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Te same opłaty, które pobierane są za zakup towarów 
przez internet od sprzedawców spoza UE, obowiązują teraz 
przy zakupach z Wielkiej Brytanii. Aby uniknąć niemiłych 
niespodzianek, składając zamówienia przez internet 
w Wielkiej Brytanii, należy zawsze uważnie czytać 
warunki i informacje na temat dostawy.

Wszystkie strony internetowe sprzedające towary 
do UE są zobowiązane informować konsumentów o 
łącznej cenie za towary i usługi, obejmującej podatki i 
inne opłaty. Jeśli nie można jej obliczyć z góry, konsument 
musi zostać poinformowany, że mogą zostać naliczone 
dodatkowe opłaty. Poproś o pomoc zarządzających stroną 
internetową, aby oszacować, o ile więcej trzeba będzie 
zapłacić, i porównaj cenę z innymi ofertami.

KUPUJESZ NA BRYTYJSKICH STRONACH IN-
TERNETOWYCH?

OTO NOWE ZASADY

Jakie opłaty mogą zostać naliczone?

Od towarów dostarczanych 
do UE z kraju spoza UE trzeba 

zapłacić VAT, tak jak w 
przypadku towarów kupowanych 

wewnątrz UE*.

Akcyza naliczana jest również 
przy zamawianiu wyrobów 

tytoniowych lub alkoholowych z 
Wielkiej Brytanii.

Jeśli łączna wartość 
zamówionych towarów 

przekracza 150 euro, a towary 
te nie zostały wyprodukowane 

w Wielkiej Brytanii, trzeba 
będzie zapłacić cło w trakcie ich 

przywozu do UE.

* Dowiedz się w urzędach w swoim państwie członkowskim, czy istnieje próg, poniżej którego VAT nie obowiązuje od zakupów przez internet. Od 1 lipca 2021 r. 
wszystkie progi w całej UE zostaną zniesione, natomiast VAT będzie naliczany od wszystkich sprzedaży online pochodzących z krajów spoza UE.

Podatki i unia celna

%
VAT



Peter w Irlandii kupuje od internetowego sprzedawcy w 
Wielkiej Brytanii sprzęt elektroniczny wyprodukowany w 
Chinach. Wartość sprzętu to 160 euro (bez VAT-u) i brytyjska 
firma nalicza Peterowi tę kwotę. 

Firma ta prosi kuriera o pobranie 
wszelkich unijnych podatków 

należnych od tej paczki.

Peter płaci 160 euro 
sprzedawcy internetowemu. 

Ponieważ sprzęt 
elektroniczny nie „pochodzi” 
z Wielkiej Brytanii, Peter 

będzie musiał zapłacić 
również cło, zanim będzie 

mógł odebrać paczkę.
Otrzyma zatem od irlandzkiego 

urzędu celnego albo operatora pocztowego, albo firmy 
dostawczej fakturę z wezwaniem do uiszczenia cła 
przywozowego i VAT. 

Ana w Hiszpanii zamawia 
alkohole o wartości 30 euro (bez 

VAT), produkowane w Wielkiej 
Brytanii, przez brytyjską 
stronę internetową. 

Brytyjska firma prosi kuriera 
o pobranie wszelkich opłat 

przywozowych należnych w UE 
od tej paczki.

Cło nie obowiązuje, ponieważ towary 
zostały wyprodukowane całkowicie w 

Wielkiej Brytanii. Ana dostaje jednak fakturę na zapłatę 
obowiązującego podatku VAT i akcyzy od hiszpańskiego 
urzędu celnego lub operatora pocztowego, zanim 
alkohole są jej dostarczone.

W jaki sposób uiścić opłaty należne za moje zakupy?
VAT od importu

Kupując przez internet z Wielkiej Brytanii, trzeba zapłacić VAT, tak jak przed brexitem. VAT płaci 
się albo w internetowym punkcie sprzedaży, albo sprzedawca może poprosić operatora pocztowego 
lub kuriera o pobranie VAT-u w jego imieniu przy dostawie do konsumenta. Informacja ta powinna być 
jednoznacznie wyjaśniona na stronie internetowej. 

Akcyza i cła

W zależności od zamawianych towarów możesz otrzymać fakturę na zapłatę akcyzy i/lub cła, 
wystawioną przez urząd celny, operatora pocztowego albo kuriera. Fakturę tę trzeba uregulować 
przed otrzymaniem towarów.

Więcej informacji o zamówieniach przez internet  z krajów spoza UE:

https://europa.eu/!WM73dj

Przykład 1 Przykład 2

Pamiętaj
Firmy spoza UE sprzedające do UE muszą jasno 
wyjaśniać, jakie podatki i opłaty obowiązują przy 

zakupie towarów, przed kliknięciem przycisku  
„kupuję”.

Opłaty związane z odprawą celną 

Operatorzy pocztowi i kurierzy mogą również pobierać opłatę związaną z odprawą celną. Ten 
dodatkowy koszt może naliczyć operator pocztowy albo kurier przy dostawie, lub też może być 
uwzględniony w ostatecznej cenie kupowanego towaru. Towary, za które nie trzeba płacić cła (np. o 
wartości poniżej 150 euro), również podlegają odprawie celnej.
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