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Brusel 30. januára 2018 

 

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM 

 

VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI CIEL 

A NEPRIAMYCH DANÍ 

 

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť 

z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únie. To znamená, že ak sa v ratifikovanej 

dohode o vystúpení
1
 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 

00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne 

a sekundárne právne predpisy Únie.
2
 Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou 

krajinou“
3
. 

Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj 

súkromných strán. 

Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody o vystúpení, sa 

hospodárskym subjektom pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa 

Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou
4
. 

S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej 

dohode o vystúpení, od dátumu vystúpenia sa právne predpisy EÚ v oblasti ciel (pozri 

                                                 
1  So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení. 

2  V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže tiež Európska rada po dohode so 

Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu 

dátumu. 

3  Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ. 

4  EÚ sa snaží dohodnúť so Spojeným kráľovstvom v dohode o vystúpení riešenia týkajúce sa prepravy 

tovaru, ktorá začala pred dátumom vystúpenia a ktorá skončí k dátumu vystúpenia alebo po tomto 

dátume, na základe pozície EÚ v colných záležitostiach, ktoré sú potrebné na riadne vystúpenie 

Spojeného kráľovstva z Únie ( https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-

related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en ). V pozičnom dokumente sa tiež uvádzajú 

postupy administratívnej spolupráce medzi EÚ-27 a Spojeným kráľovstvom k dátumu vystúpenia 

alebo po tomto dátume, pokiaľ ide o skutočnosti, ku ktorým došlo pred dátumom vystúpenia 

(napríklad vzájomná pomoc súvisiaca s overovaním dôkazov o pôvode). 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
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bod 1 nižšie) a nepriamych daní (DPH a spotrebné dane, pozri bod 2 nižšie) už na 

Spojené kráľovstvo nebudú vzťahovať
5
. 

Od dátumu vystúpenia to bude mať najmä tieto dôsledky
6
: 

1. CLÁ 

 Tovar, ktorý je prepravený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo má 

byť vyvezený z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému 

dohľadu a môže podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 

z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
7
. To okrem iného 

znamená, že sa uplatňujú colné formality, musia sa podať colné vyhlásenia a colné 

orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy. 

 Tovar, ktorý je dovezený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, podlieha 

nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre 

a o Spoločnom colnom sadzobníku
8
. To znamená uplatňovanie príslušných ciel. 

 Na určitý tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do 

Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného 

poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo 

rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva
9
. 

 Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a iné 

povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už 

nebudú platiť na colnom území Únie. 

 Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného 

z EÚ do tretích krajín, sa už nebude považovať za „obsah EÚ“ na účely spoločnej 

obchodnej politiky EÚ. To má vplyv na schopnosť vývozcov EÚ kumulovať tovary 

pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva a môže mať vplyv na použiteľnosť 

preferenčných sadzieb, ktoré Únia dohodla s tretími krajinami. 

2. NEPRIAME DANE (DPH A SPOTREBNÉ DANE) 

 Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je 

odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, 

sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady 

                                                 
5  Toto oznámenie sa nezaoberá všeobecnými colnými kvótami a kvótami na dovoz výrobkov 

oslobodených od dane, ktoré sa uplatňujú na tovar v osobnej batožine cestujúcich vstupujúcich do EÚ. 

6  Zoznam obsahuje niekoľko dôležitých dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie v oblasti 

ciel a nepriamych daní, ale tento zoznam nie je úplný. 

7  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1. 

8  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. 

9  Zoznam takýchto zákazov a obmedzení je uverejnený na webovom sídle GR TAXUD a je prístupný na 

adrese: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 

(ďalej len „smernica o DPH“)
10

. To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo 

vývoz je od DPH oslobodený. 

 Zdaniteľné osoby, ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 

6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo 

„MOSS“) a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho 

a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa 

budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ. 

 Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo 

dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ a ktoré chcú požiadať 

o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou 

Rady 2008/9/ES
11

, ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 

86/560/EHS
12

. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť 

reciprocitou. 

 Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné 

transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového 

zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH. 

 Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce 

spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia 

EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru 

podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES zo 

16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní
13

. To okrem iného 

znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 

(EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru 

podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa 

bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste 

výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného 

kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický 

administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 

zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci 

systému EMCS splnené colné formality. 

Na webových sídlach Komisie venovaných daniam a colnej únii 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) a zahraničnému obchodu 

(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) sa nachádzajú všeobecné informácie 

                                                 
10  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. 

11 Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie 

dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú 

usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 

20.2.2008, s. 23). 

12 Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov 

týkajúcich sa daní z obratu – postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, 

ktoré nesídlia na území spoločenstva (Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40). 

13  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
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o pravidlách, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú pri dovoze a vývoze tovaru. Tieto stránky 

budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie. 

 

Európska komisia 
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