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Uzasadnienie 

 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), w związku z tym, że na mocy 

Dyrektywy Rady (UE) 2020/1756 z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającej dyrektywę 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie 

identyfikacji podatników w Irlandii Północnej1, zwanej dalej „dyrektywą 2020/1756”, 

w przypadku Irlandii Północnej należy stosować prefiks „XI” począwszy od 2021 r.  

Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwane dalej 

„Zjednoczonym Królestwem”, wystąpiło z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) i stało się państwem 

trzecim2. Umowa o wystąpieniu3 określa okres przejściowy, który kończy się dnia 31 grudnia 

2020 r. Do tego czasu prawo Unii Europejskiej (UE) stosuje się w całości do Zjednoczonego 

Królestwa i na jego terytorium (w tym również na terytorium Irlandii Północnej). Po zakończeniu 

okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie VAT, co do zasady, nie będą już mieć 

zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. 

Wyjątkiem będzie jednak terytorium Irlandii Północnej, gdzie będą nadal obowiązywać regulacje 

UE dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów. Wynika to z Protokołu w sprawie 

Irlandii/Irlandii Północnej4, którego początkowy okres stosowania wynosi 4 lata po zakończeniu 

okresu przejściowego, i który podlega okresowemu zatwierdzaniu przez Zgromadzenie 

Ustawodawcze Irlandii Północnej. Począwszy od 2021 r. dla celów transakcji towarowych 

Irlandia Północna będzie traktowana jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący 

wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów na terytorium Irlandii Północnej będą 

traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami 

z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej będą traktowane jako transakcje z podmiotami 

z państw nienależących do UE. W konsekwencji, w zakresie dostawy towarów podatnicy 

z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. będą identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego 

numeru identyfikacyjnego VAT UE (numer poprzedzony kodem „XI”), który różnić się będzie 

od brytyjskiego numeru VAT UE (prefiks „GB”). Ten ostatni numer będzie jednak stosowany 

względem świadczonych usług. 

Uwzględniając powyższe, aktualizacji wymaga załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu 

typu call-off stock (Dz. U. poz. 1138), stanowiący objaśnienia szczegółowe do formularza VAT-

UE dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych 

                                                 
1 (Dz.U.UE.L.2020.396.1). 
2 Państwo trzecie oznacza państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej. 
3 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. 
4 (Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 92). 
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transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. W ust. 3 

tych objaśnień znajduje się lista dopuszczalnych kodów i nazw krajów UE, która zostanie 

uzupełniona o kod „XI” właściwy od 2021 r. dla Irlandii Północnej. Jednocześnie nie jest 

planowane wykreślenie kodu „GB” przypisanego Wielkiej Brytanii. Z uwagi bowiem na 

szczególne uregulowania przewidziane w związku z tzw. Brexitem dla transakcji 

transgranicznych rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 2020 r. a zakończonych po dniu 

1 stycznia 2021 r., a także z uwagi na szczególną sytuację transakcji dokonywanych 

w procedurze magazynu typu call-off stock, zasadne jest pozostawienie obecnego kodu „GB” 

w tych objaśnieniach. 

Wejście w życie rozporządzenia zostało określone w powiązaniu z § 2, zgodnie z którym 

znowelizowane objaśnienia stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2021 r. Data 1 lutego 

2021 r. jest dostosowana do terminów składania informacji podsumowującej, którą należy 

składać za miesiąc ubiegły, w terminie do 25. dnia następnego miesiąca. 

Przedkładany projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega 

notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 


