
Seicliosta Ullmhachta Brexit

Fiontraíocht Éireann:
www.enterprise-ireland.com
Ríomhphost: brexitunit@enterprise-ireland.com
Fón: 01 727 2000

Oifigí Fiontair Áitiúil:
www.localenterprise.ie

Idir-Thrádáil Éireann:
www.intertradeireland.com
Email: brexit@intertradeireland.com
Fón: 048 3083 4100 (028 from NI)

Coimisinéirí Ioncaim:
www.revenue.ie
Ríomhphost: brexitqueries@revenue.ie
Fón:

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara:
www.agriculture.gov.ie
Ríomhphost: brexitcall@agriculture.gov.ie
Fón: 076 106 4443

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta:
www.dbei.gov.ie
Ríomhphost: info@dbei.gov.ie
Fón: 01 631 2121

Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann:
www.sbci.gov.ie
Ríomhphost: info@sbci.gov.ie
Fón: 01 238 4000

Micrea-Airgeadas Éireann:
www.microfinanceireland.ie
Ríomhphost: info@microfinanceireland.ie
Fón: 01 260 1007

Skillnet Ireland:
www.skillnetireland.ie
Ríomhphost: info@skillnetireland.ie
Fón: 01 207 9630

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann:
www.nsai.ie
Ríomhphost: brexitunit@nsai.ie
Fón: 01 807 3800

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta:
www.hsa.ie
Ríomhphost: wcu@hsa.ie
Fón: 01 614 7000

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí:
www.ccpc.ie
Fón: 01 402 5555

Bord Bia:
www.bordbia.ie
Ríomhphost: brexit@bordbia.ie

Fáilte Éireann:
www.failteireland.ie
Ríomhphost: info@failteireland.ie
Fón: 01 884 7101

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte:
www.hse.ie
Ríomhphost: hselive@hse.ie
Fón: 041 685 0300

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann:
www.fsai.ie
Ríomhphost: brexit@fsai.ie
Fón: 01 817 1300

Ag ullmhú le haghaidh Socruithe Custaim úra
Chomh maith leis an gcomhairle faoi athruithe ar shocruithe custaim a thairgtear trí Bhord Bia,
Skillnet Ireland, Idir-Thrádáil Éireann, Fiontraíocht Éireann agus na hOifigí Fiontair Áitiúil, tá
eolas a bhaineann le foirmiúlachtaí Custaim ar fáil ag: www.revenue.ie/brexit

Ag ullmhú le haghaidh na n-athruithe sa Reachtaíocht agus i gCaighdeáin
Soláthraíonn an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (ÚSS) seirbhís tacaíochta do chuideachtaí
ceimiceán agus FBManna Éireannacha maidir le dualgais reachtacha a chomhlíonadh agus a
chinntiú gur féidir leo ceimiceáin a fhoinsiú agus a dhíol in AE.

Soláthraíonn an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI) comhairle maidir leis
an dóigh is fearr lena chinntiú go mbeidh gnólachtaí deimhnithe ar na caighdeáin chuí chun
margaí a rochtain.

Comhairle agus Treoir ón Rialtas
• Scórchárta Brexit Fhiontraíocht Éireann
• Áireamhán Tionchair Airgeadra Fhiontraíocht Éireann
• Clár Meantóireachta Brexit na nOifigí Fiontair Áitiúil:
• Seirbhís Chomhairleach Brexit Idir-Thrádáil Éireann
• Treoir an Choimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
• An Tionscnamh ‘Clear Customs’ (Tacaíocht Oiliúna agus Airgeadais)

Tacaíochtaí Airgeadais
• Dearbháin Tosaigh ag Pleanáil agus Cur chun Feidhme Idir-Thrádáil Éireann
• Deontas ‘Be Prepared’ Fhiontraíocht Éireann
• Ciste Fionnachtana Margaidh Fhiontraíocht Éireann
• Scéim Iasachta Brexit
• Scéim Iasachta d’Fhás Amach Anseo

01 738 3685



Deimhniú Táirgí

Cláraigh leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh uimhir EORI

Bíodh tuiscint agat ar cad a theastaíonn chun ceanglais um
dhearbhú

Smaoinigh ar ghníomhaire/bhróicéir nó bainistíocht inmheánach
a fháil chun dearbhuithe a chur i gcrích

Breathnaigh ar cad iad na húdaruithe nó an simpliú faoi nósanna
imeachta custaim a d’fhéadfadh a bheith ábhartha

Cinn an gcaithfidh tú cloí le ceanglais um chustaim RA nó nach
gcaithfidh

Sainaithin cóid aicmithe taraife le haghaidh táirgí/comhábhar

Rialuithe Eile

Sainaithin rialuithe sláintíochta agus fíteashláintíochta (RSF) le
haghaidh comhábhar/táirgí (talmhaíocht)

Cláraigh leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara nó le Seirbhís
Sláinte Comhshaoil an FSS (le haghaidh bia de thionscnamh
planda) le haghaidh earraí/táirgí atá faoi réir rialuithe RSF

Cinntigh go mbaineann tú féin agus do sholáthraithe RA úsáid as
millíní adhmaid de chaighdeán ISPM 15

Slabhra Soláthair

Mapáil do shlabhra soláthair chun nochtadh Brexit a fháil amach,
lena n-áirítear bealach chun an mhargaidh

Measúnaigh an dóigh a bhféadfadh tionchar a bheith ag Brexit
ar do chumas soláthar a thabhairt do do chustaiméirí

Faigh dearbhuithe ó do sholáthraithe/dháileoirí chun
leanúnachas soláthair a chinntiú nó breithnigh roghanna
eile e.g. soláthraí a athrú

Seiceáil costais an tslabhra soláthair agus impleachtaí a
d’fhéadfadh a bheith ann e.g. taraifí, normáltacht chustaim agus
moilleanna iompair a d’fhéadfadh a bheith ann

Breathnaigh ar dheiseanna fáis sa bhaile nó i margaí eile TUILLEADH EOLAS Ó www.gov.ie/brexit

Custaim

Sreabhadh Airgid Thirim & Airgeadra

Bíodh do ráta malairte €/£ cóimheá do do ghnó leis an Ríocht
Aontaithe ar eolas agat

Déan bearta chun do nochtadh do luaineacht airgeadra a laghdú
e.g. fálú airgeadra

Bain leas as tacaíochtaí airgeadais an Rialtais chun cuidiú leat do
shreabhadh airgid thirim a bhainistiú, e.g. Scéim Iasachta Brexit

Cho

Sainaithin do phríomhchustaiméirí RA agus aontaigh comhphlean
chun Brexit a bhainistiú

Athbhreithnigh conarthaí le do sholáthraithe agus do chustaiméirí

RA Forbair plean le haghaidh mhargadh na Ríochta Aontaithe lena
choinneáil agus lena fhás sa Ríocht Aontaithe

Seiceáil cad é an deimhniú táirgí a bheidh uait chun onnmhairiú
go dtí an Ríocht Aontaithe i ndiaidh Brexit

Ullmhaigh na freagrachtaí breise ar fad a bheidh agat mar
allmhaireoir agus táirgí á bhfoinsiú ón Ríocht Aontaithe i ndiaidh
Brexit

Má úsáideann tú Comhlacht a dTugtar Fógra Dó de chuid RA,
aistrigh do dheimhniú táirgí chuig Comhlacht a dTugtar Fógra Dó
de chuid in AE-27

Seiceáil an dteastaíonn uait ‘ionadaí ainmnithe’ a cheapadh sa
Ríocht Aontaithe má cheap do sholáthraí RA ‘ionadaí údaraithe’ AE




