BDO TAX & LEGAL

DE IMPACT VAN DE BREXIT
OP IMPORT EN EXPORT

Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie en na de transitieperiode
ook niet meer van de douane-unie. Dat heeft een enorme impact op de manier van handeldrijven met het VK. Er gelden
sindsdien namelijk andere formaliteiten en verplichtingen bij onder andere de douane, zoals op de volgende vlakken:
• Financieel (aankoop- en verkoopprijs wegens meer administratie- en opvolgingswerk);
• Vervoer en toelevering van goederen;
• Digitale data en intellectuele eigendom;
• Concurrentie en positie op de markt.
Voldoe je niet aan de nieuwe regelgeving, dan geraken je goederen niet voorbij de douane en kan je niet meer aan import of
export doen met het VK.
Wil je die gevolgen vermijden, maar weet je niet hoe? Geen zorgen. Wij helpen je alles zo vlot en efficiënt mogelijk te
regelen. Daarnaast bekijken we samen hoe we de invoertaksen en de import- en exportformaliteiten kunnen minimaliseren.
Vergeet ook niet dat naast de brexit ook het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) heel wat veranderingen met zich
meebrengt.

ADVIES
Onze ervaren werknemers zijn nauw betrokken bij douanegerelateerde materie, zowel op Europees (DG TAXUD) als lokaal
niveau. Ze adviseren je graag over de brexit zelf of bieden je ondersteuning bij de analyse van de gevolgen voor je bedrijf.
Tijdens deze analyse krijg je antwoord op vragen zoals:
• Welke goederen koop ik aan uit en/of verkoop ik (in)direct in het VK? En hoeveel?
• Welke waarde hebben deze en wat kan de financiële impact zijn?
• Wat moet ik minimaal doen om voordeel uit de brexit te halen?
• Maak ik gebruik van digitale diensten of software die een impact kunnen hebben?
• Hoe blijf ik Britse concurrenten of EU-concurrenten voor die actief zijn op de Britse markt?
• Welke concrete stappen moet ik nu nemen?

BEGELEIDING
Hulp nodig om deze veranderingen te implementeren in je bedrijf? Ook daarvoor kan je op ons rekenen.
Eveneens bieden we op maat gemaakte trainingssessies aan om je medewerkers te sensibiliseren over de gevolgen.
Wist je trouwens dat je investeringen tot wel 50% gesubsidieerd kunnen worden? Laat je hierin professioneel begeleiden en
vraag ons naar de voorwaarden.
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