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04.10.2021
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące realizacji procedury wywozu i
tranzytu do Zjednoczonego Królestwa (UK) z Unii Europejskiej (UE) po 01.01.2021 r .
30 grudnia 2020 r. została zawarta Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej .
Z dniem 01.01.2021 zostały wprowadzone formalności celne i kontrole na

granicy pomiędzy Unią

Europejską a Zjednoczonym Królestwem.
Przedsiębiorcy będą zobowiązani m. in. do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in.
(dla osób dotąd niedokonujących takich formalności przy dostawach i nabyciach wewnątrzunijnych)
obowiązku:
- zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient”,
- składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i
akcyza).
Procedura wywozu.
Od 01.01.2021 towary unijne w wymianie handlowej wywożone z Polski do Zjednoczonego Królestwa
muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu, na tych samych zasadach jak przy obrocie towarowym z
krajami trzecimi. Zgłoszenie wywozowe składa się w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2 wraz z
przedstawieniem towaru lub przed przedstawieniem towarów. Zgłoszenie wywozowe można również złożyć
w trybie retrospektywnym.
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Zgłoszenie wywozowe (komunikat IE515) należy składać do urzędu wywozu (UWU) będącego organem
właściwym ze względu na siedzibę eksportera lub do urzędu celnego właściwego dla objęcia towarów
procedurą wywozu ( gdzie towary są pakowane lub ładowane do transportu wywozowego)- art. 221 ust. 2
RW.
Towar zwolniony do procedury przemieszcza się do urzędu wyprowadzenia (UWA), który potwierdza jego
wyprowadzenie poza obszar celny UE.
Uwaga: UWA to urząd na granicy obszaru celnego UE lub urząd na obszarze celnym UE, w którym towary będą
objęte tranzytem lub jednolitą umową przewozu (JUP) - art329 rozporządzenia wykonawczego UKC)).
JUP dotyczy towarów przemieszczanych transportem kolejowym, morskim, lotniczym, nie dotyczy transportu
drogowego.
Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu jest komunikat elektroniczny IE599 podpisany elektronicznie przez
urząd wyprowadzenia, stanowiący także dowód dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT.
Dokument ten należy przechowywać w księgowości w postaci elektronicznej jak każdy inny dokument księgowy.
Wszelkie nieuprawnione zmiany w dokumencie spowodują utratę jego autentyczności.

Na obszar Irlandii Pn. nadal obowiązuje dostawa wewnątrzunijna towarów

Procedura tranzytu po procedurze wywozu.
Z dniem 01.01.2021 towary o statusie unijnym powinny się przemieścić z Polski do Zjednoczonego
Królestwa w ramach procedury tranzytu. Od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z dwóch
możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS lub procedury TIR. W przypadku
wspólnej procedury tranzytowej zabezpieczenie tranzytowe powinno obejmować obszar Zjednoczonego
Królestwa. W Zjednoczonym Królestwie należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej
w urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji poboru długu
celnego z tytułu nieprawidłowości (brak komunikatu zmykającego procedure tranzytu).
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Szczególny przypadek – przewóz towarów o statusie unijnym do Irlandii przez obszar Zjednoczonego
Królestwa:
W celu uniknięcia formalności importowych w Irlandii wymagane jest potwierdzanie unijnego statusu
celnego towarów. Przedsiębiorca może tego dokonać poprzez:
- zastosowanie tzw. wewnętrznego tranzytu (T2) w systemie NCTS2, lub
- uzyskanie potwierdzenia statusu (T2L) w systemie AES/STATUS.
W przypadku wewnętrznego tranzytu (T2) zabezpieczenie tranzytowe powinno obejmować obszar
Zjednoczonego Królestwa, a w Irlandii należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w
urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji poboru długu
celnego z tytułu nieprawidłowości (brak komunikatu zmykającego procedure tranzytu)..
Procedura tranzytu
Powyższe zasady dotyczą również przemieszczania się towarów ze Zjednoczonego Królestwa do Polski w
ramach procedury tranzytu, czyli wybór dwóch możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w
systemie NCTS lub procedury TIR oraz obowiązek zabezpieczenia tranzytowego przy WPT.
W Polsce należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie celnym
przeznaczenia, gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji poboru długu celnego z tytułu
nieprawidłowości (brak komunikatu zmykającego procedure tranzytu). .

adres do korespondencji:
TAKSIM-POL Sp. z o. o. Al. M. J. Piłsudskiego 119, 05-270 Marki
Taksim-Pol Sp. z o. o. * Matuszewska 14C /6, 03-876 Warszawa
NIP PL5240006542 * REGON 010016387
Telefon +48(22)6793188, +48(22)6786617 info@taksim-pol.com.pl
Raiffeisen Bank Polska 55 1750 0009 0000 0000 1058 0641 www.taksim-pol.com.pl

AGENCJA
AGENCJACELNA
CELNA

TAKSIM-POL
TAKSIM-POLSP.
SP.ZZO.
O.O.
O.
www.taksim-pol.com.pl
www.taksim-pol.com.pl

Przedstawiamy podstawowe działania, które będą konieczne do zrealizowania w pierwszym etapie
współpracy przy obrocie towarowym z UK. Nadmieniamy, że j esteśmy w stanie zapewnić Klientom

wsparcie i pomoc w poniższych aspektach.
1/ Sprawdzenie czy Państwa firma posiada numer EORI, jeśli nie nasza agencja celna świadczy usługę
rejestracji podmiotu na stronie PUESC z nadaniem numeru EORI. Procedura ta wymaga czasu, w związku
z tym zalecamy składanie wniosków przynajmniej na kilkanaście dni przed planowanym wywozem lub
przywozem towarów.
Numery EORI
• Importerzy i eksporterzy ze Zj. Królestwa muszą posiadać numer EORI nadany w swoim kraju.
• eksporterzy z UE muszą posiadać numer EORI nadany przez państwo członkowskie UE (nr EORI wydane przez Zj.
Królestwo nie będą ważne w UE w dniu zakończenia okresu przejściowego).
• Przewoźnik ze Zj. Królestwa będzie również potrzebował unijnego numeru EORI, jeżeli jest na przykład podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzanie danych ENS do systemu MS ICS (towarzyszącego frachtowi).

2/ Zgłoszenie sie do agencji celnej w celu udzielenia pełnomocnictwa do obsługi celnej, w tym dokonywania
zgłoszeń celnych w Państwa imieniu. Przedstawiamy wzór upoważnienia w j.polskim i j.angielskim dla
Taksim-Pol do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego/bezpośredniego + załącznik nr 1 do
upoważnienia ( druk do pobrania także na naszej stronie internetowej www.taksim-pol.com.pl)
Do upoważnienia należy dołączyć aktualne kserokopie dokumentów założycielskich firmy: REGON, NIP, KRS
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie dokonania opłaty
skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto Urząd Miasta w Poznaniu, nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262
0763 .

3/ Sprawdzenie dokumentów handlowych do zgłoszenia celnego, w tym faktury handlowej dla kontrahenta z
UK, która powinna zawierać elementy niezbędne dla faktury eksportowej, a w szczególności:
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• określenie eksportera (sprzedawcy) /importera (kupującego) wraz z adresem oraz numerem
EORI/ numerem NIP/VAT (nr EORI oraz numer NIP/VAT dotyczy zarówno podmiotu
polskiego jak i brytyjskiego ).
• numer oraz data faktury
• warunki dostawy według Incoterms (trzyliterowy symbol wraz z nazwą miejsca)
• wartość faktury ogółem wraz z określeniem waluty
oraz poniższe dane odnoszące się do każdej pozycji wymienionej na fakturze :
•
•
•
•
•

kraj pochodzenia
nazwę/ możliwie najpełniejszy opis towaru pozwalający na sprawną jego taryfikację
CN kod (podanie kodu taryfy celnej wpłynie na skrócenie procesu odprawy celnej).
cena jednostkowa oraz wartość pozycji
waga brutto/netto oraz ilość/ rodzaj opakowań ( dane te mogą być również zawarte na
specyfikacji/ packing liście ).
• Stawka podatku VAT w przypadku exportu
4/ Dokonanie wyboru procedury jaką towary mają zostać objęte tj:
• dla eksportu: wywóz, powrotny wywóz, składowanie w składzie celnym(towary objęte refundacją
wywozową), uszlachetnianie bierne.
Procedury specjalne (np. uszlachetnianie czynne; bierne, składowanie celne, procedura końcowego
przeznaczenia) wymagają uzyskania przez firmę pozwolenia na jej stosowanie. Wydanie pozwolenia
na korzystanie z procedury specjalnej wiązać się będzie ze złożeniem zabezpieczenia lub
uzyskaniem zgody organu celnego na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia długu
celnego.
5/ Zapoznanie się z zakazami i ograniczeniami jakim mogą podlegać towary w obrocie z UK
6/ Zapoznanie się z preferencyjnymi regułami pochodzenia
Uwaga; Preferencyjne traktowanie może być więc przyznane tylko produktom „pochodzącym” w rozumieniu
umowy UE z Wielką Brytanią.
Treść oświadczenia o pochodzeniu jest ściśle określona, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Orig-4 do
umowy. Istotnym elementem oświadczenia jest wskazanie numeru eksportera (ang. Exporter Reference
Number). W przypadku eksporterów unijnych będzie to numer zarejestrowanego eksportera, czyli numer REX.
Podanie w oświadczeniu numeru REX będzie obowiązkowe w przypadku przesyłek zawierających produkty
pochodzące w rozumieniu umowy UE-UK, których wartość przekracza próg 6 tys. EURO. Jeżeli wartość
wywożonych produktów nie przekracza tego progu, oświadczenie może być sporządzone przez każdego
eksportera, w tym eksportera niezarejestrowanego w bazie REX .
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7/ Ustalenie klasyfikacji, czyli kodu taryfy celnej ( informacja z zintegrowanej taryfy celnej
ISZTAR4) , dzięki któremu znana będzie wysokość należności celno-podatkowych wynikających z
importu, a także ewentualne ograniczenia i zakazy wynikające zarówno z importu jak i eksportu.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami lub mają dodatkowe pytania prosimy o kontakt:
Beata Szachnowska
tel.: 604 931 857
e-mail: beata.szachnowska@taksim-pol.com.pl

Urszula Chwastek-Ancypa
tel.: 509 802 328
e-mail: urszula.chwastek@taksim-pol.com.pl

Maciej Goszczyński
tel: 602767689
e-mail: maciej.goszczynski@taksim-pol.com.pl

W dniu 12-07-2010 roku agencja Celna Taksim-Pol dołączyła do grona firm spełniających wymagania unijnej certyfikacji
Upoważnionego Przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator, AEO).
Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia
systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy odpowiednio środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo
miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Wytyczne do spełnienia wymagań AEO powołują się na międzynarodowe standardy, sprawiając, że ich wdrożenie wiąże się z
potrzebą realizacji wymagań międzynarodowych norm, takich jak ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/PAS 28000 (oraz ISPS).
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