
Szanowni Państwo, 

 

w związku ze zbliżająca się datą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Izba Administracji 

Skarbowej w Rzeszowie przypomina, że w przypadku tzw. „twardego wyjścia” (bez jakichkolwiek 

uzgodnień i bez wyznaczenia okresu przejściowego) skutkiem będzie m.in. automatyczne odstąpienie 

od obowiązujących dotychczas umów o wolnym handlu i swobodnym przepływie towarów. Jeżeli 

zatem w obszarze Państwa działalności biznesowej realizowana jest wymiana towarowa  

ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, konieczne będzie podjęcie 

szeregu działań, umożliwiających jej sprawne kontynuowanie.  

 

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje są dostępne: 

1. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pod adresem 

https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/ 

2. W ramach usług świadczonych przez Krajową Informację Skarbową, od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, pod nr telefonów: 

 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 

 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) 

 +48 22 330 03 30 (z zagranicy) 

Po połączeniu system zapowiedzi głosowych poprowadzi po menu, prosząc o wybranie cyfry 

odpowiadającej interesującemu zagadnieniu. Informacje w sprawie brexit’u otrzymały swój 

odrębny numer. 

 

Do państwa dyspozycji są również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej  

w wewnętrznych oddziałach celnych: 

 W Dębicy, tel. 14 670 47 89, e-mail: oc.debica@mf.gov.pl, ul. Rzeszowska 133A 

 w Jarosławiu, tel. 16 624 86 00, e-mail: oc.jaroslaw@mfgovpl, ul. Przemysłowa 2A 

 w Krośnie, tel. 13 436 24 43, e-mail: oc.krosno@mf.gov.pl, ul. Tysiąclecia 38 

 w Mielcu, tel. 17 788 76 69, e-mail: oc.mielec@mf.gov.pl, ul. Wojska Polskiego 2a 

 w Przemyślu, tel. 16 675 90 02, e-mail: oc.przemysl@mf.gov.pl, ul. Ofiar Katynia 26 

 w Rzeszowie, tel. 17 866 04 52, e-mail: oc.rzeszow@mf.gov.pl, ul. Przemysłowa 14  

 w Stalowej Woli, tel. 15 843 02 90, e-mail: oc.stalowawola@mf.gov.pl, ul. Kwiatkowskiego 1 

 

Niezależnie od powyższego Izba Administracji Skarbowej zaprasza wszystkich 

zainteresowanych  na spotkania dla przedsiębiorców w związku z obowiązkami celnymi, 

wynikającymi z możliwości bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Spotkania 

odbędą się 19 marca br. o godz.  10:00 w następujących lokalizacjach: 

 Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu,  

ul. Zaciszna 4; tel. kontaktowy 16 675 23 17; 

 Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie,  

ul. Przemysłowa 14; tel. kontaktowy 17 86 60 440, 17 86 60 441; 

 Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krośnie, ul. Pużaka 18;  

tel. kontaktowy 13 436 24 43 

Ze względów logistycznych prosimy potwierdzić swoje przybycie pod wskazanym wyżej numerem 

telefonu najpóźniej do godz. 8:00 w dniu spotkania. 

 

Koordynator ds. brexitu 

w IAS w Rzeszowie 

mł. insp. Andrzej Pasternak 

Naczelnik PUCS w Przemyślu 
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