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18 PAŹ ‘19
Premier zawiera 
nowe 
porozumienie ws. 
Brexitu do 
zatwierdzenia 
przez Parlament

31 GRU ’20
Koniec okresu 
przejściowego

Okres przejściowy

1 STY ‘21
Okresowe obowiązywanie 
nowych reguł handlowych.

30 GRU ‘20
Parlament UK 
ratyfikuje 
porozumienie

STY ‘21
Parlament UE 
ratyfikuje 
porozumienie

28-30 GRU ‘20
Tymczasowe 
zatwierdzenie 
porozumienia przez UE 

Kalendarz Brexit:
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Porozumienie o handlu i współpracy między EU 
a UK (TCA)

Ogłoszone 24 grudnia 2020 roku porozumienie o handlu i współpracy między UE i 

UK (TCA) zapewnia większą przejrzystość transakcji handlowych UK i UE od 

zakończenia okresu przejściowego. Podczas, gdy nasze zespoły pracują nad 

szczegółami porozumienia, przedstawiamy poniżej zasadnicze wymogi dotyczące 

przesyłek, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

 Między Wielką Brytanią a Unią Europejską wymagane są deklaracje celne i tym 

samym faktury handlowe lub proforma.

 Porozumienie o handlu i współpracy między UE a UK (TCA) oznacza, że w 

większości przypadków opłaty celne nie będą miały zastosowania, gdyż dla 

towarów przesyłanych z UE do UK (lub odwrotnie) potwierdzona zostanie 

zerowa stawka celna. Jest to jednak uzależnione od potwierdzenia reguł 

pochodzenia na etapie wysyłki. Należy zauważyć, że pobierany nadal będzie 

podatek VAT.

 Zmiany w przepisach brytyjskich dotyczących podatku VAT będą nadal 

wdrażane.

 Szczegóły dotyczące handlu z Irlandią Płn. zostały zatwierdzone dn. 31 grudnia 

2021.



RESZTA UE

BRAK KONTROLI

BRAK KONTROLI

KONTROLA

BRAK KONTROLI

PODEJŚCIE 
TYMCZASOW

E 

*bieżące założenia robocze

W grudniu 2020 r. Wspólny Komitet UK-UE ds. Wystąpienia z UE osiągnął porozumienie w sprawie 
wdrożenia protokołu dotyczącego Irlandii Płn. Porozumienie to nie zostało zmienione przez umowę o handlu 
i współpracy między UK a UE. 

Dalsze wytyczne dotyczące przepływu przesyłek opublikowano w dniu 31 grudnia. Określają one: 

• 3-miesięczne, tymczasowe podejście do stosowania wymogów dotyczących deklaracji dla przesyłek 
transportowanych przez przewoźników ekspresowych z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej. Umożliwi 
to dalszy transport przesyłek, tak jak obecnie, do dnia 31 marca 2021 r. 

• W przypadku towarów o wartości GBP 135 lub wyższej, odbieranych przez firmy północnoirlandzkie (z 
Wielkiej Brytanii) deklaracja musi być złożona przez odbiorcę w ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
towaru. Spodziewane jest uzyskanie dodatkowych informacji o sposobie składania tej deklaracji. Firmy z 
Irlandii Północnej zachęca się jednak do zapisania się do Trader Support Service (biuro obsługi 
handlowców) i przechowywania tam faktur za otrzymane towary. 

• Deklaracji mogą wymagać wyroby akcyzowe oraz zastrzeżone i towary zakazane wysłane z Wielkiej 
Brytanii do Irlandii Północnej.

• Przesyłki z Irlandii Płn. do Wielkiej Brytanii: większość towarów nie będzie wymagać nowych procesów 
celnych. Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji towarów z Irlandii Północnej są dostępne tutaj. 

• Przepływ przesyłek między Irlandią Płn. a Wielką Brytanią: nie są wymagane żadne deklaracje celne; 
tego typu przepływy traktuje się  jako wewnętrzne przepływy UE.

Pełne wytyczne są dostępne tutaj.

Przepływ towarów między Irlandią Płn. a Wielką Brytanią
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https://www.gov.uk/guidance/moving-qualifying-goods-from-northern-ireland-to-the-rest-of-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/sending-parcels-between-great-britain-and-northern-ireland-from-1-january-2021


Jako międzynarodowi specjaliści już mamy silną pozycję dzięki 

istniejącym zespołom celnym, efektywnej sieci międzynarodowych 

połączeń i i ogromnemu doświadczeniu w handlu międzynarodowym.

Dokonujemy znacznych i ciągłych inwestycji w celu utrzymania jakości 

usług przez cały czas. Dedykowane grupy zadaniowe w Wielkiej Brytanii i 

Europie od 2016 roku oceniają każdy aspekt Brexitu, biorąc pod uwagę 

wszystkie konsekwencje i zagrożenia.

Nasze plany i działania opieramy na dostępnych informacjach. Jeżeli 

wymogi będą się zmieniały bedzięmy się przystosowywali. Niektóre 

czynniki są poza naszą kontrolą i mogą oddziaływać na całą branżę.

Będziemy współpracować, aby sprostać tym wyzwaniom i będziemy 

informować o wszelkich zmianach. Nadal chcemy zapewniać doskonałą 

obsługę naszych Klientów.

DHL Express jest gotowy
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2. NASZE DZIAŁANIA
I JAK MOŻEMY POMÓC



Jako specjaliści międzynarodowi mamy już ugruntowaną pozycję

Co nas wyróżnia? Specjalistyczna wiedza celna i infrastruktura dają nam stabilność, którą możemy zaoferować w 2021 roku:

3000+
dedykowanych 

specjalistów celnych

50+ milionów
transakcji celnych rocznie

60+
składów celnych w UE i Wielkiej 

Brytanii

AEO
DHL ma status 

Upoważnionego Podmiotu 
Gospodarczego

CO TO JEST AEO?

 Status Upoważnionego Podmiotu 
Gospodarczego (AEO) to 
międzynarodowy znak jakości dla firm, 
których procesy celne są zaufane, 
bezpieczne i wydajne

 AEO umożliwia nam wykorzystanie 
uproszczeń w odprawie celnej, co 
ułatwia zwolnienie towarów z odprawy 
celnej i umożliwia odroczone płatności
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Co robi DHL Express, aby przygotować się na Brexit?

Nasze grupy zadaniowe ds. Brexitu w Wielkiej Brytanii i Europie działają od ponad 2 lat, aby zapewnić gotowość operacyjną DHL

DHL Express - robocze 
grupy zadaniowe ds. 
Brexitu

Świadomość bezpieczeństwa i planowanie awaryjne

Wspieranie pracowników, których dotyczą zmiany, 
rekrutacja dodatkowych pracowników 

Kontakt z Klientami, ustalenia operacyjne, kwestie związane z obsługą klienta 

Analiza systemów informatycznych, analiza ryzyka transgranicznego, 
testowanie systemów IT, zarządzanie danymi

Planowanie sieci, węzłów i operacji naziemnych, zarządzanie kwestiami granicznymi

Planowanie ciągłości i plany awaryjne dla sieci lotniczej

Zarządzanie operacjami celnymi i planowanie, w tym rekrutacja, 
szkolenia i ocena nowych wymogów celnych

Globalna grupa 
zadaniowa

Brytyjska grupa 
sterująca i 
strumienie 

robocze

Analiza danych, VAT i cło, obliczenia/pobór należności
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DHL aktywnie angażuje się politycznie

DHL ściśle współpracuje z ustawodawcami UE i Wielkiej Brytanii, aby pomóc im zrozumieć złożoność i konsekwencje warunków Brexitu dla firm, zwracając

uwagę na kwestie i domagając się warunków leżących w interesie naszej organizacji i naszych klientów.

OPŁATY CELNE

 Uproszczone deklaracje

 Śródlądowa odprawa 
wstępna 

 Stosowanie płatności 
okresowych

 Stosowanie 
uproszczonych 
procedur/procesów po 
BREXIT

IMIGRACJA

 Proste 
wymagania 
wizowe dla 
kluczowych 
pracowników

LOTNICTWO

 Członkostwo w Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) i Urzędzie 
Lotnictwa Cywilnego Wielkiej 
Brytanii (CAA) 

 Zawarcie umowy „otwartego 
nieba” między UE a Wielką 
Brytanią i ochrona inwestycji 
obywateli UE u brytyjskich 
przewoźników

 Umowa przewidująca 
wzajemne uznawanie 
bezpieczeństwa ładunku

INSFRASTRUKTURA 
PORTOWA

 Pozwala na kontrolę z 
dala od granicy

 Zmniejszenie liczby 
kontroli

 dla produktów rolno-
spożywczych (towary 
sanitarne i 
fitosanitarne) po obu 
stronach granicy

TRANSPORT DROGOWY

 Utrzymanie obecnego dostępu 
do rynku transportu 
drogowego 

 Brak racjonowania 
międzynarodowych zezwoleń 
na przewóz towarów i 
wzajemnego uznawania praw 
jazdy, kwalifikacji kierowców i 
standardów pojazdów

 Międzynarodowa rejestracja 
przyczepy Light Touch
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Planowanie utrzymania ciągłości

Dopasowanie 
naszych systemów 
i infrastruktury

Zwiększenie naszych 
zasobów aby spełnić 
wymagania Brexitu

a) Zwiększone możliwości pośrednictwa 

celnego na lądzie/w portach

b) Ograniczanie problemów z 

pozwoleniami na transport, aby 

zapewnić dostęp dla kierowców

c) Dodatkowy personel i zasoby w celu 

spełnienia większych wymagań 

dotyczących poboru cła i podatku VAT

a) Zmiany w systemach i narzędziach 

wysyłkowych, aby umożliwić 

transport, jeśli Wielkiej Brytanii będą  

dotyczyć przepisy celne

a) Zwiększona zdolność połączeń w 

Wielkiej Brytanii i całej UE

a) Zwiększenie możliwości sieci w 

celu zapewnienia dodatkowej 

wydajności tam, gdzie to 

możliwe.

b) Jeśli będziesz potrzebować 

dodatkowych usług drogą 

powietrzną, porozmawiaj z 

przedstawicielem handlowym.

a) Dedykowane „Centrum Kontrolne 

Brexit” będzie proaktywnie 

monitorować naszą sieć i plany 

przygotowań do zmian.

b) Nieustannie dokonujemy znacznych 

inwestycji w celu zapewnienia 

możliwie jak najbardziej płynnego 

świadczenia usługi w wymagających 

okolicznościach

Minimalizacja zakłóceń 
w łańcuchach dostaw 
klientów

Zapewnienie jakości 
usług dla naszych 
klientów

1 2 3 4
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3. HOW YOU CAN 
PREPARE YOUR BUSINESS



Przygotowania do nowych wymagań celnych

Prowadzisz już handel poza UE?

 Jeśli prowadzisz obecnie handel poza 
UE, jesteś zaznajomiony z wymogami 
celnymi.

 Informacje w tej sekcji mogą jednak 
mimo tego okazać się pomocne w 
przygotowaniach do Brexitu.

 Zapoznaj się z treścią dotyczącą 
integracji danych celnych, dostępności 
faktury handlowej/proforma, handlu 
elektronicznego i numerów EORI

Oprowadzisz wymianę tylko z krajami Unii Europejskiej?

 Jeśli obecnie wysyłasz towary tylko na terenie UE, nadszedł czas, aby zapoznać się 
z procedurami celnymi.

 LISTA KONTROLNA (patrz następny slajd) ma na celu wskazanie obszarów, w 
których odprawa celna może przebiegać sprawniej po Brexicie.

 Sugerujemy skontaktowanie się z Brytyjsko-Polska Izbą Handlową (BPCC) w celu 
uzyskania porady na temat wszelkich formalności wymaganych dla produktów -
mogą one na przykład dostarczyć certyfikaty pochodzenia (COO) lub karnety ATA.

 DHL Express transportując Twoje przesyłki przesyła dokumenty celne 
bezpośrednio do Urzędu Celnego w Twoim imieniu.

 Dlatego musimy otrzymać wysokiej jakości dane dot. pozycji faktury handlowej,
aby przetransportować i oclić Twoje przesyłki.

 Ponadto dostarczenie odpowiednich dokumentów za pośrednictwem naszej opcji 
Paperless Trade pomoże zapewnić szybkie przetwarzanie celne.  
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http://bpcc.org.pl/pl


Jak możesz przygotować swój biznes na Brexit?

Lista Kontrolna Brexit

Lista kontrolna (niewyczerpująca), która pomoże Twojej firmie przygotować się do odprawy celnej po Brexicie

Skorzystaj z opcji integracji danych celnych DHL Express, aby zapewnić wysokiej jakości dane, w tym szczegółowy opis towarów

Przygotuj się aby dostarczyć kompletną i dokładną fakturę handlową lub fakturę pro-forma 
Sprawdź czytwoj towary kwalifikują się na “taryfę zero” (stawkę celną 0%) i dołącz Oświadcznie pochodzenia towaru na fakturze 
Zidentyfikuj kod towaru (HS/zharmonizowany kod systemu) swojego produktu i umieść go na fakturze oraz w elektronicznej 
transmisji danych do DHL
Sprawdź, czy Twoje produkty są klasyfikowane jako dokumenty, czy nie, ponieważ są one traktowane inaczej z punktu widzenia 
celnego.
Wystąp o numer EORI (dla UE i GB)*
Sprawdź czy jakiekolwiek produktu które wysyłasz podlegają ograniczeniom w UE lub w Wielkiej Brytanii
Sprawdź, czy dla Twojego produktu potrzebne są dodatkowe licencje lub certyfikaty
Wysyłasz produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (podlegające regulacjom sanitarnym i fitosanitarnym)?
Sprawdź, czy istnieją specjalne wymagania dotyczące kontrolowanego eksportu, które mają zastosowanie do Twoich produktów
Potwierdź swój numer VAT w Wielkiej Brytanii i opcję odroczonego rozliczania podatku VAT
Załóż konto odroczone w Wielkiej Brytanii dla należności celnych przywozowych i podatku VAT
Skorzystaj z naszej usługi rozliczeniowej DHL Duties & Taxes Paid (DTP) i zapewnij zgodność procesu zwrotów
Korzystasz z Paperless Trade (PLT)?

NA KOLEJNYCH SLAJDACH OMÓWIMY  KAŻDY PUNKT ODDZIELNIE

* Jeśli wysyłasz towary do lub z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r., będziesz potrzebować numeru EORI zaczynającego się od XI - W szczególności EORI zaczynający się od XI 

jest potrzebny, jeśli (A) wysyłasz towary między Irlandią Północną a krajami spoza UE , (B) złożyć deklarację w Irlandii Północnej, (C) uzyskać decyzję celną w Irlandii Północnej For more 

Więcej na https://www.gov.uk/eori.
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Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy wysyłasz do DHL Express dane 
celne drogą elektroniczną (w tym 
szczegółowy opis towarów)?

Uniknij potencjalnych opóźnień z powodu błędnych lub 
brakujących informacji, integrując dane dotyczące przesyłek i ceł z 
DHL Express.

Np. za pomocą komunikatów API lub EDI, DHL Express otrzymuje 
dane do faktury celnej wraz z danymi do wysyłki (w tym szczegółowy 
opis towaru). W ten sposób proces odprawy celnej może rozpocząć 
się natychmiast, dając ogromne korzyści w zakresie jakości i czasu 
realizacji:

 Kompletne i dokładne zgłoszenie celne przy minimalnej interwencji 
człowieka

 Szybkie i zautomatyzowane procesy odprawy celnej zarówno w 
eksporcie, jak i imporcie

 Podwyższony poziom jakości usług, umożliwiający odprawę przed 
przybyciem towaru

 Podwyższony poziom zgodności handlu z organami celnymi

 Umożliwienie oceny ryzyka (np. identyfikacja towarów 
niebezpiecznych) przed przybyciem towarów

Skontaktuj się z przedstawicielem DHL lub zespołem Electronic
Shipping Solutions, aby dowiedzieć się więcej!

NieTak Czasami
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Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy wysyłasz kompletną i dokładną 

fakturę handlową lub pro-forma (i 

inne dokumenty związane z cłem)? 

Jest to niezbędna dokumentacja umożliwiająca odprawę towarów przez organy 
celne.
Konieczne jest podanie szczegółowego opisu towaru, kodu towaru (kod HS) i 
prawidłowej wartości towaru.

Tak Nie

17

Jeśli potrzebujesz porady na temat tego, jak powinny wyglądać te dokumenty, 
przejdź do  DHLGuide.co.uk/Brexit lub skontaktuj się z przedstawicielem DHL w 
celu uzyskania jakiejkolwiek pomocy.

Masz możliwość wystawienia standardowej faktury handlowej lub faktury pro-forma 
w ramach naszych narzędzi wysyłkowych, na przykład w MyDHL +

Aby DHL Express mógł odprawić przesyłki celne w Twoim imieniu, do 
przesyłki należy dołączyć kilka dokumentów. Mogą się różnić w zależności 
od pochodzenia i przeznaczenia. Dokumenty te można przesłać 
elektronicznie za pomocą Paperless Trade (PLT) lub dołączyć do przesyłki:

 Faktura handlowa lub pro-forma
 Wszelkie odpowiednie licencje lub certyfikaty
 Lista pakunkowa jest często wymagany przez organy celne kraju 

przeznaczenia
 W zależności od lokalnych przepisów może być wymagane 

pełnomocnictwo (do rozliczenia przez DHL w Twoim imieniu)

List przewozowy (generowany przez narzędzie wysyłkowe) jest również 
niezbędny, ponieważ służby celne porównują dokumenty wysyłkowe ze 
szczegółami listu przewozowego, więc upewnij się, że wszystkie informacje 
są poprawne i zgodne.

http://www.dhlguide.co.uk/brexit


Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy załączyła Pani/Pan 
oświadczenie o pochodzeniu?

Porozumienie o handlu i współpracy między UE a UK (TCA) oznacza, 
że w większości przypadków opłaty celne nie będą miały zastosowania, 
gdyż dla towarów przesyłanych z UE do UK (lub odwrotnie) 
potwierdzona zostanie zerowa stawka celna. Jest to jednak uzależnione 
od potwierdzenia reguł pochodzenia na etapie wysyłki. Należy 
zauważyć, że pobierany nadal będzie podatek VAT.

Prosimy sprawdzić, czy Pani/Pana produkty są zgodne z ustalonymi 
regułami pochodzenia w rozdziale 2 Umowy oraz z regułami 
pochodzenia danego produktu określonymi w Aneksie. Pełne wytyczne 
są dostępne tutaj.

Aby kwalifikować się do traktowania preferencyjnego (taryfa 0%) w 

momencie wwozu, faktura handlowa lub proforma musi zawierać 

dowód pochodzenia - patrz następny slajd.

Tak Nie

WAŻNE Należy pamiętać, że do Pani/Pana obowiązków należy dokładne 
określenie kraju pochodzenia towarów i dostarczenie DHL odpowiednich 
dokumentów. Bez odpowiedniej dokumentacji DHL nie będzie mógł 
wnioskować o zwolnienie z opłaty celnej. DHL zastrzega sobie prawo do 
pobierania opłaty za przyszłe wnioski o wprowadzenie modyfikacji po 
odprawie celnej bądź do ich odrzucania.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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Deklaracja pochodzenia
na mocy Porozumienia o handlu i współpracy między EU a UK (TCA)

Oświadczenie o dowodzie pochodzenia musi być zawarte na fakturze handlowej lub proforma stwierdzającej, że dane towary pochodzą ze 

UK lub UE (jeżeli spełnione są wymogi określone w umowie dotyczącej reguł pochodzenia). 

• Przesyłki z UK do EU: oświadczenie o pochodzeniu towarów na fakturze może być sporządzone przez każdego eksportera posiadającego 

numer GB EORI. Numer GB EORI musi być zawarty w oświadczeniu o pochodzeniu, bez względu na wartość przesyłki.

• Przesyłki z UE do UK: oświadczenie o pochodzeniu towarów na fakturze może być sporządzone przez każdego eksportera, jeśli wartość 

przesyłki wynosi EUR 6000 (obecnie GBP 5700) lub jest mniejsza. W przypadku przesyłek o wyższej wartości, eksporter UE musi 

posiadać numer eksportera zarejestrowanego (REX) i podać go w oświadczeniu. 

Na fakturze handlowej lub proforma należy zamieścić oświadczenie o pochodzeniu następującej treści:

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (numer referencyjny eksportera (REX lub GB EORI)) oświadcza, że, o ile nie wskazano 

inaczej, produkty te są produktami (kraj pochodzenia) pochodzenia preferencyjnego.

(Miejsca i data)*

(Nazwa eksportera)

*można pominąć, jeśli informacja ta jest zawarta w dokumencie.



Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy znasz kod towaru dla swojego 

produktu?

Wysyłane towary powinny być identyfikowane za pomocą 
precyzyjnego, uznawanego na całym świecie kodu towaru. 
Umożliwia to sprawne procesowanie przesyłek, prawidłowe 
nałożenie ceł i podatków przez organy celne.

Ten kod jest również znany jako kod HS / zharmonizowanego systemu. 

Aby zidentyfikować kod towaru dla swoich produktów, odwiedź:

https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-classifying-
your-goods
or
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system

Upewnij się, że kod towaru jest uwzględniony na fakturze handlowej 

/ pro-forma i danych elektronicznych.

Kod towaru może posłużyć do określenia ceł i podatków obowiązujących 
w każdym kraju, do którego wysyłasz..
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Tak Nie

https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-classifying-your-goods
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system


Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy Twoje przesyłki są sklasyfikowane 

jako dokumenty?

W przypadku wysyłki za granicę ważne jest, aby wziąć pod 
uwagę zawartość przesyłki, ponieważ dokumenty i nie będące 
dokumentami są są traktowane inaczej. W ramach Unii 
Europejskiej ta różnica nie jest istotna. Jednak ma to znaczenie 
w przypadku przesyłek z poza UE lub wysyłanych poza UE.

Ijeżeli nie masz pewności co do kwalifikacji skorzystaj z 

wytycznych dostępnych na stronie (korzystając z menu 

rozwijanych po prawej stronie) lub porozmawiaj z 

przedstawicielem DHL.

Inieprawidłowe oznaczanie przesyłek (wybór produktów 
DHL) będzie skutkował opóźnieniem dostawy lub zwrotem 
wysłanej przesyłki.

Tak Nie
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https://www.dhl.co.uk/en/country_profile/import_guidelines_express.html


Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy masz już numer EORI i przekazałeś go 
zespołom celnym DHL?

Numer EORI to numer rejestracji i identyfikacji podmiotu gospodarczego. 

Obecnie potrzebujesz numeru EORI tylko podczas handlu z krajami spoza UE. 

Od 1 stycznia 2021 r. będziesz potrzebować numeru EORI do przewożenia 

towarów między Wielką Brytanią a UE.

Numer GB EORI jest wymagany w przypadku importów i eksportów.Tak Nie
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 Klienci w PL i UE powinni ubiegać się o numer EORI w państwie 
członkowskim, w którym mają siedzibę. Jak zarejestrować się w systemie 
EORI? Przeczytaj tutaj.

 Klienci w Wielkiej Brytanii powinni składać wnioski na stronie 
www.gov.uk/eori. Numer EORI otrzymasz e-mailem. Może to potrwać 
do tygodnia. Jeśli masz już numer EORI, który nie zaczyna się od GB, 
będziesz musiał wystąpić o nowy.

 Klienci, którzy są odpowiedzialni zarówno za zgłoszenie wywozowe z 
GB/UE, jak i za zgłoszenie importowe do UE/GB, będą potrzebować 
zarówno numeru GB, jak i numeru EORI UE. 

Poinformuj nasz zespół celny DHL Express o nowym numerze i podaj 
numer EORI na fakturze handlowej i liście przewozowym, aby 
wspierać sprawne i szybkie przetwarzanie i odprawę celną.

https://dhlexpress.pl/baza-wiedzy/numer-eori-co-to-jest/


Jak możesz przygotować 
swoją firmę?
Czy w Wielkiej Brytanii lub krajach UE, 
do których wysyłasz produkty,
obowiązują jakiekolwiek ograniczenia? 

Tak Nie

Niektóre towary mogą podlegać ograniczeniom w 

wysyłaniu między Wielką Brytanią a UE od 2021 roku.

 Sprawdź, czy produkt wysyłany do Wielkiej Brytanii 
podlega ograniczeniom, korzystając z naszych 
wskazówek dotyczących profilu kraju pod adresem 
www.dhl.com w prawym górnym rogu strony docelowej 
dhl.com.

 Jeśli Twoje produkty znajdują się na liście towarów 
objętych ograniczeniami, skontaktuj się z działem obsługi 
klienta DHL lub przedstawicielem DHL w celu 
potwierdzenia szczegółów obowiązujących przepisów. 
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Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy wysyłasz towary podlegające kontroli 
weterynaryjnej i fitosanitarnej, np. zwierzęta 
i produkty pochodzenia zwierzęcego lub 
produkty roślinne?

Tak Nie

Od 1 stycznia 2021 r. Między państwami członkowskimi UE a Wielką 

Brytanią obowiązują kontrole w celu sprawdzenia zgodności z prawem 

żywnościowym i paszowym, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, 

zdrowiem roślin i przepisami dotyczącymi produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego.

 DHL Express nie odpowiada za weryfikację, czy Twój produkt 

podlega przepisom weterynaryjnym i fitosanitarnym -

wymaga to specjalistycznej wiedzy, aby zrozumieć skład 

towarów, proces produkcyjny itp.

 Dlatego ważne jest, aby specjaliści w Twojej firmie starannie 

sprawdzili w oparciu o wymogi regulacyjne, czy produkty 

podlegają przepisom (czy nie).

Przykładami towarów weterynaryjnych i fitosanitarnych są:

Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, rośliny i produkty 

roślinne, pasza i żywność pochodzenia niezwierzęcego, próbki 

laboratoryjne pochodzenia zwierzęcego (np. Krew lub tkanki), leki ze 

względu na ich charakter lub skład (np. Tabletki laktozy lub kapsułki 

żelatynowe) itp.
24



Co do zasady, przepisy weterynaryjne i fitosanitarne będą miały zastosowanie w odniesieniu do zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin oraz produktów 

pochodzenia roślinnego. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił stopniowe wprowadzanie kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych, aby zredukować obciążenie przedsiębiorstw. 

Kontrole zostaną wprowadzone w trzech etapach w dniach 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2021 r.

Większość produktów weterynaryjnych i fitosanitarnych można wwozić do UK bez konieczności poddawania ich kontroli do dnia 1 lipca 2021 r., po której to dacie będą miały 

zastosowanie kontrole standardowe. Prosimy sprawdzić wymagania dotyczące Pani/Pana produktów. 

Aby zapewnić zgodność z wymogami organów regulacyjnych, w przypadku wysyłki produktów objętych kontrolami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi należy 

postępować zgodnie z następującymi wytycznymi:

 W przypadku przesyłek weterynaryjnych i fitosanitarnych wysłanych z UE do UK, które wymagają specjalnych formalności związanych z kontrolą weterynaryjną i 

fitosanitarną (np. pozwolenia i wymogi dotyczące pozwolenia na wwóz/wywóz) zgodnie z przepisami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi, prosimy upewnić się, że posiada 

Pani/Pan odpowiednią dokumentację i pozwolenia.

 Dokumenty te należy dostarczyć DHL Express wraz z przesyłką, tak aby umożliwić ich przekazanie organom nadzorczym na ich żądanie w Wielkiej Brytanii (GB).

Aby uzyskać informacje dodatkowe, prosimy skorzystać z poniższych odsyłaczy:

 Po informacje organizacji rządowych UK o wywozie zwierząt i produktów zwierzęcych do UK od 1 stycznia 2021 – KLIKNIJ TUTAJ

 Po przepisy organizacji rządowych dotyczące wwozu i handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi - KLIKNIJ TUTAJ

 Po informacje organizacji rządowych dotyczące wwozu towarów z UE do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 - KLIKNIJ TUTAJ

Przepisy weterynaryjne i fitosanitarne

https://www.gov.uk/guidance/trading-with-the-uk-exporting-animals-and-animal-products-to-the-uk?utm_source=9210fc94-5051-43c8-83e2-2c4712311f4d&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111178690/contents
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021


Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy Twojego produktu wymagają 
dodatkowych licencje lub certyfikaty?

Licencje są wymagane w wielu przypadkach, np:

• Towary przeznaczania wojskowego, podwójnego 
zastosowania lub podlegające kontroli ze względu na 
konwencje handlowe, takie jak Konwencja Waszyngtońska 
lub Proces Kimberley

• Dokumentacja CITES wymagana przy przemieszczaniu 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt

• Karnet ATA na towary czasowo wywożone / importowane

• Świadectwa pochodzenia towaru wymagane w niektórych 
krajach docelowych

Tak Nie
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Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Sprawdziła Pani/Pan czy istnieją specjalne 

wymagania dotyczące wywozu kontrolowanego, 

które mają zastosowanie w odniesieniu do 

Pani/Pana produktów?

W przypadku towarów uznanych za towary o przeznaczeniu 
wojskowym lub podwójnego zastosowania mogą 
obowiązywać specjalne wymagania dotyczące pozwoleń i 
kontroli. 

 Po informacje dodatkowe odwiedź strony Gov.uk i 
http://trade.ec.europa.eu/

 Aby zachować zgodność z przepisami celnymi i 
handlowymi, można zwrócić się do eksporterów z prośbą o 
przedstawienie deklaracji potwierdzającej, że ich towary 
nie podlegają kontroli.

 W przypadku, gdy towary podlegają kontroli, prosimy o 
wcześniejsze powiadomienie nas o tym fakcie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tak Nie

https://www.gov.uk/guidance/export-military-or-dual-use-goods-services-or-technology-special-rules
http://trade.ec.europa.eu/


Cło i zasady deminimis dla vat w UK (przed/po BREXIT)
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Wartość
towaru

CŁO VAT

przed BREXIT
(do końca 2020)

po BREXIT
(od Sty 2021)

przed BREXIT
(do końca 2020)

po BREXIT
(od Sty 2021)

Do £15 Zwolniony Zwolniony Zwolniony Naliczany
podczas sprzedaży

Pomiędzy £15 
a £135

Zwolniony Zwolniony Naliczany
przy Imporcie

Naliczany
podczas sprzedaży

Powyżej £135 Naliczane
przy Imporcie

Naliczane*
przy Imporcie

Naliczany
przy Imporcie

Naliczany
przy Imporcie

CŁO

• W przypadku towarów powyżej 135 GBP: cła mogą zostać obniżone (lub 0%), jeśli towary kwalifikują się do umów o wolnym 
/ preferencyjnym handlu, na przykład umowa o współpracy i handlu między UE a Wielką Brytanią (TCA), w której cła są 
pobierane w wysokości 0%.

→WAŻNE: w celu uzyskania preferencji na podstawie Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią (TCA), 
eksporter musi wskazać dowód pochodzenia na fakturze handlowej / proforma, zgodnie z wymogami umowy (rozdział 2)

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (numer referencyjny eksportera - REX lub GB EORI) oświadcza, że, o 
ile nie wskazano inaczej, produkty te są produktami (kraja pochodzenia) pochodzenia preferencyjnego.
(Miejsca i data)*
(Nazwa eksportera)

UWAGA: Należy pamiętać, że to eksporter jest odpowiedzialny za dokładne określenie kraju pochodzenia towarów i 
dostarczenie DHL odpowiednich dokumentów. Bez odpowiednich dokumentów DHL nie będzie mógł ubiegać się o zwolnienie 
celne. DHL zastrzega sobie prawo do pobierania opłat lub odrzucania przyszłych żądań modyfikacji po odprawie celnej.

VAT

→ Wartość towaru od £0 do £135:
► B2C (Firma do Konsumenta/Osoby fizycznej):

- Sprzedawca musi być posiadać numer VAT GB.
- Sprzedawca musi naliczyć i pobrać VAT (stawka GB) w 

momencie sprzedaży towarów (od konsumwnta z Wielkiej 
Brytanii).

- Sprzedawca musi okresowo rozliczać się z VAT z HMRC
wnosząc opłaty (https://www.gov.uk/vat-returns)

► B2B (przesyłki pomiędzy firmami):
- W przypadku sprzedaży firmie zarejestrowanej w Wielkiej 

Brytanii jako płatnik podatku VAT, sprzedawca nie musi 
naliczać GB VAT ani uwzględniać transakcji w deklaracji VAT.

- Sprzedawca będzie musiał mieć potwierdzenie, że jego 
klient jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w 
Wielkiej Brytanii oraz jego numer rejestracyjny. Aby uzyskać 
więcej informacji przejdź tu.

- Jeżeli kupujący w GB nie jest zarejestrowany VAT w podatek 
VAT powinien zostać naliczony przy sprzedaży (jak w B2C).

→ Wartość towaru powyżej  £135:
- Towary o wartości powyżej 135 GBP podlegają tej samej 

procedurze co poprzednio (zarówno w przypadku podatku 
VAT, jak i ceł) - tj. DHL oferuje możliwość pokrycia ceł i 
podatków w imieniu klienta (za opłatą za usługę).

- HMRC oferuje również opcję odroczonego rozliczania 
podatku VAT (PVA)

- PVA pozwoli zarejestrowanym firmom w Wielkiej Brytanii 
zadeklarować i odzyskać podatek VAT od importu na tej 
samej deklaracji VAT – więcej informacji

https://www.gov.uk/vat-returns
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-account-for-import-vat-on-your-vat-return


* Wartość towarów: aby ustalić, czy zmiany te wpływają na sprzedaż towarów, należy wziąć pod uwagę, czy cena sprzedaży towarów przekracza 135 GBP, bez podatku 
VAT. Opiera się to na wartości wewnętrznej (cenie, po jakiej towary są sprzedawane, z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że są one 
uwzględnione w cenie i nie są oddzielnie wskazane na fakturze). Jeśli całkowita wartość faktury nie jest wyszczególniona, wówczas całkowita wartość faktury jest 
używana jako podstawa do naliczenia ceł / VAT. Próg 135 GBP dotyczy wartości przesyłki, a nie każdej pojedynczej pozycji. 29

Pochodzenie: Chiny

Dostawa:
Wielka Brytania 
(GB)

PRZYKŁAD 1

B2C (Firma do osoby prywatnej)

przed BREXIT
(do końca 2020)

po BREXIT
(od Sty 2021)

Wartość towarów* £10 £10

CŁO Zwolnione Zwolnione

VAT Zwolnione

20% = £2

▪ Sprzedawca nalicza i pobiera 
podatek VAT w momencie 
sprzedaży

▪ Sprzedawca zwraca okresowo 
podate VAT UK w Wielkiej 
Brytanii do HMRC

RAZEM £10 £12

Cło i zasady de minimis dla vat w UK (przed/po BREXIT)
Przykład: B2C & B2B

Pochodzenie: USA

Dostawa:
Wielka Brytania 
(GB)

PRZYKŁAD 2

B2B (firma – firma)

przed BREXIT
(do końca

2020)

po BREXIT
(od Sty 2021)

Wartość towarów* £10 £10

CŁO Zwolnione Zwolnione

VAT Zwolnione

▪ 0% VAT, jeśli sprzedawca 
potwierdzi, że kupujący z UK jest 
zarejestrowany jako płatnik VAT 
w UK (ponieważ kupujący z UK 
jest odpowiedzialny za rozliczanie 
podatku VAT)
▪ 20% VAT, jeśli kupujący z UK nie 
jest zarejestrowany jako płatnik 
VAT w UK (dotyczy sprzedaży, tak 
samo jak opisano w procesie B2C)

RAZEM £10
£10 (jeżeli 0% VAT)
£12 (jeżeli 20% VAT) 
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Cło i zasady de minimis dla VAT w UK (przed/po BREXIT)
Przykład: C2C (osoba prywatna – osoba prywatna)

► Progi wartości przesyłek C2C:
• Do 39 GBP: zwolnione z cła i podatku VAT (tylko w przypadku osobistych prezentów)
• Pomiędzy 39 GBP a 135 GBP: zwolnienie z należności celnych (podatek VAT naliczany przy imporcie) – DHL opłaca należności i 

wystawia fakturę za należności.
• Powyżej 135 GBP naliczane jest cło i VAT - DHL opłaca należności i wystawia fakturę za należności.

C2C (przesyłki pomiędzy osobami fizycznymi)

Pochodzenie: 
Singapur

Dostawa:
Wielka Brytania 
(GB)

PRZYKŁAD 1

C2C (między osobami prywatnymi)

przed BREXIT
(do końca 2020)

po BREXIT
(od Sty 2021)

Wartość 
towarów*

£10 £10

CŁO Zwolnienie Zwolnienie

VAT Zwolnienie Zwolnienie

RAZEM £10 £10

Pochodzenie: 
Singapur

Dostawa:
Wielka Brytania 
(GB)

PRZYKŁAD 2

C2C (między osobami prywatnymi)

przed BREXIT
(do końca 2020)

po BREXIT
(od Sty 2021)

Wartość 
towarów*

£100 £100

CŁO Exempt Exempt

VAT 20% = £20 20% = £20

RAZEM £120 £120



Zmiany VAT w UK: towary poniżej 135 GBP

Od 1 stycznia 2021 r. GB VAT od towarów o wartości poniżej 135 GBP 

będzie naliczany miejscu sprzedaży, a nie w podczas importu. (tzw. 

Supply VAT)

Oznacza to, że firmy zagraniczne sprzedające towary do Wielkiej Brytanii 

o wartości 0-135 GBP będą musiały naliczyć i pobrać podatek VAT 

należny w momencie sprzedaży. Równocześnie zniesione zostanie 

zwolnienie dla przesyłek o niskiej wartości Low Value Consignment 

Relief (LVCR), co oznacza, że cała sprzedaż towarów konsumentom 

brytyjskim o wartości 0 - 135 GBP będzie wymagała naliczenia VAT*. 

Więcej informacji znajdziesz tu.

Sprawdź czy wartość sprzedawanych towarów przekracza 135 GBP (bez 

podatku). Dotyczy to ceny faktycznej towaru**. Próg 135 GBP dotyczy 

wartości całej przesyłki, a nie każdej pojedynczej pozycji.

Ile wynosi VAT w UK? 

Stawka podstawowa 20%, stawka zredukowana 5%, stawka zerowa 0%. Wiecej

*z wyłączeniem towarów akcyzowych w wszystkich przesyłek między osobami prywatnymi

**cena sprzedaży, nie zawiera kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że są zawarte w cenie i nie 

wyszczególnione jako oddzielne pozycje na fakturze 31

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/vat-rates


Zmiany VAT w UK: Wymiana handlowa B2C 
(sprzedaż do konsumentów)

 W polu Shipment Tax ID (Identyfikator podatkowy przesyłki) podaj swój 
numer NIP (VAT) *

 Uzyskaj rejestrację VAT w GB. Jeśli masz już rejestrację VAT w Wielkiej 
Brytanii, możesz użyć istniejącego numeru VAT

 Powinieneś również wystąpić o numer EORI GB, jeśli chcesz 
zadeklarować swój numer VAT jako importera do Wielkiej Brytanii.

 Dodaj kwotę VAT UK do sprzedawanych produktów pobierz ją podczas 
transakcji sprzedaży

 Dokonuj okresowych deklaracji VAT w UK: https://www.gov.uk/vat-
returns i reguluj należności (HMRC – odpowiednik Ministerstwa 
Finansów). Wszystkie przesyłki o wartości 0–135 GBP będą 
podlegać tym wymogom, nie ma minimalnego progu rejestracji. 

Jakie dane przesyłki  muszę dostarczyć, jeśli prowadzę sprzedaż do 
konsumentów w UK?

Zalecenia w przypadku sprzedaży do konsumentów z UK

*nazwa pola danych może ulec zmianie, ponieważ ten element danych zostanie uwzględniony w polu SDT, 

gdy będzie dostępny w 2021 r. 32



 Jeśli sprzedajesz firmie zarejestrowanej jako płatnik VAT, nie musisz 
naliczać podatku VAT ani uwzględniać transakcji w deklaracji VAT.

 Będziesz musiał mieć potwierdzenie, że Twój klient jest zarejestrowany 
jako płatnik podatku VAT oraz jego numer rejestracyjny. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje przejdź do: Sprzedaż miedzy firmami (gov.uk).

 Alternatywnie, jeśli chcesz zadeklarować swój numer VAT jako 
importer z Wielkiej Brytanii i złożyć deklarację VAT w Wielkiej Brytanii, 
powinieneś również wystąpić o numer EORI UK.

Jakie dane muszę dostarczyć, jeśli prowadzę sprzedaż do firm 
zarejestrowanych jako VAT w UK?

Zalecenia w przypadku sprzedaży do firm będących płatnikami VAT w UK

 W danych przesyłki w polu Numer VAT odbiorcy (Consignee VAT 
Number**) wpisz numer VAT kupującego.

 Na fakturze dołączanej do wysyłki umieść informację o tym, że 
kupujący powinien zostać obciążony VAT

**nazwa pola danych może ulec zmianie

Zmiany VAT w UK: 
Wymiana handlowa B2B (między firmami)
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https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021


Zmiany w VAT dla UK. Wartość przesyłek 
powyżej 135 GBP

Zalecane kroki w przypadku sprzedaży towarów o wartości powyżej 

135 GBP do konsumentów w UK i bądź firmom będącym płatnikami 

VAT w UK

Jako, że zmiany odnoszą się do towarów o wartości poniżej 135 
GBP, zmiany niekoniecznie dotyczą produktów o wartości 
powyżej 135 GDP
Dlatego, w przypadku przesyłek, których wartość przekracza 
135 GBP stosuj się do dotychczasowych procedur.

Pamiętaj jednak:

 Dla podanego importera opcjonalne jest zapłacenie VAT 
wbrew swojej rejestracji VAT w UK dla towarów o wartości 
powyżej 135 GBP.

 W takich przypadkach, odroczenie VAT jest niedozwolone
inaczej niż przez przedstawiciela podatkowego 
zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii*.

 Jeśli nie korzystasz z usług przedstawiciela podatkowego, 
zastosowane zostaną standardowe procedury.

*potwierdzonemu przez rząd 34



Zmiany w VAT w UE

Unia Europejska przechodzi na model pobierania podatku VAT 

podobny do tego, jaki jest stosowany w Wielkiej Brytanii, jednak 

zmiany w procesie wejdą w życie w drugiej połowie 2021

W przypadku zakupu towarów o wartości do 150 € od sprzedawców 

spoza UE, VAT będzie naliczany w momencie sprzedaży*.

Obecna granica VAT wynosząca 22 € dla towarów importowanych 

do UE również zostanie zniesiona. Oznacza to, że VAT będzie 

dotyczył wszystkich niedokumentowych przesyłek do UE.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

* Zakładając, że sprzedawca jest zarejestrowany w Import One Stop Shop (IOSS). W przeciwnym razie, 

VAT będzie pobrany od odbiorcy na mocy the Ustaleń Wyjątkowych
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en


Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Jeśli korzystasz z naszej usługi DTP, możemy naliczyć wszystkie cła i
podatki z powrotem na Twoje konto zamiast obciążania klienta
(odbiorcy) przy odbiorze przesyłki.

Badania pokazują, że sprzedawcy detaliczni oferujące rozwiązanie 
rosną dwukrotnie szybciej niż ci, którzy decydują się na opłacenie cła 
przez klienta przy dostawie, przy czym 70% kupujących online 
decyduje się na przedpłatę ceł i podatków przy transakcji.

Tak Nie

Czy korzystasz z naszej usługi DHL Duties &
Taxes Paid (DTP)?

36

Czy zachęcasz swoich klientów do korzystania z szybkich płatności 
DHL Advanced Duty Collection (ADC)?

Korzystając z naszego procesu Advanced Duty Collection (ADC) DHL 
Express, będziemy pobierać cła i podatki od Twojego klienta (odbiorcy), 
zapewniając mu lepszą obsługę, w tym:

 Łatwe pobieranie faktur celnych i dokumentacji klienta online

 Potwierdzenie płatności

 Wybór opcji dostawy poprzez dostawę na żądanie

 Wiele opcji płatności i zlokalizowane opcje płatności



Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy oferuje Pani/Pan uproszczoną procedurę 
zwrotu?

Brexit może mieć wpływ na Pani/Pana politykę 
zwrotów stosowaną wobec klientów.

 Wysyłka zamówienia do klienta przed Brexitem będzie 
podlegała obowiązującym umowom handlowym Unii 
Europejskiej (UE).

 Zwrot towaru przez klienta po Brexicie może wymagać 
faktury handlowej, aby ułatwić odprawę celną.

Możemy pomóc Ci zrozumieć wymagania celne dotyczące 
procedury zwracania towaru.

Tak Nie



Jak możesz przygotować 
swoją firmę?

Czy korzystasz z wymiany bezdokumentowej –
Paperless Trade (PLT)? 

PLT to usługa włączona do naszych elektronicznych narzędzi 
wysyłkowych, która wspiera elektroniczne przesyłanie 
dokumentów celnych, zapobiega konieczności dołączania 
kopii papierowych do przesyłki i pomaga przyspieszyć proces 
odprawy celnej.

 Zalecamy skonfigurowanie i używanie PLT w narzędziu 
wysyłkowym, jeśli to możliwe.  

 Warto również korzystać z PLT, ponieważ zapewnia to dwojakie 
korzyści: zmniejsza potencjalne opóźnienia, ponieważ nasz zespół 
wprowadzający dane ma wcześniejszą widoczność i eliminuje 
konieczność wykonywania fizycznej dokumentacji.

 Ponadto dostarczenie DHL elektronicznych danych pozycji 
faktury handlowej (oprócz korzystania z PLT) umożliwi płynną 
odprawę celną.

 Należy pamiętać, że jeśli wymagane są oryginalne certyfikaty lub 
licencje, należy dołączyć oryginalne dokumenty do przesyłki i nie 
używać opcji PLT w przypadku tych dokumentów. 

NieTak Czasami
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Dodatkowe informacje 
i wsparcie rządowe

KOMISJA EUROPEJSKA:

Umowa o handlu i współpracy UE-Wielka Brytania
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

BREXIT, publikacje / wiadomości, negocjacje UE-Wielka Brytania 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership_en

Zmiany legislacyjne dotyczące BREXIT, linki do państw członkowskich
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

WIELKA BRYTANIA:

Wskazówki dot. okresu przejściowego
https://www.gov.uk/transition

Jak importować / eksportować do / z Wielkiej Brytanii, rejestracja EORI, cło / VAT, 
deklaracja celna
https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

Wytyczne dotyczące kontroli eksportu
https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit

Rządowa infolinia dot. eksportu i importu
http://www.gov.uk/contact-brexit-import-export-helpline

Brytyjska Izba Handlu Brexit Hub
https://www.britishchambers.org.uk/page/brexit-hub
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https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
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https://www.gov.uk/transition
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Międzynarodowi Specjaliści są 

po to aby Ciebie wspierać.

Będziemy z Tobą na każdym kroku.

TO JEST NASZA 
SPECJALIZACJA.

Zastrzeżenie
Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały uzyskane, wyprodukowane i
przetworzone ze źródeł uważanych za wiarygodne, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących
dokładności, adekwatności, kompletności, zgodności, rzetelności ani użyteczności takie informacje. Wszystkie informacje zawarte w
niniejszym dokumencie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. W żadnym wypadku DHL Express, powiązane spółki lub korporacje w
ramach Grupy Deutsche Post DHL ani partnerzy, agenci lub pracownicy ich nie będą odpowiedzialni wobec Ciebie ani kogokolwiek innego za
jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub za wszelkie wtórne, specjalne lub
podobne szkody, nawet jeśli poinformowano o możliwości takich szkód. 40


