SIEDEM RZECZY

KTÓRE MUSZĄ WIEDZIEĆ
FIRMY W UE-27
Aby przygotować się na Brexit

Lipiec 2018 r.

Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską (UE) w piątek 29 marca 2019 r. o północy – dokładnie
dwa lata po powiadomieniu Rady Europejskiej o zamiarze wystąpienia z Unii.
Od 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo będzie państwem trzecim. Przedsiębiorstwa w UE muszą
teraz niezwłocznie przygotować się na tę sytuację, o ile dotąd tego nie zrobiły.

1. NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA 30 MARCA 2019 R.
Jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed 30 marca 2019 r., to większość skutków prawnych
brexitu będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2021 r., tj. po upływie 21 miesięcznego okresu przejściowego,
którego warunki określono w projekcie umowy o wystąpieniu.
W przypadku braku umowy o wystąpieniu nie będzie okresu przejściowego, a prawo UE przestanie obowiązywać w
Zjednoczonym Królestwie i stosować się do tego państwa od dnia 30 marca 2019 r.
Negocjacje między UE a Zjednoczonym Królestwem dotyczące postanowień umowy o wystąpieniu nadal trwają. Gdy się
zakończą, umowa o wystąpieniu będzie wymagać ratyfikacji. Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem
będzie można negocjować dopiero po opuszczeniu Unii przez Zjednoczone Królestwo.
Co więcej, nawet jeśli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana, a umowę w sprawie przyszłych stosunków uda się
zawrzeć w okresie przejściowym, to stosunki te będą inne niż z państwem członkowskim UE.
Dlatego też przed 30 marca 2019 r. wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa powinny poczynić
przygotowania, podjąć niezbędne decyzje i przeprowadzić wszelkie konieczne działania administracyjne,
aby uniknąć zakłóceń swojej działalności.

2. OBOWIĄZKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
W myśl prawa UE przedsiębiorstwa mają różne obowiązki w zależności od swojego miejsca w łańcuchu dostaw (np. producent, importer, hurtownik itp.). Dla przykładu – jeśli przedsiębiorstwa z UE-27, które kupują towary ze Zjednoczonego
Królestwa, zostaną po brexicie uznane za importerów w rozumieniu prawodawstwa UE w zakresie produktów, to będą na
podstawie tego prawodawstwa podlegać innym obowiązkom. Firmy będące w takiej sytuacji powinny już teraz rozważyć
zakres swoich obowiązków wynikających z prawa UE.

3. ŚWIADECTWA, LICENCJE I ZEZWOLENIA
Świadectwa, licencje lub zezwolenia wydane przez władze Zjednoczonego Królestwa lub tamtejsze instytucje, bądź
uzyskane przez podmioty z siedzibą w tym państwie, mogą po brexicie stracić ważność w UE. Ich posiadacz może
musieć przenieść takie świadectwa lub zezwolenia bądź ubiegać się o wydanie nowych przez organ lub instytucję z
siedzibą w UE-27. Dotyczy to w szczególności świadectw, licencji i zezwoleń dotyczących towarów (np. w sektorze
motoryzacyjnym lub sektorze wyrobów medycznych) oraz usług (np. w sektorze transportu, radiofonii i telewizji lub
finansów). Warto zawczasu podjąć niezbędne kroki w celu przeniesienia do UE-27 świadectw, licencji lub zezwoleń
wydanych w Zjednoczonym Królestwie bądź w celu uzyskania nowych.

4. CŁA, VAT I AKCYZA
Z punktu widzenia ceł i podatków pośrednich przemieszczanie towarów do państwa trzeciego lub z państwa trzeciego
rządzi się zupełnie innymi zasadami niż przemieszczanie towarów w obrębie UE. Stosunki handlowe ze Zjednoczonym
Królestwem po brexicie będą bardziej skomplikowane pod względem procedur celnych i związanych z VAT. Przedsiębiorcy
utrzymujący takie stosunki – szczególnie jeśli do tej pory nie mieli dużego doświadczenia w handlu z państwami trzecimi
– powinni zapoznać się z procedurami i przepisami UE, które będą obowiązywać po brexicie.

5. REGUŁY POCHODZENIA
Przy wywozie produktów do państw trzecich, z którymi UE zawarła umowę o wolnym handlu, eksporterzy mogą
korzystać z preferencyjnej stawki celnej, jeżeli produkty zawierają wystarczająco dużo „wkładu UE” zgodnie z regułami
pochodzenia. Po brexicie brytyjski wkład w produkcie końcowym nie będzie już uznawany za wkład UE. Aby zatem
zapewnić swoim towarom preferencyjne pochodzenie unijne, należy zbadać swoje łańcuchy dostaw i od tej pory
traktować wkład Zjednoczonego Królestwa jako niepochodzący z UE.

6. ZAKAZY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU I 		
		
WYWOZU TOWARÓW
W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska przepisy UE przewidują ograniczenia przywozu niektórych
towarów z państw trzecich i wywozu do tych państw. Dotyczy to m.in. żywych zwierząt, produktów pochodzenia
zwierzęcego oraz niektórych roślin i produktów roślinnych, np. opakowań drewnianych. Przywóz i wywóz pewnych towarów
– m.in. materiałów promieniotwórczych, odpadów lub niektórych chemikaliów – podlega szczególnym zezwoleniom lub
powiadomieniom. Po brexicie towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa lub tam wysyłane będą podlegać tym
przepisom UE. Należy podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności z unijnymi zakazami i ograniczeniami
dotyczącymi przywozu i wywozu.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Obecnie dane osobowe mogą swobodnie przepływać między państwami członkowskimi UE. Po brexicie przekazywanie
danych osobowych z UE do Zjednoczonego Królestwa będzie nadal możliwe, ale na szczególnych warunkach określonych
w prawie UE. Przedsiębiorstwa, które obecnie przesyłają dane osobowe do Zjednoczonego Królestwa, powinny mieć
świadomość, że w przyszłości będzie to stanowić przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Jeżeli poziom
ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie będzie zasadniczo odpowiadać poziomowi ochrony danych w
UE i zostaną spełnione określone warunki, Komisja Europejska może przyjąć decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień
ochrony, co umożliwi przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa bez ograniczeń. Przedsiębiorstwa
powinny jednak ocenić, czy w przypadku braku takiej decyzji trzeba podjąć działania umożliwiające dalsze przekazywanie
danych.

OGŁOSZENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ
DO BREXITU
Brexit może mieć również dla przedsiębiorstw w UE-27 rozmaite inne konsekwencje. Mogą one wynikać
m.in. z przepisów dotyczących przedsiębiorstw zarejestrowanych wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie,
ale prowadzących działalność w krajach UE-27, zgodności towarów wprowadzanych na rynek UE, wyboru
audytorów, wyboru jurysdykcji w umowach oraz uznawania kwalifikacji zawodowych. Warto zapoznać się z
publikowanymi przez Komisję Europejską ogłoszeniami dotyczącymi przygotowań do brexitu1 i zasięgnąć
porady co do ewentualnego wpływu tych zmian na prowadzoną działalność.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI I POMOCY?
Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowano już ponad 60 ogłoszeń dotyczących
przygotowań do brexitu2 na temat szerokiego zakresu sektorów gospodarki. Mają one pomóc wszystkim
uczestnikom rynku w przygotowaniu się na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.
Warto odwiedzać strony internetowe departamentów i agencji3 Komisji Europejskiej działających w
obszarze działalności danego przedsiębiorstwa.
Po dodatkowe informacje i pomoc należy zgłaszać się do władz krajowych, lokalnej izby przemysłowohandlowej lub stowarzyszeń branżowych.

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być rozumiany jako tekst prawny. Jego treść
pozostaje bez uszczerbku dla negocjacji w sprawie umowy o wystąpieniu i rozmów na temat przyszłych stosunków
między UE a Zjednoczonym Królestwem.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_pl
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_pl
https://ec.europa.eu/info/departments_pl
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