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Bruksela, 30 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE CEŁ
I PODATKÓW POŚREDNICH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, podmiotom gospodarczym przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim4.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie ceł (zob. pkt 1
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszym dniem.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Odnośnie do przepływu towarów, który rozpoczął się wcześniej i który zakończy się w dniu
wystąpienia albo po tym dniu , UE podejmuje się uzgodnienia ze Zjednoczonym Królestwem
w umowie o wystąpieniu rozwiązań opartych na stanowisku UE w odniesieniu do kwestii celnych
niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en ). Stanowisko negocjacyjne dotyczy również procedur współpracy
administracyjnej między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem w dniu wystąpienia lub po tym dniu
związanych z faktami, które miały miejsce przed dniem wystąpienia (na przykład wzajemnej pomocy
przy weryfikacji dowodów pochodzenia).

poniżej) i podatków pośrednich (VAT i akcyza – zob. pkt 2 poniżej) nie będą już mieć
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa5.
Dotyczy to w szczególności następujących konsekwencji od dnia wystąpienia6:
1.

CŁA

 Towary, które będą wprowadzane na obszar celny Unii z terytorium Zjednoczonego
Królestwa lub będą wyprowadzane z tego obszaru na wywóz do Zjednoczonego
Królestwa, będą podlegać dozorowi celnemu i mogą zostać poddane kontroli celnej
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiającym unijny kodeks celny7. Oznacza to między innymi, że stosuje się
formalności celne, należy składać zgłoszenia celne, a organy celne mogą wymagać
zabezpieczenia potencjalnego lub istniejącego długu celnego.
 Towary, które będą wprowadzane na obszar celny Unii z terytorium Zjednoczonego
Królestwa będą objęte rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca
1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej8. Oznacza to stosowanie odpowiednich należności celnych.
 Niektóre towary, które będą przywożone do UE z Wielkiej Brytanii lub będą
wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa, będą przedmiotem zakazów lub
ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa
publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin lub ochrony
narodowych dóbr kultury9.
 Pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i inne
pozwolenia do celów uproszczeń celnych, wydane przez organy celne Zjednoczonego
Królestwa, nie będą już ważne na obszarze celnym Unii.
 Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, włączone do towarów
wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą się już kwalifikować do celów
wspólnej polityki handlowej UE jako „pochodzące z UE”. Będzie to miało wpływ na
zdolność eksporterów z UE do kumulacji z towarami pochodzącymi ze
Zjednoczonego Królestwa i może mieć wpływ na stosowanie preferencyjnych taryf
uzgodnionych przez Unię z państwami trzecimi.
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Niniejsza nota nie odnosi się do ogólnych zwolnień z ceł i podatków mających zastosowanie do
towarów w bagażu osobistym podróżnych przybywających na terytorium UE.
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Wykaz przedstawia niektóre istotne konsekwencje w dziedzinie ceł i podatków pośrednich związane
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, lecz nie jest on z założenia wyczerpujący.
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Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
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Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

9

Wykaz takich zakazów i ograniczeń publikowany jest na stronie internetowej DG TAXUD i można go
znaleźć pod następującym adresem:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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2.

PODATKI POŚREDNIE (VAT I AKCYZA)

 Towary wprowadzane na terytorium VAT Unii Europejskiej ze Zjednoczonego
Królestwa lub wysyłane bądź transportowane z terytorium VAT UE do
Zjednoczonego Królestwa będą traktowane jako odpowiednio import lub eksport
towarów zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwaną dalej „dyrektywą
VAT”)10. Oznacza to naliczanie podatku VAT przy imporcie, natomiast eksport jest
zwolniony z podatku VAT.
 Podatnicy, którzy chcieliby korzystać z jednej z procedur szczególnych określonych
w tytule XII rozdział 6 dyrektywy VAT (tzw. małego punktu kompleksowej obsługi,
ang. MOSS – Mini One Stop Shop), którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi
nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w UE,
będą musieli być zarejestrowani do celów MOSS w państwie członkowskim UE.
 Podatnicy mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie kupujący towary i usługi lub
importujący towary podlegające podatkowi VAT w państwie członkowskim UE,
którzy zamierzają ubiegać się o zwrot tego podatku, nie będą już mogli składać
wniosku w formie elektronicznej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE11, lecz będą
musieli ubiegać się o taki zwrot zgodnie z dyrektywą Rady 86/560/EWG12. Państwa
członkowskie mogą uzależnić zwrot na podstawie tej dyrektywy od stosowania zasady
wzajemności.
 Spółka z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie prowadząca transakcje podlegające
opodatkowaniu w państwie członkowskim UE będzie mogła zostać zobowiązana
przez państwo członkowskie do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego jako
osoby zobowiązanej do zapłaty VAT zgodnie z dyrektywą VAT.
 Przepływ towarów wprowadzanych na terytorium, na którym obowiązuje akcyza Unii
Europejskiej, ze Zjednoczonego Królestwa lub wysyłanie bądź transportowanie
z terytorium objętego akcyzą UE do Zjednoczonego Królestwa będą traktowane jako
odpowiednio import lub wywóz wyrobów akcyzowych zgodnie z dyrektywą Rady
2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących
podatku akcyzowego13. Oznacza to między innymi, że system przemieszczania
wyrobów akcyzowych (EMCS) jako taki nie będzie już miał zastosowania do
przemieszczania wyrobów akcyzowych z UE do Zjednoczonego Królestwa w ramach
zawieszenia poboru akcyzy, lecz przemieszczenia te będą traktowane jako wywóz,
w odniesieniu do którego nadzór akcyzowy kończy się w miejscu wyprowadzenia
towarów poza UE. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych do Zjednoczonego
10

Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
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Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku
od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby
w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. L
44 z 20.2.2008, s. 23).
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Trzynasta dyrektywa Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu
podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz.U. L 326
z 21.11.1986, s. 40).
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Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.
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Królestwa będzie zatem wymagać zgłoszenia wywozowego, a także elektronicznego
dokumentu administracyjnego (e-AD). Przemieszczanie wyrobów akcyzowych ze
Zjednoczonego Królestwa do UE będzie obowiązkowo podlegać formalnościom
celnym, zanim możliwe będzie rozpoczęcie przemieszczania w ramach procedury
EMCS.
Strony
internetowe
Komisji
ds.
podatków
i unii
celnej
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en)
i handlu
zagranicznego
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) zawierają ogólne informacje na temat
przepisów, które stosuje się obecnie do przywozu i wywozu towarów. Strony te będą
w miarę możliwości aktualizowane o nowe informacje.
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