
DZIAŁALNOŚĆ  
W UE

Przygotuj 
swoją firmę na 
Brexit 



Co Twoja firma musi wiedzieć
Wielka Brytania opuszcza UE 31 października 2019 r. 
Niniejsza ulotka ma pomóc przedsiębiorstwom z UE 
zrozumieć, jakie kroki mogą podjąć, aby kontynuować 
handel z Wielką Brytanią po tym wydarzeniu. Bądź 
na bieżąco i sprawdź wytyczne swojego kraju, aby 
uzyskać więcej informacji.

Jeśli kupujesz lub sprzedajesz w 
Wielkiej Brytanii
Zasady się zmieniają, więc upewnij się, że 
rozmawiasz ze swoim partnerem handlowym w 
Wielkiej Brytanii i masz odpowiednie dokumenty 
dotyczące rodzaju towarów, którymi handlujesz w 
Wielkiej Brytanii.

Sprawdź, czy musisz płacić podatek VAT podczas 
handlu do Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź  gov.uk/
brexit-eu-traders.

Jeśli przekażesz dane osobowe do 
Wielkiej Brytanii
W przypadku gdy Wielka Brytania opuści UE bez 
umowy, dane osobowe będą nadal swobodnie 
przepływać z Wielkiej Brytanii do UE / EOG, a Wielka 
Brytania będzie to kontrolować.



Twoja firma może jednak wymagać wprowadzenia 
zmian w sposobie udostępniania danych osobowych 
firmom w Wielkiej Brytanii.

Wyszukaj ‘no-deal data transfers’ na stronie edpb.
europa.eu, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli świadczysz usługi w Wielkiej 
Brytanii
Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, to 
może to wpłynąć na twoją działalność. Mogą 
obowiązywać nowe zasady, których należy 
przestrzegać, jeżeli:

 › masz oddziały lub filie w Wielkiej Brytanii

 › planujesz połączenie z brytyjską firmą

 ›  ty lub twoi pracownicy podróżujecie do Wielkiej 
Brytanii w celach biznesowych

 ›  ty lub twoi pracownicy świadczycie usługi w 
zawodzie regulowanym.

Wyszukaj ‘qualified professional after Brexit’ w 
GOV.UK, aby sprawdzić przepisy obowiązujące 
w Wielkiej Brytanii, w tym wymogi wizowe, i 
dowiedzieć się, jak zmiany mogą wpłynąć na 
Twoją firmę. 



Jeśli sprzedajesz towary
Mogą istnieć nowe zasady, których musisz 
przestrzegać:

Sprawdź, co musisz zrobić, aby kontynuować 
eksport wyprodukowanych towarów na rynek 
brytyjski, w tym wymogi prawne dotyczące 
etykietowania, zatwierdzania i testowania.

Wyszukaj ‘regulation of manufactured goods’ w 
GOV.UK, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli eksportujesz żywność, napoje 
lub produkty rolne do Wielkiej 
Brytanii
Twoja firma może potrzebować:

 Sprawdź wymagania dotyczące eksportu 
żywności, napojów lub produktów rolnych do 
Wielkiej Brytanii z UE.

Sprawdź, jakie dokumenty, licencje i certyfikaty są 
wymagane w przypadku towarów eksportowanych 
z UE do Wielkiej Brytanii i jak się o nie ubiegać.

Zawiadom wcześniej władze brytyjskie o towarach 
eksportowanych z UE na granicę Wielkiej Brytanii 
przynajmniej 24 godziny przed przybyciem.

Sprawdź, co jeszcze musisz zrobić, wyszukując 
hasło ‘food and drink no deal’ w GOV.UK.



Jeśli zatrudniasz obywateli Wielkiej 
Brytanii
Sprawdź, czy pracownicy w Wielkiej Brytanii, 
którzy wymagają kwalifikacji zawodowych do 
wykonywania zawodu w UE, zostali uznani przez 
odpowiedni organ regulacyjny UE.

Sprawdź ustalenia dla obywateli Wielkiej Brytanii z 
władzami imigracyjnymi w twoim kraju.

Jeśli delegujesz pracowników do 
Wielkiej Brytanii
Obywatele UE, EOG i Szwajcarii oraz ich rodziny 
będą mogli nadal przeprowadzać się do Wielkiej 
Brytanii.

Jeśli postanowią zostać po 31 grudnia 2020 r .:

Będą musieli złożyć wniosek o tymczasowy urlop 
europejski, jeśli Wielka Brytania opuści UE bez 
umowy

Będą mogli ubiegać się o system rozliczeń 
UE, jeśli Wielka Brytania opuści UE z umową i 
przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii w okresie 
wdrażania



DODATKOWA POMOC     
I WSPARCIE

Inwestuj w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania jest jedną z wiodących lokalizacji 
biznesowych na świecie i pozostaje numerem jeden 
wśród bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Europie. Departament Handlu Międzynarodowego 
ma globalny zespół doświadczonych doradców, 
którzy pomogą ci ocenić szanse na rynku brytyjskim; 
przedstawiamy właściwe kontakty; oraz udzielamy 
porad na temat wiz, rekrutacji, podatków, bankowości 
biznesowej i innych. 

Aby uzyskać dostęp do porady, musisz założyć i 
rozwinąć działalność w Wielkiej Brytanii na stronie 
invest.great.gov.uk.

Przygotuj się na Brexit na gov.uk/brexit 





Przygotuj się na Brexit na
gov.uk/brexit

https://www.gov.uk/brexit

