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Wstęp
Raport został przygotowany przez zespół ekspertów
z Kancelarii Radców Prawnych Konieczny Wierzbicki.
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Z

jednoczone Królestwo (UK) wystąpiło z Unii Europejskiej (UE) 31 stycznia 2020. 31 grudnia 2020
zakończył się okres przejściowy, w trakcie którego obowiązywało w Wielkiej Brytanii, poza nie-

licznymi wyjątkami, zarówno prawo jak i orzecznictwo unijne, włączając to przepisy imigracyjne
i celne. Wraz z hukiem odkorkowywanego szampana w noc sylwestrową przestało formalnie obowiązywać na terenie UK prawo unijne. Jednocześnie w ostatnich dniach okresu przejściowego negocjatorzy unijni i brytyjscy zdołali zawrzeć ponad 1200-stronicową umowę o handlu i współpracy.
Przystosowanie się do wprowadzonych rozwiązań (i do tych, których nie udało się ustalić w przedmiotowej umowie, a które mają być negocjowane w przyszłości) może stanowić wielkie wyzwanie
dla biznesu transgranicznego.

Problemem w przedłużających się negocjacjach nad

na terenie UE. Kontrowersje dotyczyły również innych

umową była znaczna rozbieżność interesów – Brytyj-

aspektów istotnych z punktu widzenia obu stron, takich

czycy byli zainteresowani klasyczną umową o wolnym

jak rybołówstwo na wodach brytyjskich czy udział UK

handlu (Free Trade Agreement) likwidującą bariery cel-

w programach unijnych. Ostatecznie porozumienie

ne, natomiast odrzucali możliwość harmonizacji swo-

udało się zawrzeć, nie objęło ono jednak wielu zagad-

ich przepisów, w tym sanitarnych i środowiskowych,

nień kluczowych dla dalszej współpracy, takich cho-

z prawem unijnym. Z kolei UE była skłonna do otwo-

ciażby jak regulacja transgranicznego świadczenia

rzenia rynku na UK jedynie pod warunkiem podtrzy-

usług. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagad-

mania przez Wielką Brytanię standardów unijnych.

nienia, które znalazły się w umowie oraz te, które będą

Wynikało to po pierwsze z konieczności zapewnienia

dopiero wymagać dalszych negocjacji.

uczestnikom wymiany handlowej zdrowej konkurencji
na zasadzie równych szans (level playing field), po drugie z konieczności ochrony rynku unijnego przed importem produktów o standardach niższych niż wymagane
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Najważniejsze
ustalenia
Zlikwidowanie ceł
i ograniczeń ilościowych

G

dyby nie to postanowienie, handel między UK
i UE odbywałby się na zasadach Światowej Orga-

nizacji Handlu, zgodnie z ustalonymi przez obie strony
stawkami celnymi. Zwolnienie dotyczy jednak jedynie
towarów spełniających określone reguły pochodzenia.
Dla przedsiębiorców istotny może być fakt, że wiele towarów, dla wytworzenia których stosuje się materiały
spoza UE i UK, może nie kwalifikować się do zwolnień
celnych. Jednocześnie spodziewać możemy się barier
innych niż celne związanych z odmiennymi regulacjami
panującymi w przyszłości w UE i UK (dotyczy to chociażby przepisów sanitarnych). Co więcej, podmioty
gospodarcze dokonujące wymiany handlowej między
UK i UE muszą zarejestrować się na Platformie Usług
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyskać
numer EOR, jeżeli nie prowadziły wcześniej wymiany
z krajami spoza UE.

Transfer danych
osobowych z EOG
do UK

Transfer danych
osobowych z UK
do EOG

Z

P

abrakło w umowie kompleksowej regulacji, ale
aż do wydania przez Komisję Europejską decy-

zji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony UK nie

odobnie jak w przypadku transferu danych z EOG
do UK, brak jest dotychczas szerokiej regulacji

w tym zakresie, brytyjski urząd kontroli uznaje jednak

będzie uznawana za kraj trzeci w kontekście transferu

automatycznie poziom ochrony panujący w EOG za

danych (maksymalnie do 1 lipca 2021).

adekwatny.
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„

„Przedsiębiorcy dokonujący wymiany handlowej między UK i UE
powinni liczyć się z dodatkowymi
barierami i opłatami związanymi
z rozdzieleniem regulacji panują-

„

Postanowienia dotyczące
przewozu towarów drogą
lądową

T

ransfer towarów między UK i UE będzie możliwy,
jednak z ograniczeniami w liczbie dozwolonych

przewozów kabotażowych i transgranicznych.

cych w Unii Europejskiej i Wielkiej
Brytanii oraz niedostatecznym
unormowaniem tak istotnych

obszarów jak chociażby tran-

sgraniczne świadczenie usług.
Ograniczenia dotkną również

liczby dozwolonych przewozów
kabotażowych i cross-trade, co

w efekcie może doprowadzić do

utrudnień w przewozie towarów
na terenie UK i UE.”

Ogólne postanowienia
w zakresie zdrowej
konkurencji i równych
szans

S

trony zobowiązują się do podtrzymania wysokich
standardów, ale bez obowiązku zachowania ściśle

określonych ram prawnych. Ewentualne odstępstwa
(np. obniżenie standardów w zakresie ochrony środowiska czy praw socjalnych) mogą skutkować wszczę-

– mówi Cyprian Liske, prawnik w Konieczny

ciem procedury rozwiązywania sporów i podjęciem

Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych,

przez drugą stronę środków zaradczych.

specjalizujący się w sprawach międzynarodowych i imigracyjnych.

Podsumowanie

B

rexit stanowi wielkie wyzwanie dla biznesu transgranicznego. Mimo zlikwidowania

ceł na towary z UE, wiele produktów może nie
kwalifikować się do zwolnień celnych z powodu
restrykcyjnych reguł pochodzenia. Wątpliwości
może wzbudzać w przyszłości także kwestia
transferu danych osobowych z EOG do UK.

Zmiany
na granicach.
Eksport, import
i migracja
Kontrole graniczne i celne

W

racają kontrole graniczne, konieczność składania deklaracji importowych i eksportowych,

a w zakresie przepływu osób – od października 2021
roku nie będzie już można wjeżdżać na teren UK przy
użyciu europejskich dowodów tożsamości (konieczne
będą paszporty).

Specjalny status Irlandii
Północnej. Eksport towarów i cła na granicy z UE

W

znacznym zakresie odrębnym statusem cieszyć będzie się granica pomiędzy Irlandią Pół-

nocną i Republiką Irlandii. Na mocy protokołu z 2019 r.
granica kontroli celnej będzie miała miejsce od strony
prawnej pomiędzy Irlandią Północną i Republiką Irlandii, ale efektywnie Irlandia Północna będzie „punktem
wejścia” do strefy celnej UE, a co za tym idzie rzeczywista granica kontroli celnej zostanie poprowadzona
na Morzu Irlandzkim. UK będzie pobierać cła w imieniu

wymianę handlową między UK i UE w ogólności niwe-

UE na towary objęte ryzykiem ich dalszego eksportu do

luje problem ich pobierania na granicy między Irlandią

Republiki Irlandii, przy czym w przypadku ich pozosta-

i Irlandią Północną, wciąż jednak konieczne będą kon-

nia w Irlandii Północnej przedsiębiorstwa będą mogły

trole oraz weryfikacja czy towary mogą być kwalifiko-

następnie cła odliczyć. Wprawdzie likwidacja ceł na

wane do zwolnienia zgodnie z regułami pochodzenia.
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Imigracja do UE

Imigracja do UK

N

W

a poziomie unijnym ustalane są warunki konieczne do uzyskania prawa pobytu, ale poszczególne

kraje członkowskie mogą regulować liczebność przyj-

UK wprowadzony został nowy systemu punktowy na wzór tego panującego w Australii.

Punkty będą przyznawane potencjalnym migrantom

mowanych pracowników. Dyrektywy w zakresie re-

przede wszystkim w zależności od ich wykształcenia,

gularnej imigracji prawdopodobnie nie ulegną w naj-

zdolności posługiwania się językiem angielskim, kwali-

bliższym czasie poważnym zmianom, a co za tym idzie

fikacji zawodowych oraz spodziewanego wynagrodze-

relokacja pracowników z UK do UE będzie przebiegać

nia. Regulacja zmierza do odcięcia dopływu tak zwanej

dokładnie tak samo jak w przypadku obywateli innych

„niewykwalifikowanej siły roboczej”. Bez wizy możliwe

państw trzecich niebędących członkami UE. Za proce-

będą krótkie wizyty trwające do 6 miesięcy (np. w ce-

dury legalizacji pobytu i zatrudnienia są odpowiedzial-

lach turystycznych, badawczych, biznesowych). Oby-

ne poszczególne państwa członkowskie. Przy poby-

watele UE obecnie legalnie przebywający w UK będą

cie powyżej 90 dni przypadających na okres 180 dni

musieli zaktualizować swój status poprzez uzyskanie

obywatele UK będą musieli uzyskać odpowiednią wizę

„statusu osiedlonego” (settled status). Czas na złożenie

– zwykle krajową typu D – a następnie pozwolenie na

wniosku jest do 30 czerwca 2021 roku.

pobyt i pracę w ramach procedur krajowych.
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„

Regulacja usług

„Brexit stał się źródłem dużej
niepewności, zwłaszcza wśród
Polaków pracujących lub planujących podjęcie zatrudnienia w

„

Wielkiej Brytanii. Zanim podej-

mą decyzję o swojej przyszłości

zawodowej na brytyjskiej ziemi,

U

mowa nie zawiera szczegółowych postanowień
związanych z regulacją eksportu i importu usług

pomiędzy UK i UE, a także nie ustanawia jeszcze
wzajemnego uznawania kwalifikacji. To oznacza, że
przedstawiciele określonych zawodów będą musieli
niezależnie spełnić wymogi zarówno w UK, jak i w UE.
Umowa nie stanowi samodzielnie decyzji dotyczącej
równoważności ram prawnych i nadzorczych, a co za

powinni koniecznie zapoznać

tym idzie rynek UK i UE może być ograniczony dla pod-

się z nowym systemem punkto-

miotów niezarejestrowanych w danym państwie. Brak

wym, który będzie weryfikować

możliwość rozpoczęcia kariery w

dalszych postanowień związanych z regulacją usług
może być szczególnie dotkliwy dla rynku usług finansowych.

Wielkiej Brytanii. Oceniane bę-

dzie m.in. ich wykształcenie, znajomość języka angielskiego czy
spodziewane wynagrodzenie”

Podsumowanie

– twierdzi Cyprian Liske, prawnik w Konieczny
Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych,
specjalizujący się w sprawach międzynarodowych i imigracyjnych.

Z

miany, które czekają nas po Brexicie to m.in.
powrót kontroli granicznych czy obowiązek

składania deklaracji eksportowych i importowych. Do 30 czerwca 2021 roku obywatele UE
przebywający w Wielkiej Brytanii będą musieli
zaktualizować swój pobyt uzyskując tzw. status
osiedlonego. Relokacja pracowników z UK do
UE będzie przebiegać na zasadach ogólnych, co
wymuszać będzie pozyskiwanie odpowiednich
wiz i pozwoleń pobytowych. Z kolei chcąc uzyskać zatrudnienie w UK będzie trzeba się liczyć
z nowym punktowym systemem imigracyjnym,
którego celem jest ograniczenie dostępu „niewykwalifikowanej siły roboczej” do rynku brytyjskiego.

Co nowego
w podatkach
i ubezpieczeniach?
Polityka podatkowa

UK

nie będzie musiała stosować się do unijnych
wytycznych w zakresie stawek podatkowych

i wyłączeń, a umowa nie narzuca zachowania tych samych ram prawnych. Może to zwiastować zmiany zarówno w konstrukcji podatków pośrednich, takich jak
VAT, jak i bezpośrednich, takich jak CIT.

VAT – towary

I

mport towarów pochodzących z UK nie będzie już
kwalifikowany jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie

Towarów. Oznacza to, że towary te będą traktowane
jak towary importowane spoza UE, a co za tym idzie,
VAT będzie trzeba uiścić już w momencie importu,

o ile zastosowania nie znajdzie procedura uproszczona. Wzrośnie również podstawa opodatkowania, ponieważ wliczone do niej zostaną cła, które oczywiście
nie obowiązują, gdy towar przekracza granice państw
wewnątrz UE. Zmiany mogą wiązać się ograniczeniami
w płynności finansowej (cash flow) podatników zobowiązanych do uiszczania VAT już w momencie odbioru
towarów. Jeżeli chodzi o towary importowane do UK,
Wielka Brytania zaproponowała program „Postpone
VAT Accounting (PVA)”, który umożliwia przedsiębiorcom ujęcie VAT w deklaracji bez konieczności opłacenia
go bezpośrednio w momencie importu.
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One-Stop Shop
i sprzedaż wysyłkowa

VAT
– usługi

F

W

irmy brytyjskie odczują zmiany również po wprowadzeniu na terenie UE nowego systemu OSS

(One-Stop-Shop) uwzględniającego sprzedaż wysył-

zakresie opodatkowania usług różnica nie będzie tak wyraźna z racji zbliżenia zasad obo-

wiązujących wewnątrz Unii do zasad opodatkowa-

kową towarów. Konsumenci zakupujący towary bez-

nia usług pochodzących z krajów trzecich. Co jednak

pośrednio z UK powinni pamiętać, że będą one musiały

istotne, Wielka Brytania nie będzie już mogła korzystać

być opodatkowane i oclone (po wejściu w życie zmian

z systemu VAT Mini One Stop Shop (MOSS), utworzo-

związanych z e-commerce nie będzie już na terenie UE

nego w UE dla usługodawców z zakresu usług cyfro-

dopuszczalnego zwolnienia VAT dla towarów o warto-

wych. System MOSS obejmuje usługi telekomunikacyj-

ści do 22 euro w sprzedaży B2C spoza krajów UE).

ne, usługi nadawcze radiowe i telewizyjne oraz usługi
świadczone drogą elektroniczną i pozwala na świadczenie usług z tego zakresu bez konieczności rejestracji
w każdym z państw UE. Po wystąpieniu z UE Wielka
Brytania nie będzie już mogła korzystać z tego systemu, co za tym idzie, brytyjscy usługodawcy objęci dotychczas systemem MOSS będą musieli zarejestrować
się w każdym z krajów członkowskim, w którym świadczą swoje usługi, z kolei usługodawcy unijni powinni
zarejestrować się oddzielnie w UK.

Akcyza

O

bowiązujące przepisy unijne precyzują przez
kogo i kiedy akcyza ma być opłacona – co do za-

sady po dopuszczeniu do konsumpcji, co ma szczególne znaczenie przy transgranicznej sprzedaży alkoholi
(nie zawsze akcyzę opłaca producent). Przedsiębiorcy z UK nie będą już mogli korzystać z systemu EMCS
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
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„

„Dotychczasowy system podatkowy, na którym opierało się
Zjednoczone Królestwo, będzie
podlegał wielu przeobrażeniom.

„

Zmiany w tym obszarze odczują
nie tylko przedsiębiorcy eksportujący i importujący towary

i usługi z UE do UK i z UK do UE,

Zabezpieczenie społeczne

O

gólną zasadą, ujętą w umowie, jest podleganie
przez pracowników ubezpieczeniom społecznym

w miejscu zatrudnienia. Dla pracowników delegowanych od stycznia 2021 składki będą odprowadzane
w państwie wysyłającym zgodnie z zasadami unijnymi o ile w wymaganym instrukcyjnie terminie państwo
członkowskie notyfikuje taki zamiar Komisji Europejskiej, a następnie UE skieruje notyfikację do Wielkiej

ale również zwykli konsumenci,

Brytanii, która nie zgłosi sprzeciwu. W ten sposób może

którzy będą płacić więcej za pro-

rozpocząć się okres przejściowy w zasadach rozlicza-

dukty nabywane bezpośrednio

z Wielkiej Brytanii. Zmiany mogą

nia ubezpieczeń społecznych trwający nawet do 15 lat.
Tymczasem zaświadczenia A1 wydane do końca 2020
roku zachowują ważność.

znacząco dotknąć również usłu-

godawców telekomunikacyjnych

dotychczas korzystających z systemu MOSS.”

– mówi mec. Łukasz Wieczorek, radca prawny
w Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców
Prawnych, kierujący zespołem TMT.

Podsumowanie

W

ielka Brytania nie musi już przestrzegać
unijnych wytycznych w zakresie podat-

ków. Nowym obowiązkiem będzie konieczność
uiszczenia VAT za produkty z UK już podczas ich
importu i niemożliwość zakwalifikowania takich
transakcji jako Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów. Brexit to również większe koszty związane z zakupem towarów dla klientów
z UE, kupujących w brytyjskich sklepach internetowych.

Kompleksowe
usługi prawne
dla firm
i przedsiębiorstw

J

ako

Kancelaria

radców

prawnych

Konieczny,

Wierzbicki świadczymy usługi z zakresu doradz-

twa podmiotom gospodarczym w obszarze szeroko
rozumianego prawa IT, gospodarczego, budowlanego,
własności intelektualnej, korporacyjnego oraz prawa
cywilnego. https://koniecznywierzbicki.pl/pl/oferta/

D

ynamiczny zespół prawników z naszej Kancelarii
dzięki bardzo dobrej znajomości prawa między-

narodowego oraz biegłej znajomości języków obcych,
odnosi sukcesy nie tylko w transakcjach krajowych ale
również międzynarodowych. https://koniecznywierzbicki.pl/pl/zespol/

O

bsługujemy firmy na całym świecie. Nasi klienci
prowadzą swoje biznesy w ponad 30 krajach na

4 kontynentach. świadczymy usługi w 5 językach.
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Nagrody
2020

2019

2018

Ze względu na pandemię

W tej edycji rankingu dzienni-

Kancelaria Konieczny Wierz-

i związany z nią kryzys gospo-

ka „Rzeczpospolita” Kancela-

bicki została nagrodzona

darczy, rok 2020 był czasem

ria Konieczny Wierzbicki zo-

w największym, ogólno-

wielu wyzwań w sferze bizne-

stała doceniona w kategorii:

polskim rankingu kancelarii

sowej. Przyniósł on aż trzy

Lider w dziedzinie prawa

prawniczych organizowanym

znaczące nagrody dla Kance-

nieruchomości.

przez dziennik „Rzeczpospolita” w kategorii: Kancelaria,

larii.
W opinii jury, Kancelaria -

która przy obsłudze transak-

Ogromnym sukcesem było

niczym największe podmioty

cji wykazała się wyjątkowym

otrzymanie tytułu lidera firm

z tej branży - potrafi skutecz-

kunsztem działania.

w międzynarodowym rankingu

nie osiągać wyznaczone cele.

Legal 500 w kategorii

Eksperci docenili też nasze

Kapituła konkursu doceniła

„Technologie, media, komuni-

zasługi w rozwiązywaniu

obsługę transakcji polegają-

kacja” za obsługę transakcji

sporów z zakresu użytkowa-

cej na udzieleniu licencji na

z zakresu nowych technologii,

nia wieczystego.

system informatyczny LiveBank24 produkcji Ailleron

indywidualne podejście do
Klientów oraz wysokie kom-

Jako rekomendowany praw-

S.A. oraz na wdrożeniu tego

petencje w obszarze spraw

nik został wskazany współ-

rozwiązania w 16 bankach

międzynarodowych.

założyciel i partner zarządza-

grupy Citi Bank w krajach Azji

jący Kancelarii, radca prawny

i Europy. Przyznana nagroda

Marcin Wierzbicki.

to powód do dumy, tym bar-

Po raz kolejny także dziennik

dziej, że Kancelaria otrzymała

„Rzeczpospolita” docenił Kancelarię Konieczny Wierzbicki.

W 2019 Kancelaria Konieczny

ją już przy pierwszym udziale

Tym razem znalazła się ona

Wierzbicki otrzymała jeszcze

w rankingu.

wśród 5 najlepszych prawni-

jedno wyróżnienie w rankingu

czych firm w Małopolsce.

dziennika „Rzeczpospolita”
w kategorii „Technologie,

Otrzymała również wyróżnie-

media, komunikacja” jako:

nie od dziennika za sprawne

Kancelaria rekomendowa-

dostosowanie się do potrzeb

na w TMT. Indywidualnym

rynku podczas epidemii

wyróżnieniem w ramach tego

Covid-19.

obszaru prawa nagrodzono
także drugiego współzałożyciela i partnera zarządzającego Kancelarii – radcę prawnego Michała Koniecznego.
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Raport został przygotowany przez zespół ekspertów
z Kancelarii Radców Prawnych Konieczny Wierzbicki.
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