
 

 

EURÓPSKA KOMISIA 
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE DANE A COLNÚ ÚNIU 
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE OBCHOD 

V Bruseli 4. júna 2018 

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM 

VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI CIEL 

A ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

 

PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU 

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o 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 

hospodárskych subjektov. 

Hospodárskym subjektom sa pripomínajú
4
 právne dôsledky týkajúce sa pravidiel pôvodu 

na účely preferenčného zaobchádzania s tovarom, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené 

kráľovstvo stane treťou krajinou
5
. 

Od dátumu vystúpenia sa najmä prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať 

preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami v oblasti spoločnej obchodnej 

politiky a ciel
6
.  

                                                 
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  Toto oznámenie dopĺňa informácie o pravidlách pôvodu uvedené v „Oznámení zainteresovaným 

stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní“ 

z 30. januára 2018 (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en). 

5 Pokiaľ ide niektoré kategórie prepravy tovaru, ktorá začala pred dátumom vystúpenia a skončí 

k dátumu vystúpenia alebo po tomto dátume, cieľom EÚ je dohodnúť sa so Spojeným kráľovstvom na 

riešeniach v dohode o vystúpení, a to na základe pozície EÚ  k colným záležitostiam potrebným  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). Tieto dohody sa však uplatnia iba vtedy, ak EÚ a Spojené 

kráľovstvo podpíšu a ratifikujú dohodu o vystúpení pred dátumom vystúpenia.  

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
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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1. SÚVISLOSTI PREFERENČNÉHO PÔVODU 

Súčasťou spoločnej obchodnej politiky EÚ sú preferenčné obchodné dohody EÚ 

s tretími krajinami, ako napr. dohody o voľnom obchode a všeobecný systém 

preferencií
7
 (VSP)

8
. 

Na tovar vyvážaný z EÚ sa môžu uplatňovať výhody preferenčného sadzobného 

zaobchádzania v  krajine, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu o voľnom obchode, ak 

majú preferenčný pôvod v EÚ, t. j. sú buď „úplne získané“ v EÚ, alebo sú úplne 

alebo čiastočne vyrobené v EÚ z materiálov, ktoré boli opracované alebo 

spracované v súlade s istými požiadavkami („špecifické pravidlá pre výrobky“). 

Na tovar dovážaný do EÚ z tretích krajín, s ktorými má EÚ preferenčné obchodné 

dohody, sa uplatňuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie, ak spĺňa preferenčné 

pravidlá pôvodu. Pri určovaní preferenčného pôvodu tovaru vyrobeného v tretej 

krajine, s ktorou má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu, sa vstupy do tohto tovaru 

pochádzajúce z EÚ (materiály a v rámci niektorých dohôd spracovateľské operácie) 

považujú za vstupy pochádzajúce z uvedenej tretej krajiny (kumulácia pôvodu). 

Pravidlá a postupy určovania preferenčného pôvodu sú uvedené v príslušných 

preferenčných obchodných dohodách a môžu sa v jednotlivých dohodách líšiť
9
. Pri 

určovaní preferenčného pôvodu sa EÚ považuje za jednotné územie bez 

rozlišovania medzi členskými štátmi. Preto sa vstupy zo Spojeného kráľovstva 

(materiály alebo spracovateľské operácie) v súčasnosti pri určovaní preferenčného 

pôvodu tovaru v EÚ považujú za „obsah z EÚ“. 

Pôvod tovaru osvedčujú buď vládne orgány („osvedčenia o pôvode“), alebo 

samotní vývozcovia (pod podmienkou získania predchádzajúceho povolenia alebo 

registrácie) vo „vyhláseniach“ alebo „potvrdeniach“ o pôvode vyhotovených na 

obchodných dokladoch. Pôvod tovaru môže na žiadosť dovážajúcej strany podliehať 

overeniu vyvážajúcou stranou. 

Ako dôkaz o splnení požiadaviek týkajúcich sa pôvodu vývozca získa od svojich 

dodávateľov podpornú dokumentáciu (napríklad „vyhlásenia dodávateľa“), ktorá 

                                                                                                                                                 
6  V prípade, že sa v možnej dohode o vystúpení dosiahne dohoda o prechodných opatreniach, Únia 

oznámi ostatným zmluvným stranám medzinárodných dohôd (vrátane dohôd, v ktorých sa stanovuje 

preferenčné sadzobné zaobchádzanie) uzavretých Úniou alebo členskými štátmi v jej mene alebo 

spoločne Úniou a jej členskými štátmi, že počas prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo považuje 

na účely týchto dohôd za členský štát. 

7  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-

preferences/index_en.htm.  

8  Pokiaľ ide o otázky uvedené v tomto oznámení (vplyv vstupov zo Spojeného kráľovstva pri určovaní 

preferenčného pôvodu pre sadzobné zaobchádzanie), preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci 

všeobecného systému preferencií môže mať v praxi menší význam ako dohody o voľnom obchode. 

V záujme úplnosti však v tomto oznámení uvádzame oba aspekty. 

9  Zoznam všetkých preferenčných dohôd EÚ s tretími krajinami nájdete na tejto adrese: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-

aspects-preferential-origin/arrangements-list_en.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en
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v EÚ umožňuje vysledovať výrobné procesy a dodávku materiálov až po vývoz 

konečného výrobku
10

. 

2. DÔSLEDKY VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA 

Od dátumu vystúpenia sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, na ktorú sa 

prestanú vzťahovať preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami. Vstupy 

zo Spojeného kráľovstva (materiály alebo spracovateľské operácie) sa v rámci 

preferenčnej obchodnej dohody považujú pri určovaní preferenčného pôvodu 

tovaru, ktorý zahŕňa tieto vstupy, za „nepôvodné“. To znamená: 

 Tovar vyvážaný z EÚ: 

Od dátumu vystúpenia sa môže krajina, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu 

o voľnom obchode, domnievať, že tovar, ktorý mal preferenčný pôvod v EÚ 

pred dátumom vystúpenia, už nespĺňa potrebné podmienky v čase jeho dovozu 

do tejto tretej krajiny, keďže vstupy zo Spojeného kráľovstva sa nepovažujú za 

„obsah z EÚ“. 

Pri overovaní pôvodu tovaru vyvážaného do tretej krajiny v rámci preferenčného 

zaobchádzania, môže od dátumu vystúpenia táto tretia krajina od vývozcov 

v EÚ-27 požadovať, aby preukázali pôvod tovaru v EÚ, keďže vstupy zo 

Spojeného kráľovstva už nie sú považované za „obsah z EÚ“. 

 Tovar dovážaný do EÚ: 

Vstupy zo Spojeného kráľovstva zahrnuté do tovarov získaných v tretích 

krajinách, s ktorými má EÚ preferenčné obchodné dohody, a dovážaných do 

EÚ, budú od dátumu vystúpenia „nepôvodné“, a to najmä v rámci kumulácioe 

pôvodu s EÚ.  

V prípade overovania pôvodu tovaru dovážaného do EÚ sa od dátumu 

vystúpenia môže od vývozcov v tretích krajinách požadovať, aby preukázali 

preferenčný pôvod dovážaného tovaru v EÚ. 

3. ODPORÚČANIA ZAINTERESOVANÝM STRANÁM 

 Tovar vyvážaný z EÚ: 

S ohľadom na vyššie  uvedené dôsledky sa vývozcom a výrobcom z  EÚ-27, 

ktorí majú v úmysle od dátumu vystúpenia žiadať o preferenčné sadzobné 

zaobchádzanie v krajine, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu voľnom obchode, 

odporúča, aby: 

− pri určovaní preferenčného pôvodu svojho tovaru v EÚ považovali 

akékoľvek vstupy zo Spojeného kráľovstva za „nepôvodné“; a aby 

− prijali primerané opatrenia, ktoré by im v prípade následného overovania 

umožnili preukázať preferenčný pôvod ich tovaru v EÚ, a to bez 

zohľadnenia vstupov zo Spojeného kráľovstva ako „obsahu z EÚ“. 

                                                 
10  Na tento účel používajú vývozcovia a výrobcovia EÚ špecializované účtovné systémy, záznamy 

a podporné dokumenty, ktoré majú k dispozícii v EÚ. 
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 Tovar dovážaný do EÚ: 

Dovozcom v EÚ-27 sa odporúča, aby sa uistili, že vývozca bude s ohľadom na 

dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva schopný preukázať preferenčný 

pôvod dovezeného tovaru v EÚ. 

 

Webové sídla Komisie venované daniam a colnej únii 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-

origin/general-aspects-preferential-origin_en) a zahraničnému obchodu (databáza 

prístupu na trh) (http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm) poskytujú 

ďalšie informácie o preferenčnom pôvode tovaru. Tieto stránky budú v prípade potreby 

aktualizované a doplnené o ďalšie informácie . 

Európska komisia 

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu 

Generálne riaditeľstvo pre obchod 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin_en
http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm
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