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Spojené kráľovstvo 31. januára 2020 vystúpilo z Európskej
únie.
Spojené kráľovstvo už oficiálne nie je členským štátom EÚ
a nezúčastňuje sa na rozhodovacom procese Únie.
EÚ a Spojené kráľovstvo uzavreli dohodu o vystúpení, ktorá
umožňuje prechodné obdobie do 31. decembra 2020.
Pravidlá a procesy v oblasti ciel a daní zostávajú počas
tohto prechodného obdobia rovnaké ako doteraz.
Zmena však nastane od 1. januára 2021.
Po skončení prechodného obdobia nastanú pre spoločnosti
obchodujúce so Spojeným kráľovstvom veľké zmeny
v oblasti ciel a daní.
Podniky sa musia na tieto zmeny pripraviť čo najskôr!
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BREXIT SA VÁS TÝKA, AK VAŠA
SPOLOČNOSŤ…
… predáva tovar alebo poskytuje služby Spojenému kráľovstvu, alebo
… kupuje tovar alebo prijíma služby zo Spojeného kráľovstva, alebo
… prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo, alebo
… využíva materiály a tovar zo Spojeného kráľovstva na obchodovanie
s partnerskými krajinami EÚ v rámci preferenčných režimov.
Na Severné Írsko sa môžu uplatňovať osobitné ustanovenia, ktoré budú mať
vplyv na dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň a clá. Podniky, ktoré
obchodujú so Severným Írskom alebo jeho prostredníctvom, musia tieto
ustanovenia poznať a prijať nevyhnutné opatrenia. Nižšie nájdete podrobné
údaje o tom, na koho sa treba v tejto záležitosti obrátiť.

ČO TO ZNAMENÁ?
Ak vaša spoločnosť obchoduje so Spojeným kráľovstvom, prepravuje tovar cez
Spojené kráľovstvo alebo využíva tovar zo Spojeného kráľovstva na export
v rámci preferenčných režimov EÚ, musíte sa pripraviť na to, že budete čeliť
veľkým zmenám.
Keď sa skončí prechodné obdobie, budete musieť pri obchodovaní so
Spojeným kráľovstvom dodržať tie isté colné formality, aké platia pre
krajiny mimo EÚ.

DANE A COLNÁ ÚNIA
To znamená napríklad toto:
Pri dovoze alebo vývoze akéhokoľvek tovaru zo/do Spojeného kráľovstva
alebo pri preprave tovaru cez Spojené kráľovstvo budete musieť vyplniť
colné vyhlásenia.
Okrem colného vyhlásenia možno budete musieť poskytnúť údaje
o bezpečnosti a ochrane.
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Budete potrebovať osobitné povolenie na dovoz alebo vývoz určitých
druhov tovaru (napr. odpadu, niektorých nebezpečných chemikálií,
geneticky modifikovaných organizmov).
Pri dovoze alebo vývoze tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (alkohol,
tabak alebo palivo) zo/do Spojeného kráľovstva budete musieť splniť
ďalšie formality.
Všeobecne platí, že DPH budete musieť účtovať v tej krajine EÚ, do ktorej
dovážate tovar zo Spojeného kráľovstva. Pri vývoze tovaru do Spojeného
kráľovstva budete oslobodený od DPH v EÚ, ale budete musieť dodržiavať
všetky pravidlá pre DPH týkajúce sa dovozu do Spojeného kráľovstva.
Pri transakciách so Spojeným kráľovstvom budete musieť dodržiavať iné
pravidlá a postupy pre DPH ako pri transakciách v rámci EÚ.
Uvedené zmeny sa budú uplatňovať aj v prípade, že EÚ a Spojené kráľovstvo
dospejú k ambicióznej dohode o voľnom obchode. Uvedený zoznam nie je
úplný, a preto by ste si mali zo spoľahlivých zdrojov naštudovať podrobnosti
o tom, aký vplyv bude mať Brexit na vás a vaše podnikanie. Nižšie nájdete
podrobné údaje o tom, na koho sa treba v tejto záležitosti obrátiť.
Zmeny by mohli byť ešte zásadnejšie, ak EÚ a Spojené kráľovstvo do konca
prechodného obdobia nedospejú k dohode. V tomto prípade budete musieť
okrem uvedených formalít splniť toto:
Budete musieť zaplatiť clo za tovar, ktorý dovážate zo Spojeného
kráľovstva do EÚ.
Môžu sa na vás vzťahovať kvóty pre niektoré druhy tovaru, ktoré vstupujú
do EÚ zo Spojeného kráľovstva.
Okrem toho by ste mali vedieť, že ak využívate akékoľvek materiály alebo
procesy zo Spojeného kráľovstva, už sa nebudú v rámci existujúcich
preferenčných režimov EÚ považovať za „pôvodné“ materiály alebo procesy.
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ČO BY STE MALI ROBIŤ?
Nečakajte do poslednej chvíle!
Čím skôr sa na tieto zmeny začnete pripravovať, tým menšie je riziko, že sa
vaše podnikanie po skončení prechodného obdobia naruší.

Nasledujúci zoznam obsahuje niekoľko praktických krokov, ktoré by
ste mali podniknúť, aby ste sa pripravili:

KOMUNIKUJTE so svojimi obchodnými partnermi. Skončenie
prechodného obdobia môže ovplyvniť aj váš dodávateľský reťazec,
a preto musíte vedieť, čo to znamená pre vašich dodávateľov,
sprostredkovateľov či prepravcov.
KONTAKTUJTE svoje miestne orgány a poradenské centrá, a požiadajte
ich, aby vám poskytli všetky informácie a vysvetlenia, ako sa máte
pripraviť na skončenie prechodného obdobia. Kontaktné údaje za
jednotlivé členské štáty nájdete nižšie.
SLEDUJTE webovú stránku Európskej komisie. Nájdete tam podrobné
„oznámenia o pripravenosti“, ktoré sa týkajú širokej škály tém a majú
pomôcť podnikom pripraviť sa na celkový dosah Brexitu.
KONAJTE ihneď! Nečakajte, kým sa prechodné obdobie skončí, ale
začnite už dnes premýšľať, ako prispôsobiť svoje podnikanie. Niektoré
procesy a postupy, ktoré budete musieť absolvovať, si vyžadujú viac
času, preto by ste mali konať čím skôr, a vyhnúť sa tak zbytočným
ťažkostiam v podnikaní.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE A SÚVISIACE ODKAZY
Webová stránka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre
dane a colnú úniu venovaná vystúpeniu Spojeného kráľovstva
z EÚ:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk

Kontaktné údaje vnútroštátnych daňových a colných orgánov vo
všetkých krajinách EÚ:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-orwebsites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

Oznámenie o pripravenosti pre zainteresované strany:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forgingnew-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sk
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POZNÁMKY
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