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ในกรณีทสหราชอาณาจั
ี
กรออกจากอียโู ดยไม่มข
ี ้อตกลง (no-deal Brexit) ภาคธุรกิจของอียจ
ู ําเป็ นต ้องเตรียมรับมือหากยังคงต ้องการทําการค ้า
กับสหราชอาณาจักรเพือสร ้างความพร ้อมและรับมือกับการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึน เนืองจากหากไม่มข
ี ้อตกลงทีเรียกว่า Withdrawal
Agreement สหราชอาณาจักรก็จะกลายเป็ นประเทศทีสามต่ออียต
ู งแต่
ั
วน
ั ที 30 มีนาคม 2562 ไปในทันที
Brexit จะส่งผลกระทบก ับบริษ ัททีเข้าข่าย ด ังต่อไปนี
บริษัททีจําหน่ายสินค ้าหรือบริการแก่สหราชอาณาจักร
บริษัททีซือสินค ้าหรือบริการจากสหราชอาณาจักร
บริษัททีเคลือนย้ายสินค ้าผ่านสหราชอาณาจักร
ความหมายของ Brexit: หากสหราชอาณาจักรออกจากอียโู ดยไม่มข
ี ้อตกลง (no-deal Brexit) การค ้าระหว่าง

สหราชอาณาจักรกับอียจ
ู ะ

ิ ธิพเิ ศษทางการค ้าระหว่างกัน ตังแต่ 30 มีนาคมเป็ นต ้นไป โดยมีนัยยะสําคัญดังต่อไปนี
เป็ นไปตามกฎขององค์การการค ้าโลกโดยไม่มส
ี ท
พิธก
ี ารทางศุลกากรจะถูกนํ ามาใช ้ การแจ ้งยืนภาษี จะถูกบันทึกไว ้และหน่วยงานศุลกากรอาจจะขอหลักประกันสําหรับการมีหนีสินทางศุลกากร
ในปั จจุบน
ั หรือในอนาคต
ิ ธิพเิ ศษทางการค ้า
ภาษี ศล
ุ กากรต ้องนํ ามาใช ้กับสินค ้าทีเข ้ามาในอียจ
ู ากสหราชอาณาจักร โดยไม่มส
ี ท
ข ้อห ้ามเฉพาะจะนํ ามาใช ้กับสินค ้าบางประเภททีเข ้ามาในอียจ
ู ากสหราชอาณาจักร ซึงหมายความว่าบริษัทจําเป็ นต ้องมีใบอนุญาตการนํ าเข ้า
และส่งออกสินค ้า
ใบอนุญาตการนํ าเข ้าและส่งออกสินค ้าทีออกโดยสหราชอาณาจักรไม่สามารถนํ ามาใช ้กับ 27 ประเทศสมาชิกของอียไู ด ้อีกต่อไป
การอนุญาตให ้ปรับใช ้พิธก
ี ารศุลกากรทีเรียบง่ายและสอดคล ้องกัน (Authorisations for customs simplifications or procedures) อาทิเช่น
คลังสินค ้าศุลกากรทีออกโดยสหราชอาณาจักรไม่สามารถนํ ามาใช ้กับ 27 ประเทศสมาชิกของอียไู ด ้อีกต่อไป
การขอเป็ นผู ้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ทีออกโดยสหราชอาณาจักรไม่สามารถนํ ามาใช ้กับ
27 ประเทศสมาชิกของอียไู ด ้อีกต่อไป
ประเทศสมาชิกจะเป็ นผู ้เรียกเก็บภาษี มล
ู ค่าเพิม (VAT) ในการนํ าเข ้าสินค ้าจากสหราชอาณาจักรมายังอียู
กฎระเบียบในการแจ ้งยืนและการเสียภาษี มล
ู ค่าเพิม (การให ้บริการ เช่น บริการอิเล็กทรอนิกส์) และสําหรับการคืนเงินภาษี มล
ู ค่าเพิมข ้ามแดน
(cross-border VAT refunds) จะมีการเปลียนแปลง
การเคลือนย ้ายสินค ้าไปยังสหราชอาณาจักรจําเป็ นต ้องมีเอกสารการแจ ้งส่งออก การเคลือนย ้ายสินค ้าสรรพสามิตไปยังสหราชอาณาจักรอาจ
จําเป็ นต ้องให ้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทเรี
ี ยกว่า an electronic administrative document (eAD)
การเคลือนย ้ายสินค ้าสรรพสามิต (excise goods) จากสหราชอาณาจักรไปยัง 27 ประเทศสมาชิกของอียจ
ู ําเป็ นต ้องสําแดงและดําเนินการผ่าน
พิธก
ี ารศุลกากรก่อนจะเคลือนย ้ายได ้ตามกฎระเบียบ Excise Movement and Control System (EMCS)
ดังนัน สิงทีภาคธุรกิจของอียจ
ู ําเป็ นต ้องทําคือการเตรียมพร ้อมรับมือ ปฏิบต
ั ต
ิ ามและดําเนินการส่งเอกสารทีจําเป็ นให ้ครบถ ้วนก่อนวันที 30 มีนาคม
2562
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ํ หร ับผูป
รายการตรวจสอบ (Brexit Checklist) สา
้ ระกอบการในอียู
ประเมินว่าธุรกิจเกียวข ้องกับการเคลือนย ้ายสินค ้าผ่านสหราชอาณาจักรหรือไม่ หากใช่ สิงทีผู ้ประกอบการในอียต
ู ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามคือ
1. จดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานศุลกากรแห่งชาติหากยังไม่ได ้ดําเนินการ เพือการค ้าขายกับประเทศนอกอียู โดยสามารถดูรายชือของหน่วยงาน
ดังกล่าว ได ้ดังต่อไปนี https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawalrelated-information_en
2. ประเมินว่าธุรกิจมีความต่อเนืองในทําการค ้ากับ/ผ่านสหราชอาณาจักรได ้หรือไม่ โดยตรวจสอบได ้จาก
ความรู ้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ (ด ้านศุลกากร)
ความรู ้ทางเทคนิค (ด ้านการสือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
การอนุญาตทางศุลกากร ในเรืองกระบวนการเฉพาะ (เช่น คลังสินค ้า กฎสําหรับกรรมวิธก
ี ารผลิตหรือสินค ้าทีมีวต
ั ถุประสงค์ “จําเพาะ”)
3. สอบถามหน่วยงานทีเกียวข ้องในเรืองกฎระเบียบทีมีอยูข
่ องการดําเนินการพิธก
ี ารศุลกากรทีเรียบง่ายและสอดคล ้องกันกับธุรกิจนันๆ
กระบวนการส่งสินค ้าผ่านแดน
การลดจํานวนสินค ้าหรือการยกเว ้นสินค ้า
การวางจําหน่ายสินค ้า (placing goods) ภายใต ้กฎระเบียบของศุลกากร
4. พิจารณาการขอสถานะเป็ นผู ้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ต่อหน่วยงานศุลกากรแห่งชาติ
5. หากธุรกิจจดทะเบียนสําหรับ VAT Mini-One-Stop-Shop ในสหราชอาณาจักรแล ้ว จําเป็ นต ้องจดทะเบียนใน 27 ประเทศสมาชิกของอียด
ู ้วย
เช่นกัน
6. หากธุรกิจได ้เสียภาษี มล
ู ค่าเพิมในสหราชอาณาจักรในปี 2561 จําเป็ นต ้องส่งเอกสารเพือเรียกร ้องเงินคืนจากภาษี มล
ู ค่าเพิมก่อนวันที 29
มีนาคม 2561
7. หารือกับหุ ้นส่วนทางธุรกิจ (ผู ้จําหน่ายสินค ้า พ่อค ้าคนกลาง ผู ้จัดส่งสินค ้า) เนืองจาก Brexit อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อป
ุ ทาน
8. ตรวจสอบบทเรียนออนไลน์เกียวกับพิธก
ี ารศุลกากรและภาษี ทางหน ้าเว็บไซต์ https://ec.europa.eu/taxation_customs/eutraining/general-overview_en ในกรณีทพนั
ี กงานของธุรกิจนันต ้องการการฝึ กอบรมเพิมเติม
ทังนี ผู ้ประกอบการไทยทีมีการเคลือนย ้ายสินค ้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียไู ม่วา่ จะเป็ นการส่งออกผ่าน สหราชอาณาจักรเพือไปยังอียู การส่ง
ออกผ่านอียเู พือไปยังสหราชอาณาจักร หรือการนํ าเข ้าในลักษณะดังกล่าวควรศึกษาข ้อมูลเพิมเติมเพือเตรียมรับมือกับผลกระทบทีจะเกิดขึน โดย
ผู ้ทีสนใจสามารถเข ้าไปในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปทีระบุถงึ การแจ ้งเตือนในด ้านต่างๆ ของการออกจากอียข
ู องสหราชอาณาจักร
(Brexit) รวมถึงการดําเนินพิธก
ี ารศุลกากรและภาษี และสําหรับข ้อมูลเพิมเติมอืนๆ ผู ้ประกอบการในอียส
ู ามารถติดต่อหน่วยงานทีเกียวข ้อง
หอการค ้า หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ เป็ นต ้น
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