
Przedsiębiorco, 
przygotuj się 
na brexit!

W związku z tym Komisja wezwała podmioty prywatne, 
w tym przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych 
zawodów do przygotowania się do wystąpienia Wielkiej 
Brytanii z UE i złagodzenia najbardziej niekorzystnych 
skutków potencjalnego scenariusza zakładającego brak 
porozumienia. Podmioty prywatne, w tym przedsiębiorcy 
i przedstawiciele wolnych zawodów muszą wziąć 
odpowiedzialność za swoją indywidualną sytuację, ocenić 
potencjalny wpływ scenariusza zakładającego brak 
porozumienia na swój model działalności gospodarczej, 
podjąć niezbędne decyzje gospodarcze oraz wszcząć 
i zakończyć wszystkie wymagane działania regulacyjne 
i postępowania administracyjne przed dniem 30 marca 
2019 r. Również obywatele, którzy mogą odczuć skutki 
wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, jak i działające 
w ich interesie organy administracji publicznej, powinni 
przygotować się na dzień 30 marca 2019 r.

W komunikacie przypomniano, że ramy regulacyjne UE 
mające zastosowanie do państw trzecich już istnieją i powinny 
być znane zainteresowanym stronom. Ramy te pozostaną 
niezmienione w dniu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. 
Komisja Europejska opublikowała także „Zawiadomienia 
o gotowości na Brexit”1  w celu przypomnienia zasad, które 
będą miały zastosowanie, gdy Wielka Brytania stanie się 
państwem trzecim.

Wielka Brytania opuści Unię Europejską w piątek,  
29 marca 2019 roku o północy, tj. dokładnie dwa lata od chwili 
powiadomienia Rady Europejskiej o zamiarze wystąpienia z UE 
i z dniem 30 marca 2019 roku stanie się państwem trzecim. 
W związku z tym, przedsiębiorcy z państw UE (w tym z Polski), 
którzy dotąd tego nie zrobili, powinni niezwłocznie rozpocząć 
przygotowania do nowej sytuacji, która będzie miała miejsce 
po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. W tym zakresie Komisja 
Europejska wskazała na najważniejsze kwestie, na które 
powinni zwrócić uwagę wszyscy unijni przedsiębiorcy. 

W lipcu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie przygotowań do 
wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w którym wezwała państwa członkowskie 
i zainteresowane strony do przyspieszenia prac przygotowawczych „na wszystkich 
szczeblach i pod kątem wszystkich możliwych scenariuszy”. W informacji prasowej Komisji 
dołączonej do komunikatu podkreśla się, że nadal nie ma pewności, czy na dzień 30 marca 
2019 r. będzie obowiązywać ratyfikowana Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
z UE, ani jakie będą jej ostateczne postanowienia. Komunikat zdecydowanie sugeruje, że 
negocjatorzy z ramienia UE uznali scenariusz zakładający brak porozumienia („no deal 
scenario”) za prawdopodobny.

1 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en (tekst w języku angielskim)



Zgodnie z prawem UE, przedsiębiorstwa mają różne 
obowiązki w zależności od swojego miejsca w łańcuchu 
dostaw (np. producent, importer, dystrybutor hurtowy, 
itp.). Jeżeli po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
przedsiębiorca z państwa członkowskiego UE-27, który 
nabywa towary w Wielkiej Brytanii, zostanie uznany za 

importera zgodnie z prawem UE, katalog jego obowiązków 
wynikających z tego faktu poszerzy się. Jeśli sprowadzasz 
towary z Wielkiej Brytanii, powinieneś zatem już teraz 
dokonać oceny swoich obowiązków, wynikających 
z prawa UE.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na 
certyfikatach, licencjach lub zezwoleniach wydanych 
przez władze Wielkiej Brytanii lub organy z siedzibą 
w Wielkiej Brytanii - lub posiadanych przez osobę mającą 
siedzibę w Wielkiej Brytanii - po brexicie mogą one utracić 
ważność w UE. Konieczne może okazać się przeniesienie 
tego typu pozwoleń lub wystąpienie do organów 
z siedzibą w państwie UE-27 o wydanie nowych. Dotyczy 

to w szczególności certyfikatów, licencji i zezwoleń 
wydawanych na towary (na przykład w sektorze 
motoryzacyjnym lub w sektorze wyrobów medycznych) 
oraz usług (na przykład w sektorze transportowym, 
nadawczym/medialnym lub finansowym). Już teraz należy 
podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby przenieść certyfikaty, 
licencje lub zezwolenia wydane w Wielkiej Brytanii do 
państwa UE-27 lub uzyskać nowe.

Dla nałożenia cła i podatku pośredniego istotne jest 
czy towary przemieszczane są w obrębie UE, czy do 
lub z kraju trzeciego. Prowadzenie wymiany handlowej 
z Wielką Brytanią po brexicie stanie się bardziej złożone 
ze względu na mające zastosowanie procedury celne 
i dotyczące podatku VAT. Jeśli prowadzisz wymianę 

handlową z firmami w Wielkiej Brytanii, powinieneś 
zapoznać się z unijnymi procedurami i zasadami, które 
będą obowiązywały po brexicie, w szczególności, jeśli 
dotychczas miałeś niewielkie doświadczenie w handlu 
z państwami trzecimi.

Obowiązki w ramach łańcucha dostaw

Certyfikaty, licencje, zezwolenia

Cło, vat, akcyza

• Jeżeli Umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed 
30 marca 2019 r., większość skutków prawnych Brexitu 
będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku, tj. po 
upływie 21-miesięcznego okresu przejściowego, którego 
warunki opisane są w projekcie Umowy o wystąpieniu.

• Jeżeli natomiast Umowa o wystąpieniu nie zostanie 
ratyfikowana, nie będzie okresu przejściowego, a prawo 
UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej 
Brytanii i w tym państwie już od dnia 30 marca 2019 roku.

UE i Wielka Brytania nadal negocjują warunki Umowy 
o wystąpieniu. Po zakończeniu negocjacji nastąpi jej 
ratyfikacja. 

Z kolei porozumienie w sprawie przyszłych stosunków 
pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią będzie 
negocjowane po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Ale nawet jeśli Umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana, 
a porozumienie w sprawie przyszłych stosunków zostanie 
pomyślnie zawarte w okresie przejściowym, relacje z Wielką 
Brytanią nie będą już relacjami pomiędzy państwem 
członkowskim a Unią Europejską.

Dlatego wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, aby 
uniknąć zakłócenia swojej działalności, muszą do  
30 marca 2019 roku należycie przygotować się na brexit.

Przygotuj się na 30 marca 2019 r.



Przy eksporcie towarów do państw trzecich, z którymi 
UE zawarła umowę o wolnym handlu, eksporterzy 
mogą korzystać z preferencyjnej stawki celnej, jeżeli ich 
produkty są w wystarczającym stopniu „unijne” zgodnie 
z regułami pochodzenia. Po brexicie wkład Wielkiej 

Brytanii nie będzie traktowany jako wkład UE. Dlatego 
należy zbadać swoje łańcuchy dostaw i zacząć traktować 
wkład pochodzący z Wielkiej Brytanii jako „nieunijny” oraz 
nadal starać się spełniać warunki zapewniające towarom 
pochodzącym z UE preferencyjne stawki celne.

W celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska, przepisy UE ograniczają import lub eksport 
niektórych towarów do i z państw trzecich - na przykład 
żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego 
czy niektórych roślin i produktów roślinnych, takich jak 
opakowania drewniane. Import lub eksport niektórych 
towarów podlega określonym zezwoleniom lub 

zgłoszeniom, na przykład w przypadku materiałów 
radioaktywnych, odpadów lub niektórych chemikaliów. Po 
brexicie, właśnie te przepisy UE będą miały zastosowanie do 
towarów przeznaczonych dla odbiorców w Wielkiej Brytanii 
lub przywożonych stamtąd. Należy podjąć niezbędne 
kroki w celu zapewnienia zgodności z unijnymi zakazami 
i ograniczeniami dotyczącymi importu lub eksportu.

Obecnie dane osobowe mogą swobodnie przepływać 
pomiędzy państwami członkowskimi UE. Po brexicie, 
przekazywanie danych osobowych z UE do Wielkiej 
Brytanii będzie nadal możliwe, lecz będzie ono podlegać 
szczególnym warunkom określonym w prawie UE. 
Firmy, które obecnie przesyłają dane osobowe do 
Wielkiej Brytanii, powinny mieć świadomość, że będą 
przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego. 
Jeżeli poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej 
Brytanii będzie zasadniczo odpowiadał poziomowi 
ochrony obowiązującym w UE, a pewne warunki 
zostaną spełnione, Komisja może przyjąć decyzję 
stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych (tzw. 
„adequacy decision”), która umożliwi przekazywanie 
danych osobowych do Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. 
Przedsiębiorcy powinny jednak ocenić, czy w razie braku 
decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, 
konieczne będzie zapewnienie innych zabezpieczeń 
gwarantujących, że przekazywanie danych będzie nadal 
możliwe. Zabezpieczenia te mogą być zapewnione 
poprzez:  

• standardowe klauzule umowne (ochrony danych): 
Komisja Europejska przyjęła trzy zestawy 
standardowych (wzorcowych) klauzul umownych, 
które są dostępne na stronie internetowej Komisji;

• wiążące reguły korporacyjne: prawnie wiążące reguły 
ochrony danych zatwierdzone przez właściwy organ 
ochrony danych, które mają zastosowanie w ramach 
grupy kapitałowej; 

• zatwierdzone kodeksy postępowania wraz 
z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami 
administratora lub podmiotu przetwarzającego 
w państwie trzecim do stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, 
których dane dotyczą; 

• zatwierdzone mechanizmy certyfikacji wraz 
z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami 
administratora lub podmiotu przetwarzającego 
w państwie trzecim do stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, 
których dane dotyczą.

Reguły pochodzenia towarów

Ochrona danych osobowych

Zakazy i ograniczenia w zakresie 
importu lub eksportu towarów



Brexit może wpłynąć na działalność przedsiębiorstw 
w państwach UE-27 także na wiele innych sposobów. 
Może to wynikać z przepisów dotyczących spółek 
zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, ale prowadzących 
działalność w państwach UE-27, zgodności towarów 
wprowadzanych na rynek UE z wymaganiami technicznymi, 

zasad wyboru audytorów, wyboru jurysdykcji w umowach 
czy uznawania kwalifikacji zawodowych. Sprawdź 
zawiadomienia Komisji Europejskiej dotyczące gotowości 
konkretnych branż na brexit i zasięgnij porady specjalistów, 
jeśli którakolwiek z tych zmian może mieć wpływ na 
działalność Twojej firmy.

Zapoznaj się z zawiadomieniami Komisji Europejskiej 
o gotowości na brexit
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