
Zrozumienie Przygotowanie
1. TERMIN

Przygotuj się na dzień 29 marca 2019 r. Bądź czujny

• Wielka Brytania (UK) opuści Unię Europejską (UE) w piątek 
29 marca 2019 r. o północy.  

• Negocjacje pomiędzy UE i UK dotyczące warunków 
umowy o wystąpieniu nadal trwają. Po ustaleniu 
warunków umowa o wystąpieniu będzie musiała 
uzyskać zatwierdzenie od Parlamentu Wielkiej Brytanii 
i Parlamentu Europejskiego. 

• Jeśli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed 
29 marca 2019 r., większość efektów prawnych Brexitu 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po okresie 
przejściowym.  

• Jeśli umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana, 
nie będzie okresu przejściowego i prawo UE przestanie 
obowiązywać w Wielkiej Brytanii (i wobec tego kraju) 
z dniem 30 marca 2019 r., więc należy upewnić się, że 
rozumiemy implikacje scenariusza „bez umowy”. 

Jeśli ustalenie planów zostanie odłożone 
na później, może okazać się, że czas na 
podjęcie działań bardzo się skróci. Nadal 
istnieje możliwość Brexitu „bez umowy”, 
więc teraz jest najwyższy czas, aby zrozumieć 
implikacje.

2. TWÓJ ŁAŃCUCH DOSTAW
Poznaj lepiej swój łańcuch dostaw Uzgodnij towary UK z przepisami UE

• Zakres odpowiedzialności może się zmienić w zależności 
od tego, gdzie znajdujesz się w łańcuchu dostaw 
(np. producent, importer, hurtownik itp.). 

Przeanalizuj swój łańcuch dostaw i zrozum, 
skąd pochodzą towary i do jakich kategorii 
należą. Zapoznaj się z obowiązkami 
wynikającymi z prawa UE, jeśli otrzymujesz 
produkty z Wielkiej Brytanii.

3. PRACA PAPIERKOWA
Sprawdź dokumenty Zaktualizuj dokumenty wedle potrzeb

• Jeśli działalność opiera się na certyfikatach, licencjach lub 
zezwoleniach wydanych przez władze Wielkiej Brytanii lub 
przez organy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, mogą one nie 
być już ważne w UE po Brexicie i odwrotnie.

Podejmij wszystkie niezbędne kroki, aby 
przenieść wszystkie certyfikaty, licencje lub 
zezwolenia wydane w UK do UE27 lub aby 
pozyskać nowe

Sześć kroków umożliwiających przygotowanie do handlu 
pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską po Brexicie 



Zrozumienie Przygotowanie
4. CŁO

Oceń wpływ na cło Określ role i obowiązki

• Prowadzenie działalności gospodarczej między Wielką 
Brytanią a UE po Brexicie stanie się bardziej złożone pod 
względem procedur celnych i podatku VAT. Oceń wpływ 
dodatkowej pracy papierkowej i formalności na łańcuch 
dostaw i swoje zasoby (czas i ludzie).

Zapoznaj się z procedurami i regułami 
UE dotyczącymi ceł, które będą mieć 
zastosowanie po Brexicie. Jeśli masz umowy 
wewnątrzunijne, sprawdź, czy zawierają 
one przepisy prawne określające, kto jest 
odpowiedzialny za przewóz towarów przez 
granice oraz w jaki sposób traktowany jest 
podatek VAT.

5. REGUŁY POCHODZENIA
Zbadaj odpowiednie reguły pochodzenia Zaktualizuj status wkładu UK

• Jeśli produkty eksportowane do krajów, z którymi UE 
podpisała umowę o wolnym handlu (FTA) zawierają 
dostateczną zawartość UE, mogą być naliczane 
preferencyjne taryfy. 

• Po Brexicie wkład UK w gotowe produkty z UE może 
nie być już uważany za zawartość UE, co może wpłynąć 
na taryfy nakładane na produkty przy eksporcie 
międzynarodowym. Wielka Brytania nie będzie już częścią 
umów FTA UE i może negocjować własne umowy FTA, co 
może wpłynąć korzystnie na produkty z UK.

Sprawdź łańcuch dostaw pod kątem 
wkładu UK i traktuj te elementy jako 
„niepochodzące” — w ten sposób zapewnisz 
preferencyjne pochodzenie UE towarów.

6. OGRANICZENIA
Zrozum ograniczenia i zakazy Zapewnij zgodność ze zmianami

• Po Brexicie towary kierowane do Wielkiej Brytanii lub 
z niej pochodzące będą podlegać przepisom UK lub 
UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. 
Te reguły mogą się różnić. 

• Pewne towary będące przedmiotem handlu między UE 
a Wielką Brytanią mogą podlegać ograniczeniom (takie 
jak żywe zwierzęta, rośliny i produkty pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego). 

• Niektóre towary mogą wymagać specjalnych pozwoleń 
lub powiadomień.

Podejmij stosowne kroki w celu 
zapewnienia zgodności z unijnymi zakazami 
i ograniczeniami dotyczącymi importu/
eksportu.

Dane: dane celne będą przesyłane do zmieniających się lub nowych cyfrowych systemów celnych. 
Zaktualizuj bazy danych, aby zapewnić zgodność z wszelkimi standardami, które mogą mieć 
zastosowanie.
Przepływ gotówki: możesz napotkać płatności podatku VAT na granicach, więc miej oko na przepływy 
pieniężne i zapewnij zapasy wystarczające do pokrycia opóźnień.
Schematy zaufanych handlowców i status eksportera: rozważ udział w schematach zaufanych 
handlowców (np. Authorised Economic Operator, AEO) lub zostań zarejestrowanym eksporterem 
(Registered Exporter, REX) i uzyskaj numer rejestracyjny i identyfikacyjny operatorów ekonomicznych 
(Economic Operators’ Registration and Identification, EORI).

KILKA DODATKOWYCH WSKAZÓWEK…
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