
Usługi Celne Gerlach 
Brexit - lista kontrolna



7 spraw, które należy załatwić przed 
Brexitem!
Wielka Brytania wystąpiła z UE pod koniec stycznia 2020 r. Od początku lutego obowiązuje okres przejściowy 
do końca 2020 r.

W okresie przejściowym obecne zasady będą nadal obowiązywać we wszystkich obszarach politycznych i 
ekonomicznych, tak jakby Wielka Brytania nadal była członkiem UE. UE i Wielka Brytania negocjują swoje 
przyszłe warunki w ramach umowy o wolnym handlu (FTA) w 2020 r. Dotyczy to jednak wysokości stawek 
podatków i ceł, a nie faktu, czy będzie konieczność składania zgłoszenia celnego. Negocjacje w sprawie 
przyszłych warunków między Wielką Brytanią, a UE nie zostały jeszcze zakończone,  ich wynik jest niepewny.

Możliwe scenariusze  
Od 1 stycznia 2021 r. warunki współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma stronami  będą określone w  nowej 
umowie o wolnym handlu (FTA). 

Jednak w przypadku braku umowy o wolnym handlu (“no-deal Brexit”), relacje gospodarcze między UE, a 
Wielką Brytanią będą regulowane na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Cła będą stosowane w 
odniesieniu do państw trzecich, tak jak obecnie, przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT, podatku 
akcyzowego ulegną zmianie - te i wiele innych utrudnień mogą stanowić nowe realia wymiany handlowej.

Niezależnie, czy negocjowana obecnie umowa pomiędzy UE i Wielką Brytanią zostanie podpisana czy też nie, 
wszystkie towary przywożone lub wywożone pomiędzy stronami po okresie przejściowym będą podlegały 
odprawie celnej, nawet jeśli nie będą nałożone opłaty celne. Stworzy to znaczne, dodatkowe koszty i 
formalności dla przedsiębiorstw prowadzących wymianę towarową z Wielką Brytanią.

Aby upewnić się, że jesteście Państwo w pełni gotowi, przygotowaliśmy listę kontrolną. Zawiera ona siedem 
najważniejszych rzeczy, które powinniście Państwo zrobić przed końcem 2020 roku. Dzięki wskazówkom 
ekspertów celnych z Gerlach pozbędziecie się Państwo wątpliwości związanych z Brexitem.



 Złóż wniosek o numer EORI

Co to jest numer EORI?  
Skrót EORI oznacza “Numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorców”. Jest to zatem numer służący do 
rejestracji podatkowej i identyfikacji podmiotów gospodarczych.

Obecnie numer EORI jest potrzebny tylko w handlu z krajami spoza UE, ponieważ jest on wymagany przy 
odprawie celnej. Po Brexit będziesz go również potrzebował w handlu z Wielką Brytanią. 
O ten numer można się ubiegać na stronie www.gov.uk/eori. Numer EORI otrzymasz pocztą elektroniczną, 
zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych.

Co więcej, numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie będą akceptowane przez kraje UE po Brexicie. 
Zarejestruj się więc w celu uzyskania numeru EORI UE, jeżeli chcesz kontynuować bezproblemowy import lub 
eksport towarów do/z UE.

Jeżeli posiadasz obecnie numer EORI wydany przez państwo członkowskie UE inne niż Wielka Brytania i 
działasz również jako importer/eksporter towarów w Wielkiej Brytanii, musisz uzyskać numer EORI dla importu 
i eksportu z Wielkiej Brytanii po Brexicie.

 Znajdź kody taryfy celnej swoich produktów

Czy znasz kod taryfy celnej dla swojego produktu? 
Towary, które wysyłasz, należy zidentyfikować za pomocą precyzyjnego, uznawanego na całym świecie kodu 
taryfy celnej, ponieważ gwarantuje to, że organy celne stosują prawidłowe/właściwe cła i podatki. Ten kod jest 
również znany jako kod Zharmonizowanego Systemu (HS).

Kod towaru można wykorzystać do określenia ceł i podatków obowiązujących w każdym kraju, do którego 
wysyłasz towary. Stawki, które będą obowiązywały w UE dla wysyłek do Wielkiej Brytanii (i odwrotnie), nie 
zostały jeszcze uzgodnione.

Skorzystaj z poniższych linków, aby zidentyfikować kod taryfy celnej dla swojego produktu (-ów)
https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-classifying-your-goods lub https://trade.ec.europa.eu/
tradehelp/eu-product-classification-system

 Zadbaj o dodatkowe pozwolenia i/lub certyfikaty dla swoich produktów

Czy Twój produkt wymaga dodatkowych pozwoleń i/lub certyfikatów?

W wielu przypadkach wymagane są pozwolenia:
 y w przypadku towarów, które są uważane za militarne lub mogą mieć podwójne zastosowanie,
 y towary, które są kontrolowane na podstawie umów handlowych, takich jak Konwencja Waszyngtońska 

lub Proces Kimberley. Dokumentacja CITES jest wymagana dla każdego przywozu/wywozu zagrożonych 
gatunków,

 y jeśli towary są czasowo eksportowane / importowane, karnet ATA jest wymagany, w celu uniknięcia opłat 
celnych. 

Świadectwa pochodzenia mogą być wymagane w kraju przeznaczenia. Więcej informacji można znaleźć na 
stronach www.gov.uk i https://trade.ec.europa.eu/



 Przestrzeganie kontroli eksportu

Czy twoje towary podlegają kontroli eksportu?
Kontrola eksportu oznacza, że dostawa niektórych towarów (towarów, technologii lub programów do 
przetwarzania danych) nie może być dokonywana bez pozwolenia. Dzieje się tak w przypadku, gdy towarem 
jest broń  lub tzw. towary podwójnego zastosowania, tzn. które mogą być wykorzystywane w sektorze 
cywilnym, ale mogą być również wykorzystywane do celów wojskowych. Dotyczy to również antyków i 
niektórych innych towarów.

 Potwierdź swój numer VAT (dla importerów z Wielkiej Brytanii)

Czy potwierdziłeś swój numer VAT?
Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że odroczony schemat rozliczania podatku VAT będzie stosowany do importu z 
Wielkiej Brytanii przez podmioty gospodarcze zarejestrowane jako podatnik VAT. Więcej informacji można znaleźć 
na stronach www.gov.uk i https://trade.ec.europa.eu/.

 Otwórz konto odroczone w Wielkiej Brytanii 
 (dla importerów z Wielkiej Brytanii)

Czy masz konto odroczone na potrzeby opłat celnych importowych i podatku od sprzedaży?
Otwarcie konta odroczonego w Wielkiej Brytanii umożliwia odroczenie należności celnych importowych i 
podatku VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii. Złóż wniosek o otwarcie konta na www.gov.uk.

 Kontakt z Gerlach Customs

Zdefiniujcie Państwo już teraz, czy w przyszłości będziecie:
a) samodzielnie składać zgłoszenia celne,
b) dokonywać odprawy celnych towarów poprzez firmę transportową lub
c) dokonywać odpraw celnych poprzez doświadczoną agencję celną, która przejmie Państwa obowiązki.

Jeżeli chcielibyście Pańswto zabezpieczyć firmę również po Brexicie, proszę skontaktujcie się z nami:  
Gerlach - wiodący neutralny dostawca usług celnych w Europie.
Dzięki naszej sieci 170 biur w 27 krajach europejskich i ponad 750 ekspertom celnym, zapewniamy całe 
spektrum usług celnych, od odpraw celnych importowych, eksportowych i tranzytowych po złożone 
rozwiązania celne, ocenę łańcucha dostaw i doradztwo celne.

Customs. Simply cleared.

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany na Brexit, skontaktuj się z nami już dziś. Eksperci celni Gerlach 
znajdą odpowiednie rozwiązania dla Pańśtwa firmy.

Kontakt: Gerlach.Sales@pl.gerlachcs.com

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:  
https://gerlach-customs.com/pl-pl/doradztwo-celne/brexit/


