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BREXIT a podatki
Informacja dotycząca podatków przed i po zakończeniu okresu przejściowego z dniem 31.12.2020 r.

W styczniu 2020 r. Umowa wyjścia (oraz towarzysząca jej Deklaracja Polityczna w sprawie ram przyszłych relacji UE/UK) została
raty kowana.
Oznacza to, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z końcem dnia 31 stycznia 2020 r. Od 1 lutego 2020 roku zaczął obowiązywać
okres przejściowy, który będzie trwać do 31 grudnia 2020 r. Ma on ma zapewnić kontynuację obecnych i w niezmienionej formie
relacji pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi EU.
W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między
UE a Wielką Brytanią.
Obecnie trwają procedury raty kacyjne po obydwu stronach. Projekt umowy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się ze skutkami zakończenia okresu przejściowego w zakresie poszczególnych podatków. W ramach
poniżej wskazanych podatków udostępnione zostały najważniejsze informacje, noty Komisji Europejskiej, jak również inne materiały
odnoszące się do wybranego zagadnienia.
Opodatkowanie VAT
Opodatkowanie akcyzą
Podatek PIT
Podatek CIT
Cło

Informacje dodatkowe
Brexit a Konwencja Arbitrażowa
Wery kacja numeru VAT UE kontrahentów

Informacje i wsparcie dla podatników
Informacje o zmianach wynikających z wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. z UE można uzyskać w Krajowej
Informacji Skarbowej (KIS), pod numerami telefonów:
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22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (z zagranicy)
Pytanie można również zadać przez formularz do zadawania pytań na Portalu Podatkowym.
W tym celu należy wybrać opcję: Pytanie e-mail, a potem Krajowa Informacja Skarbowa – Zadaj pytanie.
Więcej informacji o brexit na stronach:
www.gov.pl/web/ nanse/przygotowania-do-braku-umowy
www.brexit.gov.pl/
www.podatki.gov.pl/clo/brexit/
Komisja Europejska umożliwia zadawanie pytań za pośrednictwem swojej strony: europa.eu - write to us.

PIT
Informacja o wpływie brexitu na podatek dochodowy od osób zycznych

CIT
Informacja o wpływie brexitu na podatek dochodowy od osób prawnych

VAT
Informacja o wpływie brexitu na podatek od towarów i usług

Akcyza
Informacja o wpływie brexitu na opodatkowanie akcyzą

Cło
Informacja do wpływie brexitu na formalności celne
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