Verslo įmonėms būtų naudinga įvertinti jų
tiekimo grandinės sąsajas su JK ir priklausomumo nuo JK mastą. Tai galima atlikti,
uždavus kelis klausimus:

Kokią procentinę dalį
visos gamybos sudaro į
JK eksportuojamos
prekės?

Ar mano įmonės gaminamose prekėse naudojamos JK kilmės sudėtinės
dalys?

Ar JK kilmės sudėtinės
dalys gali lemti prekių
ES /ne ES kilmę, eksportuojant jas į trečiąsias
šalis?

Ar mano įmonės gaminamą produkciją naudoja
kitų ES valstybių gamintojai ir eksportuoja į JK?

Kiek siuntų per metus
siunčiate į JK ar gaunate
iš ten?

Ar JK yra ilgalaikėse
komandiruotėse esančių
įmonės darbuotojų?

Ar gali reikėti papilomų
darbuotojų dėl Brexit
atsiradusių administracinių reikalavimų
vykdymui?

Ar sutartyse su partneriais JK turite išlygas dėl
galima Brexit poveikio
(pvz., užsakymų pristatymo laiko pailgėjimo),
papildomų kaštų (pvz., už
muitinės procedūrų
atlikimą, muito, importo
pridėtinės vertės
mokesčio) pasidalijimo ar
perėmimo?

Jūsų įmonės pasirengimą Brexit‘ui netiesiogiai galima įvertinti nustatant, ar
turite prekybos patirties dirbami su
trečiųjų (ne ES) šalių verslo įmonėmis. Tai
galima atlikti, uždavus sau tokius klausimus:

Ar turite prekybos už ES
ribų patirties? Atsakymas
padės įvertinti, ar turite
būtinos patirties, kurios
gali prireikti dirbant su JK
po Brexit‘o. Jei taip,
kokios tai valstybės:
- valstybės, su kuriomis
ES yra sudariusi laisvosios prekybos sutartis
(pvz. Ukraina, Norvegija,
Kanada)
- ES nepriklausančios
valstybės, tokios kaip
Rusija, Baltarusija, Kinija.
Jei ne – susipažinkite su
reikalavimais eksportuojamoms prekėms
(www.verslilieuva.lt).

Ar žinote, kaip pasikeis
Europos patento galiojimas JK arba ES registruoto prekės ženklo
apsauga JK, šiai pasitraukus iš ES?

Ar verslo plėtrai finansuoti turite JK bankų suteiktų
paskolų?

Kokios rūšies (kategorijos)
prekės? Prekės kodas
padės apskaičiuoti galimai taikytiną muito tarifą,
jei prekyba vyktų pagal
PPO taisykles

Ar vertinote galimybę
gauti įgalioto ekonominių
operacijų vykdytojo
statusą (AEO)? Taptų
paprasčiau atlikti muitinės procedūras.

Analizuokite „Versli Lietuva“ ir
Europos Komisijos padalinių rengiamą ir
centralizuotai skelbiamą informaciją:

Įsivertinę apsvarstykite galimybę pertvarkyti tiekimo
grandinę, perorientuoti verslą į kitas rinkas arba pasirengti
muitų tarifų, netarifinių priemonių taikymo sąlygotam kainų
augimui.

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/muitai-ir-kiti-mokesciai/
www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/netarifiniai-barjerai/

Galimą poveikį jūsų verslui įvertinti gali
padėti keleto galimų scenarijų
modeliavimas:
1 scenarijus

Pereinamojo laikotarpiu metu nėra esminių pasikeitimų, o
po šio laikotarpio galioja laisvosios prekybos sutartis tarp
ES ir JK;

Kaip prekės tiekiamos
dabar: didelėmis siuntomis ar kaip rinktiniai
kroviniai, skirti individualiems gavėjams?

2 scenarijus

Prekyba pagal Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO)
taisykles

3 scenarijus

Muitų Sąjunga tarp ES ir JK – dėl šio scenarijaus oficialaus
JK siūlymo ir derybinių diskusijų kol kas nebuvo.

Ar jūsų prekėms taikomi
papildomi reikalavimai
(pvz., atitikimo kokybės,
techninių standartų,
maisto saugos, prekių
kilmės reikalavimams)?

