Rząd przyspiesza planowanie dotyczące
granicy na zakończenie okresu
przejściowego
Kontrole graniczne towarów unijnych importowanych do Wielkiej Brytanii zostaną
wprowadzone na zakończenie okresu przejściowego, etapowo, aby przedsiębiorstwa dotknięte
koronawirusem miały więcej czasu na przygotowanie.
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Nowe ustalenia dotyczące granicy brytyjskiej potwierdzone na kolejny rok, gdyż
Zjednoczone Królestwo formalnie powiadamia UE, że nie zaakceptuje ani nie dąży do
przedłużenia okresu przejściowego.
Kontrole graniczne towarów unijnych importowanych do Wielkiej Brytanii (WB)
zostaną wprowadzone na zakończenie okresu przejściowego, etapowo, aby
przedsiębiorstwa dotknięte koronawirusem miały więcej czasu na przygotowanie.
Nowa infrastruktura granicy brytyjskiej w celu przeprowadzania kontroli oraz dotacje
w wysokości 50 mln GBP, aby przyspieszyć rozwój obecnego brytyjskiego sektora
pośredników celnych.

Nowe kontrole graniczne i procedury potwierdzone dla 2021, gdyż Kanclerz Księstwa
Lancaster, Michael Gove, formalnie powiadamia UE, że Zjednoczone Królestwo nie
zaakceptuje ani nie dąży do przedłużenia okresu przejściowego.
Od 1 stycznia 2021 Zjednoczone Królestwo będzie posiadało autonomię w zakresie
wprowadzania własnego podejścia do towarów importowanych do WB z UE.
Uznając wpływ koronawirusa na zdolność przedsiębiorstw do przygotowania oraz w
następstwie ogłoszenia w lutym, że Zjednoczone Królestwo wdroży pełne kontrole graniczne
w odniesieniu do importu do WB z UE, Zjednoczone Królestwo podjęło decyzję o
wprowadzeniu nowych kontroli granicznych w trzech etapach do 1 lipca 2021. To elastyczne i
pragmatyczne podejście zapewni branży dodatkowy czas na dokonanie odpowiednich ustaleń.
Etapy te są następujące:




Od stycznia 2021: dostawcy importujący standardowe towary, od odzieży po
elektronikę, będą musieli przygotować się na podstawowe wymogi celne, takie jak
prowadzenie odpowiedniej ewidencji importowanych towarów, i będą mieli sześć
miesięcy na uzupełnienie deklaracji celnych. Choć konieczne będzie uiszczanie taryf w
odniesieniu do wszystkich importowanych towarów, to płatności mogą zostać
odroczone do momentu sporządzenia deklaracji celnej. Przeprowadzane będą kontrole
towarów kontrolowanych takich jak alkohol i wyroby tytoniowe. Przedsiębiorstwa będą
także musiały rozważyć, w jaki sposób będą rozliczały się z podatku VAT na
importowane towary. W miejscu przeznaczenia lub w innym zatwierdzonym miejscu
będą również przeprowadzane kontrole fizyczne wszystkich żywych zwierząt i roślin
będących towarami wysokiego ryzyka.
Od kwietnia 2021: wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego (PPZ) – na przykład
mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne – oraz



wszystkie podlegające regulacji rośliny i produkty roślinne będą również wymagały
wstępnego zgłoszenia oraz odpowiedniej dokumentacji zdrowotnej.
Od lipca 2021: dostawcy przemieszczający wszystkie towary będą musieli sporządzić
deklaracje w miejscu importu i uiścić stosowne taryfy. Wymagane będą pełne
deklaracje bezpieczeństwa, natomiast w przypadku towarów SPS zwiększone zostaną
kontrole fizyczne i pobieranie próbek: kontrole zwierząt, roślin i ich produktów będą
się teraz odbywały w brytyjskich punktach kontroli granicznej.

Ogłoszenie stanowi następstwo porannego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy o
Wystąpieniu – ostatniego formalnego momentu na uzgodnienie przedłużenia okresu
przejściowego – podczas którego Rząd potwierdził ugruntowane stanowisko, że nie będzie
dążył do przedłużenia tego okresu.
Nowy pakiet wsparcia o wartości 50 mln GBP zwiększy wydajność sektora pośredników
celnych – włączając w to agentów celnych, spedytorów i operatorów przesyłek ekspresowych
– zapewniając przedsiębiorstwom dalsze wsparcie zanim nowe procesy wejdą w życie w lipcu
2021. Takie dofinansowanie wesprze pośredników za pomocą rekrutacji, szkoleń i dostarczenia
sprzętu IT, aby pomóc w przetwarzaniu deklaracji celnych. Zostaną również zmienione
przepisy w celu likwidacji barier dla pośredników przyjmujących nowych klientów.
Łącznie Rząd przekazał 84 mln GBP na rozwój sektora pośredników celnych, aby uwzględniał
wymianę handlową z UE po 2020.
Ponadto Rząd zobowiązał się dziś do budowy nowych obiektów granicznych w WB dla potrzeb
przeprowadzania wymaganych kontroli, takich jak kontrole przestrzegania przepisów celnych,
tranzytu oraz kontrole sanitarne i fitosanitarne (SPS), jak również do zapewnienia
ukierunkowanego wsparcia dla portów w celu budowy nowej infrastruktury. W przypadku, gdy
w portach brakuje miejsca na nową infrastrukturę, Rząd zbuduje nowe obiekty śródlądowe, w
których będą odbywać się takie kontrole i inne czynności. Rząd konsultuje się z portami w
całym Zjednoczonym Królestwie w celu uzgodnienia, jaka infrastruktura jest wymagana.
Kanclerz Księstwa Lancaster, Michael Gove, powiedział:
Poinformowaliśmy dziś UE, że nie przedłużymy okresu przejściowego. Moment przedłużenia
minął. Na koniec roku będziemy kontrolować własne przepisy i granice, dlatego właśnie
możemy podjąć suwerenną decyzję o wprowadzeniu ustaleń w sposób, który zapewnia
przedsiębiorstwom dotkniętym koronawirusem czas na dostosowanie.
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi ważny krok w kierunku przygotowania kraju na zakończenie
okresu przejściowego, ale zarówno rząd jak i branża nadal mają jeszcze wiele do zrobienia, aby
zagwarantować, że jesteśmy gotowi do wykorzystania możliwości płynących z faktu bycia w
pełni niezależnym Zjednoczonym Królestwem.
Elizabeth de Jong, Dyrektor ds. Polityki Stowarzyszenia Transportu Towarowego, powiedziała:
Branża logistyczna jest niezwykle wdzięczna za środki ogłoszone przez rząd brytyjski w celu
etapowania wprowadzenia nowych uzgodnień handlowych między UE a Zjednoczonym
Królestwem w pierwszych sześciu miesiącach po upływie okresu przejściowego. Rząd
wysłuchał naszych obaw i poczynił ustępstwa, aby umożliwić naszemu sektorowi wyjście z

pandemii COVID-19 i efektywne planowanie, tak, abyśmy mogli kontynuować skuteczną
wymianę handlową z Europą.
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Wiadomości te są bardzo mile widziane i jesteśmy zadowoleni z faktu, że Rząd wybrał rozsądne
i pragmatyczne podejście do problemu po wysłuchaniu zainteresowanych stron takich jak
RHA.
Rząd nadal będzie ściśle współpracował z branżą graniczną nad tymi nowymi procedurami oraz
nad innymi priorytetami sektora. Model funkcjonowania granic zostanie opublikowany w lipcu
2020.
Podejście to dotyczy wymiany handlowej między WB a UE. Nie ma ono zastosowania do
przepływów handlowych między Irlandią Północną i Irlandią, lub między Irlandią Północną i
WB, które są objęte Umową o Wystąpieniu.

Więcej informacji na temat etapów:
Od stycznia 2021
Dostawcy importujący standardowe towary będą musieli przygotować się na podstawowe
wymogi celne i będą mieli sześć miesięcy na złożenie deklaracji celnych do HMRC.
Choć od pierwszego dnia konieczne będzie uiszczanie taryf w odniesieniu do wszystkich
importowanych towarów, to płatności mogą zostać odroczone do momentu sporządzenia
deklaracji celnej, zapewniając dostawcom czas na dostosowanie się do nowych wymogów.
Deklaracje bezpieczeństwa nie będą wymagane przez sześć miesięcy w przypadku wszystkich
towarów. Niemniej jednak dostawcy będą musieli rozważyć inne procesy, takie jak sposób
rozliczania się z podatku VAT od importu.
Dostawcy przemieszczający towary kontrolowane, takie jak wyroby tytoniowe i toksyczne
substancje chemiczne, do WB będą musieli uzupełnić pełną deklarację celną, gdy towary wjadą
na terytorium WB, zgodnie z wymogami dla towarów przybywających do WB z pozostałych
krajów świata.
Wszyscy dostawcy importujący żywe zwierzęta oraz rośliny i produkty roślinne będące
towarami wysokiego ryzyka będą musieli od początku posiadać wstępne zgłoszenie i
dokumentację zdrowotną. Import produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ)
będących towarami wysokiego ryzyka również będzie wymagał wstępnego zgłoszenia.
Kontrole dokumentacji będą przeprowadzane zdalnie, a kontrole fizyczne towarów wysokiego
ryzyka przeprowadzane będą w miejscu przeznaczenia lub w innym wyznaczonym miejscu.

Od kwietnia 2021
Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego (PPZ) – na przykład mięso, karma dla zwierząt
domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne – oraz wszystkie podlegające regulacji rośliny

i produkty roślinne będą również wymagały wstępnego zgłoszenia oraz odpowiedniej
dokumentacji zdrowotnej.

Od lipca 2021
Dostawcy przemieszczający wszystkie towary będą musieli sporządzić pełne deklaracje i uiścić
taryfy w miejscu importu. Wprowadzone zostaną pełne deklaracje bezpieczeństwa, natomiast
w przypadku towarów SPS zwiększone zostaną kontrole fizyczne i pobieranie próbek: kontrole
zwierząt, roślin i ich produktów będą się teraz odbywały w brytyjskich punktach kontroli
granicznej.
Więcej na temat środków
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Dzisiejsze posiedzenie Wspólnego Komitetu ds. Umowy o Wystąpieniu (WAJC) było
ostatnim posiedzeniem przed ostatecznym terminem przedłużenia okresu
przejściowego (przed 1 lipca 2020) i tym samym ostatnią formalną okazją, aby omówić
i uzgodnić takie przedłużenie. Tylko WAJC może uzgodnić przedłużenie okresu
przejściowego i nie może tego dokonać za pomocą procedury pisemnej.
W celu koordynacji wdrożenia nowych kontroli granicznych Grupa ds. Granic i
Protokołów przeniosła się z HMRC do Gabinetu. Ruch ten pomoże zagwarantować
przygotowanie granicy na zakończenie okresu przejściowego i położyć fundamenty pod
rozwój najlepszej granicy na świecie do 2025.
Brytyjska Światowa Taryfa będzie miała zastosowanie do wszystkich towarów
importowanych do Zjednoczonego Królestwa od 1 stycznia 2021, chyba że będzie miał
miejsce wyjątek. Ogłoszone dziś środki nie będą miały zastosowania do krajów trzecich
poza UE. W przypadku wymiany handlowej między Zjednoczonym Królestwem a
krajami trzecimi poza UE i EOG nadal będą obowiązywały pełne kontrole importowe.
Dotyczy to wymiany handlowej między WB a UE. Podejście nie ma zastosowania do
przepływów handlowych między Irlandią Północną i Irlandią, lub między Irlandią
Północną i WB.
Dalsze szczegóły dotyczące nowego pakietu rządowego dla pośredników celnych
można znaleźć na GOV.UK.

