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Lipiec 2020

Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) opuściła Unię 
Europejską 31 stycznia 2020 r.

Oficjalnie Wielka Brytania nie jest już państwem UE i nie 
uczestniczy w unijnym procesie decyzyjnym.

UE i Wielka Brytania zawarły umowę o wystąpieniu, w myśl 
której do 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy. 

W okresie przejściowym przepisy i procedury celne 
i podatkowe pozostają takie same jak wcześniej. 

Sytuacja ulegnie jednak zmianie począwszy od 1 stycznia 
2021 r. 

Gdy okres przejściowy dobiegnie końca, nastąpią istotne 
zmiany w zakresie podatków i ceł w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, które w swojej działalności utrzymują 
relacje z Wielką Brytanią. 

Przedsiębiorcy muszą jak najszybciej przygotować 
się na te zmiany!
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BREXIT BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA TWOJE 
PRZEDSIĘBIORSTWO, JEŻELI...

 …sprzedaje ono towary do Wielkiej Brytanii lub świadczy usługi na rzecz 
podmiotów brytyjskich, 

 …kupuje towary z Wielkiej Brytanii lub korzysta z usług świadczonych przez 
podmioty brytyjskie,

 …dokonuje przemieszczania towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii, lub

 …wykorzystuje materiały i towary pochodzące z Wielkiej Brytanii 
w wymianie handlowej z krajami partnerskimi UE w ramach systemów 
preferencyjnych.

W odniesieniu do Irlandii Północnej mogą obowiązywać przepisy szczególne 
mające wpływ na podatek od wartości dodanej (VAT), akcyzę i cła. Przedsiębiorstwa 
prowadzące handel z podmiotami z Irlandii Północnej lub za ich pośrednictwem 
muszą być świadome tych przepisów i podjąć niezbędne działania. Poniżej 
wskazujemy szczegółowo, gdzie można zasięgnąć informacji na ten temat. 

 CO TO OZNACZA?

Jeżeli Twoja firma prowadzi wymianę handlową z Wielką Brytanią, dokonuje 
przemieszczania towarów przez Wielką Brytanię lub wykorzystuje towary 
pochodzące z Wielkiej Brytanii do eksportu w ramach systemów preferencyjnych 
UE, musisz przygotować się na istotne zmiany, które wpłyną na działalność 
Twojego przedsiębiorstwa. 

Gdy okres przejściowy dobiegnie końca, w handlu z Wielką Brytanią będą 
obowiązywać te same formalności celne co w handlu z każdym innym państwem 
nienależącym do UE. 

PODATKI I UNIA CELNA
Oznacza to między innymi obowiązek: 

 składania zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie 
do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium; 
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 ewentualnego przedstawiania – oprócz zgłoszenia celnego – danych 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony;

 uzyskania specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych 
towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, 
organizmów modyfikowanych genetycznie);

 dopełnienia dodatkowych formalności przy imporcie z Wielkiej Brytanii 
lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub 
paliwa;

 rozliczania VAT, co do zasady, w kraju UE, do którego następuje import 
towarów z Wielkiej Brytanii (towary eksportowane do Wielkiej Brytanii 
będą zwolnione z VAT w UE, ale przy przywozie do Wielkiej Brytanii będą 
one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT);

 przestrzegania innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do 
transakcji realizowanych z Wielką Brytanią niż w przypadku transakcji 
wewnątrz UE. 

Zmiany te nastąpią nawet wówczas, jeśli UE i Wielka Brytania zawrą ambitną 
umowę o wolnym handlu. Powyższa lista nie jest wyczerpująca – należy 
zasięgnąć w wiarygodnych źródłach pełnych szczegółowych informacji o tym, 
w jaki sposób brexit wpłynie na Ciebie i Twoje przedsiębiorstwo. Poniżej 
wskazujemy szczegółowo, gdzie można szukać informacji na ten temat. 

Jeśli przed upływem okresu przejściowego nie dojdzie do zawarcia umowy 
UE z Wielką Brytanią, zmiany mogą iść jeszcze dalej. W takim wypadku 
oprócz formalności wymienionych powyżej:

 będą obowiązywać cła od towarów przywożonych do UE z Wielkiej 
Brytanii;

 niektóre towary przywożone do UE z Wielkiej Brytanii mogą podlegać 
kontyngentom taryfowym. 

Należy również pamiętać, że wszelkie wykorzystywane materiały lub procesy 
z Wielkiej Brytanii nie będą już uznawane za „pochodzące” w ramach 
dotychczasowych programów preferencyjnych UE. 
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CO NALEŻY ZROBIĆ?

Nie zwlekaj do ostatniej chwili! 

Im prędzej rozpoczniesz przygotowania do tych zmian, tym mniej Twoja firma 
będzie narażona na poważne zakłócenia po zakończeniu okresu przejściowego. 

Oto lista kontrolna opisująca pewne praktyczne działania, które 
warto podjąć w ramach przygotowań: 

 SKONTAKTUJ SIĘ ze swoimi kontrahentami. Koniec okresu 
przejściowego może wpłynąć również na Twój łańcuch dostaw, a zatem 
musisz mieć także świadomość, co będzie on oznaczał dla Twoich 
dostawców, pośredników lub przewoźników.

 UZYSKAJ od swoich władz lokalnych i ośrodków doradztwa szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia, na co należy się przygotować przed końcem 
okresu przejściowego. Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla 
poszczególnych państw członkowskich. 

 ZAPOZNAJ SIĘ ze stroną internetową Komisji Europejskiej, gdzie 
znajdziesz szczegółowe „zawiadomienia o gotowości” dotyczące 
rozmaitych tematów, mające pomóc przedsiębiorstwom w jak 
najlepszym przygotowaniu się na skutki brexitu. 

 DZIAŁAJ już teraz! Nie czekaj do końca okresu przejściowego 
z ustaleniem koniecznych dostosowań. Procesy i procedury są nieraz 
czasochłonne, więc warto rozpocząć je jak najwcześniej, aby oszczędzić 
swojemu przedsiębiorstwu niepotrzebnych kłopotów. 
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WIĘCEJ INFORMACJI I UŻYTECZNE LINKI

 Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca podatków i ceł 
– informacje o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

 Dane kontaktowe organów podatkowych i celnych wszystkich 
krajów UE: 

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-
websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

 Zawiadomienia o gotowości dla zainteresowanych stron:

 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pl

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pl
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pl
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NOTATKI
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