TAX
ALERT

Prawo Podatkowe | Brexit – konsekwencje dla firm
Przedsiębiorco! Czy twoja organizacja jest przygotowana na wyjście Wielkiej Brytanii z UE?
Dzień 29 marca 2019 r. jest możliwym dniem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, przy czym wciąż nie są
znane szczegóły dotyczące tego, jak będą wyglądały dalsze relacje między Wielką Brytanią a UE.
Nadal nie wiadomo czy:
 zostanie zawarta umowa pomiędzy Wielką Brytanią i UE i wystąpi okres przejściowy;
 nastąpi brak zawarcia umowy i tzw. „twardy brexit” (no deal), który niesie ze sobą całkowite zmiany
w zakresie rozliczeń podatkowych i transakcyjnych pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią – co stanowi
obecnie całkiem prawdopodobny scenariusz (negatywny).

Scenariusz negatywny – twardy Brexit (import / export z UK)
Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez stosownej umowy lub okresu przejściowego oznacza, że transakcje
z tym krajem nie będą już wewnątrzwspólnotową dostawą (WDT), czy nabyciem towarów (WNT) i będą
rozliczane jako eksport i import, a to zmieni m.in. deklarowanie i rozliczanie VAT.
Co więcej, nastąpi brak dostępu do dyrektyw unijnych, co będzie skutkować koniecznością powrotu do
ustaleń umowy polsko-brytyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i co w praktyce
spowoduje:


zmianę zasad rozliczania VAT i akcyzy, w tym konieczność dopełnienia formalności celnych;



konieczność zarejestrowania firmy do celów VAT w Wielkiej Brytanii;



konieczność poboru podatku u źródła (WHT) w sytuacji transferu wewnątrzgrupowych dywidend,
odsetek i należności licencyjnych, w tym brak dostępu do dyrektyw uchwalonych przez Radę UE,
które umożliwiały m.in.:


brak opodatkowania odsetek i należności licencyjnych,



brak opodatkowania przepływów między spółką matką a spółką córką,



brak opodatkowania transakcji połączeń, podziału, transferu aktywów i wymiany udziałów mające
miejsce w ramach UE;



wprowadzenie cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich;



zmiany w zakresie zatrudniania i rozliczania wynagrodzeń pracowników.
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Kogo dotkną zmiany?
Wszystkich którzy prowadzą wymianę handlową i dokonują transakcji z Wielką Brytanią, ale także podmioty
biorące udział w transakcjach łańcuchowych lub trójstronnych, w których sprzedaż następuje pomiędzy
trzema lub więcej podmiotami, natomiast towar jest przemieszczany pomiędzy Wielką Brytanią a Polską.

Jak się przygotować?
Z uwagi na niepewną sytuację polityczną wokół Brexitu, koniecznym jest odpowiednie przygotowanie
przedsiębiorstwa do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
Takie przygotowanie warto zacząć niezwłocznie, bowiem może się okazać, że w dniu 29 marca 2019 r.
nastąpi „twarde wyjście”, które uniemożliwi prowadzenie działalności na tych samych zasadach, które były
prowadzone przed tym dniem.
Warto zastanowić się nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostaw i stanów magazynowych oraz
przygotować się na rozpoczęcie operacji celnych, przejrzeć przepływy towarowe i umowy dotyczące
wymiany handlowej z Wielką Brytanią, a także zapewnić posiadanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej na
wypadek Brexitu.

Zapraszamy do kontaktu
Nasza kancelaria może wspomóc Państwa w przygotowaniach do tego prawdopodobnego
negatywnego scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, aby zmiany nie wpłynęły na bieżącą
działalność Państwa firmy.
Nasi prawnicy mają doświadczenie w bieżącym planowaniu podatkowym na wypadek „twardego wyjścia”
Wielkiej Brytanii z UE i obecnie przygotowujemy wielu naszych klientów na negatywne konsekwencje braku
podpisania stosownej umowy z UE.
Zapraszamy do kontaktu w przypadku konieczności omówienia szczegółów konsekwencji podatkowych
związanych z Brexitem.
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