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Luty 2019
W przypadku braku umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby
okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 r. (z możliwością
przedłużenia go, przewidzianą w umowie o wystąpieniu), od dnia
30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo będzie traktowane na
potrzeby celne jako państwo niebędące członkiem UE.
Przedsiębiorstwa w UE muszą teraz pilnie przygotować się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, jeśli nie podjęły jeszcze takich
kroków.

BREXIT BĘDZIE MIAŁ
WPŁYW NA PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWO, JEŻELI...

>

... sprzedaje ono towary do Zjednoczonego Królestwa lub świadczy usługi na
rzecz klientów w tym kraju lub

>

... kupuje towary od przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie lub otrzymuje świadczone przez nie usługi lub

>

... przemieszcza towary przez Zjednoczone Królestwo.

CO TO OZNACZA?

Bez okresu przejściowego (określonego w umowie o wystąpieniu) lub ostatecznej
umowy stosunki handlowe ze Zjednoczonym Królestwem będą – począwszy od
dnia 30 marca 2019 r. – podlegać ogólnym zasadom WTO bez stosowania preferencji.
Oznacza to w szczególności, że:

>

Będą miały zastosowanie formalności celne, trzeba będzie dokonywać
zgłoszeń, a organy celne mogą żądać gwarancji na poczet potencjalnych
lub istniejących długów celnych.

>

Na towary wprowadzane do UE ze Zjednoczonego Królestwa będą nakładane cła, bez preferencji.
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>

Niektóre towary wwożone na terytorium UE ze Zjednoczonego Królestwa
mogą być również objęte zakazami lub ograniczeniami, co oznacza, że
mogą być konieczne pozwolenia na przywóz lub wywóz.

>

Pozwolenia na przywóz i wywóz wydane przez Zjednoczone Królestwo
nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).

>

Pozwolenia na uproszczenia celne i procedury, takie jak procedura
składowania celnego, wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już
obowiązywały w UE (UE-27).

>

Pozwolenia dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy wydane przez
Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).

>

Przy przywozie towarów wwożonych na terytorium UE ze Zjednoczonego
Królestwa państwa członkowskie będą nakładać VAT. Wywóz do Zjednoczonego Królestwa będzie zwolniony z VAT.

>

Zmienią się przepisy dotyczące deklarowania i zapłaty VAT (w przypadku
świadczenia usług, takich jak usługi elektroniczne) oraz w odniesieniu do
transgranicznych zwrotów VAT.

>

W przypadku przemieszczania towarów do Zjednoczonego Królestwa
konieczne będzie zgłoszenie wywozowe. Także w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych do Zjednoczonego Królestwa może być wymagany elektroniczny dokument administracyjny.

>

W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych ze Zjednoczonego
Królestwa do UE (UE-27), procedury zwolnienia z formalności celnych
będzie należało dokonać przed rozpoczęciem przemieszczania tych wyrobów w ramach systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS).

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Aby uniknąć zakłóceń, zainteresowane przedsiębiorstwa muszą się przygotować,
podjąć wszelkie niezbędne decyzje i zakończyć wszystkie wymagane działania
administracyjne przed dniem 30 marca 2019 r.
Poniższa lista kontrolna pozwala dowiedzieć się, jakie konkretne kroki należy jak
najszybciej podjąć, aby być przygotowanym.
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LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA
BREXITU DLA PRZEDSIĘBIORSTW
HANDLOWYCH
USTALIĆ, CZY PAŃSTWA
□ NALEŻY
PROWADZI WYMIANĘ HANDLOWĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO
ZE ZJEDNOCZONYM
KRÓLESTWEM LUB CZY PRZEMIESZCZA TOWARY PRZEZ
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO.

Jeżeli tak jest:
NALEŻY ZAREJESTROWAĆ swoje przedsiębiorstwo w krajo□ wych
organach celnych (jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili),
aby móc prowadzić wymianę handlową z krajami spoza UE.
W wykazie tym można znaleźć dane kontaktowe krajowych organów
celnych. https://europa.eu/!Xr37YV
NALEŻY USTALIĆ, czy Państwa przedsiębiorstwo jest przygo□ towane,
aby w dalszym ciągu prowadzić wymianę handlową ze
Zjednoczonym Królestwem lub przez jego terytorium, dysponując
koniecznymi:
1. potencjałem ludzkim (pracownicy przeszkoleni w sprawach
celnych);
2. możliwościami
i inne) oraz

technicznymi

(systemy

informatyczne

3. pozwoleniami celnymi, takimi jak procedury specjalne (dotyczące składowania, przetwarzania lub dopuszczania do obrotu
w ramach zasady „szczególnego przeznaczenia”).
NALEŻY DOWIEDZIEĆ SIĘ od swoich krajowych organów cel□ nych,
czy Państwa przedsiębiorstwo może korzystać z uproszczeń celnych i ułatwień, takich jak:

1. uproszczenia w zakresie objęcia towarów procedurą celną;
4

2. zabezpieczenia generalne, ze zmniejszonymi kwotami lub
zwolnieniami;
3. uproszczenia procedur tranzytu.
NALEŻY ROZWAŻYĆ złożenie wniosku do krajowych organów
□ celnych
o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.
Państwa przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w małym
□ Jeżeli
punkcie kompleksowej obsługi VAT (MOSS) w Zjednoczo-

nym Królestwie, należy ZAREJESTROWAĆ je w jednym z państw
członkowskich UE-27.

płacili Państwo VAT w Zjednoczonym Królestwie w 2018 r.,
□ Jeżeli
należy złożyć wniosek o zwrot VAT z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem 29 marca 2019 r., aby został rozpatrzony przed tą datą.

porozumieć się ze swoimi partnerami handlowymi
□ Należy
(dostawcami, pośrednikami, przewoźnikami itp.), gdyż brexit może
również wpływać na Państwa łańcuch dostaw.
zapoznać się z modułami e-uczenia się w dziedzinie
□ Radzimy
ceł i podatków, aby zorientować się, czy Państwo lub pracownicy
przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowych szkoleń.

szczegółowe informacje techniczne można znaleźć na
□ Bardziej
stronie internetowej Komisji Europejskiej zawierającej „zawiadomienia dotyczące gotowości” w szeregu różnych dziedzin, w tym
w dziedzinie ceł i podatków.
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Aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc
należy skontaktować się z organami krajowymi,
swoją miejscową izbą handlowo-przemysłową
lub stowarzyszeniem branżowym.

KONTAKT
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

DODATKOWE INFORMACJE
I POWIĄZANE ADRESY INTERNETOWE
>

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

>

Zestawienie informacji „Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy
w UE-27, aby przygotować się na brexit”

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexitpreparedness-web_pl.pdf

>

Dane kontaktowe organów krajowych UE-27 w dziedzinie ceł i podatków

>

Strona zawierająca instrukcje na temat gotowości dotyczące wszystkich
dziedzin

https://europa.eu/!Xr37YV

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_pl

>

moduły e-uczenia się w dziedzinie ceł i podatków

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
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NOTATKI
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