetséges.
1. Az Európai Unió és UK között létrejön a kilépési megállapodás;
2. Kilépés bármilyen megállapodás nélkül (2019. március 30-tól, illetve UK kérelme
esetén egy későbbi időponttól, amennyiben ehhez az Európai Unió többi tagállama
hozzájárul);
3. UK visszavonja kilépési kérelmét (ugyanakkor ehhez az Európai Unió többi
tagállamának hozzájárulása nem lesz szükséges);
4. UK kilépésének elhalasztását kéri.

1.

Az Európai Unió és UK között létrejön a kilépési megállapodás

A Brexitről rendelkező megállapodás tervezete magában foglalja az átmeneti időszakra
vonatkozó részleteket is. A tervezet értelmében, az átmeneti időszak alatt UK-ban az uniós
(vám)jogszabályokat kell majd alkalmazni.
A tervezet meghatározza az átmeneti időszak lejártának időpontjában folyamatban lévő
vámügyek rendezésének a kérdését az alábbiak szerint:
a) be/kilépési gyűjtő árunyilatkozatok: a tervezett átmeneti időszak előtt benyújtott, de a
tervezett átmeneti időszak után érkező/induló áruk tekintetében az áruk be- és kilépéséhez
kapcsolódó alakiságokat az uniós vámjogszabályok szerint kell elvégezni;
b) az átmeneti megőrzés és a vámeljárások lezárása: a Brexit időpontjában átmeneti megőrzés
vagy vámeljárás alatt álló áruk tekintetében a lezárás szabályai az uniós vámjogszabályokat
követik;
c) hozzáférés az uniós váminformatikai rendszerekhez: a Brexit után a brit vámhatóság
számára a szükséges mértékben biztosítani kell a hozzáférést az uniós váminformatikai
rendszerekhez a fenti feladatok ellátása érdekében;
d) igazgatási együttműködés: a Brexit időpontjában folyamatban lévő ügyeket az uniós
jogszabályok szerint kell lefolytatni.
2.

Kilépés bármilyen megállapodás nélkül

Amennyiben a kilépés tervezett céldátumáig, azaz 2019 március 29-ig nem lesz megegyezés az
Európai Unió és UK között, utóbbinak úgy szűnik meg az Európai Unió tagsága, hogy
„harmadik országos” státuszba kerül. Tehát egy megítélés alá esik majd azokkal az országokkal,
amelyek soha nem is voltak tagjai az Európai Uniónak, továbbá kétoldalú vámuniós vagy
szabadkereskedelmi megállapodást sem kötöttek vele, illetve az Európai Unió sem biztosít
részükre egyoldalúan (vám)kedvezményt. Ilyen harmadik országos státusszal rendelkezik
például Kína vagy az Amerikai Egyesült Államok.
Preferenciális kereskedelem szempontjából a kilépési megállapodás nélküli Brexit jelentős
negatív hatást gyakorolhat, elsősorban az uniós exportőrökre. A kilépési megállapodás nélküli
Brexit az alábbi áruk preferenciális kereskedelmére lesz hatással:
 azokra, melyeket UK-ból származó alapanyagok felhasználásával állítanak elő, majd
exportálnak harmadik országba, illetve
 azokra, amiket valamely harmadik országban, UK-ból származó alapanyagok
felhasználásával állítottak elő, majd importálnak az Európai Unióba (a kereskedelmi
forgalom elhanyagolható ezen áruk esetében).

További negatív hatást szenvedhetnek el azok az uniós gyártók, akik termelésükhöz UK-ból
feladott, szállított, akár onnan is származó anyagokat használnak fel és adott esetben, mivel
eddig uniós piacra termeltek, semmilyen vámmal kapcsolatos tevékenységben nem vettek részt.
Amennyiben ezen uniós gyártók a jövőben is UK-ból kívánnak alapanyaghoz jutni, akkor
számolniuk kell az áruk vámeljárás alá vonásának vám- és egyéb adminisztratív költségeivel.
A harmadik országok számára – a Brexit napjával – az UK-val a szabadkereskedelmi
megállapodáson alapuló szerződéses viszony megszűnik, így az onnan származó áruknak nem
fognak kedvezményes elbánást biztosítani. Amennyiben egy Európai Unióból exportált termék
kapcsán felmerül a gyanú, hogy az valójában UK-ból származik, vagy annak előállításához
olyan mértékben használtak fel UK-ból származó árut, ami által az már nem nyeri el a – Brexit
után számított – uniós származást, akkor utólagos megerősítési eljárást kezdeményezhetnek az
exportáló tagállam vámhatósága felé. A Bizottság már felhívta a gazdálkodók figyelmét arra,
hogy a kellő óvatosság érdekében a Brexit napjától az exporttermék származásának
meghatározásakor kezeljék nem származóként az UK-ból származó alapanyagokat, import
esetében pedig bizonyosodjanak meg arról, hogy az exportőr nem vett figyelembe UK-ból
származó alapanyagot az Európai Unióba importált termék preferenciális származásának
megállapítása során.
UK jelenleg az Európai Unió tagállamaként tagja az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló
Egyezménynek (a továbbiakban: Egyezmény), a Brexit-tel az Egyezményhez fűződő tagsága
önálló országként, „önálló jogon” megmarad.
3.

UK visszavonja kilépési kérelmét

Ebben az esetben semmiféle változásra nem kerül sor az Európai Unió és az UK közötti
viszonyban.
4.

UK kilépésének elhalasztását kéri

A halasztás határidejének függvényében ideiglenesen nem változnak az előírások, a hatályos
uniós szabályokat kell továbbra is alkalmazni.

