
Brexit: Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και οι φορολογικές τους συνέπειες

Μοντέλο Νορβηγίας:
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

Το BREXIT θα επηρεάσει μία ευρεία γκάμα φόρων, κυρίως όμως τον ΦΠΑ καθώς και τις τελωνειακές επιβαρύνσεις που
σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακριβείς φορολογικές συνέπειες του BREXIT θα εξαρτηθούν από την
στρατηγική/σχέδιο εξόδου που θ’ακολουθηθεί και τις συμφωνίες που θα συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ε.Ε. Τι
επιλογές υπάρχουν όμως;

• Ότι κοντινότερο στην πλήρη ένταξη στην Ε.Ε
• Δεσμεύει την χώρα σχετικά με τους περισσότερους Ευρωπαϊκούς νόμους
• Προσφέρει αρκετά περιορισμένη επιρροή ως προς την διαπραγμάτευση 

αυτών
• Προσφέρει πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά
• Ελέυθερη μετακίνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου
• Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο 83% σε σχέση με αυτές της 

ολοκληρωμένης ένταξης. 

Μοντέλο Ελβετίας:
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών

• Περιορισμένη πρόσβαση στην ενιαία αγορά
• Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών είναι περιορισμένη, ιδίως οι 

τραπεζικές υπηρεσίες
• Κατά παραγγελίαν όροι που διέπουν την σχέση με την Ε.Ε.
• Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο 52%.
• Ελέυθερη μετακίνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου

• Δεν υπάρχουν δασμοί για τα προϊόντα ενώ υπάρχουν για τις 
υπηρεσίες

• Δεν δεσμέυεται από την πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
• Δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις
• Το μοντέλο της Τελωνειακής Ένωσης δεν εφαρμόζεται σε γεωργικά 

προϊόντα και υπηρεσίες..  

Μοντέλο Τουρκίας:
Τελωνειακή Ένωση  

«Ευνοημένο Κράτος»:
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

• Τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αποκτούν στάτους 
«ευνοημένου κράτους»

• Υπάρχουν όρια ως προς του δασμούς που επιβάλλονται στα αγαθά 
που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου με την Ε.Ε. 

• Υπάρχουν όρια σε ορισμένα μη δασμολογιμένα εμπόδια για τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες

• Δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
• Δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις 

«Duty Free»

• Δημιουργούνται κατά παραγγελίαν συμφωνίες εμπορίου – κατάργηση 
δασμών για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε 
συμφωνίας 

• Δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
• Δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις 

• Ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ε.Ε
• Θα καταργήσει τους περισσότερους δασμούς σε προϊόντα
• Μια παρόμοια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. θα 

στερήσει από το Ηνωμένο Βασιλείο την πρόσβαση στην 
Ευρωπαϊκή αγορά που έχει τώρα.

Μοντέλο Καναδά
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Το BREXIT θα επηρεάσει μία ευρεία γκάμα φόρων, κυρίως όμως τον ΦΠΑ καθώς και τις τελωνειακές επιβαρύνσεις που σχετίζονται
με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακριβείς φορολογικές συνέπεις του BREXIT θα εξαρτηθούν από την στρατηγική/σχέδιο εξόδου που
θ’ακολουθηθεί και τις συμφωνίες που θα συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ε.Ε. Τι επιλογές υπάρχουν όμως;

Τα υφιστάμενα μοντέλα που υπάρχουν με άλλες χώρες, όπως αυτό
της Ελβετίας, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες και τις
συνθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου και γι’αυτό θεωρείται πιο πιθανή η
δημιουργία μίας καινούριας σχέσης και ισορροπίας μεταξύ Βρετανίας
και Ε.Ε.

Συνεπώς, οι φορολογικές συνέπειες θα εξαρτηθούν από τους όρους
της συμφωνίας, αλλά κάποια από τα θέματα που θα παρουσιάσουν
ενδιαφέρον είναι:

• Κρατικές ενισχύσεις

• Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων

• ΦΠΑ 

• Δασμοί και τελωνειακές επιβαρύνσεις 

• Διασυνοριακές συναλλαγές, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές.
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