
Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję Newslettera DTA. 
Mamy nadzieję, że zarówno przekazywane treści, jak i forma  
graficzna przypadną Państwu do gustu. 
Newsletter będzie ukazywał się co miesiąc przynosząc informa-
cje dotyczące prawa celnego, zmian zachodzących na świecie,  
logistyki oraz samej Grupy DTA. 
Głównym tematem obecnego numeru jest BREXIT - wyjście Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz konsekwencje prawne, jakie 
to niesie dla przedsiębiorców. 

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące newslettera 
prosimy kierować na adres: 

newsletter@dta.com.pl
Dziękujemy i zapraszamy!

Gdyby jednak uznali Państwo, że nie chcą już otrzymywać 
od nas dalszych informacji - łatwo można z nich zrezygno-
wać  pisząc na adres newsletter@dta.com.pl lub klikając w link  
w otrzymanym mailu.

31 stycznia 2020 roku Brexit stał się faktem. 

Tego dnia Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 
Samo wystąpienie z UE nie kończy jednak procesu Brexi-
tu, ponieważ trwa 11-miesięczny okres przejściowy, pod-
czas którego kraj ten w praktyce stał się niegłosującym 
członkiem UE. Formalnie nie jest już w Unii, ale wciąż jest 
członkiem jednolitego unijnego rynku, co oznacza rów-
nież swobodę przepływu osób. Nadal jest też częścią unii 
celnej. 

W czerwcu Wielka Brytania formalnie powiadomiła UE, że 
nie zaakceptuje ani nie będzie starać się o przedłużenie 
trwającego do 31 grudnia 2020 roku okresu przejściowe-
go. W komunikacie przekazanym przez Michaela Gove, 
ministra w rządzie Borisa Johnsona czytamy: „Poinformo-
waliśmy dziś UE, że nie przedłużymy okresu przejściowe-
go. Moment przedłużenia już minął. Pod koniec tego roku 
będziemy kontrolować nasze własne prawa i granice (..)”.
Przekazana w piątek, 12 czerwca informacja jest ważnym 
krokiem w kierunku przygotowania kraju do funkcjono-
wania po 31 grudnia 2020 roku i zamyka wszelkie speku-
lacje odnośnie możliwości przesunięcia daty „pełnego” 
BREXITU.

Na brytyjskich stronach rządowych gov.uk opublikowano 
taryfę celną, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 
r. dla towarów przywożonych z krajów trzecich do Wiel-
kiej Brytanii. Jeśli do tego dnia nie uda się wynegocjować 
i wprowadzić w życie umowy o wolnym handlu, stawki 
podstawowe „erga omnes” będą dotyczyć również towa-
rów importowanych z Unii Europejskiej.
Aktualnie opublikowana na stronach https://www.gov.
uk/trade-tariff taryfa zastąpiła poprzednią, z 2019 roku, 
przygotowaną na wypadek bezumownego wyjścia ze 
struktur Unii Europejskiej.

Etapy wprowadzania kontroli celnych w UK od 1 stycznia 
2021 roku
Kontrole graniczne dla unijnych towarów importowanych 
do Wielkiej Brytanii będą wraz z końcem okresu przejścio-
wego wprowadzone stopniowo, aby w dobie pandemii 
koronawirusa dać przedsiębiorcom więcej czasu na sto-
sowne przygotowania – informuje rządowa strona gov.uk.
W tym celu władze brytyjskie podjęły decyzję o rozłożeniu 
ich w czasie, na trzy etapy w ciągu sześciu miesięcy:
• od stycznia 2021 r. kontrolom będą podlegały jedynie to-
wary takie jak alkohole oraz wyroby tytoniowe. Będą rów-
nież przeprowadzane kontrole fizyczne roślin oraz żywych 
zwierząt w miejscach ich przeznaczenia. Przedsiębiorcy 
importujący standardowe towary (obejmujące wszystko, 
od odzieży po sprzęt elektroniczny), będą musieli przy-
gotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak 
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prowadzenie wystarczającej dokumentacji importowa-
nych towarów i będą mieli do sześciu miesięcy na wypeł-
nienie zgłoszeń celnych. Cła będą musiały być płacone za 
cały przywóz, jednakże płatności można będzie odroczyć 
do momentu złożenia zgłoszenia celnego;
• od kwietnia 2021 r. wszystkie produkty pochodzenia 
zwierzęcego jak mięso, karma dla zwierząt domowych, 
miód, mleko lub produkty jajeczne oraz wszystkie podle-
gające regulacjom rośliny i produkty roślinne będą wyma-
gały wstępnego zgłoszenia urzędnikom oraz odpowiedniej 
dokumentacji zdrowotnej;
• od lipca 2021 r. importerzy wszystkich rodzajów towa-
rów będą podlegali kontrolom granicznym oraz formalno-
ściom celnym.

BREXIT w kontekście umów o wolnym handlu.
Po 31 grudnia 2020 r. Umowy handlowe zawarte przez 
Unię Europejską nie będą miały zastosowania do Wiel-
kiej Brytanii. W związku z tym Zjednoczone Królestwo 

zdążyło już podpisać około 20 własnych umów, a kilkana-
ście kolejnych jest w trakcje negocjacji. Zapewni to cią-
głość relacji handlowych dla brytyjskich przedsiębiorstw 
z wieloma krajami świata. Zjednoczone Królestwo stara 
się jednak „odtworzyć” obowiązujące w UE umowy. Za-
pewniłoby to ciągłość relacji handlowych dla brytyjskich 
przedsiębiorstw z wieloma krajami świata. Jeśli się to nie 
uda i umowy o wolnym handlu nie wejdą w życie, handel 
z Wielką Brytanią będzie odbywał się na warunkach WTO, 
ponieważ z końcem roku umowy handlowe UE przestaną 
mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii.
W przygotowaniu jest również umowa o wolnym handlu 
między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Obecnie ma 
ona status „wersji roboczej”. Otwartym pozostaje więc 
pytanie czy w tak krótkim czasie jak 6 miesięcy uda się 
przygotować wersję ostateczną, a następnie zaimplemen-
tować jako obowiązujący akt prawny. Jeśli się to nie uda, 
handel z Wielką Brytanią będzie odbywał się na warun-
kach WTO.

Więcej o problematyce Brexitu dowiesz się na naszej stronie internetowej: https://dta.com.pl/brexit/

Eksport w skrócie:
• rejestracja w usłudze e – Klient i otrzymanie nr EORI.
• złożenie zgłoszenia wywozowego, procedura tranzytu.
• wybór sposobu składania zgłoszenia eksportowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, 

samodzielnie)

Import w skrócie:
• rejestracja w usłudze e –Klient i otrzymanie nr EORI.
• wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych: tranzyt, dopuszczenie do obrotu, 

procedury specjalne oraz ocena czy sprowadzane towary podlegają obowiązkowi złożenia przywozowych deklaracji 
skróconych.

• wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, 
samodzielnie)

• ustalenie klasyfikacji towarowej i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
• opłacenie lub zabezpieczenie należności celnych i podatkowych.

UE stosuje również niektórego rodzaju ograniczenia w obrocie międzynarodowym, które nie wynikają stricte z unijnej 
polityki handlowej, a są motywowane innymi względami, jak np. ochrona zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwo obywa-
teli, utrzymanie międzynarodowego pokoju, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska itp.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami:
Całodobowa infolinia – 661 772 577

Skontaktuj się z naszym ekspertem: brexit@dta.com.pl tel. 695 776 277

Wielka Brytania jako kraj nieunijny będzie podlegała wszelkim stosowanym przez Unie Europejską ograniczeniom.



Rozszerzenie możliwości rozliczania 
podatku VAT w deklaracji od 1 lipca 2020

Z dniem 1 lipca 2020 roku do ustawy o podatku od 
towarów i usług wprowadzono możliwość rozlicza-
nia podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio  
w deklaracji VAT dla podatników zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać 
zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośrednie-
go lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

W praktyce oznacza to:
• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podat-
ku VAT z tytułu przywozu towarów dla importerów  
z Polski;
• rozliczanie podatku VAT w deklaracji podatkowej, 
przez co importer może szybciej obracać swoim ka-
pitałem. Nie musi „zamrażać” środków pieniężnych  
w kwotach VAT-u w urzędach skarbowych;
• możliwość skrócenia czasu odprawy celnej w związ-
ku z posiadaniem przez agencję celną DTA statusu 
Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Przedsiębiorców zainteresowanych tą formą rozli-
czeń zapraszamy do kontaktu oraz współpracy z wy-
branym oddziałem:
https://dta.com.pl/grupa-dta/oddzialy/
tel. 71 33 43 626, e-mail: vat7@dta.com.pl

8 czerwca 2020 roku została ratyfikowana przez rząd 
Wietnamu umowa o wolnym handlu z Unią Euro-
pejską (EVFTA). Zakłada ona zniesienie prawie 99 
procent ceł między UE a Wietnamem. Umowa EVFTA 
została już ratyfikowana przez Parlament Europejski 
w dniu 12 lutego. Na stronach Komisji Europejskiej, 
w Dzienniku Urzędowym Nr 207/2020 ogłoszono, że 
wchodzi ona w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.
Dla przypomnienia, Wietnam dotychczas należał do 
grupy krajów, beneficjentów systemu GSP. Do 30 
czerwca objęty był okresem przejściowym dotyczą-
cym implementacji systemu zarejestrowanych eks-
porterów REX.

* * *
Na stronach Komisji Europejskiej opublikowano in-
formację dotyczącą przedłużenia okresu przejścio-
wego dla stosowania systemu REX w ramach GSP.
W komunikacie czytamy, że w dniu 5 czerwca 2020 
r. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyjęciu 
rozporządzenia wykonawczego w celu przedłużenia 
okresu przejściowego na stosowanie systemu zareje-
strowanych eksporterów (REX) w niektórych krajach 
będących beneficjentami ogólnego systemu prefe-
rencji (GSP). 
Nowe zasady zostały wprowadzone, ponieważ pan-
demia COVID-19 doprowadziła do poważnych trud-
ności w dotrzymaniu przez niektóre kraje terminu 30 
czerwca 2020 r. na zastosowanie systemu REX. Kraje 
będące beneficjentami GSP, których dotyczy rozpo-
rządzenie, to te, które zaczęły stosować system REX 
od 1 stycznia 2019 r. i dla których okres przejściowy 
miał zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2020 r. Kra-
je będące beneficjentami GSP zainteresowane możli-
wością przedłużenia okresu przejściowego powinny 
powiadomić KE najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 r.
Dla przypomnienia, krajami, które nie „zdążyły” jesz-
cze wdrożyć systemu REX są: Bangladesz, Burkina 
Faso, Kambodża, Wyspy Zielonego Przylądka, Haiti, 
Indonezja, Kirgistan, Lesotho, Madagaskar, Maureta-
nia, Mongolia, Filipiny, Senegal, Tadżykistan, Uzbeki-
stan oraz Wietnam. 



Stosowanie systemu REX do wywozu z UE w ramach 
umowy przejściowej UE-ESA od 1.09.2020
Od dnia 1 września 2020 r. wywóz z UE do państw 
Afryki Wschodniej i Południowej (AWP) w ramach 
umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym 
między Unią Europejską a państwami AWP korzysta-
nie z preferencyjnego traktowania taryfowego prze-
widzianego w przejściowej umowie o partnerstwie 
gospodarczym będzie możliwe wyłącznie po przed-
łożeniu deklaracji na fakturze sporządzonych:
• przez eksporterów zarejestrowanych w unijnym
systemie REX
• lub przez dowolnego eksportera dla każdej przesył-
ki, której łączna wartość nie przekracza 6 000 EUR.
Od tego dnia świadectwa przewozowe EUR.1 lub de-
klaracje na fakturze sporządzone przez upoważnio-
nych eksporterów nie będą akceptowane przez pań-
stwa ESA.
Państwa ESA stanowią: Mauritius, Madagaskar, Se-
szele, oraz Zimbabwe.

Z dumą ogłaszamy, że w naszych magazynach w sys-
temie E-Bramy dodaliśmy funkcję bramki SMS, która 
generuje powiadomienia dla kierowców, którzy zo-
stali zaawizowani na obiór towarów z Naszych ma-
gazynów.
Skąd taki pomysł? W przeszłości często kierowca 
marnował swój czas ponieważ nie posiadał numeru 
awizacji więc przyjeżdżając pod magazyn odsyłany 
był z administracji „z kwitkiem” po czym musiał kon-
taktować się ze spedytorem prosząc o wspomniany 
numer awizacji, a co więcej - spedytor musiał kon-
taktować się z klientem co oczywiście zajmowało 
mnóstwo czasu i generowało wszystkim niepotrzeb-
ny nakład pracy - wstrzymując kierowcę, który za-
zwyczaj jest niczemu winny.
Znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu! Podczas 
utworzenia zlecenia awizacji w Naszym systemie kie-
rowca na wskazany numer telefonu automatycznie 
dostaje z E-Bramy powiadomienie SMS z pakietem 
najważniejszych informacji tj.: miejscem załadunku,  
datą oraz godziną odbioru, numerem awizacji.
Zakres powyższych danych pozwala kierowcy zała-
twić bardzo sprawnie formalności administracyjne, 
dosłownie w ciągu kilku minut - po czym udaje się na 
załadunek pod wskazaną rampę.

E-BRAMA

Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl

https://www.facebook.com/DTAagencja/
https://www.youtube.com/channel/UCcMgNBDK3jRWB1mwzy3R2Fg
https://www.instagram.com/dtaagencjacelna/
https://www.linkedin.com/company/dta-agencja-celna/



