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Jako Państwa brytyjski dostawca znaleźliśmy wspaniałe rozwiązanie, dzięki któremu korzystanie z naszych 
usług po Brexicie jest bardzo proste. 

Nasz przewoźnik, Europa Road, opracował naprawdę skuteczny proces celny, który powinien zminimalizować 
dodatkowe koszty i wyeliminować opóźnienia w tranzycie.  Nazywa to 

  

Ten dokument wyjaśnia, jak to działa i co nasze firmy muszą wspólnie zrobić, aby skorzystać z tego 
rozwiązania. 

Co firma Europa robi inaczej? 

Firma założyła dwie zlokalizowane w strategicznie wybranych miejscach agencje pośrednictwa celnego, które 
będą składały zgłoszenia celne wywozu i przywozu towarów — jedna we Francji, druga w Belgii (jako 
uzupełnienie istniejącej agencji pośrednictwa celnego w Wielkiej Brytanii). 

• Obie agencje posiadają własne konta odroczonych płatności celnych. 

• Francuska i belgijska agencja są zarejestrowane jako globalny przedstawiciel podatkowy ds. podatku 
VAT.  

W połączeniu ze stosowanym przez nie procesem infrastruktura ta pozwoli naszej firmie na eksport z Wielkiej 
Brytanii do UE na zasadzie DDP, upraszczając dostawę towarów do klientów z UE po 1 stycznia 2021 r.  Proces 
został zatwierdzony przez firmę Deloitte. 

  

Dzięki procesowi Europa Flow nasza firma może eksportować do klientów na 
zasadzie DDP (dostarczone, cło opłacone) mimo braku siedziby na terenie 
Unii Europejskiej.  Odbywa się to w następujący sposób. 

Jest to bardzo prosty proces z niewielką liczbą kroków.   

1. Nasza brytyjska firma złoży wniosek o unijny numer EORI — zajmie to tylko kilka dni, a pomoże 
nam w tym firma Europa. 

2. Wyznaczymy firmę Europa jako naszego globalnego przedstawiciela podatkowego ds. podatku 
VAT, który będzie wypełniał procedury celne w zakresie wywozu i przywozu towarów.   

3. Wykorzystamy jej francuskie konto płatności odroczonych, aby opłacić wszelkie należności celne 
po przywozie towarów do UE.   

4. W przypadku eksportu do Państwa utworzy ona zgłoszenie wywozowe w Wielkiej Brytanii 
i zgłoszenie przywozowe we Francji, a cło zostanie opłacone z wykorzystaniem wspomnianych 
kont płatności odroczonych. 

  

...Ale co z podatkiem VAT od importu? 

Nasz proces wykorzystuje wewnątrzunijną procedurę dotyczącą podatku VAT, która tworzy zwolnienie 
z podatku VAT dla towarów wwiezionych do swobodnego obrotu do kraju UE niebędącego krajem 
ostatecznego przeznaczenia na terenie UE — ale tylko w przypadku korzystania z usług globalnego 
przedstawiciela podatkowego ds. podatku VAT.  Jest to zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 138 dyrektywy 
UE w sprawie VAT (znane jako procedura 42-00).   



Dzięki niemu Państwa firma nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku VAT przy imporcie.  Wystarczy 
zgłoszenie zakupu w deklaracji VAT, tak jak robią to Państwo obecnie przy zakupie towarów z Wielkiej Brytanii. 

Taka procedura dotycząca podatku VAT jest stosowana codziennie przez przedsiębiorstwa spoza UE 
przywożące towary do europejskich portów morskich, które mogą nie znajdować się w kraju będącym 
ostatecznym miejscem przeznaczenia towarów. 

Tyle że zamiast, na przykład, towarów z Dalekiego Wschodu importowanych do Rotterdamu w celu 
ostatecznego dostarczenia do Niemiec byłby to towar z Wielkiej Brytanii importowany do Francji w celu 
dostawy do Państwa kraju UE.  Proces ten został zatwierdzony przez zespół specjalistów ds. podatku VAT i ceł 
firmy Deloitte.   

  

Co Państwa firma będzie musiała robić inaczej? 

Krótko mówiąc — nic! Muszą Państwo po prostu zgłosić zakup w swojej deklaracji VAT, tak jak obecnie.  Nic się 
nie zmienia. 

  

Co nasza firma będzie musiała robić inaczej? 

Czeka nas trochę pracy, ale to żaden problem, bo zdajemy sobie sprawę z korzyści dla naszych klientów z UE. 

W przypadku eksportu na zasadzie DDP nasza faktura będzie zawierać odniesienie do procedury VAT 
(procedury 42-00). 

Po prostu zajmiemy się zgłoszeniem wywozowym, zgłoszeniem przywozowym i uregulujemy płatność cła. 

  

Brzmi poważnie, ale proszę się nie martwić. 

Firma Europa, po intensywnej współpracy z Deloitte, zapewniła nas, że rozliczanie podatku VAT w ramach tego 
procesu jest całkowicie zgodne ze wszelkimi przepisami. 

Proces ten wykorzystuje po prostu istniejące europejskie procedury dotyczące podatku VAT w zakresie dostaw 
i nabywania towarów. Tego typu procesy są stosowane na co dzień. 

Krótko mówiąc, połączenie infrastruktury, procedur dotyczących podatku VAT i wspomnianego procesu 
pozwala na zachowanie obecnych warunków handlowych dla przedsiębiorstw z UE, co oznacza, że muszą 
Państwo tylko zgłosić zakup w deklaracji VAT, tak jak zrobiliby Państwo obecnie. 

Proces ten ma również korzystny wpływ na przepływy pieniężne w Państwa firmie, ponieważ nie muszą 
Państwo płacić podatku VAT przy imporcie. 

W przypadku dalszych wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim zespołem ds. globalnej zgodności 
z przepisami VAT, księgowym, specjalistą ds. podatku VAT lub podobnymi ekspertami w Państwa firmie.   

  

Podsumowanie korzyści: 

• W ramach tej procedury Państwa firma nie będzie musiała martwić się o... 

• ustanowienie przedstawiciela celnego (zdajemy sobie sprawę, że dostawy z Wielkiej Brytanii mogą być 
tylko niewielką częścią Państwa działalności i chcemy, aby były one jak najbardziej bezproblemowe); 

• ponoszenie opłat związanych z odprawą celną; 

• obowiązek zapłaty podatku VAT i cła z góry przed dostawą towarów. 

• Wystarczy zgłoszenie zakupu w deklaracji VAT, tak jak robią to Państwo obecnie. 



Proces ten pozwala na zachowanie obecnych warunków handlowych dotyczących podatku VAT mimo zmiany 
ram prawnych po 1 stycznia. 

Będą mogli Państwo odebrać swoje towary bez żadnych opóźnień. 


