
Zainwestuj w skuteczność.
Invest in e�ciency.

Imperial Business Center
ul. Wadowicka 7

Kraków 30-363

Skuteczna rejestracja do VAT w Wielkiej Brytanii po zmianach wywołanych Brexitem.

Poradnik dotyczący zmian i instrukcja zakładania konta podatnika w Wielkiej Brytanii.

1. Uwagi wprowadzające – Jakie pytania najczęściej zadają przedsiębiorcy?

Brexit czyli pojęcie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest znane przedsiębiorcom od ponad 
2 lat. Pierwsze istotne konsekwencje prawne, zwłaszcza dla firm z obszaru handlu międzynarodowego wynikają 
jednak z wprowadzonych w grudniu 2020 r. zmian w podatku VAT. Pojawiło się wiele wątpliwości: Kto i kiedy 
powinien dokonać rejestracji? Jak obliczać wartość podatku VAT? Gdzie należy dokonać rejestracji? Jak rozlicza
 podatek VAT od transakcji z Wielką Brytanią?

2. Kto i kiedy powinien się zarejestrować do VAT Wielkiej Brytanii?

Większość przesłanek wynika wprost z treści nowych przepisów, których spełnienie powoduje konieczność 
rejestracji do VAT. Ja jednak powiem prosto, że taka konieczność zajedzie zawsze wtedy gdy sprzedamy towar 
podmiotowi niezarejestrowanemu do VAT w Wielkiej Brytanii. Możemy więc wyodrębnić dwie grupy: Osoby 
fizyczne niebędące przedsiębiorcami i firmy niebędące płatnikami podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Zaznaczyć 
należy jasno; od teraz każda transakcja sprzedaży będzie domyślnie traktowana przez ustawodawcę
brytyjskiego, jako podlegającą opodatkowaniu VAT w Wielkiej Brytanii.

3. Kiedy nie muszę się rejestrować do VAT, nawet gdy sprzedaję towar do Wielkiej Brytanii?

Wydaje się, że odpowiedź wywnioskowaliśmy już z punktu drugiego opracowania, jednak dla porządku
podkreślam, że obowiązek rejestracji do VAT nie powstaje gdy odbiorca jest zarejestrowany do VAT brytyjskiego. 
Trzeba jednak być ostrożnym i pamiętać o konieczności uzyskania od kontrahenta numer NIP i naniesieniu
informacji o odwrotnym obciążeniu na fakturze.

4. O co chodzi z limitem 135 funtów brytyjskich?

Nowa regulacja wprowadza oprócz nowych zasad rejestracji do VAT limit kwotowy samych przesyłek
nadawanych do Wielkiej Brytanii. Ustawodawca ustanowił granicę wartości na 135 funtów brytyjskich, która 
definiuje moment opodatkowania transakcji. Co to zatem oznacza dla przedsiębiorcy? Przesyłki sprzedawane do 
Wielkiej Brytanii o wartości do 135 £ podlegają opodatkowaniu w momencie ich sprzedaży. Niesie to za sobą
konsekwencje w postaci obowiązku rejestracji do VAT oraz składania deklaracji w Wielkiej Brytanii.

5. Jak powinienem liczyć podatek i jakie stawki podatku VAT obowiązują w Wielkiej Brytanii?

Podatek VAT z odpowiednią stawką wykazuje sprzedający towary o wartości nieprzekraczającej 135 £ do Wielkiej 
Brytanii. Właściwą stawkę musi więc wykazać na fakturze. W Wielkiej Brytanii obowiązują następujące stawki
podatku VAT:
 a. Podstawowa stawka VAT wynosząca 20%, którą objęta jest zdecydowana większość towarów.
 b. Obniżona stawka VAT w wysokości 5%.
 c. Zerowa stawka VAT.
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Pełną tabelę stawek podatku VAT w Wielkiej Brytanii zamieszczam pod linkiem:

https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services 

W praktyce przedsiębiorca na fakturze wykazuje stawkę VAT z Wielkiej Brytanii w miejscu gdzie dotychczas 
wykazywał polską. Podatek dochodowy z tej transakcji będzie opodatkowany w kraju siedziby przedsiębiorcy,
a VAT w Wielkiej Brytanii.

6. Jak dokonywać rozliczeń podatku VAT w Wielkiej Brytanii?

Właściwe rozliczenie podatku VAT zależy od wybranej formy rozliczeń. Brytyjski system podatkowy przewiduje 
cztery metody podatkowe: 

 1. Standard Accounting Scheme
 2. VAT Flat Rate Scheme
 3. Cash Accounting Scheme
 4. Annual Accounting Scheme

Wybór odpowiedniej formy ma kluczowe znaczenie dla przyszłych sukcesów finansowych przedsiębiorstwa. 
Odpowiedniego selekcji pomogą Państwu dokonać specjaliści z NTAX.
W tej sprawie prosimy o kontakt: www.ntax.com.pl

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA PODATNIKA W UK POPRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY

Rząd Wielkiej Brytanii umożliwił przedsiębiorstwom rejestrację do VAT poprzez system elektroniczny. Uwaga! 
System wymaga aby rejestracja była przeprowadzona jednorazowo i w sposób ciągły. Wylogowanie z systemu 
oznacza porzucenie wszystkich wprowadzonych informacji i skutkuje komunikatem o braku autoryzacji.

1. Załóż konto podatkowe w Wielkiej Brytanii:

Wejdź na: https://www.gov.uk/personal-tax-account i wybierz „Create sign in details”. 
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2. Wprowadź swój adres e-mail, na który otrzymasz wiadomość od „Government Gateway”. Przepisz kod
weryfikacyjny otrzymany e-mailem do systemu i wybierz „Confirm”.

3. System przekieruje Państwa do kolejnej zakładki. Prosimy o wypełnienie danych personalnych
oraz pozostałych informacji wymaganych przez system zgodnie ze stanerm faktycznym.

4. Kolejnym etapem jest utworzenie hasła:

5. System wygeneruje dla Państwa indywidualny kod ID, który stanowi login do Państwa profilu.
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6. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo powinna posiadać przypisany do siebie portal podatkowy. Dlatego 
w tym miejscu należy wybrać opcje „Individual”. Dopiero po stworzeniu konta indywidulanego można wystąpić
po konta dla podmiotu. 

7. Proszę o wybranie dowolnej formy otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestracje. W Przykładzie
wybraliśmy wiadomość sms. 
 
 a. Wiadomość sms
 b. Wiadomość głosowa
 c. Aplikacja

8. Zostaną przedstawione dodatkowe pytania, na które należy odpowiedzieć według własnych preferencji.
Poniżej nasza propozycja .

 i. Proszę o podanie informacji, czy korzystasz z numeru z Wielkiej Brytanii. W przykładzie
 wykorzystywany był polski numer. 
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Invest in e�ciency.

REJESTRACJA DO VAT W WIELKIEJ BRYTANII

Drogi przedsiębiorco właśnie założyłeś swój portal podatkowy w UK! Kolejnym etapem jest złożenie wniosków 
rejestracyjnych. Proces ten składa się z kilku etapów, które warto zlecić profesjonalistom w dziedzinie podatków. 
Skontaktuj się ze swoim konsultantem w NTAX lub odwiedź naszą stronę www.ntax.com.pl i umów się
na indywidualną konsultację.
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 ii. Proszę wpisać numer telefonu, na który ma zostać przesłany kod. 

 iii. Potem otrzymasz potwierdzenie


