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Warszawa, 28 luty 2019 r.

hard Brexit - konsekwencje w VAT
30.03.2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim:
Wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów

Import towarów

 obowiązek złożenia zgłoszenia celnego (importowego)
 obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów
 możliwość zastosowania uproszczenia – rozliczenie podatku należnego
VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT –
po spełnieniu warunków określonych w ustawie VAT
(art. 33a ustawy o VAT)

Wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów
 zmiana warunków stosowania stawki podatku VAT 0% - obowiązek
posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wywóz
towaru poza terytorium UE; wywóz ten musi być potwierdzony przez
właściwy organ celny
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hard Brexit - konsekwencje w VAT – VAT Refund

 zmiana zasad VAT Refund - brak możliwości składania
do Wielkiej Brytanii wniosku VAT-Refund w formie elektronicznej –
przestaje obowiązywać dyrektywa 2008/9/WE w celu uzyskania zwrotu
podatku VAT od zakupów dokonanych w Wielkiej Brytanii
 wnioski o zwrot VAT podlegają zasadom wynikającym z przepisów
Wielkiej Brytanii
 wnioski o zwrot podatku VAT od zakupów dokonanych w Polsce
podlegają zasadom określonym w trzynastej dyrektywie Rady
(86/560/EWG) – wniosek składany w formie papierowej, do naczelnika
Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – bez możliwości
monitorowania procesu obsługi wniosku VAT-Refund za pośrednictwem
elektronicznego systemu
 konieczność spełnienia zasady wzajemności przez Wielką Brytanię
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hard Brexit - konsekwencje w VAT - inne

 Możliwość sprzedaży towarów obywatelom UK w TAX FREE

 Brak możliwości rozliczania VAT w MOSS od świadczenia usług
elektronicznych na rzecz brytyjskich konsumentów

hard Brexit - konsekwencje w VAT - inne

 Komisja Europejska przygotowuje wytyczne dotyczące hard Brexitu w
zakresie VAT

Brexit - konsekwencje w VAT - umowa wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE

 Okres przejściowy od 30.03.2019 r. do 31.12.2020 r. – z możliwością jego
przedłużenia (art. 132 umowy wyjścia)

 Podczas okresu przejściowego rozliczanie transakcji dla celów VAT
pomiędzy unijnymi i brytyjskimi podmiotami będzie odbywało się na
dotychczasowych zasadach: wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT)
i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT )

Brexit - konsekwencje w VAT - umowa wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE

Ustalenia dotyczące rozpoczętych transakcji (art. 51 umowy wyjścia):

 Stosowanie / obowiązywanie dyrektywy 2006/112/WE:
•

do towarów wysyłanych/ transportowanych z Unii Europejskiej do Wielkiej
Brytanii i odwrotnie, jeśli wysyłka rozpoczęta w okresie przejściowym a
zakończona po jego upływie,

•

5 lat od zakończenia okresu przejściowego w odniesieniu do praw
i obowiązków podatników w zakresie transakcji transgranicznych między
państwem członkowskim Unii Europejskiej a Wielką Brytanią, dokonanych
przed zakończeniem okresu przejściowego i w odniesieniu do transakcji
rozpoczętych w okresie przejściowym a zakończonych po jego upływie

Brexit - konsekwencje w VAT - umowa wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE

 wnioski VAT-Refund, do dnia 31 marca 2021 r., składane na
dotychczasowych zasadach określonych w dyrektywie 2008/9/WE
(art. 51 ust. 3 umowy wyjścia)
 zmiany (korekty) do deklaracji VAT w MOSS przekazanych w Wielkiej
Brytanii w odniesieniu do usług świadczonych w państwach członkowskich
konsumpcji przed zakończeniem okresu przejściowego albo w państwie
członkowskim w odniesieniu do usług świadczonych w Wielkiej Brytanii
przed zakończeniem okresu przejściowego, składane do dnia 31 grudnia
2021 r.

Brexit

Na nowej stronie MF gov.pl została uruchomiona specjalna zakładka
poświęcona przygotowaniom do Brexitu - https://www.gov.pl/web/finanse
(zakładka: Co robimy -> Współpraca Międzynarodowa -> Unia Europejska ->
Brexit)

hard Brexit - konsekwencje w VAT - inne

Informacje
na
temat
konsekwencji
wyjścia
Wielkiej
Brytanii
z Unii Europejskiej w kontekście VAT – strona Komisji Europejskiej,
Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Finansów
Departament Podatku od Towarów i Usług

