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WPROWADZENIE 

 

Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i stało się 

„państwem trzecim”1 . Umowa o wystąpieniu 2 określa okres przejściowy, który kończy 

się dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu prawo Unii stosuje się do Zjednoczonego 

Królestwa i na jego terytorium3.. 

W okresie przejściowym UE i Zjednoczone Królestwo prowadzą negocjacje w sprawie 

porozumienia dotyczącego nowego partnerstwa, przewidującego w szczególności 

strefę wolnego handlu. Nie jest jednak pewne, czy takie porozumienie zostanie 

zawarte i czy wejdzie w życie z końcem okresu przejściowego. W każdym razie 

skutkiem takiego porozumienia byłyby stosunki, które z punktu widzenia warunków 

dostępu do rynku znacznie różniłyby się od udziału Zjednoczonego Królestwa w rynku 

wewnętrznym4 , w unii celnej UE oraz w obszarze podatku VAT i podatku akcyzowego. 

Dlatego też wszystkim zainteresowanym stronom, a w szczególności przedsiębiorcom, 

przypomina się o sytuacji prawnej po zakończeniu okresu przejściowego, w tym 

o odpowiednich postanowieniach dotyczących wystąpienia zawartych w umowie 

o wystąpieniu. W niniejszych wskazówkach wyjaśniono również przepisy mające 

zastosowanie w Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego. 

W załączniku do niniejszych wskazówek można znaleźć informacje dotyczące 

preferencji i reguł pochodzenia w okresie przejściowym. 

                                                           
1 Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE 

2 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7 („umowa o wystąpieniu”) 

3 Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków przewidzianych w art. 127 umowy o wystąpieniu, z których żaden nie jest 
istotny w kontekście niniejszych wskazówek 

4 W szczególności umowa o wolnym handlu nie przewiduje takich zasad rynku wewnętrznego (w obszarze 
towarów i usług), jak zasada wzajemnego uznawania, zasada kraju pochodzenia i harmonizacja. Umowa o 
wolnym handlu nie znosi również formalności celnych i kontroli celnych, w tym formalności dotyczących 
pochodzenia towarów i materiałów użytych do ich wytworzenia, ani zakazów i ograniczeń przywozowych i 
wywozowych. 



1. SYTUACJA PRAWNA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU 

PRZEJŚCIOWEGO 

Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie ceł, w szczególności 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. 

ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) oraz akty wykonawczy (UKC-RW) 

i delegowany (UKC-RD) do tego rozporządzenia, nie będą już mieć zastosowania 

w Zjednoczonym Królestwie. 

 

KWESTIE DOTYCZĄCE PREFERENCYJNEGO POCHODZENIA 5 

Po zakończeniu okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo nie będzie już stanowić 

części obszaru celnego Unii. W trybie unijnych preferencyjnych uzgodnień handlowych 

wkład ze Zjednoczonego Królestwa (materiały lub procesy przetwarzania) będzie 

zatem „niepochodzący” do celów określania preferencyjnego pochodzenia towarów 

obejmujących taki wkład 6. 

Eksporterom i producentom w UE sporządzającym dowód pochodzenia do celów 

wywozu do kraju partnerskiego lub składającym wniosek o taki dowód 7 zaleca się 

w szczególności uwzględnienie faktu, że wkład ze Zjednoczonego Królestwa jest 

wkładem „niepochodzącym” na użytek wywozu dokonywanego po zakończeniu okresu 

przejściowego. 

Importerom w UE, którzy chcą korzystać z preferencyjnego traktowania w UE (na 

podstawie umowy o wolnym handlu (FTA) lub autonomicznego systemu preferencji 

takiego jak ogólny system preferencji taryfowych), zaleca się upewnienie się, że 

eksporterzy w państwach trzecich są w stanie udowodnić, że towary spełniają wymogi 

dotyczące preferencyjnego pochodzenia, z uwzględnieniem konsekwencji wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z UE. 

Dostawcy w państwach członkowskich UE przekazujący eksporterowi lub 

przedsiębiorcy informacje niezbędne do określenia preferencyjnego pochodzenia 

towarów za pomocą deklaracji dostawcy powinni informować eksporterów 

i przedsiębiorców o zmianach dotyczących statusu pochodzenia towarów 

                                                           
5 Do celów sekcji poświęconej kwestiom dotyczącym preferencyjnego pochodzenia wkład z Irlandii Północnej, 
tak samo jak wkład z pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, należy uznawać po zakończeniu okresu 
przejściowego za niepochodzący 

6 W odniesieniu do krajów i terytoriów zamorskich Zjednoczonego Królestwa (załącznik II do TFUE) wkład z krajów 
i terytoriów zamorskich Zjednoczonego Królestwa (materiały i obróbka lub przetworzenie) nie może być 
wykorzystywany do celów kumulacji w innych odpowiednich krajach partnerskich UE po zakończeniu okresu 
przejściowego 

7 W ramach wspólnej unijnej polityki handlowej UE posiada również preferencyjne uzgodnienia handlowe 
stanowiące część ogólnego systemu preferencji taryfowych. (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Jeżeli chodzi o kwestie będące  
przedmiotem niniejszych wskazówek (uwzględnianie wkładu Zjednoczonego Królestwa przy określaniu 
preferencyjnego pochodzenia do celów traktowania taryfowego), preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach 
ogólnego systemu preferencji taryfowych może mieć w praktyce mniejsze znaczenie niż umowy o wolnym 
handlu. W celu przedstawienia pełnego obrazu w niniejszych wskazówkach omówiono jednak obydwie kwestie 



dostarczonych przed zakończeniem okresu przejściowego, w odniesieniu do których 

dostarczyli oni deklaracje dostawcy. 

W przypadku długoterminowej deklaracji, dostawcy w państwach członkowskich UE 

powinni poinformować eksportera lub przedsiębiorcę, jeżeli długoterminowa 

deklaracja dostawcy nie będzie już ważna po zakończeniu okresu przejściowego 

w odniesieniu do wszystkich lub niektórych przesyłek objętych długoterminową 

deklaracją dostawcy. 

Decyzje dotyczące wiążącej informacji o pochodzeniu 

(decyzje WIP)8 

Decyzja dotycząca wiążącej informacji o pochodzeniu (decyzja WIP) jest pisemną 

decyzją wydawaną przez organ celny na odpowiedni wniosek, zapewniającą 

posiadaczowi określenie pochodzenia towarów. Decyzja WIP jest wiążąca dla 

wszystkich organów celnych państw członkowskich oraz dla posiadacza decyzji. 

Decyzje WIP już wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa przestaną być 

ważne w Unii po zakończeniu okresu przejściowego. 

Ponadto, przy podejmowaniu decyzji WIP po zakończeniu okresu przejściowego 

organy celne państw członkowskich nie będą uznawać wkładów (materiałów lub 

procesów przetwarzania) ze Zjednoczonego Królestwa za mające „pochodzenie z UE” 

(na użytek niepreferencyjnego pochodzenia) lub „pochodzące z UE” (na użytek 

preferencyjnego pochodzenia), do celów określania pochodzenia towarów 

zawierających te wkłady. 

Decyzje WIP wydane przez organy celne państw członkowskich posiadaczom 

brytyjskich numerów EORI nie będą już ważne po zakończeniu okresu przejściowego, 

ponieważ te numery EORI przestaną być ważne na obszarze celnym Unii, a decyzji 

WIP nie zmienia się (art. 34 ust. 6 UKC). 

Decyzje WIP wydane przed zakończeniem okresu przejściowego w odniesieniu do 

towarów zawierających wkłady ze Zjednoczonego Królestwa (materiały lub procesy 

przetwarzania), które miały decydujące znaczenie dla nabycia pochodzenia, nie będą 

ważne po zakończeniu okresu przejściowego. 

 

Określanie preferencyjnego pochodzenia 9 do celów unijnych 

uzgodnień preferencyjnych 

Nie naruszając przepisów dotyczących przywozu bezpośredniego/niemanipulacji 

(omówionych poniżej) towary przywożone do Unii ze Zjednoczonego Królestwa po 

zakończeniu okresu przejściowego staną się towarami niepochodzącymi na użytek ich 

                                                           
8 Do celów decyzji WIP wkład z Irlandii Północnej, tak samo jak wkład z pozostałej części Zjednoczonego 
Królestwa, należy uznawać po zakończeniu okresu przejściowego za niepochodzący 

9 Określenia „pochodzący” lub „niepochodzący” odnoszą się tutaj wyłącznie do preferencyjnego pochodzenia 



wykorzystania w ramach uzgodnień preferencyjnych UE. Wiąże się to z następującymi 

konsekwencjami: 

− towary wyprodukowane w Zjednoczonym Królestwie, nawet przed zakończeniem 

okresu przejściowego, nie będą uznawane za pochodzące z UE na użytek ich 

wykorzystania w ramach uzgodnień preferencyjnych UE, jeżeli zostaną przywiezione 

do Unii ze Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego. 

− towary wyprodukowane w UE przed zakończeniem okresu przejściowego nie będą 

uznawane za pochodzące z UE na użytek ich wykorzystania w ramach uzgodnień 

preferencyjnych UE i zgodnie z zasadą terytorialności, jeżeli będą się znajdować 

w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego i zostaną 

przywiezione do Unii po zakończeniu okresu przejściowego. 

− towary pochodzące z krajów partnerskich UE objętych uzgodnieniami 

preferencyjnymi i przywiezione do Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem 

okresu przejściowego zgodnie z preferencjami przewidzianymi w preferencyjnych 

uzgodnieniach handlowych UE, jeżeli zostaną przywiezione do Unii ze 

Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego, nie będą 

uznawane za pochodzące z danego kraju partnerskiego. Towary te nie mogą zatem 

być wykorzystywane do celów kumulacji z tym krajem partnerskim (kumulacja 

dwustronna) lub z innymi krajami partnerskimi (kumulacja diagonalna) w ramach 

uzgodnień preferencyjnych UE. 

 

Wymogi dotyczące transportu bezpośredniego/nie manipulacji 

Towary pochodzące z UE, które po zakończeniu okresu przejściowego są wywożone 

z Unii przez terytorium Zjednoczonego Królestwa do państwa trzeciego, z którym Unia 

posiada uzgodnienia preferencyjne, mogą kwalifikować się do preferencyjnego 

traktowania w tym państwie trzecim będącym krajem partnerskim, pod warunkiem że 

przestrzegane są wymogi dotyczące transportu bezpośredniego/niemanipulacji 

zawarte w postanowieniach dotyczących pochodzenia zamieszczonych 

w odpowiednim uzgodnieniu preferencyjnym UE. 

Podobnie, towary pochodzące z państwa trzeciego będącego krajem partnerskim, 

które po zakończeniu okresu przejściowego są przywożone do UE z tego kraju 

partnerskiego przez terytorium Zjednoczonego Królestwa, mogą kwalifikować się do 

preferencyjnego traktowania w UE, pod warunkiem że przestrzegane są wymogi 

dotyczące transportu bezpośredniego/niemanipulacji zawarte w postanowieniach 

dotyczących pochodzenia zamieszczonych w odpowiednich uzgodnieniach 

preferencyjnych UE. 

  



Dowody pochodzenia 10 

Dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone przed zakończeniem okresu 

przejściowego  

 Dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone w UE lub w Zjednoczonym 

Królestwie 

Dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone w UE w odniesieniu do towarów 

z wkładem ze Zjednoczonego Królestwa albo w Zjednoczonym Królestwie przed 

zakończeniem okresu przejściowego uznaje się za ważny dowód pochodzenia, pod 

warunkiem że wywóz przesyłki został dokonany przed zakończeniem okresu 

przejściowego. 

Ważność dowodu jest ograniczona do okresu ustalonego na mocy odpowiednich 

uzgodnień preferencyjnych UE na użytek wykorzystania przy przywozie do kraju 

partnerskiego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami uzgodnień preferencyjnych 

UE. 

Kraje partnerskie, z którymi UE posiada uzgodnienia preferencyjne, mogą jednak 

zakwestionować takie dowody pochodzenia i zażądać ich weryfikacji, jeżeli towarzyszą 

one towarom przywożonym do krajów partnerskich objętych uzgodnieniami 

preferencyjnymi po zakończeniu okresu przejściowego. W takich przypadkach organy 

celne państw członkowskich udzielą odpowiedzi na wnioski o weryfikację, w zależności 

od możliwości potwierdzenia statusu pochodzenia towarów lub autentyczności tych 

dowodów, jakimi dany organ dysponuje. W tym celu pochodzenie z UE określa się na 

dzień dokonania wywozu w świetle zasady opisanej wyżej. 

 Dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone w krajach partnerskich, 

z którymi UE posiada uzgodnienia preferencyjne  

Dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone w krajach partnerskich UE 

objętych uzgodnieniami preferencyjnymi przed zakończeniem okresu przejściowego 

w odniesieniu do towarów z wkładem ze Zjednoczonego Królestwa uznaje się za 

ważny dowód pochodzenia w okresie ich ważności w Unii, pod warunkiem że wywóz 

przesyłki został dokonany przed zakończeniem okresu przejściowego. 

Po zakończeniu okresu przejściowego towary o pochodzeniu z UE zawierające wkład 

ze Zjednoczonego Królestwa mający znaczenie dla nabycia pochodzenia, przywożone 

do krajów partnerskich, z którymi UE posiada uzgodnienia preferencyjne, 

i zaopatrzone w ważny dowód pochodzenia z UE, nie mogą jednak być 

wykorzystywane w krajach partnerskich, z którymi UE posiada uzgodnienia 

preferencyjne, do celów kumulacji. 

  

                                                           
10 Wystawione lub sporządzone dowody pochodzenia: wystawione świadectwa pochodzenia, sporządzone 
deklaracje na fakturze, deklaracje pochodzenia i oświadczenia o pochodzeniu 



Dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone po zakończeniu okresu 

przejściowego 

W niektórych przypadkach po zakończeniu okresu przejściowego mogą być 

wystawiane lub sporządzane szczególne typy dowodów pochodzenia w odniesieniu 

do wywozów dokonanych przed zakończeniem tego okresu: 

 Duplikaty świadectw przewozowych 

Po zakończeniu okresu przejściowego możliwe jest wystawienie – na wniosek 

eksportera z UE – duplikatu oryginalnego świadectwa przewozowego wydanego przez 

organy celne państwa członkowskiego przed zakończeniem tego okresu. 

 Świadectwa przewozowe wystawione retrospektywnie 

Świadectwo przewozowe można wystawić retrospektywnie po zakończeniu okresu 

przejściowego na wniosek eksportera z UE, jeżeli towary wywieziono przed 

zakończeniem tego okresu. 

 Wystawione retrospektywnie deklaracje pochodzenia, oświadczenia 

o pochodzeniu i deklaracje na fakturze 

Eksporter z UE może sporządzić deklarację pochodzenia, oświadczenie 

o pochodzeniu i deklarację na fakturze po zakończeniu okresu przejściowego, jeżeli 

towary wywieziono przed zakończeniem tego okresu. 

 

Deklaracje dostawcy do celów handlu na warunkach 

preferencyjnych 

Deklaracje dostawcy to dokumenty potwierdzające, na podstawie których można 

wystawiać lub sporządzać dowody pochodzenia. Po zakończeniu okresu 

przejściowego można się na nich opierać do celów wystawiania dowodów 

pochodzenia, pod warunkiem że nie uwzględniają one wkładu ze Zjednoczonego 

Królestwa do celów nabycia pochodzenia. 

Eksporterzy i producenci, którzy będą sporządzać oraz organy celne, które będą 

wystawiać dowody pochodzenia po zakończeniu okresu przejściowego, mają 

obowiązek zweryfikować, czy w momencie wywozu produktów deklaracje dostawcy 

spełniają warunki do wystawiania lub sporządzania dowodu ich pochodzenia. 

Od dnia zakończenia okresu przejściowego deklaracje dostawcy sporządzone przez 

dostawców ze Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego 

nie mogą być wykorzystywane do celów wystawiania lub sporządzania dowodów 

pochodzenia w państwach członkowskich UE. 

  



Upoważnieni eksporterzy 

W odniesieniu do upoważnionych eksporterów, do celów sporządzania deklaracji na 

fakturze lub deklaracji pochodzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

preferencyjnego pochodzenia z UE, stosuje się następujące zasady: 

− po zakończeniu okresu przejściowego pozwolenia na uzyskanie statusu 

upoważnionego eksportera udzielone przez organy celne Zjednoczonego Królestwa 

eksporterom i ponownym nadawcom nie będą już ważne w Unii. 

− pozwolenia udzielone przez organy celne państw członkowskich eksporterom 

i ponownym nadawcom z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nie będą już ważne 

w Unii po zakończeniu okresu przejściowego. 

− pozwolenia udzielone przez organy celne państw członkowskich eksporterom 

i ponownym nadawcom z siedzibą w Unii posiadającym brytyjski numer EORI nie 

będą już ważne w Unii po zakończeniu okresu przejściowego.  

− unijni upoważnieni eksporterzy i ponowni nadawcy z siedzibą w Unii powinni 

poinformować właściwy krajowy organ celny o zmianach w zakresie spełniania 

warunków, na podstawie których udzielono im pozwolenia, zważywszy że po 

zakończeniu okresu przejściowego wkład ze Zjednoczonego Królestwa będzie 

uznawany za niepochodzący. W związku z tym organy celne państw członkowskich, 

które udzieliły tym eksporterom i ponownym nadawcom pozwolenia, zmienią lub 

wycofają pozwolenie, stosownie do przypadku. 

 

Zarejestrowani eksporterzy (REX) 

W odniesieniu do zarejestrowanych eksporterów (REX) do celów sporządzania 

oświadczeń o pochodzeniu lub deklaracji pochodzenia zgodnie z odpowiednimi 

przepisami dotyczącymi preferencyjnego pochodzenia z UE: 

− rejestracja eksporterów i ponownych nadawców dokonana przez organy celne 

Zjednoczonego Królestwa w systemie zarejestrowanych eksporterów nie będzie już 

ważna w Unii po zakończeniu okresu przejściowego. 

− rejestracja eksporterów i ponownych nadawców z siedzibą w Zjednoczonym 

Królestwie dokonana przez organy celne państw członkowskich nie będzie już ważna 

w Unii po zakończeniu okresu przejściowego. 

− rejestracja eksporterów i ponownych nadawców z siedzibą w Unii posiadających 

brytyjski numer EORI dokonana przez organy celne państw członkowskich nie będzie 

już ważna w Unii po zakończeniu okresu przejściowego. 

− unijni zarejestrowani eksporterzy i ponowni nadawcy z siedzibą w Unii powinni 

niezwłocznie poinformować właściwy krajowy organ celny o wszelkich istotnych 

zmianach dotyczących informacji, które przekazali do celów rejestracji. W związku 

z tym organy celne państw członkowskich, które zarejestrowały tych eksporterów 

i ponownych nadawców, wycofają rejestrację, jeżeli warunki rejestracji nie będą już 

spełniane. 



Odstępstwa (derogacje) od reguł pochodzenia w ramach 

kontyngentów, ustanowione w niektórych unijnych umowach 

o wolnym handlu 

Ponieważ odstępstwa od reguł pochodzenia w ramach kontyngentów są objęte art. 56 

ust. 4 UKC, zastosowanie będą miały takie same przepisy jak w przypadku 

kontyngentów taryfowych. 

 

2. PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W IRLANDII PÓŁNOCNEJ 

PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRZEJŚCIOWEGO 

Po zakończeniu okresu przejściowego stosuje się Protokół w sprawie Irlandii/Irlandii 

Północnej („protokół IE/NI”) 11. Protokół IE/NI, którego początkowy okres stosowania 

wynosi 4 lata po zakończeniu okresu przejściowego, podlega okresowemu 

zatwierdzaniu przez Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii Północnej 12. 

Zgodnie z protokołem IE/NI pewne przepisy prawa UE mają zastosowanie również do 

Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii 

Północnej. Ponadto UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły w protokole IE/NI, że 

w zakresie, w jakim przepisy UE mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 

i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, Irlandia Północna 

jest traktowana jak państwo członkowskie 13 . 

Przepisy prawa celnego mające zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 

i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej obejmują unijne 

przepisy prawa celnego i obowiązki wynikające z umów międzynarodowych zawartych 

przez Unię albo przez państwa członkowskie działające w jej imieniu, albo wspólnie 

przez Unię i jej państwa członkowskie, w zakresie, w jakim odnoszą się do wymiany 

towarowej między Unią a państwami trzecimi 14 . 

Protokół IE/NI stanowi również wyraźnie, że wszelkie odniesienia do obszaru celnego 

Unii zawarte w mających zastosowanie postanowieniach umowy o wystąpieniu 

i protokołu IE/NI oraz w przepisach prawa Unii mających na podstawie protokołu IE/NI 

zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie 

w odniesieniu do Irlandii Północnej, odczytuje się jako obejmujące Irlandię Północną15. 

Oznacza to, że UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły, że w zakresie, w jakim przepisy 

celne UE mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym 

Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, Irlandia Północna jest traktowana – do 

celów stosowania tych przepisów – jak gdyby była częścią obszaru celnego Unii. 

                                                           
11 Art. 185 umowy o wystąpieniu 

12 Art. 18 protokołu IE/NI 

13 Art. 7 ust. 1 umowy o wystąpieniu w związku z art. 13 ust. 1 protokołu IE/NI 

14 Art. 5 ust. 3, art. 5 ust. 4 oraz sekcje 1 i 4 załącznika 2 do protokołu IE/NI 

15 Art. 13 ust. 1 protokołu IE/NI. Bez względu na art. 4 protokołu IE/NI, jako że art. 13 ust. 1 działa „niezależnie 
od wszelkich innych postanowień niniejszego Protokołu 



Jednocześnie, ponieważ Irlandia Północna stanowi część obszaru celnego 

Zjednoczonego Królestwa, nie stanowi ona części obszaru celnego Unii w odniesieniu 

do praw i obowiązków państw trzecich (w tym krajów partnerskich UE objętych 

uzgodnieniami preferencyjnym). 

Na użytek preferencyjnego pochodzenia oznacza to w szczególności: 

− towary wyprodukowane w Irlandii Północnej, nawet przed zakończeniem okresu 

przejściowego, nie będą uznawane za pochodzące z UE na użytek ich 

bezpośredniego wywozu lub wywozu po dalszym przetworzeniu do kraju 

partnerskiego, z którym UE posiada uzgodnienia preferencyjne; 

− w przypadku, gdy towary pochodzące z UE lub z krajów partnerskich UE znajdują 

się w Irlandii Północnej przed zakończeniem okresu przejściowego i są 

przemieszczane w ramach przemieszczania wewnątrzunijnego z Irlandii Północnej 

do UE zgodnie z wymogami art. 47 ust. 1 umowy o wystąpieniu, towary te mogą być 

nadal uznane ze pochodzące, kiedy zostaną ponownie wprowadzone na obszar 

celny Unii, pod warunkiem że dostępne są dokumenty niezbędne do udowodnienia 

ich pochodzenia zgodnie z regułami danego systemu preferencyjnego UE. 

 

3. PREFERENCJE I REGUŁY POCHODZENIA W OKRESIE 

PRZEJŚCIOWYM 

Kwestie dotyczące preferencyjnego pochodzenia 16 

Zgodnie z art. 127 ust. 1 umowy o wystąpieniu w okresie przejściowym prawo Unii 

(w tym umowy międzynarodowe zawarte przez UE) ma zastosowanie do 

Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium. 

Terytorialny zakres wymiany towarowej na podstawie tych umów definiuje się 

zasadniczo jako terytoria, na których obowiązują Traktaty UE, a w niektórych 

przypadkach (np. niedawnych umów o wolnym handlu z Kanadą, Ameryką Środkową, 

państwami andyjskimi i Japonią) również obszary stanowiące część obszaru celnego 

Unii. 

Na podstawie umowy o wystąpieniu, w okresie przejściowym Traktaty UE mają 

zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, a Zjednoczone 

Królestwo stanowi część obszaru celnego Unii. 

Zgodnie z art. 129 ust. 1 umowy o wystąpieniu w okresie przejściowym Zjednoczone 

Królestwo jest związane zobowiązaniami wynikającymi z tych umów 

międzynarodowych. 

                                                           
16 Określenia „pochodzący” lub „niepochodzący” w niniejszej sekcji odnoszą się wyłącznie do preferencyjnego 
pochodzenia 



Ma to również zastosowanie do zawartych przez UE umów o wolnym handlu 

zawierających preferencyjne uzgodnienia 17. 

W rezultacie: 

− produkty/materiały/przetworzenia ze Zjednoczonego Królestwa mają być traktowane 

przez Unię w okresie przejściowym jako produkty/materiały/przetworzenia z UE; 

− produkty/materiały/przetworzenia z krajów partnerskich będących stroną umowy 

o wolnym handlu z UE mają być traktowane przez Zjednoczone Królestwo jako 

produkty/materiały/przetworzenia pochodzące z kraju partnerskiego będącego 

stroną umowy o wolnym handlu i otrzymywać odpowiednie preferencje. 

Chociaż Unia powiadomiła oficjalnie swoich partnerów międzynarodowych, że 

w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo „ma być traktowane jak państwo 

członkowskie” 18, ale nie ma pewności, czy kraje partnerskie będące stroną umowy 

o wolnym handlu będą traktować Zjednoczone Królestwo jak państwo członkowskie 

do celów umów o wolnym handlu 19. 

 

                                                           
17 W ramach wspólnej unijnej polityki handlowej UE posiada również preferencyjne uzgodnienia handlowe 
stanowiące część ogólnego systemu preferencji taryfowych. (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Jeżeli chodzi o kwestie będące 
przedmiotem niniejszych wskazówek (uwzględnianie wkładu Zjednoczonego Królestwa przy określaniu 
preferencyjnego pochodzenia do celów traktowania taryfowego), preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach 
ogólnego systemu preferencji taryfowych może mieć w praktyce mniejsze znaczenie niż umowy o wolnym 
handlu. W celu przedstawienia pełnego obrazu w niniejszych wskazówkach omówiono jednak obydwie kwestie 

18 W tym celu wysłano do państw trzecich notę werbalną informującą, że Zjednoczone Królestwo „jest 
traktowane jak państwo członkowskie [...] do celów [umów międzynarodowych]” w okresie przejściowym 

19 Jak dotąd Komisja otrzymała odpowiedzi na tę notę werbalną tylko od ograniczonej liczby krajów partnerskich 
będących stroną umowy o wolnym handlu. Kilka krajów partnerskich będących stroną umowy o wolnym handlu 
(np. Norwegia, Kanada i Meksyk) wyraziło jednak publicznie zamiar dalszego traktowania Zjednoczonego 
Królestwa jak państwa członkowskiego w okresie przejściowym. Istnieje niemniej możliwość, że niektóre kraje 
partnerskie będące stroną umowy o wolnym handlu mogą zająć inne stanowisko, a zatem nie ma gwarancji, że 
w okresie przejściowym będą one traktować Zjednoczone Królestwo jak państwo członkowskie do celów umów 
międzynarodowych. Możliwe jest również, że inne kraje partnerskie nie odpowiedzą na notę werbalną, albo 
odpowiedzą na nią dopiero w późniejszym czasie. Niepewność ta jest nieunikniona, ponieważ UE i Zjednoczone 
Królestwo mogły uzgodnić dwustronnie, w drodze umowy o wystąpieniu, same tylko zobowiązania (ale już nie 
uprawnienia) wynikające z umów o wolnym handlu 


