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ÚVOD
Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“2.
Dohoda o vystoupení3 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020. Do
uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda do
konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost. Případná
dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na trh velmi
odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu5, v celní unii EU a v prostoru DPH a
spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na právní
stav platný od konce přechodného období, včetně relevantních ustanovení o rozluce
obsažených v dohodě o vystoupení (část A níže). V tomto oznámení jsou rovněž vysvětlena
pravidla, která se po skončení přechodného období použijí na Severní Irsko (část B níže).
V příloze tohoto oznámení jsou uvedeny informace o preferencích a pravidlech původu
během přechodného období.
Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se zúčastněným stranám zejména
doporučuje, aby:
‒ zvážily, zda potřebují získat od členského státu EU číslo EORI,
‒ konzultovaly příslušný celní orgán, který jim poskytne další doporučení týkající se jejich
konkrétní situace, a
‒ přizpůsobily vstupy a dodavatelské řetězce tak, aby zohledňovaly skutečnost, že vstupy
Spojeného království budou pro účely celních preferencí se třetími zeměmi nepůvodní.

Upozornění:
Toto oznámení se nevztahuje na právní předpisy EU týkající se:
2

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

3

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského
společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o vystoupení“).

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako jsou
vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a kontroly,
včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se na dovoz a
vývoz.

3

‒ celních kvót a jejich správy,
‒ zákazů a omezení,
‒ daně z přidané hodnoty,
‒

spotřebních daní.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení6.
STAV PLATNÝ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ VČETNĚ USTANOVENÍ O
7
ROZLUCE OBSAŽENÝCH V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ

A. PRÁVNÍ

Po skončení přechodného období se na Spojené království8 již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se cel, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie9, včetně aktů, které toto
nařízení doplňují nebo provádějí. To má zejména tyto důsledky:
1.

REGISTRAČNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ (EORI)
Čísla EORI Spojeného království – včetně čísel EORI Spojeného království spojených s
probíhajícími operacemi, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení – přestanou na konci
přechodného období v Unii platit a pozbudou platnosti i v příslušném informačním
systému EOS/EORI.
a) Po skončení přechodného období by se mohly změnit obchodní vzorce osob
usazených v Unii, které v současné době provádějí transakce pouze s osobami ve
Spojeném království. Zatímco v současné době se nepodílejí na obchodu se třetími
zeměmi, ale pouze na transakcích uvnitř Unie, a proto jim žádný členský stát
nepřidělil číslo EORI, budou provádět transakce vyžadující celní formality. To podle
právních předpisů upravujících celní kodex Unie vyžaduje, aby se zaregistrovaly u
celních orgánů v členském státě, v němž jsou usazeny.
Tyto osoby mohou předložit požadované údaje (příloha 12-01 aktu v přenesené
pravomoci k celnímu kodexu Unie10) nebo podniknout kroky nezbytné pro registraci
již před koncem přechodného období.
b) Je potřeba rozlišovat dvě kategorie osob, které jsou v současné době usazeny ve
Spojeném království nebo které jsou registrovány pod číslem EORI Spojeného
království:

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_cs

7

Není-li uvedeno jinak, vztahují se vysvětlení obsažená v této části na Spojené království s výjimkou
Severního Irska.

8

Pokud jde o použitelnost celního kodexu Unie v Severním Irsku, viz část B tohoto oznámení.

9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

10

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým
ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
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– Osoby, které se v současnosti nepodílejí na obchodu se třetími zeměmi, ale pouze
na transakcích uvnitř Unie, a kterým tudíž žádný členský stát nepřidělil číslo
EORI, ale od konce přechodného období mají v úmyslu provádět transakce
vyžadující celní formality, které podle právních předpisů upravujících celní
kodex Unie vyžadují, aby byly registrovány u celního orgánu členského státu.
– Osoby včetně subjektů ze třetích zemí, jimž bylo celním orgánem Spojeného
království přiděleno číslo EORI, které je v současné době platné, ale od konce
přechodného období pozbude v Unii platnosti.
V takovém případě je nutné, aby si uvedené osoby byly vědomy skutečnosti, že se
musí zaregistrovat u příslušného celního orgánu v členském státě a toto nové číslo
EORI pak používat od konce přechodného období.
Po skončení přechodného období se musí osoby usazené ve Spojeném království
nebo v jiné třetí zemi, které mají stálou provozovnu ve smyslu čl. 5 bodu 32 celního
kodexu Unie v členském státě, zaregistrovat v souladu s čl. 9 odst. 1 celního kodexu
Unie u celních orgánů členského státu, v němž se tato stálá provozovna nachází.
Osoby, které nemají stálou provozovnu v žádném členském státě, se musí
zaregistrovat v souladu s čl. 9 odst. 2 celního kodexu Unie u celního orgánu
členského státu příslušného v místě, kde poprvé podaly celní prohlášení nebo
požádaly o rozhodnutí; navíc musí tyto hospodářské subjekty jmenovat daňového
zástupce, pokud to vyžadují platné právní předpisy.
Tyto osoby mohou také předložit požadované údaje (příloha 12-01 aktu v přenesené
pravomoci k celnímu kodexu Unie) nebo podniknout kroky nezbytné pro registraci
již před koncem přechodného období. Celní orgány členských států by měly již před
koncem přechodného období přijímat žádosti a přidělovat jim čísla EORI. Jelikož
hospodářské subjekty mohou mít v danou dobu pouze jedno platné číslo EORI EU,
mohou nová čísla EORI EU osob, které mají do konce přechodného období platné
číslo EORI Spojeného království, platit až po skončení tohoto období (tj.
„počátečním datem platnosti čísla EORI“ musí být datum následující po datu konce
přechodného období nebo pozdější datum).
2.

ROZHODNUTÍ CELNÍCH ORGÁNŮ

2.1

Povolení
Dopad konce přechodného období na povolení závisí na typu povolení včetně
vydávajícího celního orgánu, držitele povolení a zeměpisného pokrytí.
Povolení udělená celními orgány Spojeného království
Od konce přechodného období pozbývají v Unii platnosti v zásadě veškerá
povolení, která již byla udělena celními orgány Spojeného království11. Od tohoto
data přestávají být celní orgány Spojeného království příslušným celním orgánem
EU.

11

Pokud jde o výjimky, viz níže pododdíl týkající se povolení souvisejících s probíhající přepravou zboží
podle dohody o vystoupení a část B: Pravidla, která se po skončení přechodného období použijí v Severním
Irsku.

5

Až Spojené království přistoupí ode dne následujícího po skončení přechodného
období k Úmluvě o společném tranzitním režimu12 jako samostatná smluvní
strana, nebudou povolení udělená Spojeným královstvím pro zjednodušení
tranzitu13 již nadále platná v systému rozhodování celních orgánů zemí EU, ale
bude nutno s nimi nakládat ve vnitrostátním systému Spojeného království jako
smluvní strany Úmluvy o společném tranzitním režimu. Pokud Spojené království
sdělí členským státům, která z těchto povolení zůstávají v platnosti v rámci
Úmluvy o společném tranzitním režimu, přijmou členské státy tato povolení jako
platná.
Povolení udělená celními orgány členských států
Obecně platí, že povolení udělená celním orgánem členského státu zůstanou v
platnosti, ale tento celní orgán je musí pozměnit buď z vlastního podnětu, nebo na
základě žádosti o změnu podané daným hospodářským subjektem s ohledem na
zeměpisné pokrytí nebo na prvky povolení vztahující se ke Spojenému království.
Povolení udělená hospodářským subjektům s čísly EORI Spojeného království
však od konce přechodného období pozbývají v Unii platnosti 14, s výjimkou
případů, kdy má daný hospodářský subjekt provozovnu v Unii, má možnost získat
číslo EORI EU a požádat o změnu povolení tak, aby obsahovalo toto nové číslo
EORI EU, a nikoli číslo EORI Spojeného království. Pokud povolení nelze změnit
nahrazením čísla EORI Spojeného království číslem EORI EU, měl by
hospodářský subjekt požádat o nové povolení s novým číslem EORI EU.
Povolení udělená hospodářským subjektům s čísly EORI EU, která jsou v
současné době platná i ve Spojeném království, je třeba změnit, aby se zohlednil
konec přechodného období a odpovídající zeměpisné pokrytí, např. v povolení
týkajícím se pravidelných linek bude nutno vypustit přístavy Spojeného království,
s výjimkou přístavů nacházejících se v Severním Irsku.
Jednotné povolení pro zjednodušené postupy (SASP), které v současné době
pokrývá Spojené království a jeden členský stát, pozbude od konce přechodného
období platnosti. Mohlo by však být pozměněno a mohlo by se stát vnitrostátním
povolením. Pokud se povolení SASP týká Spojeného království a více než jednoho
členského státu, toto povolení zůstává v platnosti, nachází-li se celní úřad
vykonávající dohled v členském státě, avšak je nutné je pozměnit. V případě, že se
povolení SASP vztahuje na zjednodušená celní prohlášení, je třeba uvést, že

12

Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2, naposledy pozměněno rozhodnutím č. 1/2017 (Úř. věst. L 8, 12.1.2018,
s. 1).

13

Povolení souborné jistoty včetně zproštění povinnosti a povolení k používání elektronického přepravního
dokladu jako tranzitního prohlášení pro zboží přepravované letecky jako povolení vázaná na země EU.
Použití souborné jistoty vyžaduje přepočet referenční částky z důvodu změn celního statusu zboží, na které
se vztahuje společný tranzitní režim.

14

Pokud jde o výjimky, viz níže pododdíl týkající se povolení souvisejících s probíhající přepravou zboží
podle dohody o vystoupení.

6

hospodářský subjekt musí předložit doplňkové celní prohlášení vztahující se i na
Spojené království pouze za období do konce přechodného období15.
Pokud držitel povolení k použití souborné jistoty používá jistotu ve formě závazku
ručitele, který je usazen ve Spojeném království, přestává tento závazek platit a
nelze jej již používat ke krytí jakýchkoli nových celních operací. Držitel musí
tento závazek nahradit závazkem, který splňuje podmínky stanovené v článcích 94
a 95 celního kodexu Unie, včetně podmínky usazení v Unii.
Použití souborné jistoty vyžaduje přepočet referenční částky z důvodu změn
celního statusu zboží nebo v případě, že její část je platná pouze ve Spojeném
království (referenční částka se rozdělí v souladu s článkem 8 přechodného aktu v
přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie).
Hospodářské subjekty, které v současné době nepotřebují povolení, ale jejichž
situace se od konce přechodného období změní, musí požádat o příslušné povolení.
Subjekty, které jsou v současné době držiteli povolení udělených celními orgány
Spojeného království a které se domnívají, že od konce přechodného období i
nadále splňují požadavky celního kodexu Unie, musí požádat o příslušná povolení
celní orgány členského státu. Tyto žádosti lze podat předem již před koncem
přechodného období, aby se příslušný celní orgán mohl na vydání tohoto
rozhodnutí připravit. Rozhodnutí však v každém případě nabývá účinku nejdříve
prvním dnem po skončení přechodného období.
To platí i pro hospodářské subjekty, které jsou v současné době zaregistrovány pod
číslem EORI Spojeného království a mají číslo EORI členského státu EU s datem
nabytí platnosti v budoucnosti. V jejich případě však systém rozhodování celních
orgánů (CDS) neakceptuje číslo EORI, které začne platit až v budoucnosti, ačkoli
umožňuje budoucí datum platnosti v případě povolení. V důsledku toho je nutné
žádosti o povolení, na které se vztahuje systém CDS16 a které byly podány těmito
hospodářskými subjekty, řešit mimo systém CDS. Povolení bude do tohoto
systému vloženo ode dne následujícího po skončení přechodného období, kdy dané
číslo EORI vstoupí v platnost.
Povolení související s probíhající přepravou zboží podle dohody o vystoupení
Povolení udělená celními orgány Spojeného království nebo povolení udělená
celními orgány členských států subjektům, které jsou držiteli čísla EORI
Spojeného království, budou nadále výjimečně a výhradně platná, pokud budou
souviset s probíhajícími situacemi a režimy uvedenými v čl. 49 odst. 1 dohody o
vystoupení.
Tato povolení se proto budou považovat za platná pro daný účel, dokud nebudou
situace nebo režim ukončeny nebo dokud nevyprší příslušné lhůty stanovené v
příloze III dohody o vystoupení, podle toho, co nastane dříve.

15

Pokud by bylo přechodné období prodlouženo a nekončilo by na konci kalendářního měsíce, za zbývající
dny tohoto kalendářního měsíce je třeba podat samostatné doplňkové celní prohlášení vztahující se pouze na
zbývající členské státy.

16

Viz článek 5 prováděcího nařízení 2017/2089 (Úř. věst. L 297, 15.11.2017, s. 13).
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2.2

Rozhodnutí týkající se závazné informace o sazebním zařazení zboží (rozhodnutí
o ZISZ)
Rozhodnutí týkající se závazné informace o sazebním zařazení zboží (rozhodnutí o
ZISZ) je rozhodnutí celního orgánu přijaté na základě žádosti, v němž se držiteli
poskytuje sazební zařazení zboží před dovozem nebo vývozem. Rozhodnutí o
ZISZ je závazné pro všechny celní orgány členských států i pro držitele
rozhodnutí.
Rozhodnutí o ZISZ, která již byla vydána celními orgány Spojeného království,
pozbývají v Unii od konce přechodného období platnosti17.
Rozhodnutí o ZISZ vydaná celními orgány členských států EU držitelům s čísly
EORI Spojeného království pozbývají od konce přechodného období platnosti,
neboť tato čísla EORI již nebudou na celním území Unie platná a rozhodnutí o
ZISZ nelze měnit (čl. 34 odst. 6 celního kodexu Unie). To se odrazí automaticky v
systému EZISZ-3. Tito držitelé rozhodnutí o ZISZ se zaregistrují u celních orgánů
v souladu s čl. 9 odst. 2 a 3 celního kodexu Unie a s článkem 6 aktu v přenesené
pravomoci k celnímu kodexu Unie, aby získali platné číslo EORI před podáním
žádosti o nové rozhodnutí o ZISZ v Unii. Žadatel by mohl požádat o opětovné
vydání svého předešlého rozhodnutí o ZISZ tak, že by do formuláře žádosti uvedl
odkaz na ně.

2.3

Rozhodnutí týkající se závazné informace o původu zboží (rozhodnutí o ZIPZ)18
Rozhodnutí týkající se závazné informace o původu zboží (rozhodnutí o ZIPZ) je
písemné rozhodnutí celního orgánu přijaté na základě žádosti, v němž se držiteli
poskytuje určení původu zboží před dovozem nebo vývozem. Rozhodnutí o ZIPZ
je závazné pro všechny celní orgány členských států i pro držitele rozhodnutí.
Rozhodnutí o ZIPZ, která již byla vydána celními orgány Spojeného království,
pozbývají v Unii od konce přechodného období platnosti.
Celní orgány členských států nebudou navíc při přijímání rozhodnutí o ZIPZ od
konce přechodného období považovat vstupy Spojeného království (materiály
nebo zušlechťovací operace) za mající „původ v EU“ (pro nepreferenční účely)
nebo za „pocházející z EU“ (pro preferenční účely) z hlediska určení původu
zboží, které tyto vstupy zahrnuje.
Rozhodnutí o ZIPZ vydaná celními orgány členských států držitelům s čísly EORI
Spojeného království pozbývají po skončení přechodného období platnosti
vzhledem k tomu, že tato čísla EORI již nebudou na celním území Unie platná a
rozhodnutí o ZIPZ nelze měnit (čl. 34 odst. 6 celního kodexu Unie). Tito držitelé
rozhodnutí o ZIPZ mají možnost se před podáním žádosti o nové rozhodnutí o
ZIPZ v Unii zaregistrovat u celních orgánů, aby získali platné číslo EORI.

17

Pokud jde o výjimky, viz část B: Pravidla, která se po skončení přechodného období použijí v Severním
Irsku.

18

Pro účely rozhodnutí o ZIPZ obsah Severního Irska, neboť obsah zbytku Spojeného království se bude od
konce přechodného období považovat za nepůvodní.
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Rozhodnutí o ZIPZ vydaná před koncem přechodného období, která se vztahují na
zboží obsahující vstupy Spojeného království (materiály nebo zušlechťovací
operace), jež byly určující pro získání původu, pozbývají od konce přechodného
období platnosti.
3.

PŘÍVĚSNÉ ŠTÍTKY NA ZAVAZADLO
Přívěsný štítek na zavazadlo podle přílohy 12-03 prováděcího aktu k celnímu kodexu
Unie19 může být připojen k zapsaným zavazadlům, která mají opustit Spojené království
letadlem před koncem přechodného období, avšak dorazí na letiště v EU po tomto datu.

4.

ASPEKTY PREFERENČNÍHO PŮVODU20
Od konce přechodného období již Spojené království nebude součástí celního území
Unie. Obsah Spojeného království (materiál nebo zušlechťovací operace) se proto bude v
rámci preferenčních obchodních režimů EU považovat pro účely určení preferenčního
původu zboží obsahujícího tento obsah za „nepůvodní“21.
Vývozcům a výrobcům z EU, kteří vystavují doklad o původu nebo žádají o doklad o
původu za účelem vývozu do partnerské země22, se zejména doporučuje vzít v úvahu, že
vstup Spojeného království u jakéhokoli vývozu uskutečněného po skončení
přechodného období je „nepůvodní“.
Dovozcům z EU požadujícím preferenční zacházení v EU (na základě dohody o volném
obchodu nebo autonomního preferenčního režimu, např. všeobecného systému
preferencí) se doporučuje, aby s přihlédnutím k důsledkům vystoupení Spojeného
království z EU zajistili, že vývozci ze třetí země jsou schopni doložit, že zboží splňuje
požadavky týkající se preferenčního původu.
Dodavatelé v členských státech EU, kteří poskytují vývozcům nebo obchodníkům
informace nezbytné pro určení preferenčního původu zboží prostřednictvím prohlášení
dodavatele, by měli informovat vývozce a obchodníky o změnách statusu původu zboží
dodaného před koncem přechodného období, pro něž tato prohlášení dodavatele poskytli.
V případě dlouhodobého prohlášení dodavatele by dodavatelé v členských státech EU
měli informovat vývozce nebo obchodníka, pokud toto dlouhodobé prohlášení

19

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

20

Pro účely tohoto oddílu o aspektech preferenčního původu obsah Severního Irska, neboť obsah zbytku
Spojeného království se bude po skončení přechodného období považovat za nepůvodní.

21

Pokud jde o zámořské země a území Spojeného království (příloha II SFEU), obsah zámořských zemí a
území Spojeného království (materiál a zpracování nebo opracování) nelze po skončení přechodného období
používat pro účely kumulace v jiných příslušných partnerských zemích EU.

22

V rámci své společné obchodní politiky má EU rovněž preferenční dohody ve všeobecném systému
preferencí
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm). Pokud jde o otázky, kterými se zabývá toto oznámení (vliv vstupů ze Spojeného
království při určování preferenčního původu zboží pro účely sazebního zacházení), preferenční sazební
zacházení v rámci všeobecného systému preferencí může být v praxi méně relevantní než dohody o volném
obchodu. V zájmu úplnosti však toto oznámení pojednává o obou těchto aspektech.
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dodavatele od konce přechodného období pozbude platnosti pro všechny nebo některé
zásilky, na které se vztahovalo.

4.1

Určení preferenčního původu23 pro účely preferenčních režimů EU
Aniž je dotčen pododdíl 4.2, zboží dovezené do Unie ze Spojeného království
po skončení přechodného období se pro účely použití v rámci preferenčních
režimů EU stává nepůvodním zbožím. To má tyto důsledky:
− Zboží vyrobené ve Spojeném království, a to i před koncem přechodného
období, se v případě, že je přemístěno do Unie nebo dovezeno do Unie ze
Spojeného království po skončení přechodného období, nepovažuje pro účely
použití v rámci preferenčních režimů EU za zboží pocházející z EU.
− Zboží vyrobené v EU před koncem přechodného období se v případě, že se
před koncem přechodného období nachází ve Spojeném království a je
dovezeno do Unie po skončení přechodného období, nepovažuje pro účely
použití v rámci preferenčních režimů EU a v souladu se zásadou teritoriality za
zboží pocházející z EU.
− Zboží pocházející z preferenčních partnerských zemí EU a dovezené do
Spojeného království před koncem přechodného období v souladu s
preferencemi stanovenými preferenčními režimy EU se v případě, že je ze
Spojeného království dovezeno do Unie po skončení přechodného období,
nepovažuje za zboží mající původ v příslušné partnerské zemi. Toto zboží
proto nelze použít pro účely kumulace s touto partnerskou zemí (dvoustranná
kumulace) nebo s jinými partnerskými zeměmi (diagonální kumulace) v rámci
preferenčních režimů EU.

4.2

Požadavky týkající se přímé přepravy / zákazu manipulace
Zboží pocházející z EU vyvezené po skončení přechodného období z Unie přes
Spojené království do třetí země, se kterou má Unie ujednání o preferenčním
režimu, může mít nárok na preferenční zacházení v této třetí partnerské zemi za
předpokladu, že jsou dodržena ustanovení o přímé přepravě / zákazu manipulace,
která jsou uvedena v ustanoveních o původu v rámci příslušného preferenčního
režimu EU.
Obdobně zboží pocházející ze třetí partnerské země dovezené po skončení
přechodného období z této partnerské země do EU přes Spojené království
může mít nárok na preferenční zacházení v EU za předpokladu, že jsou dodržena
ustanovení o přímé přepravě / zákazu manipulace, která jsou uvedena v
ustanoveních o původu v rámci příslušných preferenčních režimů EU.

23

Odkazy na „původní“ nebo „nepůvodní“ v tomto oddíle by měly být posuzovány pouze ve vztahu k
preferenčnímu původu.
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4.3

Doklady o původu24
Doklady o původu vydané/vystavené před koncem přechodného období
− Doklady o původu vydané/vystavené v EU nebo ve Spojeném království
Doklady o původu vydané/vystavené v EU ve vztahu ke zboží s obsahem
Spojeného království nebo ve Spojeném království před koncem přechodného
období se považují za platný doklad o původu, pokud byl vývoz dané zásilky
uskutečněn nebo zajištěn před koncem přechodného období25.
Jejich platnost je omezena na období stanovené v rámci příslušných
preferenčních obchodních režimů EU pro účely použití při dovozu do
partnerské země v souladu s příslušnými ustanoveními preferenčních režimů
EU.
Pokud však tyto doklady o původu doprovázejí zboží dovážené do
preferenčních partnerských zemí po skončení přechodného období, mohou je
preferenční partnerské země EU zpochybnit a požádat o jejich ověření. V
takových případech reagují celní orgány členských států EU-27 na žádosti o
ověření v souladu s možnostmi, které mají k dispozici, aby potvrdily status
původu daného zboží nebo pravost těchto důkazů. Původ v EU se pro tyto
účely v souladu se zásadou popsanou výše v prvním odstavci stanoví k
okamžiku uskutečnění vývozu.
− Doklady o původu vydané/vystavené v preferenčních partnerských zemích EU
Doklady o původu vydané nebo vystavené v preferenčních partnerských
zemích EU před koncem přechodného období ve vztahu ke zboží s obsahem
Spojeného království se považují za platný doklad o původu v době jeho
platnosti v Unii, pokud byl vývoz dané zásilky uskutečněn nebo zajištěn před
koncem přechodného období.
Zboží s původem v EU zahrnující obsah Spojeného království relevantní pro
získání původu, které se dováží do preferenčních partnerských zemí EU a k
němuž je připojen platný doklad EU o původu, však nelze od konce
přechodného období použít v preferenčních partnerských zemích EU pro účely
kumulace.
Doklady o původu26 vydané/vystavené po skončení přechodného období
Ve zvláštních případech lze po skončení přechodného období vydat/vystavit
zvláštní druhy dokladů o původu pro vývoz, který se uskutečnil před koncem
tohoto období:

24

Vydané nebo vystavené doklady o původu: vydaná osvědčení o původu zboží, vystavená prohlášení na
faktuře, prohlášení o původu a deklarace o původu.

25

Pokud tyto doklady o původu doprovázejí zboží dovážené do preferenčních partnerských zemí EU od konce
přechodného období, mohou je preferenční partnerské země zpochybnit a požádat o jejich ověření. V
takových případech reagují celní orgány členských států EU na žádosti o ověření v souladu s možnostmi,
které mají k dispozici, aby potvrdily status původu daného zboží nebo pravost těchto důkazů.

26

Vydané nebo vystavené doklady o původu; vydaná osvědčení o původu zboží; autocertifikace.
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− Duplikáty průvodních osvědčení
Po skončení přechodného období lze na žádost vývozce z EU vydat duplikát
průvodního osvědčení, které bylo původně vydáno celními orgány členských
států před koncem tohoto období.
− Dodatečně vydaná průvodní osvědčení
Pokud bylo zboží vyvezeno před koncem přechodného období, lze průvodní
osvědčení na žádost vývozce z EU vydat dodatečně po skončení tohoto období.
− Dodatečná prohlášení o původu, deklarace o původu a prohlášení na faktuře
Pokud bylo zboží vyvezeno před koncem přechodného období, může vývozce
z EU vystavit prohlášení o původu po skončení tohoto období.

4.4

Prohlášení dodavatele pro účely preferenčního obchodu
Prohlášení dodavatele jsou podklady, na jejichž základě lze vydat nebo vystavit
doklady o původu. Od konce přechodného období z nich lze vycházet při vydávání
dokladů o původu za podmínky, že pro účely získání původu nezohledňují obsah
Spojeného království.
Vývozci a celní nebo jiné příslušné orgány vydávající nebo vystavující doklady o
původu po skončení přechodného období jsou povinni ověřit, zda prohlášení
dodavatele splňují v době vydání/vystavení dokladu a uskutečnění vývozu dané
podmínky.
Od konce přechodného období nesmí být prohlášení dodavatele vystavená
dodavateli ze Spojeného království před koncem přechodného období použita pro
účely vydání nebo vystavení dokladů o původu v členských státech EU.

4.5

Schválení vývozci
Pokud jde o schválené vývozce, pro účely vystavování prohlášení na faktuře nebo
prohlášení o původu v souladu s příslušnými ustanoveními o preferenčním původu
Unie platí, že:
− povolení udělená celními orgány Spojeného království vývozcům a
přeposílatelům, na jejichž základě jsou schválenými vývozci, pozbývají v Unii
od konce přechodného období platnosti,
− povolení udělená celními orgány členských států vývozcům a přeposílatelům
usazeným ve Spojeném království pozbývají v Unii od konce přechodného
období platnosti,
− povolení udělená celními orgány členských států vývozcům a přeposílatelům
usazeným v Unii s číslem EORI Spojeného království pozbývají v Unii od
konce přechodného období platnosti,
− vývozci a přeposílatelé schválení v rámci EU a usazení v Unii by měli
informovat dotčený vnitrostátní celní orgán o změnách v plnění podmínek, za
kterých bylo povolení uděleno, s ohledem na to, že obsah Spojeného království
bude od konce přechodného období považován za nepůvodní. Celní orgány
členských států, které udělily vývozcům a přeposílatelům povolení působit
12

jako schválení vývozci, v souladu s touto skutečností toto povolení případně
změní nebo odejmou.

4.6

Registrovaní vývozci (REX)
Pokud jde o registrované vývozce (REX), pro účely vystavování deklarací o
původu nebo prohlášení o původu v souladu s příslušnými ustanoveními o
preferenčním původu Unie platí, že:
− registrace vývozců a přeposílatelů v systému REX provedená celními orgány
Spojeného království pozbývá v Unii od konce přechodného období platnosti,
− registrace vývozců a přeposílatelů usazených ve Spojeném království
provedená celními orgány členských států pozbývá v Unii od konce
přechodného období platnosti,
− registrace vývozců a přeposílatelů usazených v Unii s číslem EORI Spojeného
království, kterou provedly celní orgány členských států, pozbývá v Unii od
konce přechodného období platnosti,
− vývozci a přeposílatelé registrovaní v EU a usazení v Unii by měli neprodleně
informovat dotčený vnitrostátní celní orgán o všech příslušných změnách
týkajících se informací, které poskytli pro účely své registrace. Celní orgány
členských států, které tyto vývozce a přeposílatele zaregistrovaly, v
příslušných případech tuto registraci zruší, pokud již podmínky pro registraci
nejsou splněny.

4.7

Odchylky od kvót původu stanovené v některých dohodách EU o volném
obchodu
Vzhledem k tomu, že odchylky od kvót původu upravuje čl. 56 odst. 4 celního
kodexu Unie, použijí se stejná pravidla jako pravidla pro celní kvóty.

5.

VSTUP ZBOŽÍ NA CELNÍ ÚZEMÍ UNIE

5.1

Vstupní souhrnné celní prohlášení
Na zboží dovezené ze Spojeného království na celní území Unie po skončení
přechodného období se v případě potřeby vztahuje vstupní souhrnné celní
prohlášení, které musí být podáno ve lhůtách stanovených v aktu v přenesené
pravomoci k celnímu kodexu Unie27. To se týká i zboží přepravovaného mezi
dvěma body na celním území Unie přes Spojené království. Ke splnění požadavků
vstupního souhrnného celního prohlášení lze – kdykoli je to možné – použít
tranzitní prohlášení, které obsahuje všechny údaje týkající se bezpečnosti a
zabezpečení, pod podmínkou, že jsou dodrženy lhůty, například v případě, kdy se
používá společný tranzitní režim. Podrobnosti o požadavcích vstupního
souhrnného celního prohlášení pro konkrétní scénáře tranzitu nebo vývozu v

27

Články 105 až 111 aktu v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie. Změnou článku 105 aktu v
přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie se stanoví, že vstupní souhrnné celní prohlášení, které se
vztahuje na zboží přivážené po moři z jakéhokoli přístavu Spojeného království, je nutno podat nejpozději
dvě hodiny před vplutím plavidla do Unie.
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závislosti na umístění zboží na konci přechodného období jsou uvedeny v
oddíle 7.1 Tranzit a v oddíle 8.2 Vývoz a zpětný vývoz.
Vstupní souhrnné celní prohlášení, které bylo podáno u celního úřadu prvního
vstupu ve Spojeném království před koncem přechodného období pro zboží, jež
dorazí až po skončení tohoto období, zůstává podle čl. 48 odst. 1 dohody o
vystoupení v platnosti pro následné přístavy nebo letiště v Unii (nebo naopak).
Hospodářské subjekty, které podaly vstupní souhrnné celní prohlášení u celního
úřadu prvního vstupu ve Spojeném království ve lhůtách stanovených v aktu v
přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie, tedy splnily svou právní povinnost.
Spojené království však informovalo útvary Komise, že po 31. prosinci není
schopno zachovat stávající systém kontroly při dovozu; ostatní členské státy tak
nebudou moci získat informace o těchto vstupních souhrnných celních
prohlášeních podaných ve Spojeném království před koncem přechodného období.
Hospodářským subjektům se proto doporučuje, aby s členskými státy
konzultovaly, jak postupovat. Aby se zajistilo, že je možné provést řádnou analýzu
rizik, budou po skončení přechodného období některé členské státy požadovat, aby
bylo u celního úřadu v místě prvního vstupu v EU nejpozději při příchodu zboží do
tohoto místa podáno nové vstupní souhrnné celní prohlášení. Naproti tomu jiné
členské státy mohou přistoupit ke zpracování zboží pro následné celní formality,
aniž by požadovaly nové vstupní souhrnné celní prohlášení, a provést nezbytnou
analýzu rizik z hlediska bezpečnosti a zabezpečení na základě prohlášení pro
dočasné uskladnění nebo celního prohlášení pro následný celní režim.
V případě odklonů (tj. zboží, které mělo být nejprve dopraveno do Spojeného
království, ale bylo odkloněno a místo toho dorazí po skončení přechodného
období do Unie) nepřijme skutečný celní úřad prvního vstupu v Unii vstupní
souhrnné celní prohlášení, které bylo podáno před koncem přechodného období u
celního úřadu prvního vstupu ve Spojeném království, pokud oznámení o odklonu
nebylo podáno a zpracováno před koncem přechodného období. V takových
případech je třeba podat nové vstupní souhrnné celní prohlášení.
Ve zvláštních případech, kdy zboží opustí Spojené království a směřuje přímo do
Unie před koncem přechodného období a na celní území Unie je dopraveno až po
skončení tohoto období, se vstupní souhrnné celní prohlášení nevyžaduje.

5.2

Dočasné uskladnění zboží
Povolení udělená celními orgány členských států, která zahrnují možnost přemístit
zboží do dočasného skladu ve Spojeném království, bude nutno pozměnit tak, aby
tato možnost byla od konce přechodného období vyloučena.
Na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení se celní kodex Unie použije na
zboží, pro něž bylo před koncem přechodného období podáno celní prohlášení pro
dočasné uskladnění a které se na konci tohoto období nachází na celním území
Spojeného království. Toto zboží bude muset být ve lhůtě 90 dnů stanovené v
článku 149 celního kodexu Unie propuštěno do celního režimu nebo zpětně
vyvezeno. V případě nesplnění těchto povinností vznikne celní dluh podle
článku 79 celního kodexu Unie. Pokud je platnost celního prohlášení pro dočasné
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uskladnění, jež bylo podáno před koncem přechodného období pro zboží
nacházející se ve Spojeném království, po skončení přechodného období zrušena
(např. vzhledem k tomu, že zboží, které není zbožím Unie, nebylo skutečně
předloženo celním orgánům podle čl. 146 odst. 2 celního kodexu Unie), uplatní se
celní kodex Unie pouze tehdy, pokud bylo zboží před koncem přechodného období
skutečně v Unii.
V souladu s čl. 49 odst. 1 druhým pododstavcem dohody o vystoupení není
přeprava zboží mezi Unií a Spojeným královstvím podle čl. 148 odst. 5 písm. b) a
c) celního kodexu Unie povolena, pokud by byla ukončena až po skončení
přechodného období.
V případě, že bude zboží v dočasném uskladnění, na které se vztahuje povolení k
provozování dočasného skladu poskytnuté celními orgány Spojeného království,
dopraveno na hranici EU po skončení přechodného období, bude s tímto zbožím
nakládáno jako se zbožím, které není zbožím Unie a je dopraveno na celní území
Unie ze třetí země.
Pokud bude zboží v dočasném uskladnění dopraveno do Unie již před koncem
přechodného období, ale jeho přesun do dočasného skladu EU má pokračovat i po
tomto datu, nebude se na tento přesun vztahovat platné povolení. Dočasné
uskladnění tohoto zboží, na které se vztahuje neplatné povolení, by tedy mělo
skončit před koncem přechodného období (např. propuštěním tohoto zboží do
celního režimu nebo jeho zpětným vývozem). Pokud vzhledem k výjimečným
okolnostem dočasné uskladnění tohoto zboží nemůže skončit před koncem
přechodného období, mělo by být ukončeno neprodleně poté, co tyto okolnosti
pominou. Jestliže k takovému uvedení do souladu nedojde, bude se jednat o
nesplnění povinností stanovených v celních předpisech týkajících se dovozu zboží,
které není zbožím Unie, na celní území Unie, a proto se použije článek 79 celního
kodexu Unie, tj. vznikne celní dluh z důvodu nesplnění povinností.

5.3

Celní status zboží
Požadavky čl. 47 odst. 1 a 2 dohody o vystoupení
Se zbožím Unie, které se okolo konce přechodného období přepravuje v rámci
přepravy uvnitř Unie ze Spojeného království do Unie nebo naopak, se může stále
zacházet jako s přepravou uvnitř Unie, jsou-li splněny požadavky stanovené v
článku 47 dohody o vystoupení. To bude platit i pro zboží Unie přepravované mezi
dvěma body na celním území Unie přes Spojené království.
Podle čl. 47 odst. 2 dohody o vystoupení musí dotčená osoba při příchodu zboží na
příslušnou hranici mezi Unií a Spojeným královstvím prokázat: i) že tato přeprava
byla zahájena před koncem přechodného období a skončila po jeho skončení a ii)
že toto zboží má celní status zboží Unie28. Důkazy o celním statusu zboží Unie,

28

V čl. 47 odst. 2 dohody o vystoupení se stanoví, že předpoklad celního statusu zboží Unie uvedený v čl. 153
odst. 1 celního kodexu Unie se již nepoužije na probíhající přepravu zboží mezi Spojeným královstvím a
EU. Pokud toto zboží zůstane na příslušném celním území – Unie nebo Spojeného království, nebude se
vyžadovat důkaz o celním statusu zboží Unie. Předpoklad se přestane uplatňovat, jakmile zboží od konce
přechodného období překročí hranici mezi EU a Spojeným královstvím.
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které se pro tento účel použijí, jsou stanoveny v článku 199 prováděcího aktu k
celnímu kodexu Unie.
Důkaz o zahájení přepravy před koncem přechodného období se poskytne
prostřednictvím přepravního dokladu nebo jakéhokoli jiného dokladu, v němž je
uvedeno datum zahájení přepravy, jejíž součástí je překročení hranic. Ve většině
případů by se jednalo o datum, kdy dopravce převzal zboží k přepravě; v jiných
případech může dojít k tomu, že zboží převezme zasílatel, který za toto zboží
přebere odpovědnost a následně přepravou pověří dopravce. Ve druhém případě
nebude mít hospodářský subjekt pravděpodobně kontrolu nad načasováním
přepravy; má-li však v úmyslu v případě dané přepravy zboží využít dohodu o
vystoupení, měl by zasílateli poskytnout důkaz o statusu. Mezi příklady
přepravních dokladů patří doklad CMR, nákladní list CIM, konosament,
konosament pro multimodální dopravu či letecký nákladní list.
Celní formality vztahující se na zboží, jež je přepravováno do Unie ze Spojeného
království
Pokud hospodářský subjekt, který přepravuje po skončení přechodného období
zboží ze Spojeného království na celní území Unie, může při předložení tohoto
zboží celnímu úřadu na hranici mezi Spojeným královstvím a Unií po skončení
tohoto období předložit důkaz, že zboží je zbožím Unie a že přeprava byla
zahájena ve Spojeném království nebo v členském státě EU před koncem
přechodného období, musí se s tímto zbožím zacházet jako se zbožím Unie, tj. ve
volném oběhu na celním území Unie, a není třeba, aby bylo toto zboží propuštěno
do celního režimu.
Pokud při příchodu zboží na hranici mezi Unií a Spojeným královstvím po
skončení přechodného období nemůže hospodářský subjekt poskytnout příslušné
důkazy, bude se s tímto zbožím zacházet jako se zbožím ze třetí země, tj. při
propuštění tohoto zboží do volného oběhu na celním území Unie bude případně
třeba zaplatit příslušný celní dluh, DPH a spotřební daně. V příslušných případech
se budou pro tuto probíhající přepravu bez důkazů vyžadovat dovozní licence.
Jak je objasněno níže, v případě potřeby se na zboží, jež je po skončení
přechodného období přepravováno ze Spojeného království na celní území Unie,
vztahuje vstupní souhrnné celní prohlášení.
Celní formality vztahující se na zboží, jež je přepravováno z Unie do Spojeného
království
Pokud hospodářský subjekt přepravuje zboží Unie z Unie do Spojeného království
a může při předložení tohoto zboží celnímu úřadu na hranici po skončení
přechodného období předložit důkaz o jeho statusu Unie a o zahájení přepravy
před koncem přechodného období, považují celní orgány tuto přepravu za
přepravu uvnitř Unie. Toto zboží proto nemusí být za účelem výstupu z Unie
propuštěno do režimu vývozu.
Jak je uvedeno níže, v případě potřeby se na zboží, jež je po skončení přechodného
období přepravováno z celního území Unie do Spojeného království, vztahuje
prohlášení před výstupem zboží. Členské státy se mohou rozhodnout, že nebudou
16

– jak je uvedeno níže – tato prohlášení u zboží, jež opouští celní území Unie podle
čl. 47 odst. 1 a 2 dohody o vystoupení, vyžadovat.
Pokud při příjezdu na hranici mezi Unií a Spojeným královstvím po skončení
přechodného období nemůže hospodářský subjekt předložit příslušné důkazy, bude
se s touto přepravou zacházet pro účely cel, DPH a spotřební daně jako s vývozem
a předtím, než zboží opustí celní území, bude třeba splnit příslušné formality
(vývozní prohlášení a/nebo prohlášení před výstupem zboží). V příslušných
případech budou rovněž vyžadovány vývozní licence29.
Aspekty původu
Zachová-li si zboží celní status zboží Unie, tj. jak je uvedeno výše, pokud je zboží
Unie na konci přechodného období přepravováno mezi EU a Spojeným
královstvím a splňuje kritéria stanovená v čl. 47 odst. 2 dohody o vystoupení, bude
se toto zboží pro účely použití v rámci preferenčních režimů EU – za předpokladu,
že jsou k dispozici nezbytné doklady k prokázání jeho původu podle ustanovení
příslušného preferenčního režimu EU – považovat za původní zboží v těchto dvou
situacích: i) pokud se jedná o zboží vyrobené v EU, které se na konci přechodného
období nacházelo ve Spojeném království, nebo ii) pokud bylo toto zboží
pocházející z preferenčních partnerských zemí EU dovezeno do Spojeného
království před koncem přechodného období. To bude platit i pro zboží Unie
přepravované mezi dvěma body na celním území Unie přes Spojené království.
Zboží přepravované vzdušnou cestou na základě jednotného přepravního dokladu
V čl. 47 odst. 3 dohody o vystoupení se stanoví, že pokud je zboží Unie
přepravováno vzdušnou cestou a bylo naloženo nebo přeloženo na letišti Unie k
zaslání na letiště Spojeného království nebo naopak, pokud se toto zboží
přepravuje na základě jednotného přepravního dokladu podle čl. 119 odst. 2
písm. a) aktu v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie vydaného v členském
státě nebo ve Spojeném království a pokud je tato přeprava zahájena před koncem
přechodného období a ukončena na příslušném jiném letišti po skončení
přechodného období, zachová si toto zboží status Unie a nebude požadován důkaz
o celním statusu zboží Unie. V praxi to bude relevantní jen v případě letadel
odlétajících v pozdních hodinách před 00:00 SEČ v den konce přechodného
období, která budou směřovat přímo na příslušné jiné letiště, na které dorazí po
00:00 SEČ v den následující po skončení přechodného období.
Zboží přepravované námořní cestou
Pokud jde o pravidelné linky, čl. 47 odst. 4 a 5 dohody o vystoupení se vztahuje na
plavby, které byly zahájeny před koncem přechodného období, během nichž
plavidlo zastaví v přístavu ve Spojeném království a které skončí po skončení
tohoto období.
Pokud se plavidlo pravidelné linky během probíhající plavby zastavilo v jednom
nebo několika přístavech Spojeného království před koncem přechodného období,
29

Viz také oznámení zúčastněným stranám týkající se zákazů a omezení dovozu/vývozu, včetně
dovozních/vývozních licencí, a související zvláštní oznámení týkající se různých zákazů a omezení.
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celní status zboží Unie přepravovaného na plavidle pravidelné linky je pokryt
touto pravidelnou linkou a nemění se. Totéž platí pro zboží Unie naložené před
koncem přechodného období a následně vyložené v kterémkoli přístavu, a to i v
případě, že plavidlo pravidelné linky během probíhající plavby zastavilo v jednom
nebo několika přístavech Spojeného království po skončení tohoto období.
Pokud plavidlo pravidelné linky zastavilo během probíhající plavby v jednom
nebo několika přístavech Spojeného království po skončení přechodného období,
bude se při vykládce jakéhokoli zboží Unie naloženého v přístavech Spojeného
království nebo Unie, v nichž plavidlo zastavilo po skončení přechodného období,
požadovat důkaz o celním statusu zboží Unie. Důkazy o celním statusu zboží
Unie, které se pro tento účel použijí, jsou stanoveny v článku 199 prováděcího
aktu k celnímu kodexu Unie. To znamená, že pokud se plavidlo pravidelné linky
zastaví v přístavu Spojeného království po skončení přechodného období, nelze se
po zbývající část probíhající plavby již odvolávat na povolení pravidelné linky.

5.4

Osvobození od dovozního cla
Vrácené zboží
V případě, že bylo zboží Unie dočasně vyvezeno ze Spojeného království před
koncem přechodného období a po skončení tohoto období je zpětně dovezeno do
Unie v souladu s podmínkami stanovenými v článku 203 celního kodexu Unie,
bude se toto zboží považovat za vrácené zboží, a proto bude při dovozu úplně
osvobozeno od cla. Pokud je zboží Unie dopraveno z Unie do Spojeného
království před koncem přechodného období a po skončení tohoto období se vrátí
zpět do Unie, uplatní se ustanovení o vráceném zboží uvedená v článku 203
celního kodexu Unie, jestliže může hospodářský subjekt předložit důkaz, že zboží
Unie:
– bylo přepraveno do Spojeného království před koncem přechodného období a
– vrací se v nezměněném stavu v souladu s čl. 203 odst. 5 celního kodexu Unie a
článkem 158 aktu v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie.
Upozorňujeme, že konec přechodného období není jednou ze zvláštních okolností,
které by umožňovaly překročit tříleté období uvedené v čl. 203 odst. 1 celního
kodexu Unie.
Přepravní doklady by měly sloužit jako důkaz, že zboží Unie bylo přepraveno do
Spojeného království před koncem přechodného období, a případně by je měly
doplňovat další příslušné dokumenty (např. nájemní smlouva). V případě potřeby
může být požadován důkaz, že nedošlo ke změně stavu zboží.
Nařízení o osvobození od cla
Pokud jde o osvobození od cla u osobního majetku fyzických osob dováženého při
přenesení jejich obvyklého místa pobytu ze třetí země do Unie, článek 5 nařízení o
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osvobození od cla30 předpokládá pro osvobození od cla nepřetržitou dobu nejméně
dvanácti měsíců v obvyklém místě pobytu mimo celní území Unie.
Pro tento osobní majetek, jakož i pro jiné kategorie zboží, na které se vztahuje
nařízení o osvobození od cla, např. zboží dovážené při příležitosti sňatku podle
článku 12 nařízení o osvobození od cla, mohou požadovaná období, např. doba
pobytu, zahrnovat pro účely použití nařízení o osvobození od cla i dobu před
koncem přechodného období.
6.

PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU
Celní kodex Unie se nadále použije v souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení na
zboží nacházející se na celním území Spojeného království, u něhož celní orgány
Spojeného království přijaly celní prohlášení k propuštění do volného oběhu před
koncem přechodného období, ale které je propuštěno až po skončení tohoto období.
Může k tomu dojít, jestliže nějakou dobu trvalo ověření, např. vzhledem k tomu, že
deklarant musel poskytnout další doklady nebo celní orgány čekaly na výsledky
laboratorní analýzy (čl. 77 odst. 1 písm. a) a články 188 a 194 celního kodexu Unie).
Pokud je po skončení přechodného období zrušena platnost celního prohlášení k
propuštění do volného oběhu a dané zboží bylo dříve v dočasném uskladnění, má se za
to, že zboží deklarované ve zneplatněném celním prohlášení je od data přijetí celního
prohlášení k propuštění do volného oběhu, tj. před koncem přechodného období, v
dočasném uskladnění, a proto se na něj bude vztahovat celní kodex Unie. Pokud se toto
zneplatněné celní prohlášení k propuštění do volného oběhu vztahuje na zboží, které
bylo dříve propuštěno do jiného celního režimu (např. režimu uskladňování v celním
skladu), bude se mít za to, že deklarované zboží bylo před koncem přechodného období
v tomto celním režimu.

7.

ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

7.1

Tranzit
Tranzitní režim Unie / společný tranzitní režim31
Od konce přechodného období přistupuje Spojené království jako samostatná
smluvní strana k Úmluvě o společném tranzitním režimu32, a proto může používat
společný tranzitní režim a mít i nadále přístup do nového informatizovaného
tranzitního systému (NCTS) a jiných souvisejících informačních systémů jako
smluvní strana Úmluvy o společném tranzitním režimu. Tranzitní operace
probíhající na konci přechodného období proto budou v systému NCTS
pokračovat.

30

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
(Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23).

31

GŘ TAXUD zveřejnilo přílohu I týkající se obchodních scénářů tranzitu v případě brexitu, která obsahuje
praktické příklady, pokud jde o tranzitní přepravu popsanou v tomto oddíle.

32

Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2, naposledy pozměněno rozhodnutím č. 1/2017 (Úř. věst. L 8, 12.1.2018,
s. 1).
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Situace, kdy bylo zboží propuštěno do tranzitního režimu v Unii, v zemi společného
tranzitního režimu nebo ve Spojeném království a na konci přechodného období se
nachází ve Spojeném království
Pokud se bude zboží přepravované v režimu tranzitu nacházet na konci
přechodného období ve Spojeném království, použije se na tyto scénáře i nadále
celní kodex Unie v souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení. Hospodářské
subjekty mohou případně v těchto situacích, pokud by měla být tranzitní operace
ukončena mimo Spojené království, pokračovat v příslušném tranzitu v rámci
Úmluvy o společném tranzitním režimu, jak je popsáno u situací, na něž se
nevztahuje dohoda o vystoupení.
a) Pokud je zboží propuštěno do tranzitního režimu Unie nebo do společného
tranzitního režimu v zemi společného tranzitního režimu s místem určení ve
Spojeném království a toto zboží se na konci přechodného období již nachází
ve Spojeném království, bude tato tranzitní přeprava pokračovat jako tranzit
Unie na celní úřad určení.
b) Pokud je zboží propuštěno do tranzitního režimu Unie ve Spojeném království
s místem určení v Unii nebo v zemi společného tranzitního režimu a toto zboží
se na konci přechodného období stále nachází ve Spojeném království, bude
tato tranzitní přeprava pokračovat jako tranzit Unie do místa určení v Unii
nebo v zemi společného tranzitního režimu. Na vstupním celním úřadě v Unii
se prostřednictvím tranzitního doprovodného dokladu (TDD) nebo
tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu (TBDD) s referenčním
číslem (MRN) tranzitní operace prokáže, že se na danou tranzitní operaci
vztahuje dohoda o vystoupení. Pro účely bezpečnosti a zabezpečení musí být
podáno vstupní souhrnné celní prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly údaje
nezbytné pro vstupní souhrnné celní prohlášení poskytnuty již dříve společně s
tranzitním prohlášením na celním úřadě odeslání, a daná povinnost tedy byla
splněna, nebo kdy bylo podle celního kodexu Unie upuštěno od povinnosti
podat vstupní souhrnné celní prohlášení.
c) Pokud je zboží přepravováno mezi celním úřadem odeslání v členském státě
nebo v zemi společného tranzitního režimu přes Spojené království na celní
úřad určení v členském státě nebo v zemi společného tranzitního režimu a toto
zboží se na konci přechodného období nachází ve Spojeném království, bude
tato tranzitní přeprava pokračovat jako tranzit Unie do svého místa určení. Na
vstupním celním úřadě v Unii se prostřednictvím TDD/TBDD s referenčním
číslem (MRN) tranzitní operace prokáže, že se na danou tranzitní operaci
vztahuje dohoda o vystoupení. Je třeba podat vstupní souhrnné celní
prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly údaje nezbytné pro vstupní souhrnné
celní prohlášení poskytnuty již dříve společně s tranzitním prohlášením nebo
kdy bylo podle celního kodexu Unie upuštěno od povinnosti podat vstupní
souhrnné celní prohlášení.
Na veškeré postupy šetření nebo řízení o vymáhání dluhu v souvislosti s těmito
tranzity se použijí ustanovení celního kodexu Unie o šetřeních a vymáhání dluhu.
Situace, kdy bylo zboží propuštěno do tranzitního režimu v Unii, v zemi společného
tranzitního režimu nebo ve Spojeném království, je přepravováno do Spojeného
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království, z něj nebo přes něj a na konci přechodného období se nenachází ve
Spojeném království
a) Zboží přepravované v rámci tranzitní operace z celního úřadu odeslání v Unii
nebo v zemi společného tranzitního režimu na celní úřad určení ve Spojeném
království
Pokud je zboží propuštěno do tranzitního režimu Unie v Unii nebo do
společného tranzitního režimu v zemi společného tranzitního režimu s místem
určení ve Spojeném království a toto zboží se na konci přechodného období
stále nachází v Unii, bude tento tranzitní režim Unie pokračovat ve Spojeném
království jako společný tranzitní režim. Vstupní celní úřad ve Spojeném
království bude hrát úlohu celního úřadu tranzitu, tj. vyžádá si příslušné údaje
od celního úřadu odeslání a bude plnit všechny úkoly celního úřadu tranzitu.
Na vnější hranici EU musí být pro účely bezpečnosti a zabezpečení podáno
výstupní souhrnné celní prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly údaje
nezbytné pro analýzu rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení poskytnuty již
dříve společně s tranzitním prohlášením na celním úřadě odeslání, a daná
povinnost tedy byla splněna, nebo kdy bylo podle celního kodexu Unie
upuštěno od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží.
b) Zboží přepravované v rámci tranzitní operace z celního úřadu odeslání ve
Spojeném království na celní úřad určení v Unii nebo v zemi společného
tranzitního režimu
Pokud je zboží propuštěno do tranzitního režimu Unie ve Spojeném království
s místem určení v Unii nebo v zemi společného tranzitního režimu a toto zboží
se na konci přechodného období již nachází v Unii, pokračuje daný tranzitní
režim do místa určení v Unii nebo v zemi společného tranzitního režimu.
c) Zboží přepravované v rámci tranzitní operace přes Spojené království
Pokud je zboží přepravováno mezi celním úřadem odeslání v členském státě
nebo v zemi společného tranzitního režimu přes Spojené království na celní
úřad určení v členském státě nebo v zemi společného tranzitního režimu a toto
zboží se na konci přechodného období stále nachází v Unii nebo v zemi
společného tranzitního režimu, bude tento tranzitní režim ve Spojeném
království pokračovat jako společný tranzitní režim. Vstupní celní úřad ve
Spojeném království a vstupní celní úřad v příslušném členském státě, v němž
zboží při své přepravě zpětně vstoupí na celní území Unie, budou hrát roli
celních úřadů tranzitu. Vyžádají si příslušné údaje od celního úřadu odeslání a
budou plnit všechny úkoly celního úřadu tranzitu. Při opuštění území EU (před
vstupem do Spojeného království) musí být podáno výstupní souhrnné celní
prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly údaje nezbytné pro analýzu rizik pro
účely bezpečnosti a zabezpečení poskytnuty již dříve společně s tranzitním
prohlášením nebo kdy bylo podle celního kodexu Unie upuštěno od povinnosti
podat prohlášení před výstupem zboží.
Pokud bylo zboží přepraveno přes Spojené království a zpětně vstoupilo na
celní území Unie nebo jedné ze zemí společného tranzitního režimu před
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koncem přechodného období, bude daná tranzitní operace pokračovat až do
místa určení.
Pokud bylo zboží, na které se vztahuje tranzitní prohlášení, přepraveno přes
Spojené království a opustilo Spojené království přímo do Unie, ale do konce
přechodného období dosud zpětně nevstoupilo na celní území Unie, bude
vstupní celní úřad v Unii vystupovat jako celní úřad tranzitu. Vyžádá si
příslušné údaje od celního úřadu odeslání a bude plnit všechny úkoly celního
úřadu tranzitu.
Celní orgány mohou po dobu až jednoho roku po přistoupení Spojeného království
k Úmluvě o společném tranzitním režimu i nadále přijímat stávající tiskopisy
závazků ručitele a osvědčení o jistotě33 s výhradou nezbytných zeměpisných úprav
provedených ručně a schválených ručitelem (v případě závazků ručitele) nebo
samotnými celními orgány (v případě osvědčení o jistotě). Do konce tohoto období
musí držitel tohoto režimu poskytnout nový závazek podle upraveného modelu.
Pokud bylo zahájeno šetření nebo řízení o vymáhání dluhu, ale do konce
přechodného období nebylo ukončeno, pokračuje v systému NCTS.
Elektronický přepravní doklad používaný jako tranzitní prohlášení pro zboží
přepravované vzdušnou nebo námořní cestou
Pokud je zboží propuštěno do tranzitního režimu s elektronickým přepravním
dokladem pro zboží přepravované vzdušnou cestou v Unii nebo v zemi společného
tranzitního režimu s určením ve Spojeném království a toto zboží nedorazí do
Spojeného království před koncem přechodného období, bude tento režim od
tohoto data pokračovat na letiště příletu ve Spojeném království jako společný
tranzitní režim s elektronickým přepravním dokladem.
Pokud je zboží propuštěno do tranzitního režimu s elektronickým přepravním
dokladem pro zboží přepravované vzdušnou cestou ve Spojeném království s
určením v Unii nebo v zemi společného tranzitního režimu a toto zboží nedorazí
do Unie nebo do země společného tranzitního režimu před koncem přechodného
období, bude tento režim od tohoto data pokračovat na letiště v Unii nebo v zemi
společného tranzitního režimu jako společný tranzitní režim s elektronickým
přepravním dokladem.
Pokud je zboží, jež se přepravuje námořní cestou v rámci tranzitního režimu s
elektronickým přepravním dokladem mezi Spojeným královstvím a Unií,
přepravováno na plavidle pravidelné linky a tato přeprava je zahájena před koncem
přechodného období, tranzitní režim bude pokračovat do jeho místa určení v EU.
Pokud je zboží přepravováno námořní cestou v rámci tranzitního režimu s
elektronickým přepravním dokladem mezi Spojeným královstvím a Unií na
plavidle, které není plavidlem pravidelné linky, a toto plavidlo opustilo Spojené
království před koncem přechodného období a připlulo přímo do přístavu Unie po

33

Přílohy 32-01, 32-02 a 32-03 a kapitoly VI a VII části II přílohy 72-04 prováděcího aktu k celnímu kodexu
Unie.
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skončení přechodného období, bude tento tranzitní režim pokračovat do jeho místa
určení v EU.
Pokud se zboží propuštěné do tranzitního režimu s elektronickým přepravním
dokladem nachází na konci přechodného období ve Spojeném království, bude
tento tranzitní režim pokračovat podle celního kodexu Unie v souladu s čl. 49
odst. 1 dohody o vystoupení.
Přeprava zboží v rámci operací TIR
Spojené království (stejně jako všechny členské státy EU) je již nyní samostatnou
smluvní stranou Úmluvy TIR34. Přestože Spojené království bude mít jako smluvní
strana Úmluvy o společném tranzitním režimu přístup do systému NCTS, tento
přístup se nevztahuje na využití systému NCTS pro operace TIR.
Pokud se bude zboží přepravované v režimu TIR 35 nacházet na konci přechodného
období ve Spojeném království, použije se na tyto scénáře i nadále celní kodex
Unie v souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení.
a) Pokud je zboží propuštěno do režimu TIR v Unii s určením/výstupem ve
Spojeném království a toto zboží se již nachází ve Spojeném království, bude
daná přeprava TIR pokračovat podle celního kodexu Unie. Celní úřad
určení/výstupu ve Spojeném království zašle v systému NCTS příslušné zprávy
týkající se TIR celnímu úřadu odeslání/vstupu v Unii.
b) Pokud je zboží propuštěno do režimu TIR ve Spojeném království s určením v
Unii a toto zboží se na konci přechodného období stále nachází ve Spojeném
království, bude tato přeprava TIR pokračovat podle celního kodexu Unie (a v
systému NCTS) až do místa určení v Unii. Jakmile zboží dorazí na celní úřad
na vnější hranici EU se Spojeným královstvím, karnet TIR s referenčním
číslem (MRN) operace TIR prokáže, že na danou operaci se vztahuje dohoda o
vystoupení. Při vstupu do Unie musí být podáno vstupní souhrnné celní
prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly údaje nezbytné pro vstupní souhrnné
celní prohlášení poskytnuty již dříve nebo kdy bylo podle celního kodexu Unie
upuštěno od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení. Přeprava TIR
bude pokračovat podle celního kodexu Unie na celní úřad určení/výstupu v
EU, který zašle v systému NCTS příslušné zprávy týkající se TIR celnímu
úřadu odeslání/vstupu, jenž se nachází ve Spojeném království.
c) Pokud je zboží, na které se vztahuje karnet TIR, přepravováno mezi celním
úřadem odeslání/vstupu v členském státě přes Spojené království na celní úřad
určení/výstupu v jiném členském státě a toto zboží se na konci přechodného
období nachází ve Spojeném království, bude daná přeprava TIR pokračovat
podle celního kodexu Unie (a v systému NCTS) až do místa určení. Jakmile
zboží dorazí na celní úřad zpětného vstupu na vnější hranici EU se Spojeným
královstvím, karnet TIR s referenčním číslem (MRN) operace TIR prokáže, že
na danou operaci se vztahuje dohoda o vystoupení. Před vstupem na celní
34

Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR, uzavřená v Ženevě dne 14. listopadu
1975 (Úř. věst. L 252, 14.9.1978, s. 2).
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V souladu s čl. 226 odst. 3, čl. 227 odst. 2 písm. b) a článkem 228 celního kodexu Unie.
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území Unie na hranici Spojeného království a EU musí být podáno vstupní
souhrnné celní prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly údaje nezbytné pro
vstupní souhrnné celní prohlášení poskytnuty již dříve nebo kdy bylo podle
celního kodexu Unie upuštěno od povinnosti podat vstupní souhrnné celní
prohlášení. Přeprava TIR bude pokračovat podle celního kodexu Unie na celní
úřad určení/výstupu v EU, který zašle v systému NCTS příslušné zprávy
týkající se TIR celnímu úřadu odeslání/vstupu, jenž se nachází v Unii.
Ve všech ostatních situacích, tj. pokud se na konci přechodného období zboží
nebude nacházet ve Spojeném království, se budou na operace TIR vztahovat
formality na hranicích jako na jakékoli jiné hranici se třetí zemí.
a) Zboží přepravované v rámci operace TIR z celního úřadu odeslání/vstupu v
Unii na celní úřad určení/výstupu ve Spojeném království
Pokud je zboží propuštěno do režimu TIR v Unii s určením/výstupem ve
Spojeném království a toto zboží se na konci přechodného období stále nachází
v Unii, bude tento režim TIR pro území Unie ukončen nejpozději na celním
úřadě fyzického výstupu z EU. Tento úřad se stane celním úřadem
určení/výstupu. Vyžádá si příslušné údaje od celního úřadu odeslání a bude
plnit všechny úkoly celního úřadu určení/výstupu36. Při výstupu zboží na vnější
hranici Unie musí být podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, s výjimkou
případů, kdy byly údaje nezbytné pro analýzu rizik pro účely bezpečnosti a
zabezpečení poskytnuty již dříve nebo kdy bylo podle celního kodexu Unie
upuštěno od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží.
Pokud zboží propuštěné do režimu TIR v Unii s určením/výstupem ve
Spojeném království opustilo Unii, ale na konci přechodného období dosud
nebylo dopraveno do Spojeného království, bude přeprava TIR podléhat
celním předpisům Spojeného království a Úmluvě TIR. Držitelé tohoto režimu
budou muset poskytnout alternativní důkaz o ukončení režimu TIR a celní úřad
odeslání/vstupu v Unii bude muset tuto operaci ukončit a vyřídit ručně.
b) Zboží přepravované v rámci operace TIR z celního úřadu odeslání/vstupu ve
Spojeném království na celní úřad určení/výstupu v Unii
Pokud je zboží propuštěno do režimu TIR ve Spojeném království s určením v
Unii a toto zboží se na konci přechodného období již nachází v Unii, může
daná přeprava TIR pokračovat až do místa určení v Unii. Po doručení zboží na
celní úřad určení/výstupu bude s touto operací nakládáno jako s jakoukoli jinou
operací TIR.
c) Zboží přepravované v rámci operace TIR přes Spojené království
Pokud je zboží přepravováno mezi celním úřadem odeslání/vstupu v členském
státě přes Spojené království na celní úřad určení/výstupu v členském státě a
toto zboží se před přepravením přes Spojené království stále nachází v Unii,
platí toto: od konce přechodného období musí být tento režim TIR ukončen
nejpozději na celním úřadě výstupu z Unie. Tento úřad se pak stává celním
36

Zejména úkoly stanovené v článcích 278 a 279 prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie.
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úřadem určení/výstupu. „Nové“ celní úřady určení/výstupu si vyžádají
příslušné údaje od celního úřadu odeslání a budou plnit všechny úkoly celního
úřadu určení/výstupu. Při výstupu zboží na vnější hranici Unie musí být
podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, s výjimkou případů, kdy byly
údaje nezbytné pro analýzu rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení
poskytnuty již dříve nebo kdy bylo podle celního kodexu Unie upuštěno od
povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží. Jakmile zboží po přepravení
přes Spojené království dorazí ke zpětnému vstupu na celní úřad
odeslání/vstupu v Unii, bude s touto operací nakládáno jako s jakoukoli jinou
operací TIR.
Pokud bylo zboží přepraveno přes Spojené království a zpětně vstoupilo na
celní území Unie před koncem přechodného období, může tato přeprava TIR
pokračovat až do místa určení.

7.2

Jiné zvláštní režimy, než je tranzit
Uskladňování v celním skladu
Povolení pro celní sklady, která vydaly celní orgány členských států, včetně
přepravy zboží z celních skladů nacházejících se v Unii do celních skladů
nacházejících se ve Spojeném království v souladu s článkem 219 celního kodexu
Unie a čl. 179 odst. 3 aktu v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie bude
třeba změnit tak, aby byla tato možnost od konce přechodného období vyloučena.
Na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení se celní kodex Unie použije na
zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu před koncem
přechodného období a na konci tohoto období se nachází v celním skladu ve
Spojeném království, po dobu dvanácti měsíců po skončení tohoto období, jak je
stanoveno v příloze III dohody o vystoupení.
Pokud je po skončení přechodného období zrušena platnost celního prohlášení s
návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu (např.
jelikož zboží, které není zbožím Unie, nebylo skutečně dopraveno do celního
skladu), má se za to, že zboží, na které se toto prohlášení vztahuje, se nachází v
předchozí situaci nebo režimu (tj. v dočasném uskladnění nebo ve zvláštním
režimu), v nichž se nacházelo před podáním zneplatněného celního prohlášení s
návrhem na propuštění do režimu uskladňování v celním skladu. Pokud se toto
zboží nachází ve Spojeném království, použije se na danou předchozí situaci nebo
režim celní kodex Unie v souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení.
V souladu s čl. 49 odst. 1 druhým pododstavcem dohody o vystoupení je přeprava
zboží v režimu uskladňování v celním skladu mezi Unií a Spojeným královstvím
podle článku 219 celního kodexu Unie vyloučena, pokud je ukončena až po
skončení přechodného období.
Pokud je zboží uskladněné v celním skladu ve Spojeném království dopraveno po
skončení přechodného období do Unie, musí splňovat celní formality stanovené v
celním kodexu Unie pro zboží, které vstupuje na celní území Unie z místa mimo
toto území (tj. vstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení pro dočasné
uskladnění a celní prohlášení).
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Pokud je zboží přepravované mezi celním skladem ve Spojeném království a
jiným celním skladem v Unii dopraveno do Unie krátce před koncem přechodného
období, takže nestihne být dopraveno na místo určení, a jeho přeprava v Unii
pokračuje, nevztahuje se na toto zboží počínaje uvedeným datem povolení platné v
Unii. Dotčený hospodářský subjekt by proto měl tento režim vyřídit před koncem
přechodného období (např. propuštěním zboží do následného celního režimu).
Takovým následným režimem může být i režim uskladnění v celním skladu za
předpokladu, že se na zboží vztahuje platné povolení vydané celními orgány Unie.
Pokud k takovému uvedení do souladu nedojde, dotyčné zboží nebude splňovat
povinnosti stanovené v celních předpisech týkajících se skladování takového zboží
na celním území Unie, a proto se použije článek 79 celního kodexu Unie, tj.
vznikne celní dluh z důvodu nesplnění povinností.
Svobodná pásma
Na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení se celní kodex Unie použije na
zboží ve svobodném pásmu ve Spojeném království pouze do konce přechodného
období, jak je stanoveno v příloze III dohody o vystoupení.
Pokud je zboží propuštěné do režimu svobodného pásma ve Spojeném království
dopraveno po skončení přechodného období do Unie, musí splňovat celní
formality stanovené v celním kodexu Unie pro zboží, které vstupuje na celní území
Unie z místa mimo toto území (tj. vstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení
pro dočasné uskladnění a celní prohlášení).
Dočasné použití
Na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení se celní kodex Unie použije na
zboží, které bylo propuštěno do režimu dočasného použití před koncem
přechodného období a na konci tohoto období se nachází ve Spojeném království,
po dobu dvanácti měsíců po propuštění zboží do tohoto režimu, jak je stanoveno v
příloze III dohody o vystoupení.
Pokud je po skončení přechodného období zrušena platnost celního prohlášení s
návrhem na propuštění zboží do režimu dočasného použití, má se za to, že zboží,
na které se toto prohlášení vztahuje, se nachází v předchozí situaci nebo režimu
(např. v dočasném uskladnění nebo ve zvláštním režimu), v nichž se nacházelo
před podáním zneplatněného celního prohlášení s návrhem na propuštění do
režimu dočasného použití. Pokud se toto zboží nachází ve Spojeném království,
použije se na daný režim dočasného uskladnění nebo daný zvláštní režim celní
kodex Unie v souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení.
V souladu s čl. 49 odst. 1 druhým pododstavcem dohody o vystoupení je přeprava
zboží v režimu dočasného použití mezi Unií a Spojeným královstvím podle
článku 219 celního kodexu Unie vyloučena, pokud je ukončena až po skončení
přechodného období.
Pokud je zboží v režimu dočasného použití dopraveno po skončení přechodného
období ze Spojeného království do Unie, musí splňovat celní formality stanovené
v celním kodexu Unie pro zboží, které vstupuje na celní území Unie z místa mimo
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toto území (tj. vstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení pro dočasné
uskladnění a celní prohlášení).
Pokud se zboží propuštěné do režimu dočasného použití, na které se vztahuje
povolení Spojeného království, přepravuje před koncem přechodného období do
Unie podle článku 219 celního kodexu Unie a záměrem je, že na celním území
Unie zůstane, měl by být tento režim dočasného použití vyřízen před koncem
tohoto období. Zboží musí být a) zpětně vyvezeno, b) propuštěno do následného
celního režimu, c) zničeno tak, aby po něm nezůstal žádný odpad, nebo d)
přenecháno ve prospěch státu. Takovým následným režimem může být i režim
dočasného použití za předpokladu, že se na zboží vztahuje platné povolení vydané
celními orgány členského státu. Pokud k takovému vyřízení nedojde, dotyčné
zboží nebude splňovat povinnosti stanovené v celních předpisech týkajících se
dočasného použití takového zboží na celním území Unie, a proto se použije
článek 79 celního kodexu Unie, tj. vznikne celní dluh z důvodu nesplnění
povinností.
Karnety ATA
Spojené království je samostatnou smluvní stranou Úmluvy ATA37 a Istanbulské
úmluvy38. Karnety ATA ze Spojeného království proto zůstávají u zboží v režimu
dočasného použití nacházejícího se ve Spojeném království na konci přechodného
období platné.
Hospodářské subjekty, které před koncem přechodného období přepravují dočasně
zboží ze Spojeného království do EU (např. zboží přepravované na dočasnou
výstavu), budou muset toto zboží, až bude po skončení přechodného období
přepravováno z celního území Unie zpět do Spojeného království, propustit do
režimu vývozu.
Pokud bylo zboží, na které se vztahuje karnet ATA, dovezeno před koncem
přechodného období ze třetí země do Spojeného království a po tomto datu je
zpětně vyvezeno z jiného členského státu, opatří celní úřad výstupu razítkem
útržkový list o zpětném vývozu, který lze použít jako doklad o zpětném vývozu.
Tento doklad lze předložit celnímu úřadu ve Spojeném království, kam bylo zboží
původně dovezeno. Jako doklad o zpětném vývozu lze přijmout rovněž jakýkoli
jiný písemný doklad prokazující, že se zboží nachází mimo celní území Unie
(např. celní prohlášení prokazující, že zboží bylo přepraveno do třetí země). To
platí i v případě, že se karnet ATA vztahuje na zboží, které bylo před koncem
přechodného období dovezeno do Unie ze třetí země a po skončení tohoto období
je zpětně vyvezeno ze Spojeného království.
Karnety ATA vydané v Unii u zboží, jež bylo přepraveno před koncem
přechodného období z Unie do Spojeného království a po tomto datu ze Spojeného
království do třetí země, se budou považovat za vývozní prohlášení (článek 339
prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie).
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Celní úmluva o karnetu ATA pro dočasné použití zboží uzavřená dne 6. prosince 1961 v Bruselu, včetně
jakýchkoli jejích pozdějších změn (Úmluva ATA).
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Úmluva o dočasném použití, včetně jakýchkoli jejích pozdějších změn (Istanbulská úmluva) (Úř. věst.
L 130, 27.5.1993, s. 1).
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Spojené království přijímá karnety ATA vydané v Unii před koncem přechodného
období k použití ve Spojeném království v roce 2021 a naopak.
Konečné užití
Na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení se celní kodex Unie použije na
zboží, které bylo propuštěno do režimu konečného užití před koncem přechodného
období a na konci tohoto období se nachází ve Spojeném království, po dobu
dvanácti měsíců po propuštění zboží do tohoto režimu, jak je stanoveno v
příloze III dohody o vystoupení.
Pokud je po skončení přechodného období zrušena platnost celního prohlášení s
návrhem na propuštění zboží do režimu konečného užití, má se za to, že zboží, na
které se toto prohlášení vztahuje, se nachází v předchozí situaci nebo režimu (např.
v dočasném uskladnění nebo ve zvláštním režimu), v nichž se nacházelo před
podáním zneplatněného celního prohlášení s návrhem na propuštění do režimu
konečného užití. Pokud se toto zboží nachází ve Spojeném království, použije se
na daný režim dočasného uskladnění nebo daný zvláštní režim celní kodex Unie v
souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení.
V souladu s čl. 49 odst. 1 druhým pododstavcem dohody o vystoupení je přeprava
zboží v režimu konečného užití mezi Unií a Spojeným královstvím podle
článku 219 celního kodexu Unie vyloučena, pokud je ukončena až po skončení
přechodného období.
Pokud je zboží v režimu konečného užití dopraveno po skončení přechodného
období ze Spojeného království do Unie, musí splňovat celní formality, jež se
vztahují na jakékoli jiné zboží ze třetí země (tj. vstupní souhrnné celní prohlášení,
prohlášení pro dočasné uskladnění a celní prohlášení).
Pokud se zboží propuštěné do režimu konečného užití, na které se vztahuje
povolení Spojeného království, přepravuje před koncem přechodného období do
Unie podle článku 219 celního kodexu Unie a záměrem je, že na celním území
Unie zůstane, měl by být tento režim konečného užití vyřízen před tímto datem.
Zboží musí a) opustit celní území Unie, b) být použito pro účely stanovené v
žádosti o osvobození od cla nebo o snížení celní sazby, c) být zničeno bez ohledu
na to, zda po něm zůstane či nezůstane odpad, nebo d) být přenecháno ve prospěch
státu. Totéž platí v případě povolení pro převod práv a povinností a pro pohyb
zboží podle článků 218 a 219 celního kodexu Unie. Pokud k výše uvedenému
vyřízení nedojde, dotyčné zboží nebude splňovat povinnosti stanovené v celních
předpisech týkajících se konečného užití takového zboží na celním území Unie, a
proto se použije článek 79 celního kodexu Unie, tj. vznikne celní dluh z důvodu
nesplnění povinností.
Aktivní zušlechťovací styk
Na základě čl. 49 odst. 1 a přílohy III dohody o vystoupení se celní kodex Unie
použije na zboží, které bylo před koncem přechodného období propuštěno do
režimu aktivního zušlechťovacího styku a na konci tohoto období se nachází ve
Spojeném království, po dobu dvanácti měsíců po propuštění zboží do tohoto
režimu nebo v rámci lhůty stanovené v povolení, podle toho, která lhůta je kratší.
28

Pokud je po skončení přechodného období zrušena platnost celního prohlášení s
návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, má se za
to, že zboží, na které se toto prohlášení vztahuje, se nachází v předchozí situaci
nebo režimu (např. v dočasném uskladnění nebo ve zvláštním režimu), v nichž se
nacházelo před podáním zneplatněného celního prohlášení s návrhem na
propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku. Pokud se toto zboží
nachází ve Spojeném království, použije se na daný režim dočasného uskladnění
nebo daný zvláštní režim celní kodex Unie v souladu s čl. 49 odst. 1 dohody o
vystoupení.
V souladu s čl. 49 odst. 1 druhým pododstavcem dohody o vystoupení je přeprava
zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku mezi Unií a Spojeným
královstvím podle článku 219 celního kodexu Unie vyloučena, pokud je ukončena
po skončení přechodného období.
Pokud se zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku, na které se
vztahuje povolení Spojeného království, přepravuje před koncem přechodného
období do Unie podle článku 219 celního kodexu Unie a záměrem je, že na celním
území Unie zůstane, měl by být tento režim aktivního zušlechťovacího styku
vyřízen před tímto datem. Zboží musí být a) zpětně vyvezeno, b) propuštěno do
následného celního režimu, c) zničeno tak, aby po něm nezůstal žádný odpad, nebo
d) přenecháno ve prospěch státu. Takovým následným režimem může být i režim
aktivního zušlechťovacího styku za předpokladu, že se na zboží vztahuje platné
povolení vydané celními orgány členského státu. Pokud k takovému vyřízení
nedojde, dotyčné zboží nebude splňovat povinnosti stanovené v celních předpisech
týkajících se zušlechťování takového zboží na celním území Unie, a proto se
použije článek 79 celního kodexu Unie, tj. vznikne celní dluh z důvodu nesplnění
povinností.
Pokud je zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku dopraveno po skončení
přechodného období ze Spojeného království do Unie, musí splňovat celní
formality stanovené v celním kodexu Unie pro zboží, které vstupuje na celní území
Unie z místa mimo toto území (tj. vstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení
pro dočasné uskladnění a celní prohlášení).
V případě, že se na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení celní kodex Unie
použije na režim aktivního zušlechťovacího styku EX/IM, platí, že pokud je
vyvezeno rovnocenné zboží před koncem přechodného období, lze rovnocenné
množství zboží (surovin) dovézt i po skončení přechodného období s úplným
osvobozením od dovozního cla, za předpokladu, že se tento dovoz uskuteční v
rámci lhůty stanovené v povolení podle celního kodexu Unie nebo v příloze III
dohody o vystoupení, podle toho, která lhůta je kratší.
Pasivní zušlechťovací styk
Na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení se celní kodex Unie použije na
zboží propuštěné do režimu pasivního zušlechťovacího styku ve Spojeném
království před koncem přechodného období, pokud jsou příslušné zušlechtěné
produkty přepraveny zpět do Spojeného království nebo do Unie po skončení
tohoto období. Celní kodex Unie se použije do uplynutí lhůty stanovené v povolení

29

podle celního kodexu Unie nebo v příloze III dohody o vystoupení, podle toho,
která lhůta je kratší.
Pokud je po skončení přechodného období zrušena platnost celního prohlášení s
návrhem na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, zboží,
které je po skončení tohoto období dovezeno zpět do Unie, se považuje za zboží,
které není zbožím Unie.
Pokud se na základě čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení celní kodex Unie použije
na režim pasivního zušlechťovacího styku IM/EX, vývoz rovnocenného množství
zboží (surovin) se může uskutečnit v rámci lhůty stanovené v povolení podle
celního kodexu Unie nebo v příloze III dohody o vystoupení, podle toho, která
lhůta je kratší. Pokud se takový vývoz neuskuteční, bude to znamenat nedodržení
povinností stanovených v celních předpisech týkajících se režimu pasivního
zušlechťovacího styku, a proto se použije článek 79 celního kodexu Unie, tj.
vznikne celní dluh z důvodu nesplnění povinností.
8.

ZBOŽÍ, JEŽ OPUSTILO CELNÍ ÚZEMÍ UNIE

8.1

Prohlášení před výstupem zboží
Podle čl. 263 odst. 3 celního kodexu Unie má prohlášení před výstupem zboží
formu buď i) celního prohlášení u zboží, které má opustit celní území Unie, ii)
prohlášení o zpětném vývozu nebo iii) výstupního souhrnného celního prohlášení.
Ve většině případů bude prohlášení před výstupem zboží poskytnuto ve formě
celního prohlášení. Podrobnosti o požadavcích prohlášení před výstupem zboží pro
konkrétní scénáře tranzitu nebo vývozu v závislosti na umístění zboží na konci
přechodného období jsou uvedeny v oddíle 7.1 Tranzit a v oddíle 8.2 Vývoz a
zpětný vývoz.
Prohlášení před výstupem zboží, které se vztahuje na zboží, jež bylo propuštěno k
vývozu ve Spojeném království nebo v Unii před koncem přechodného období,
zůstává podle čl. 48 odst. 1 dohody o vystoupení v platnosti, a to i v případě, že
zboží vystoupí po skončení přechodného období. Spojené království informovalo
útvary Komise, že po 31. prosinci 2020 není schopno zachovat stávající
elektronické připojení k systému ECS. Odpojení od systému ECS proběhne dne
30. prosince 2020 v 7:00 hodin (času Spojeného království). Na prohlášení před
výstupem zboží to nebude mít žádný vliv. Je tomu tak proto, že pokud bylo
prohlášení před výstupem zboží podáno spolu s celním prohlášením pro vývoz
před koncem přechodného období, byly příslušné informace již zaslány celnímu
úřadu výstupu. Nové prohlášení před výstupem zboží se proto nebude vyžadovat u
zboží, jež bylo propuštěno k vývozu ve Spojeném království nebo v Unii před
koncem přechodného období a pro které bylo prohlášení před výstupem zboží
podáno spolu s celním prohlášením pro vývoz.
Po dobu sedmi dnů po skončení přechodného období se mohou celní orgány
členských států rozhodnout, že nebudou u zboží, jež je přepravováno z celního
území Unie do Spojeného království a jež splňuje podmínky čl. 47 odst. 1 a 2
dohody o vystoupení, vyžadovat prohlášení před výstupem zboží.
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8.2

Vývoz a zpětný vývoz39
Zboží propuštěné k vývozu, jež se na konci přechodného období nachází ve
Spojeném království
Pokud se zboží propuštěné k vývozu nachází na konci přechodného období ve
Spojeném království, použije se i nadále celní kodex Unie v souladu s čl. 49
odst. 1 dohody o vystoupení. Spojené království informovalo útvary Komise, že
po 31. prosinci 2020 není schopno zachovat stávající elektronické připojení k
systému ECS. Odpojení od systému ECS proběhne dne 30. prosince 2020 v 7:00
hodin (času Spojeného království). Proto budou muset být pro účely této výměny
použity alternativní způsoby.
a) Pokud bylo zboží propuštěno k vývozu v Unii před koncem přechodného
období a je přepravováno na celní úřad výstupu ve Spojeném království nebo
přes Spojené království na celní úřad výstupu v jiném členském státě a toto
zboží se na konci přechodného období nachází ve Spojeném království, jeho
přeprava na celní úřad výstupu bude pokračovat podle celního kodexu Unie.
Celní úřad výstupu ve Spojeném království nezašle příslušnou zprávu
prostřednictvím systému ECS, kterou by celnímu úřadu vývozu v Unii potvrdil
fyzický výstup zboží, protože od konce přechodného období nebude mít
Spojené království k systému ECS přístup. Hospodářský subjekt by měl na
celním úřadě vývozu iniciovat ukončení vývozní operace na základě
alternativního důkazu podle čl. 335 odst. 4 prováděcího aktu k celnímu kodexu
Unie. Hospodářský subjekt (deklarant) může tento proces iniciovat, jakmile má
k dispozici alternativní důkaz, a nemusí čekat, až ho celní orgány informují. Ve
druhém případě, je-li zboží přepravováno přes Spojené království na celní úřad
výstupu nacházející se v EU, potvrdí celní úřad fyzický výstup zboží a zašle
příslušnou zprávu celnímu úřadu vývozu v systému ECS.
b) Pokud se zboží propuštěné k vývozu ve Spojeném království s celním úřadem
výstupu v Unii na konci přechodného období stále nachází ve Spojeném
království, jeho přeprava na celní úřad výstupu v Unii bude pokračovat podle
celního kodexu Unie. Celní úřad výstupu zaznamená fyzický výstup zboží v
systému ECS, ale nezašle příslušnou zprávu celnímu úřadu vývozu ve
Spojeném království, pokud Spojené království nebude mít od konce
přechodného období přístup k systému ECS. Vstoupí-li toto zboží na celní
území Unie po skončení přechodného období, je třeba podat vstupní souhrnné
celní prohlášení.
Zboží propuštěné k vývozu, jež se na konci přechodného období nachází v Unii
a) Pokud má být zboží propuštěné k vývozu v Unii před koncem přechodného
období přepraveno na celní úřad výstupu ve Spojeném království nebo přes
Spojené království na celní úřad výstupu v jiném členském státě a toto zboží se
před koncem přechodného období stále nachází v Unii, je nutno původně
předpokládaný celní úřad výstupu nahradit celním úřadem výstupu, který se
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GŘ TAXUD zveřejnilo přílohu II týkající se obchodních scénářů vývozu v případě brexitu, která obsahuje
praktické příklady, pokud jde o přepravu při vývozu popsanou v tomto oddíle.
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nachází na hranici EU (odklon vývozu se provede v systému ECS). Tento celní
úřad potvrdí fyzický výstup zboží a zašle příslušnou zprávu celnímu úřadu
vývozu.
b) Pokud bylo toto zboží již přepraveno přes Spojené království cestou na celní
úřad výstupu, který se nachází v jiném členském státě, a na konci přechodného
období se již nachází na celním území Unie, nebude probíhající režim nijak
ovlivněn (tj. bude to stále celní úřad výstupu na vnější hranici EU, který
potvrdí fyzický výstup zboží celnímu úřadu vývozu v systému ECS).
c) Pokud se zboží propuštěné k vývozu ve Spojeném království přes celní úřad
výstupu v EU na konci přechodného období již nachází v Unii a následně
dorazí na předpokládaný celní úřad výstupu v EU, zaznamená tento celní úřad
fyzický výstup zboží v systému ECS, avšak nezašle příslušnou zprávu celnímu
úřadu vývozu ve Spojeném království, neboť Spojené království nemá od
konce přechodného období k systému ECS přístup.
d) Pokud má být zboží propuštěné k vývozu ve Spojeném království před koncem
přechodného období přepraveno na celní úřad výstupu v EU a toto zboží se po
skončení přechodného období stále nachází v Unii, kterou však opustí z jiného
celního úřadu výstupu než z dříve deklarovaného celního úřadu výstupu, nelze
odklon vývozu provést elektronicky v systému ECS, protože Spojené
království nebude mít od konce přechodného období k systému ECS přístup.
Skutečný celní úřad výstupu v EU vyřídí formality související s výstupem
zboží a vydá rovněž potvrzení o výstupu prostřednictvím záložních postupů
(např. za použití vývozního doprovodného dokladu).
9.

CELNÍ DLUH
Pokud ve Spojeném království vznikne celní dluh v důsledku níže uvedených situací
nebo celních režimů, tento celní dluh bude stanoven a poskytnut do rozpočtu EU, jak je
uvedeno v celním kodexu Unie a v nařízeních o vlastních zdrojích EU, v souladu s čl. 49
odst. 1 a 2 a s ohledem na čl. 136 odst. 3 písm. c) dohody o vystoupení:
− ukončení nebo vyřízení dočasného uskladnění nebo zvláštního režimu probíhajícího
na konci přechodného období ve lhůtách stanovených v příloze III dohody o
vystoupení propuštěním do volného oběhu, včetně propuštění podle ustanovení o
konečném užití, nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od
dovozního cla podle čl. 49 odst. 2 dohody o vystoupení v souladu s čl. 77 odst. 1
celního kodexu Unie,
− nesplnění povinností stanovených v celním kodexu Unie, pokud jde o dočasné
uskladnění nebo zvláštní režim podle čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení v souladu s
článkem 79 celního kodexu Unie. To se týká i nedodržení lhůt stanovených v celním
kodexu Unie pro zboží v dočasném uskladnění.
Lhůta pro oznámení celního dluhu je v souladu s čl. 103 odst. 1 celního kodexu Unie
obecně stanovena na tři roky ode dne vzniku celního dluhu.
Aby mohly Unie a Spojené království účinně měřit a vzájemně zajišťovat své vzájemné
závazky, na něž se vztahuje čl. 49 odst. 1 a 2 v souladu s čl. 136 odst. 3 písm. c) (ve
vztahu ke Spojenému království) a poslední věta druhého pododstavce čl. 140 odst. 4
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dohody o vystoupení, musí být celní správy schopny určit částky celního dluhu týkající
se zboží, které se na konci přechodného období nacházelo v dočasném uskladnění nebo
ve zvláštním režimu buď ve Spojeném království, nebo v EU a je předloženo celním
orgánům za účelem ukončení dočasného uskladnění nebo vyřízení zvláštního režimu
propuštěním zboží do volného oběhu za podmínek stanovených v celním kodexu Unie
po skončení přechodného období.
To znamená, že při podávání celních prohlášení k propuštění do volného oběhu musí
hospodářské subjekty ve Spojeném království, ale i v EU rozlišovat zboží, které se na
konci přechodného období nacházelo v dočasném uskladnění nebo ve zvláštním režimu.
V celním prohlášení k propuštění tohoto zboží do volného oběhu musí hospodářské
subjekty použít identifikátor ve formě kódu Unie (Y067):


v kolonce 44 jednotného správního dokladu, pokud bude prohlášení učiněno na
základě přílohy 9 nařízení v přenesené pravomoci 2016/341,



v datovém prvku 2/3, pokud bude prohlášení učiněno na základě přílohy B nařízení v
přenesené pravomoci 2015/2446 a přílohy B prováděcího nařízení 2015/2447.

Jakmile vstoupí v platnost změna nařízení v přenesené pravomoci 2015/244640 přijatá
Komisí dne 7. prosince 2020 a odpovídající změny prováděcího nařízení 2015/2447 (v
procesu přijímání) za účelem přijetí nové přílohy B, musí být kód uveden:


v kolonce 44 jednotného správního dokladu, pokud bude prohlášení učiněno na
základě přílohy 9 nařízení v přenesené pravomoci 2016/341,



v datovém prvku 2/3, pokud bude prohlášení učiněno na základě přílohy D nařízení v
přenesené pravomoci 2015/2446 a přílohy C prováděcího nařízení 2015/2447,



v datovém prvku 12 04 002 000, pokud bude prohlášení učiněno na základě přílohy B
nařízení v přenesené pravomoci 2015/2446 a přílohy B prováděcího nařízení
2015/2447.

Použití výše uvedených datových prvků závisí na aktuálním stavu modernizace
vnitrostátního dovozního systému každého členského státu.
Používání tohoto doplňkového kódu bylo dohodnuto proto, aby celní správy Spojeného
království a členských států nemusely na konci přechodného období provést inventuru
veškerého zboží v dočasném uskladnění nebo ve zvláštních režimech a od této chvíle je
sledovat.
Vyhledáváním ve svých vnitrostátních systémech celních prohlášení nebo jakýmkoli
jiným vhodným způsobem budou muset celní orgány na vnitrostátní úrovni určit měsíční
součet všech částek vzniklého celního dluhu stanovených (a zpřístupněných) na základě
přijetí prohlášení k propuštění do volného oběhu týkajícího se zboží, jež se na konci
přechodného období již nacházelo ve zvláštním režimu nebo v dočasném uskladnění.
40

C(2020) 8454 – v současnosti přijato Komisí, ale ve stadiu přezkumu Evropským parlamentem a Radou do
7. února 2021.
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Od členských států se bude požadovat, aby tyto částky vykazovaly vedle běžného
podávání zpráv Evropské komisi.
10.

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI CEL
V souladu s článkem 98 dohody o vystoupení mají být určité postupy správní spolupráce
mezi členským státem a Spojeným královstvím ukončeny v souladu s příslušnými
ustanoveními práva Unie:
− Pokud byl jeden z postupů správní spolupráce uvedených v příloze VI dohody o
vystoupení zahájen před koncem přechodného období v souladu s čl. 98 odst. 1
dohody o vystoupení.
Postupy správní spolupráce týkající se probíhajících režimů nebo situací v souladu s
čl. 49 odst. 1 dohody o vystoupení, jako je například postup šetření zahájený v
souvislosti s tranzitní operací Unie, nespadají do působnosti čl. 98 odst. 1 dohody o
vystoupení; na tyto postupy se použije celní kodex Unie v souladu s čl. 49 odst. 1
dohody o vystoupení.
− Pokud je ve lhůtě tří let po skončení přechodného období zahájen postup správní
spolupráce týkající se skutečností, které nastaly před koncem přechodného období,
ale zjištěny byly až po jeho skončení, v souladu s čl. 98 odst. 2 dohody o vystoupení.
Může se to týkat případů nesprávně vyřízených operací, např. pokud byl určitý režim
nezákonně vyřízen zkorumpovaným úředníkem. Celní orgány členských států mohou
ve lhůtě tří let po skončení přechodného období rovněž požádat celní orgány
Spojeného království, aby potvrdily původ produktů, pro něž bylo ve Spojeném
království před koncem přechodného období vystaveno prohlášení dodavatele; stejně
tak mohou celní orgány Spojeného království požádat celní orgány členských států,
aby potvrdily původ produktů, pro něž bylo před koncem přechodného období
vystaveno prohlášení dodavatele v EU.
Použití celního kodexu Unie orgány Spojeného království v souladu s článkem 98
dohody o vystoupení neznamená přístup k informačním systémům nebo databázím;
hospodářské subjekty je proto možné kontaktovat za použití jiných prostředků než metod
elektronického zpracování dat.
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B. PRAVIDLA, KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V SEVERNÍM IRSKU
Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku. 41 Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska,
přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období.42
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU rovněž
na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V tomto
protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU použijí na
Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na Severní Irsko
nahlíženo jako na členský stát.43
Ustanovení práva EU použitelná na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem
na Severní Irsko zahrnují celní předpisy EU a povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod
uzavřených Unií nebo členskými státy jednajícími jménem Unie, nebo Unií a jejími
členskými státy jednajícími společně, v rozsahu týkajícím se obchodu se zbožím mezi Unií a
třetími zeměmi44.
Protokol o Irsku/Severním Irsku rovněž výslovně stanoví, že jakýkoli odkaz na celní území
Unie uvedený v platných ustanoveních dohody o vystoupení a Protokolu o Irsku/Severním
Irsku, jakož i v ustanoveních práva Unie, jejichž použitelnost pro Spojené království a ve
Spojeném království s ohledem na Severní Irsko Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, se
vykládá tak, že zahrnuje Severní Irsko45. To znamená, že pokud se celní předpisy EU použijí
na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, EU a Spojené
království souhlasí s tím, že na Severní Irsko budou pro účely použití těchto předpisů nahlížet
jako na součást celního území Unie46.
Jelikož je však zároveň zřejmé, že Severní Irsko je součástí celního území Spojeného
království, pokud jde o práva a povinnosti třetích zemí (včetně preferenčních partnerských
zemí Unie), Severní Irsko není součástí celního území Unie.
Konkrétně to po skončení přechodného období mimo jiné znamená toto:

41

Článek 185 dohody o vystoupení.

42

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

43

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

44

Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíly 1 a 4 přílohy 2 uvedeného protokolu.

45

Ustanovení čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku. Platí to bez ohledu na článek 4 Protokolu o
Irsku/Severním Irsku, jelikož čl. 13 odst. 1 se použije „[b]ez ohledu na jakákoli další ustanovení tohoto
protokolu“.

46

V této souvislosti rovněž upozorňujeme na rozhodnutí smíšeného výboru č. 6/2020 ze dne 17. prosince
2020, kterým se stanoví praktická pracovní ujednání týkající se výkonu práv zástupců Unie uvedených v
čl. 12 odst. 2 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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1.

REGISTRAČNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ (EORI)

Hospodářské subjekty usazené v Severním Irsku nebo hospodářské subjekty, které nejsou
usazeny v Severním Irsku (ani v EU), ale budou vyřizovat celní formality nejprve v Severním
Irsku, musí být registrovány celními orgány Spojeného království 47 s ohledem na Severní
Irsko. Čísla EORI vydaná „Spojeným královstvím s ohledem na Severní Irsko“ začínají
kódem „XI“48.
Registrace a přidělení čísla XI EORI podléhá pravidlům celního kodexu Unie; toto číslo musí
být zahrnuto do databáze EU EOS/EORI a jako takové se bude považovat za číslo EORI
vydané členským státem.
Čísla EORI přidělená členskými státy (a Severním Irskem, jež se v této souvislosti považuje
za členský stát) jsou platná ve všech členských státech v celé EU.

2.

ROZHODNUTÍ A POVOLENÍ VYDANÁ CELNÍMI ORGÁNY

2.1

Povolení a rozhodnutí určená pro hospodářské subjekty usazené v Severním
Irsku, jež byla vydána celními orgány Spojeného království před koncem
přechodného období

Odchylně od pravidla, že veškerá povolení, která již byla udělena celními orgány Spojeného
království, pozbývají od konce přechodného období v Unii platnosti (viz část A bod 2.1
„Povolení“ těchto pokynů), zůstanou některá povolení udělená hospodářským subjektům, jež
jsou usazeny v Severním Irsku, a jsou tedy oprávněny ponechat si svá stávající povolení, po
skončení přechodného období v platnosti. To platí pro povolení pro oprávněné hospodářské
subjekty a některé zvláštní režimy.

2.2

Povolení a rozhodnutí, jež vydají celní orgány Spojeného království po skončení
přechodného období

Celní povolení, jež jsou nezbytná a vyžadují se v případě hospodářských subjektů v Severním
Irsku, které provádějí celní operace podle celního kodexu Unie, budou obecně udělována
celními orgány Spojeného království s ohledem na Severní Irsko v souladu s pravidly a
požadavky celního kodexu Unie. V Severním Irsku se použijí pravidla stanovená v celním
kodexu Unie, pokud jde o příslušný orgán, konzultace, vydávání a správu povolení atd.
Všechny žádosti a rozhodnutí, které mohou mít kromě Severního Irska dopad i v jednom nebo
více členských státech, se budou zpracovávat v systému rozhodování celních orgánů (včetně
použití obchodního portálu EU).

47

Chcete-li získat další praktické podrobnosti a informace, obraťte se na celní orgány Spojeného království.

48

Podrobnější pokyny k používání kódů „XI“ a „GB“ naleznete v dokumentu „Guidance on the Use of ‘GB’ and
‘XI’ codes (Annex B) – Geonomenclature codes for the implementation of the IE/NI Protocol“ (Pokyny k
používání kódů „GB“ a „XI“ (příloha B) – Geonomenklaturní kódy pro účely provádění Protokolu o
Irsku/Severním Irsku) zveřejněném na adrese:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf.
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Rozhodnutí týkající se závazné informace o sazebním zařazení zboží se budou vyřizovat
prostřednictvím obchodního portálu EU a evropského systému závazných informací o
sazebním zařazení zboží.
a) Jistota
Je-li požadována jistota, může závazek poskytnout finanční instituce usazená v Severním
Irsku. Jelikož se však podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku na Severní Irsko nevztahují
pravidla finančního trhu, není úvěrová instituce, finanční instituce nebo pojišťovna v
Severním Irsku „akreditovaná v Unii v souladu s platnými právními předpisy Unie“49, a bude
proto muset být schválena jako ručitel celními orgány Spojeného království.
b) Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)
Udělování a správa nových povolení AEO týkajících se hospodářských subjektů usazených v
Severním Irsku bude probíhat v souladu s příslušnými ustanoveními celního kodexu Unie a
souvisejícího aktu v přenesené pravomoci a prováděcího aktu. Použijí se zejména ustanovení
o elektronickém systému týkajícím se statusu AEO (čl. 30 odst. 1 první pododstavec
prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie), pokud jde o příslušný orgán Spojeného království,
který bude používat systém EOS/AEO pro výměnu a uchovávání informací a správu povolení
AEO.
Obchodní portál EU pro oprávněné hospodářské subjekty (eAEO) (čl. 30 odst. 1 druhý
pododstavec prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie) se však nepoužije.
Povolení AEO udělená hospodářským subjektům usazeným v Severním Irsku budou platná
pouze ve vztahu k provozovnám nacházejícím se v Severním Irsku. V žádostech a povoleních
AEO, jež jsou registrovány v centrálním systému EOS/AEO, se v příslušných kolonkách
uvede adresa místa podnikání v Severním Irsku.
3.

VSTUP ZBOŽÍ NA CELNÍ ÚZEMÍ UNIE PŘES SEVERNÍ IRSKO

Zboží přepravované do Severního Irska ze třetích zemí nebo z jiných částí Spojeného
království bude podléhat celnímu dohledu a může být podrobeno celním kontrolám; na toto
zboží se vztahují celní formality, je nutné podat příslušná prohlášení a oznámení a celní
orgány mohou požadovat jistotu za celní dluh, který by mohl vzniknout, nebo který vznikl.
Toto zboží bude rovněž podléhat ustanovením práva Unie uvedeným v příloze 2 Protokolu o
Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení50.
Na zboží přivážené do Severního Irska přímou přepravou a propuštěné v Severním Irsku do
volného oběhu se budou vztahovat pravidla a postupy celního kodexu Unie, včetně
společného celního sazebníku51 podle čl. 5 odst. 3 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, hrozí-li,
že toto zboží vstoupí na jednotný trh EU.

49

Článek 94 celního kodexu Unie.

50

Viz také oznámení zúčastněným stranám týkající se zákazů a omezení dovozu/vývozu, včetně
dovozních/vývozních licencí, a související zvláštní oznámení týkající se různých zákazů a omezení.

51

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném
celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Pokud se však má za to, že nehrozí, že zboží vstoupí na jednotný trh EU, není nutné při
vstupu zboží do Severního Irska ze zbytku Spojeného království platit clo a v případě, že
zboží vstoupí do Severního Irska ze zemí mimo Spojené království nebo EU, platí se vnější
clo Spojeného království.
Podmínky, za jakých lze mít za to, že u zboží přivezeného do Severního Irska nehrozí přesun
do EU a že toto zboží nebude podléhat komerčnímu zpracování v Severním Irsku, jsou
stanoveny v rozhodnutí smíšeného výboru č. 4/2020 ze dne 17. prosince 2020 o určení
nerizikového zboží (dále jen „rozhodnutí“).
Pro účely použití článku 3 rozhodnutí se za „přímou přepravu“ považuje smluvně sjednaná
přeprava od svého zahájení až do svého ukončení (např. zásilka odeslaná z Číny do Severního
Irska; překládka ve Spojeném království nemá na pravidlo přímé přepravy vliv, pokud zboží
zůstane pod celním dohledem).
Obchodníci, kteří chtějí využívat systém důvěryhodných obchodních subjektů uvedený v
rozhodnutí, musí podat žádost příslušným orgánům Spojeného království52 a doložit, že
splňují požadavky stanovené v rozhodnutí. Po ověření a povolení ze strany orgánů Spojeného
království musejí obchodníci nadále dodržovat podmínky, jinak riskují, že jim bude povolení
pozastaveno nebo odebráno.
Povolení používat systém důvěryhodných obchodních subjektů nenahrazuje povinnost podat u
zboží, jež má být propuštěno do volného oběhu, celní prohlášení.
4.

TRANZIT

Tranzitní operace s místem odeslání v Severním Irsku se bude považovat za tranzitní režim
Unie na celním území Severního Irska.
Příklad 1: Ze Severního Irska do Velké Británie
Úřad odeslání se nachází v Severním Irsku a zboží opustí Severní Irsko přes trajektový
přístav. Úřad tranzitu se nachází v přístavu ve Velké Británii:
– použití režimu vnějšího tranzitu T1 pro zboží, které není zbožím Unie (nebo pro
vývoz následovaný tranzitním režimem, pokud se použije článek 189 aktu v přenesené
pravomoci k celnímu kodexu Unie),
– použití režimu vnitřního tranzitu T2: vývoz zboží Unie, po němž následuje tranzitní
režim.
Příklad 2: Z Německa přes Francii a Velkou Británii do Severního Irska
Úřad odeslání se nachází v Německu a zboží opustí EU přes trajektový přístav ve Francii.
První úřad tranzitu se nachází v trajektovém přístavu příjezdu ve Velké Británii. Tranzitní
režim pokračuje ve Velké Británii do trajektového přístavu, v němž je zboží naloženo na
trajekt s místem určení v Severním Irsku. Když zboží opouští Velkou Británii, nejsou v
trajektovém přístavu ve Velké Británii vyžadovány žádné formality. Při vplutí do přístavu v
Severním Irsku se uplatňují formality úřadu tranzitu.
Příklad 3: Z Německa přes Nizozemsko, Velkou Británii a Irsko do Severního Irska
Úřad odeslání se nachází v Německu a zboží opustí EU přes trajektový přístav v Nizozemsku.
První úřad tranzitu se nachází v trajektovém přístavu příjezdu ve Velké Británii. Tranzitní
režim pokračuje ve Velké Británii do trajektového přístavu, v němž je zboží naloženo na
52

Chcete-li získat další praktické podrobnosti a informace, obraťte se na celní orgány Spojeného království.
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trajekt s místem určení v Irsku. Při připlutí do Irska se uplatňují formality úřadu tranzitu.
Tranzitní režim pokračuje v Irsku a zboží překročí hranici mezi Irskem a Severním Irskem
bez jakýchkoli celních formalit. Zboží je předloženo úřadu určení v Severním Irsku.
Příklad 4: Z Velké Británie přes Severní Irsko do Irska
Úřad odeslání se nachází ve Velké Británii a zboží opustí Velkou Británii přes trajektový
přístav. Úřad tranzitu se nachází v přístavu v Severním Irsku. Zboží překročí hranici mezi
Severním Irskem a Irskem bez jakýchkoli dalších celních formalit. Zboží je předloženo úřadu
určení v Irsku.
Použití režimu vnějšího tranzitu T1.
Příklad 5: Z Irska přes Severní Irsko, Velkou Británii, Belgii, Francii a Švýcarsko do Itálie
Úřad odeslání se nachází v Irsku. Zboží překročí hranici mezi Irskem a Severním Irskem bez
jakýchkoli celních formalit a tranzitní režim pokračuje v Severním Irsku. Zboží opustí Severní
Irsko přes trajektový přístav. První úřad tranzitu se nachází v trajektovém přístavu příjezdu ve
Velké Británii. Tranzitní režim pokračuje ve Velké Británii do trajektového přístavu, v němž
je zboží naloženo na trajekt s místem určení v Belgii. Při připlutí do Belgie se uplatňují
formality druhého úřadu tranzitu. Tranzitní režim pokračuje v EU. Třetím úřadem tranzitu je
první celní úřad ve Švýcarsku. Čtvrtým úřadem tranzitu je první celní úřad v Itálii. Zboží je
předloženo úřadu určení v Itálii.
5.

ASPEKTY PREFERENČNÍHO PŮVODU

5.1

Preferenční původ v obchodu v rámci preferenčních režimů EU se třetími
zeměmi

Pokud jde o původ pro preferenční účely, výše stanovená pravidla se vztahují na Severní Irsko
stejným způsobem jako na jiné části Spojeného království. To zejména znamená, že:
zboží vyrobené v Severním Irsku, a to i před koncem přechodného období, se pro účely
přímého vývozu nebo vývozu po dalším zpracování do preferenční partnerské země EU
nepovažuje za zboží pocházející z EU,
zboží pocházející z EU a nacházející se v Severním Irsku nebo pocházející z
partnerských zemí EU a nacházející se v Severním Irsku před koncem přechodného
období lze v případě, že se přepravuje v rámci přepravy uvnitř Unie ze Severního Irska do EU
v souladu s požadavky čl. 47 odst. 1 dohody o vystoupení, stále považovat při zpětném vstupu
na celní území Unie za původní zboží, za předpokladu, že jsou k dispozici nezbytné doklady k
prokázání původu zboží podle ustanovení příslušného preferenčního režimu EU,
zboží pocházející z EU vyvezené po skončení přechodného období z Unie přes Severní
Irsko do třetí země, se kterou má Unie ujednání o preferenčním režimu, může mít nárok na
preferenční zacházení v této třetí partnerské zemi za předpokladu, že jsou dodržena
ustanovení o přímé přepravě / zákazu manipulace, která jsou uvedena v ustanoveních o
původu v rámci příslušného preferenčního režimu EU,
obdobně zboží pocházející ze třetí partnerské země dovezené po skončení přechodného
období z této partnerské země do EU přes Spojené království může mít nárok na
preferenční zacházení v EU za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení o přímé přepravě /
zákazu manipulace, která jsou uvedena v ustanoveních o původu v rámci příslušných
preferenčních režimů EU [viz však bod 6.2].
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Aspekty preferenčního původu při dovozu do Severního Irska

5.2

Je-li zboží přivezeno do Severního Irska přímou přepravou ze třetích zemí a je propuštěno
do volného oběhu, vztahují se na ně pravidla a postupy celního kodexu Unie, včetně
společného celního sazebníku53 podle čl. 5 odst. 3 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, pokud
hrozí, že toto zboží vstoupí na jednotný trh EU.
Ve společném celním sazebníku jsou mimo jiné zahrnuta preferenční sazební opatření v
rámci režimů, které Unie sjednala s některými zeměmi či územími nebo vůči nim
jednostranně přijala. Týká se to:
i.

ii.

zboží přiváženého do Severního Irska v rámci preferencí EU s jinými třetími
zeměmi než se Spojeným královstvím, u něhož se má za to, že je přiváženo do
Severního Irska přímou přepravou odjinud než z Unie nebo z jiné části Spojeného
království [čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec protokolu a čl. 3 odst. 1 písm. b)
rozhodnutí smíšeného výboru];
zboží přiváženého do Severního Irska v rámci preferencí EU se Spojeným
královstvím, u něhož se má za to, že je přiváženo do Severního Irska přímou
přepravou z jiné části Spojeného království [čl. 5 odst. 1 první pododstavec protokolu
a čl. 3 odst. 1 písm. a) rozhodnutí smíšeného výboru].

Pro účely použití aspektů preferenčních pravidel původu v Severním Irsku stanoví prováděcí
nařízení Komise 2020/2163 ze dne 18. prosince 202054 některá opatření, jež mají usnadnit a
zajistit správné uplatňování příslušných podmínek týkajících se preferenčního původu. Zde je
přehled hlavních prvků:
i) partnerská země, která využívá preferencí EU v Severním Irsku, přijala opatření, jež
zajišťují soulad se souvisejícími pravidly původu a týkají se podstatných aspektů
pravidel původu, dokladů o původu, postupů ověřování a dalších podmínek týkajících
se původu;
ii) v dokladech o původu, které se používají, uplatňuje-li se preferenční původ v
Severním Irsku, je uvedeno „Spojené království s ohledem na Severní Irsko“;
iii) severoirské materiály a postupy se nepovažují za materiály nebo postupy EU,
pokud je zboží dováženo do Severního Irska v rámci preferencí ze třetích zemí.

5.3

Aspekty preferenčního původu při vývozu ze Severního Irska

Dvoustranná ujednání mezi Unií a Spojeným královstvím v rámci protokolu nezakládají práva
ani povinnosti pro jiné třetí země. To znamená, že Severní Irsko je z hlediska stávajících
preferenčních režimů EU třetí zemí, pokud jde o vývoz zboží ze Severního Irska. Z toho
důvodu:
i) vývozci v Severním Irsku nemohou být registrováni ani mít povolení k vystavování
deklarací o původu pro vývoz, na který se vztahují preferenční režimy EU;
ii) celní orgány Spojeného království s ohledem na Severní Irsko nemohou vydávat
průvodní osvědčení EU.
53

54

Pokud jde o případy, kdy se nepoužije společný celní sazebník, viz bod 4 a zboží, u něhož se nepředpokládá,
že bude následně přepraveno do Unie.
Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 55.
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6.

DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE PREFERENCÍ: CELNÍ UNIE EU

Je-li zboží přivezeno přímou přepravou do Severního Irska ze třetích zemí, vztahují se na
ně celní předpisy EU, včetně mezinárodních dohod obsahujících celní ustanovení.
Mezinárodní dohody obsahující celní ustanovení zahrnují dohody zakládající celní unii mezi
Unií a třetími zeměmi. U zboží přepravovaného do Severního Irska v rámci celní unie EU se
třetí zemí se má za to, že je přepravováno do Severního Irska přímou přepravou odjinud než z
Unie nebo z jiné části Spojeného království [čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec protokolu a čl. 3
odst. 1 písm. b) rozhodnutí smíšeného výboru].
S výjimkou případů, kdy u zboží nehrozí, že vstoupí na jednotný trh EU, se v Severním Irsku
použijí ustanovení o volném oběhu podle dohod EU o celní unii se třetími zeměmi.
Pro účely použití těchto ustanovení:
i) partnerská země přijme opatření k zajištění souladu se souvisejícími ustanoveními,
včetně provádění ustanovení o volném oběhu, příslušných důkazů, postupů ověřování
a dalších souvisejících podmínek;
ii) v dokladech prokazujících, že jsou dodržena ustanovení o volném oběhu, je
uvedeno „Spojené království s ohledem na Severní Irsko“.
7.

CELNÍ KVÓTY

Je-li zboží přivezeno přímou přepravou do Severního Irska ze třetích zemí a propuštěno v
Severním Irsku do volného oběhu, vztahuje se na ně celní kodex Unie, včetně společného
celního sazebníku55.
Podle nařízení (EU) 2020/2170 ze dne 16. prosince 202056 však zboží dovážené do Severního
Irska z území mimo Unii není způsobilé k zacházení podle dovozních celních kvót nebo
jiných dovozních kvót Unie nebo podle vývozních celních kvót používaných třetími zeměmi.
8.

ZBOŽÍ, JEŽ OPUSTÍ CELNÍ ÚZEMÍ UNIE PŘES SEVERNÍ IRSKO

Zboží, včetně domácího zboží Severního Irska, jež má být přepraveno ze Severního Irska
nebo z Unie přes Severní Irsko do třetích zemí nebo do jiných částí Spojeného království,
bude podléhat celnímu dohledu a mohou se na ně vztahovat celní kontroly, celní formality a
povinnost poskytnout příslušná prohlášení a oznámení podle platných pravidel a požadavků
celního kodexu Unie. Toto zboží bude rovněž podléhat ustanovením práva Unie uvedeným v
příloze 2 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení57.

55

56

57

Pokud jde o případy, kdy se nepoužije společný celní sazebník, viz bod 4 a zboží, u něhož se nepředpokládá,
že bude následně přepraveno do Unie.

Úř. věst. L 432, 21.12.2020.
Viz také oznámení zúčastněným stranám týkající se zákazů a omezení dovozu/vývozu, včetně
dovozních/vývozních licencí, z 15. května 2020 a související zvláštní oznámení týkající se různých zákazů a
omezení.
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Spojené království uvedlo58, že pokud jde o zboží přepravované ze Severního Irska do jiných
částí vnitřního trhu Spojeného království, Spojené království může uplatnit čl. 263 odst. 1 a
čl. 269 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 a považovat prohlášení před výstupem zboží a/nebo
vývozní prohlášení za podané, pokud je zajištěna rovnocennost obsahu a včasného poskytnutí
informací příslušným celním orgánům Spojeného království jinými prostředky a použitím
vhodných metod elektronického zpracování údajů. Spojené království zajistí, aby informace
týkající se provádění předchozí věty byly poskytnuty zástupcům Unie uvedeným v rozhodnutí
smíšeného výboru č. 6/2020 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví praktická pracovní
ujednání týkající se výkonu práv zástupců Unie uvedených v čl. 12 odst. 2 Protokolu o
Irsku/Severním Irsku.
V tomto ohledu Spojené království potvrzuje svůj záměr použít standardní vývozní postupy v
případech, kdy zboží:
1.

je propuštěno do režimu uvedeného v článku 210 celního kodexu Unie;

2.

je v dočasném uskladnění v souladu s článkem 144 celního kodexu Unie;

3.
podléhá ustanovením práva Unie, na něž se vztahuje čl. 6 odst. 1 druhá věta protokolu,
která zakazují nebo omezují vývoz zboží;
4.

je propuštěno do režimu vývozu v rámci Unie nebo

5.

nepřesahuje hodnotu 3 000 EUR a je zabaleno nebo naloženo k vývozu v rámci Unie.

9.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ MEZI SEVERNÍM IRSKEM A UNIÍ

Na zboží přepravované mezi Severním Irskem a Unií se v případě, že se toto zboží přepravuje
v rámci přepravy uvnitř Unie, v zásadě nevztahuje celní dohled, kontroly ani formality.
Na zboží přepravované mezi Severním Irskem a jakýmkoli členským státem a naopak se
budou vztahovat pravidla pro přepravu zboží mezi dvěma členskými státy EU.

9.1

Přeprava zboží Unie

Pro zboží Unie platí volný pohyb zboží v rámci EU a na toto zboží se nevztahují žádná cla ani
jiné poplatky. Tato zásada se uplatní rovněž v případě zboží Unie přepravovaného z EU do
Severního Irska a naopak. Jakmile však zboží Unie opustí celní území, přijde o status Unie a
při opětovném vstupu do EU nebo Severního Irska se s ním bude zacházet jako se zbožím,
které není zbožím Unie. To je nevyhnutelné, pokud je zboží přepravováno mezi pevninou EU
a Severním Irskem.
Zboží Unie nicméně může opustit celní území Unie a zachovat si status Unie, je-li splněna
jedna z těchto podmínek:
‒
‒
‒

58

je propuštěno do tranzitního režimu T2 (musí být zapojena alespoň jedna země
společného tranzitního režimu, např. v případě odeslání z Itálie přes Švýcarsko a Francii
do Severního Irska),
je přepravováno plavidlem pravidelné linky,
je přepravováno z letiště v EU na letiště v Severním Irsku nebo naopak bez zastávky
mimo EU nebo

Jednostranné prohlášení Spojeného království učiněné na 5. řádném zasedání smíšeného výboru EU – Spojené
království, jež se konalo dne 17. prosince 2020.
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‒

9.2

je přepravováno v souladu s čl. 119 odst. 3 aktu v přenesené pravomoci k celnímu kodexu
Unie a důkaz o jeho statusu Unie lze poskytnout jedním ze způsobů uvedených v čl. 199
odst. 1 prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie.
Přeprava zboží, které není zbožím Unie

Je-li zboží, které není zbožím Unie, přepravováno ze Severního Irska na pevninu EU a
naopak, má hospodářský subjekt několik možností:
– propustit toto zboží do tranzitního režimu Unie T1. Na celním úřadě určení v Severním
Irsku (nebo v EU) je vyžadován následný celní režim,
– použít případně ustanovení vztahující se na přepravu mezi dočasnými sklady nebo na pohyb
zboží ve zvláštních režimech podle článku 219 celního kodexu Unie,
– deklarovat zboží pro zpětný vývoz, když opouští Severní Irsko (nebo EU), a následně je při
opětovném vstupu na pevninu EU (nebo do Severního Irska) propustit do jiného celního
režimu (např. do volného oběhu).
Zboží, které není zbožím Unie, zůstává pod celním dohledem do okamžiku změny jeho
celního statusu nebo do okamžiku, kdy opustí celní území Unie či je zničeno.
Na příslušných internetových stránkách Komise jsou uvedeny další informace o:
− celních a daňových aspektech vystoupení Spojeného království z EU,
− celním kodexu Unie,
− celních režimech a formalitách obecně,
− obecných aspektech preferenčního původu zboží
− a aspektech preferenčního původu zboží v oblasti zahraničního obchodu (databáze o
přístupu na trh Market Access Database).
Evropská komise
Generální ředitelství pro daně a celní unii
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1. PŘÍLOHA59: PREFERENCE A PRAVIDLA PŮVODU BĚHEM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

1.

ASPEKTY PREFERENČNÍHO PŮVODU60
Podle čl. 127 odst. 1 dohody o vystoupení se v přechodném období na Spojené království
a ve Spojeném království použije právo EU (včetně mezinárodních dohod uzavřených
Unií).
Územní působnost těchto dohod v oblasti obchodu se zbožím je obecně vymezena jako
území, na nichž se použijí Smlouvy EU, a v některých případech (např. novější dohody o
volném obchodu uzavřené s Kanadou, Střední Amerikou, andskými zeměmi nebo
Japonskem) i oblasti, které jsou součástí celního území Unie.
Podle dohody o vystoupení se Smlouvy EU použijí na Spojené království a ve Spojeném
království během přechodného období a Spojené království je během tohoto období
součástí celního území Unie.
Podle čl. 129 odst. 1 dohody o vystoupení je Spojené království v přechodném období
vázáno uvedenými mezinárodními dohodami.
To platí i pro dohody o volném obchodu s preferencemi, které EU uzavřela61.
V důsledku toho:
− s produkty/materiály/procesy Spojeného království zachází Unie během přechodného
období jako s produkty/materiály/procesy EU,
− s produkty/materiály/procesy partnerských zemí, s nimiž má EU dohody o volném
obchodu, zachází Spojené království jako s produkty/materiály/procesy
pocházejícími z partnerských zemí v rámci dohod o volném obchodu a uplatní se
příslušné preference.
Ačkoli Unie svým mezinárodním partnerům formálně oznámila, že Spojené království se
během přechodného období „považuje za členský stát“62, není jisté, zda partneři v rámci

59

Tato příloha se týká přístupu ke Spojenému království z hlediska preferenčních pravidel původu EU během
přechodného období. Od konce přechodného období se použije část A bod 4 a část B bod 5 a tato příloha je
relevantní, pouze pokud jde o posouzení operací, k nimž došlo před koncem přechodného období, jako v
případě ověření, která se řeší po skončení přechodného období u vývozů uskutečněných dříve.

60

Odkazy na „původní“ nebo „nepůvodní“ v tomto oddíle by měly být posuzovány pouze ve vztahu k
preferenčnímu původu.

61

V rámci své společné obchodní politiky má EU rovněž preferenční dohody ve všeobecném systému
preferencí
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm). Pokud jde o otázky, kterými se zabývá toto oznámení (vliv vstupů ze Spojeného
království při určování preferenčního původu zboží pro účely sazebního zacházení), preferenční sazební
zacházení v rámci všeobecného systému preferencí může být v praxi méně relevantní než dohody o volném
obchodu. V zájmu úplnosti však toto oznámení pojednává o obou těchto aspektech.

62

Za tímto účelem byla třetím zemím zaslána verbální nóta, v níž se uvádí, že Spojené království se během
přechodného období „považuje pro účely [mezinárodních dohod] za členský stát“ (viz
https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).
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dohod o volném obchodu budou během přechodného období považovat pro účely dohod
o volném obchodu Spojené království za členský stát.63

2.

OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU
Podle protokolů o původu k dohodám EU o volném obchodu lze preference zamítnout až
po procesu ověření. Pokud třetí země požádá o ověření původu v EU v souvislosti s
produktem, který se považuje za původní z důvodu obsahu Spojeného království, platí
toto:
− celní orgány členských států musí uplatňovat právo EU, podle kterého se
produkty/materiály/procesy
Spojeného
království
považují
za
produkty/materiály/procesy EU. Budou proto muset obsah Spojeného království
považovat za obsah opravňující k preferenčnímu původu v EU a původ dotčených
produktů potvrdit,
− partneři v rámci dohod o volném obchodu by mohli preference zamítnout pouze v
souvislosti s ověřováním v souladu s podmínkami stanovenými v protokolech o
původu k dohodám o volném obchodu. Obecně může partner v rámci dohody o
volném obchodu preferenci zamítnout pouze v případě, že po žádosti o ověření64:


orgány země vývozu neposkytnou odpověď nebo



odpověď nepotvrdí
o pravost dokladu o původu,
o (preferenční) původ produktů nebo
o dodržení jiných podmínek stanovených v protokolu o původu.

Odpovědi na svou verbální nótu dosud obdržela Komise pouze od omezeného počtu partnerů v rámci dohod
o volném obchodu. Několik z těchto partnerů však veřejně vyjádřilo svůj záměr považovat Spojené
království během přechodného období i nadále za členský stát (např. Norsko, Kanada nebo Mexiko).
Existuje nicméně možnost, že někteří z našich partnerů v rámci dohod o volném obchodu vyjádří jiný názor,
což znamená, že není zaručeno, že všichni budou během přechodného období považovat Spojené království
pro účely mezinárodních dohod za členský stát. Je rovněž možné, že jiní partneři na verbální nótu neodpoví
vůbec nebo na ni odpoví až později. Tato nejistota je nevyhnutelná, neboť EU a Spojené království se
prostřednictvím dohody o vystoupení mohly dvoustranně dohodnout pouze na povinnostech (a nikoli
právech) vyplývajících z dohod o volném obchodu.
64

Pouze ve dvou případech (dohody s Kanadou a Japonskem) by mohly orgány země dovozu v souladu s
dohodami o volném obchodu přijmout jiné rozhodnutí na základě dostatečného odůvodnění a po konzultaci
s druhou stranou.
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