„BREXIT“
„Tvrdý“ Brexit znamená, že Británia stratí prístup k
jednotnému trhu a colnej únii.

„Mäkký“ Brexit predstavuje opačný scenár. Prístup
k colnej únii a jednotnému trhu by bol zaručený.
Forma tzv. mäkkého Brexitu sa často prirovnáva k
postaveniu Nórska, Islandu, či Lichtenštajnska voči
EÚ. Aj tu však nie je jasné, či pôjde o trvalý stav,
alebo len o určité prechodné obdobie.

„BREXIT“
Podľa dostupných údajov predstavoval obchod medzi Slovenskom
a Spojeným kráľovstvom v rokoch 2015 – 2018 objem cca 845.224.366 kg
tovaru rôznych kapitol Spoločného colného sadzobníka (5.585.167.586 €).
S prihliadnutím na neustále narastajúci význam internetového obchodu je
tiež predpoklad, že výrazne stúpne počet a množstvo tovaru v poštových
zásielkach objednávaných a doručovaných z UK. Je teda potrebné rátať aj
s ďalším nárastom počtu zásielok prerokovaných na hraničných poštových
pobočkách colných úradov.
V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ je predpoklad
výrazného navýšenia objemu dovozu tovarov z krajiny odoslania „UK“
a taktiež navýšenia objemu dovozu poštových zásielok.

ČO SA STANE V
PRÍPADE TVRDÉHO
BREXITU ?

CLO
Tovar, ktorý bude dovezený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, bude
podliehať nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej
nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. To znamená uplatňovanie
príslušných ciel.
Na určitý tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do
Spojeného kráľovstva, sa budú vzťahovať zákazy a obmedzenia z dôvodov
verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí,
zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva.
Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do
tretích krajín, sa už nebude považovať za „tovar EÚ“ na účely spoločnej obchodnej
politiky EÚ. To bude mať vplyv na schopnosť vývozcov kumulovať tovary
pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva a môže mať vplyv na použiteľnosť
preferenčných sadzieb, ktoré Únia dohodla s tretími krajinami.

SPD
Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý zo Spojeného kráľovstva
vstúpi na územie EÚ alebo je odoslaný (prepravený) do Spojeného kráľovstva z
územia EÚ, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám o sebe 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 colné 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.

DOVOZ - DPH
Preprava tovaru, ktorý vstúpi na daňové územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo bude
odoslaný (prepravený) z daňového územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude
považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady. 2006/112/ES z 28.
novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. To znamená platbu DPH
pri dovoze.
DPH bude splatná pri dovoze tovaru do EÚ podľa sadzby platnej pre dodania rovnakého
tovaru v rámci EÚ. DPH bude splatná colným orgánom v čase dovozu.
Základ dane vychádza z colnej hodnoty, ku ktorej sa pripočítajú:
a) dane, clá, odvody a iné poplatky splatné mimo členského štátu dovozu, ako aj tie,
ktoré sú splatné pri dovoze, s výnimkou DPH, ktorá sa má vymerať, a
b) súvisiace náklady (napr. provízia, náklady na balenie, na prepravu, náklady poistenia
vynaložené po prvé miesto určenia na území členského štátu dovozu súvisiace
výdavky vyplývajúce z prepravy na iné miesto určenia nachádzajúce sa na území EÚ,
ak je toto miesto známe v čase, keď nastane zdaniteľná udalosť.

VÝVOZ - DPH
Pre tovar Únie ktorý opúšťa colné územie EÚ bude povinný colný režim
vývoz. Vývozca najprv predloží tovar a vyhlásenie pred výstupom (colné
vyhlásenie, vyhlásenie o spätnom vývoze, predbežné colné vyhlásenie o
výstupe) colnému úradu vývozu. Následne sa tovar predloží na colnom
úrade výstupu, ktorý môže predložený tovar preskúmať na základe
informácií získaných od colného úradu vývozu, a bude dohliadať na fyzický
výstup tovaru z colného územia EÚ.
Ak sa tovar odosiela alebo prepravuje na miesto určenia mimo EÚ, bude
oslobodený od DPH. Dodávateľ vyvážaného tovaru je povinný preukázať,
že tovar opustil EÚ.

PÔVOD TOVARU
Od dátumu vystúpenia sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať preferenčné
obchodné dohody EÚ s tretími krajinami v oblasti spoločnej obchodnej politiky a ciel.
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 opracovaných / spracovaných v súlade s istými požiadavkami).
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.

PÔVOD TOVARU
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 (ak zahŕňa tieto vstupy) za
„nepôvodné“.
Pre tovar vyvážaný z EÚ to znamená:
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“.

PÔVOD TOVARU
Pre tovar dovážaný do EÚ to znamená:

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“.
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.

PÔVOD TOVARU
Odporúčania pre dovozcov a vývozcov
1. Pri určovaní preferenčného pôvodu svojho tovaru v EÚ považovať
akékoľvek vstupy zo Spojeného kráľovstva za „nepôvodné“.
2. Prijať primerané opatrenia, ktoré by v prípade následného
overovania umožnili preukázať preferenčný pôvod tovaru v EÚ a
to bez zohľadnenia vstupov zo Spojeného kráľovstva ako „obsahu z
EÚ“.
3. Uistiť sa, že vývozca bude s ohľadom na dôsledky vystúpenia
Spojeného kráľovstva schopný preukázať preferenčný pôvod
dovezeného tovaru v EÚ.

Schválený Hospodársky
Subjekt (AEO)

Od dátumu vystúpenia sa Spojené kráľovstvo stane
treťou krajinou a povolenia AEO, vydané v
Spojenom kráľovstve stratia platnosť na území EÚ.

Záväzné informácie

Od dátumu vystúpenia sa Spojené kráľovstvo stane
treťou krajinou a záväzné informácie o
nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané v
Spojenom kráľovstve stratia platnosť na území EÚ.

Právo duševného vlastníctva
Od dátumu vystúpenia sa pravidlá EÚ v oblasti presadzovania práv duševného
vlastníctva colnými orgánmi a najmä nariadenie EPaR (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní
práv duševného vlastníctva colnými orgánmi už nebudú vzťahovať na Spojené
kráľovstvo.
Podávanie žiadostí na úrovni Únie
Ku dňu vystúpenia už nemožno žiadosti na úrovni Únie podávať na colné útvary
Spojeného kráľovstva. Žiadosti na úrovni Únie podané v niektorom z členských štátov
EÚ-27 ostávajú ku dňu vystúpenia v platnosti aj v prípade, že medzi colné orgány, od
ktorých sa požaduje prijatie opatrenia, patria aj orgány Spojeného kráľovstva. Ak bola
žiadosť na úrovni Únie podaná v inom členskom štáte ako v Spojenom kráľovstve a
žiada sa v nej, aby prijali opatrenie iba colné orgány daného členského štátu a colné
orgány Spojeného kráľovstva, žiadosť ostane v platnosti ako vnútroštátna žiadosť
členského štátu, v ktorom bola podaná.

Právo duševného vlastníctva
Rozhodnutia o schválených žiadostiach na úrovni Únie
Ku dňu vystúpenia už rozhodnutia o schválení žiadostí na úrovni Únie, ktoré prijali
príslušné colné útvary Spojeného kráľovstva ako členského štátu na základe práva Únie
nebudú platné v EÚ-27.
Rozhodnutia o schválení žiadostí na úrovni Únie prijaté v niektorom z členských štátov
EÚ-27 ostávajú ku dňu vystúpenia v platnosti aj v prípade, že medzi colné orgány, od
ktorých sa požaduje prijatie opatrenia, patria aj orgány Spojeného kráľovstva. Ak
rozhodnutie o schválení žiadosti na úrovni Únie prijal iný členský štáte ako Spojené
kráľovstvo a žiada sa v nej, aby opatrenie prijali iba colné orgány daného členského štátu
a colné orgány Spojeného kráľovstva, žiadosť ostane v platnosti ako vnútroštátna
žiadosť členského štátu, v ktorom bola prijatá.

ZÁKAZY A OBMEDZENIA - LICENCIE
Dovozné / vývozné licencie
V niektorých oblastiach práva Únie sa pre určitý tovar stanovuje povinné povolenie
(schválenie, oznámenie) pre jeho dovoz alebo vývoz („dovozné/vývozné licencie“).
Dovozné/vývozné licencie sú zvyčajne vydávané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a
vyžadujú sa v rámci colných kontrol.
Od dátumu vystúpenia, ak dovoz/vývoz tovaru podlieha požiadavke na udelenie licencie
podľa práva Únie, sa pre zásielky z 27 členských krajín EÚ do Spojeného kráľovstva a
naopak bude vyžadovať takáto dovozná/vývozná licencia.
Od dátumu vystúpenia už dovozné/vývozné licencie vydané Spojeným kráľovstvom
ako členským štátom EÚ na základe práva Únie neplatia pre zásielky do 27 krajín EÚ z
tretích krajín a naopak.

ZÁKAZY A OBMEDZENIA - LICENCIE
Dovozné / vývozné licencie pre vybrané druhy tovarov:
•
•
•
•
•
•

•

Odpad - nariadenie EPaR (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu;
Určité nebezpečné chemikálie - nariadenie EPaR (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a
dovoze nebezpečných chemikálií;
Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu - nariadenie EPaR (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o
látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu;
Ortuť a niektoré zmesi ortuti - nariadenie EPaR (EÚ) č. 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti;
Drogové prekurzory - nariadenie EPaR (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú
pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami;
Geneticky modifikované organizmy - nariadenie EPaR (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o
cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov17;
Jedince ohrozených druhov - nariadenie EPaR (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi;

ZÁKAZY A OBMEDZENIA - LICENCIE
Dovozné / vývozné licencie pre vybrané druhy tovarov:
•
•
•
•

Tovar kultúrneho charakteru - nariadenie EPaR (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze
tovaru kultúrneho charakteru;
Neopracované diamanty - nariadenie EPaR (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa
vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s
neopracovanými diamantmi;
„Tovar dvojakého použitia“ - nariadenie EPaR (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa
stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s
dvojakým použitím;
Strelné zbrane a strelivo - nariadenie EPaR (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa
vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a
obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho
Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol
OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa
dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva;

ZÁKAZY A OBMEDZENIA - LICENCIE
Dovozné / vývozné licencie pre vybrané druhy tovarov:
•
•

Vojenská technológia a materiál – spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008,
ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a
materiálu;
Určitý tovar, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti/mučenie - nariadenie Rady (ES) č.
1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie
trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

POVOLENIA NA COLNÉ REŽIMY
Existujúce povolenia, vydané colnými orgánmi v
Spojenom kráľovstve, strácajú dňom vystúpenia
platnosť v Únii.

Existujúce povolenia vydané v EÚ27 vo všeobecnosti
zostávajú v platnosti, avšak musia byť prehodnotené
vo vzťahu ku geografickej pôsobnosti alebo
podrobnostiam týkajúcim sa UK, prípadne musia byť
doplnené.

POVOLENIA NA COLNÉ REŽIMY
V prípade povolení týkajúcich sa obchodu so Spojeným kráľovstvom, je
možné požiadať o vydanie povolenia, pridelenie čísla EORI a prístup k
colným informačným systémom aj pred 30. marcom 2019, aby mali colné
orgány čas na vydanie rozhodnutia. Hospodárske subjekty môžu už pred
dátumom vystúpenia požiadať o povolenie a prístup k colným informačným
systémom na príslušnom colnom orgáne. To je vo všeobecnosti colný orgán
miesta, kde sa vedie hlavné účtovníctvo žiadateľa pre colné účely. V každom
prípade ale rozhodnutie nadobudne účinky až po vystúpení UK.
V prípade subjektov, ktoré sa doteraz nezúčastňovali na colnom konaní, ale
už obchodujú so Spojeným kráľovstvom ako ČŠ je potrebné venovať
pozornosť príslušným colným predpisom a prípadne si vybaviť príslušné
povolenia na zjednodušené postupy.

ZÁRUKY

Povolenia na používanie celkovej záruky, pri ktorých je
ručiteľ subjekt so sídlom v UK, strácajú dátumom
vystúpenia UK platnosť a to aj v tom prípade, ak UK
pristúpi k dohovorom o Spoločnom tranzitnom režime.

TRANZIT
Pri colnom režime tranzit sú v prípade vystúpenia UK dva možné scenáre:
• UK k termínu vystúpenia pristúpi k dohovorom o spoločnom tranzite a stane sa zmluvnou
stranou dohovorov,
• UK k termínu vystúpenia nepristúpi k dohovorom o spoločnom tranzite a nestane sa
zmluvnou stranou dohovorov.
Aktuálne je pravdepodobnejší scenár, že UK pristúpi k dohovorom o Spoločnom tranzitnom
režime a stane sa zmluvnou stranou.
Ak UK pristúpi k dohovorom o Spoločnom tranzitnom režime, bude používať spoločný
tranzitný režim a bude mať aj prístup do NCTS ako zmluvná strana. Otvorené tranzitné
operácie preto v čase vystúpenia môžu pokračovať v NCTS.

TRANZIT
UK k termínu vystúpenia pristúpi k dohovorom o spoločnom tranzite a stane sa zmluvnou
stranou dohovorov:
• tovar prepravovaný v tranzitnom režime v smere do UK aj z UK môže po vystúpení UK
pokračovať v Spoločnom tranzitnom režime;
• ak bude tovar prestupovať hranice EU27 až po vystúpení, prvý hraničný úrad vstupu do
EU27 v prípade prepravy z UK, alebo prvý vstupný hraničný úrad UK v prípade prepravy
do UK, bude tranzitným colným úradom, tzn. vyžiada si potrebné údaje od úradu
odoslania;
• ak už bude v čase vystúpenia tovar v rámci tranzitnej operácie na území UK (pri preprave
do UK), alebo už bude na území EU27 (pri preprave z UK), tranzitná preprava bude
pokračovať v Spoločnom tranzitnom režime na úrad určenia;
• podobne budú tranzitné operácie pokračovať v Spoločnom tranzitnom režime aj pri
prepravách cez územie UK s tým, že úrady vstupu do UK a vstupu do EU27 budú
tranzitnými colnými úradmi.

TRANZIT
UK k termínu vystúpenia pristúpi k dohovorom o spoločnom tranzite a stane sa zmluvnou
stranou dohovorov:
• záručné vyhlásenia aj potvrdenia vydané v ČŠ, v zmluvných stranách dohovoru o
Spoločnom tranzitnom režime alebo v UK sa môžu ďalej používať v priebehu jedného
roka po pristúpení UK k dohovorom o Spoločnom tranzitnom režime, s výhradou
nevyhnutných geografických úprav;
• tranzitné operácie na podklade elektronického prepravného dokladu (EPD) v leteckej
alebo námornej preprave, či už v smere z UK alebo do UK, budú pokračovať ako
spoločný tranzitný režim na podklade EPD;
• pri vstupe na územie EU27 bude na tranzitnom colnom úrade potrebné predložiť
predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

TRANZIT
UK k termínu vystúpenia nepristúpi k dohovorom o spoločnom tranzite a nestane sa
zmluvnou stranou dohovorov:
• ak UK nepristúpi k dohovorom o Spoločnom tranzitnom režime, bude dňom vystúpenia
odpojené od NCTS, čo bude mať dopad aj na otvorené tranzitné operácie;
• otvorené tranzitné operácie pri preprave do UK, ktoré budú v čase vystúpenia ešte na
území EU27, budú musieť byť ukončené na colnom úrade výstupu z EU27;
• otvorené tranzitné operácie pri preprave do UK, ktoré budú v čase vystúpenia už na
území UK, budú musieť byť úradom odoslania v EU27 ukončené alternatívnym
spôsobom;
• tranzitné operácie otvorené v UK pred vystúpením, ktoré po vystúpení UK nevstúpia na
územie EU27 alebo zmluvných strán dohovoru o Spoločnom tranzitnom režime, už
nemôžu pokračovať na území EU27 v Spoločnom tranzitnom režime. Takýto tovar bude
po príchode na vonkajšiu hranicu EU27 považovaný za tovar z tretích krajín a budú
uplatnené štandardné colné formality;

TRANZIT
UK k termínu vystúpenia nepristúpi k dohovorom o spoločnom tranzite a nestane sa
zmluvnou stranou dohovorov:
• tranzitné operácie otvorené v UK pred vystúpením, ktoré sa po vystúpení UK už
nachádzajú na území EU27 alebo zmluvných strán dohovoru o Spoločnom tranzitnom
režime :
– ak je použitá záruka alebo upustenie od záruky vydané v EU27 alebo zmluvnej strane Spoločného
tranzitného režimu, tranzitná operácia môže pokračovať na úrad určenia;
– ak je použitá záruka alebo upustenie od záruky vydané v UK, tranzitná operácia by mala byť ukončená na
najbližšom colnom úrade, ktorý sa stane úradom určenia. Na tomto úrade musí byť otvorená nová tranzitná
operácia, alebo musí byť tovar prepustený do niektorého colného režimu alebo dočasne uskladnený.

•

primeraný postup sa uplatňuje aj pri tranzitných operáciách otvorených pred vystúpením
UK na území EU27 alebo Spoločného tranzitného režimu, ktoré by mali prechádzať cez
územie UK.

UŽITOČNÉ LINKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_sk.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/customs.pdf
Vystúpenie spojeného kráľovstva z EÚ
BREXIT
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit

