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

Brusel 25. marca 2019

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI COLNÉHO
DLHU A COLNÝCH SADZIEB

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Dňa
22. marca 2019 Európska rada (článok 50) po dohode so Spojeným kráľovstvom
rozhodla, že pokiaľ Dolná komora schváli dohodu o vystúpení do 29. marca 2019,
dvojročná lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa predĺži do 22. mája 2019.
V prípade, že Dolná komora dohodu o vystúpení do 29. marca 2019 neschváli, Európska
rada rozhodla predĺžiť lehotu stanovenú v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 12. apríla
2019. To znamená, že od 13. apríla 2019, 00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“)
sa Spojené kráľovstvo môže stať „treťou krajinou“1.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných strán.
Vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o vystúpení, sa všetkým
zainteresovaným stranám, a predovšetkým hospodárskym subjektom, pripomínajú právne
dôsledky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení2 sa od dátumu
vystúpenia budú na tovar zo Spojeného kráľovstva uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa
colného dlhu za tovar, ktorý nie je tovarom Únie, stanovené najmä v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „colný kódex“)3. Má to najmä tieto dôsledky:

1

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

2

Pozri štvrtú časť Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1).

3

Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

Upozornenie: toto oznámenie sa netýka:
- nesadzobných aspektov vstupu a dovozu tovaru, vývozu tovaru do Spojeného
kráľovstva4, napríklad dovozných a vývozných licencií,5 osobitných podmienok
dovozu priemyselných výrobkov (napríklad liekov6) a iných komodít (napríklad
odpadu7), ani sanitárnych kontrol8 (najmä pokiaľ ide o živé zvieratá9 vrátane
spoločenských zvierat10) a fytosanitárnych 11kontrol,
- aspektov súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty12 a so spotrebnými daňami13,
- aspektov
súvisiacich
s opatreniami
na
ochranu
obchodu,
najmä
s antidumpingovými a antisubvenčnými opatreniami a inými sadzobnými
opatreniami v poľnohospodárskom sektore,
- osobitných pravidiel pre individuálnych cestujúcich14.

4

Webové sídlo Komisie pre zahraničný obchod a jeho stránka s databázou o prístupe na trh
(http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm) sa bude aktualizovať, hneď ako budú
k dispozícii nové informácie.

5

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
tejto
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_sk.pdf

adrese:

6

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk#sante

tejto

adrese:

7

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_en_0.pdf

na

tejto

adrese:

8

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk#sante

tejto

adrese:

9

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
tejto
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/movements_of_live_animals_sk.pdf

adrese:

10

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk#travel

tejto

adrese:

11

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_health_sk.pdf

na

tejto

adrese:

12

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/value-added-tax_en.pdf

na

tejto

adrese:

13

Pozri „usmernenie“ uverejnené na tomto mieste: https://ec.europa.eu/info/files/guidance-exciseongoing-movements-goods_en

14

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk#travel
2

tejto

adrese:

1.

COLNÝ DLH – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
V závislosti od zvoleného colného režimu15 vzniká colný dlh pri dovoze
prepustením tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý podlieha dovoznému clu, do
jedného z colných režimov. Konkrétne podľa článku 77 colného kódexu colný dlh
pri dovoze vzniká prepustením tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý podlieha
dovoznému clu, do colného režimu prepustenie do voľného obehu v Únii.
Colný dlh je v článku 5 ods. 18 colného kódexu vymedzený ako povinnosť osoby
zaplatiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa vzťahuje na konkrétny tovar
podľa platných colných predpisov.
Výška dovozného cla vyplývajúceho z colného dlhu sa vypočíta na základe štyroch
hlavných prvkov, ktorými sú:

2.



colná hodnota tovaru v prípade valorického dovozného cla alebo konkrétne
množstvá v prípade špecifického dovozného cla, ktoré slúžia ako základ
dane,



nomenklatúrne zatriedenie tovaru v kombinovanej nomenklatúre stanovenej
v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87,



nepreferenčný pôvod tovaru na uplatnenie nepreferenčných sadzobných
opatrení (napr. colných kvót zakotvených v GATT alebo antidumpingového
cla); a/alebo preferenčný pôvod tovaru na uplatnenie preferenčných
sadzobných opatrení zakotvených v dohodách, ktoré Únia uzavrela
s určitými tretími krajinami alebo územiami (dohody o voľnom obchode)
alebo ktoré Únia jednostranne prijala pre určité tretie krajiny alebo územia
(napr. všeobecný systém preferencií – VSP), a



sadzby dovozného cla, ktoré sa majú uplatniť na základ dane (na colnú
hodnotu alebo množstvo) v závislosti od nomenklatúrneho zatriedenia tovaru
a jeho pôvodu.

COLNÁ HODNOTA TOVARU
Podľa článku 70 colného kódexu16 je prvotným základom colnej hodnoty tovaru
jeho prevodná hodnota, t. j. skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má
zaplatiť za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie a ktorá je podľa potreby
upravená.
Pri určovaní colnej hodnoty tovaru sa k tejto cene pripočíta viacero položiek (ak
už neboli zahrnuté do prevodnej hodnoty), ku ktorým patria aj:

15

Pozri
aj
„oznámenia
zainteresovaným
stranám“
uverejnené
na
tejto
adrese:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_en.pdf. Situáciám,
ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s dátumom vystúpenia v prípade scenára bez dohody, je venované
usmernenie o colných záležitostiach (https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-nodeal_en) a usmernenie o aspektoch spotrebných daní vo vzťahu k prebiehajúcej preprave tovaru
(https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements-goods_en).

16

Kompletný zoznam právnych odkazov na colnú hodnotu sa nachádza v prehľade o colnej hodnote:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs_valuation_compendium_2018_en.pdf
3



provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií;



náklady na kontajnery a obaly,



hodnota niektorých tovarov a služieb, ktoré poskytol bezodplatne alebo za
zníženú cenu kupujúci v súvislosti s výrobou a predajom dovážaného
tovaru na vývoz (tzv. podpory),



poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky týkajúce sa tovaru,
ktoré musí priamo alebo nepriamo platiť kupujúci v rámci podmienok
predaja tohto tovaru,



náklady na dopravu a poistenie a poplatky za nakládku a manipuláciu
s tovarom pri jeho preprave až do miesta vstupu tovaru na colné územie
EÚ17.

Na druhej strane do colnej hodnoty nie je potrebné zahrnúť viacero prvkov, akými
sú okrem iných náklady na dopravu a rôzne poplatky, ktoré sa vzťahujú na tovar
po vstupe na colné územie Únie, platby na úroky z finančného dojednania,
poplatky za právo reprodukovať tovar, nákupné provízie, dovozné clá a iné
poplatky splatné pri dovoze.
Podrobné informácie nájdete v usmernení o určovaní colnej hodnoty:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/cust
oms/customs_code/guidance_valuation_en.pdf
3.

COLNÉ SADZBY
Sadzby uplatňované na tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sú stanovené v nariadení
Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre
a o Spoločnom colnom sadzobníku18. Tieto sadzby sú uverejňované a neustále
aktualizované aj vo viacjazyčnej databáze TARIC19. Na určenie colnej sadzby pre
tretie krajiny je potrebné tovar zatriediť do príslušných položiek a podpoložiek
kombinovanej nomenklatúry (KN) (článok 57 colného kódexu).
Napríklad:


Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na
prepravu osôb, s objemom valcov nepresahujúcim 1500 cm3: číselný znak KN
8703 31 10 – colná sadzba pre tretie krajiny je 10,00 % colnej hodnoty tovaru.



Vysávače so vstavaným elektrickým motorom s výkonom nepresahujúcim
1 500 W, v ktorých objemová kapacita vrecka na prach alebo iného

17

V tejto súvislosti má Komisia v úmysle prijať zmenu vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých
ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie, Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558.

18

Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customstariff/taric_en
4

zásobníka nepresahuje 20 litrov: číselný znak KN 8508 11 00 – colná sadzba
pre tretie krajiny je 2,2 % colnej hodnoty tovaru.

4.



Chrumkavý chlieb (knäckebrot): číselný znak KN 1905 10 00 – colná sadzba
pre tretie krajiny je 5,80 % colnej hodnoty tovaru + 13,00 EUR/100 kg.



Mrazené vysokokvalitné hovädzie a teľacie trupy a polovičky trupov:
číselný znak KN 0202 10 00 – colná sadzba pre tretie krajiny je 12,80 %
colnej hodnoty tovaru + 176,80 EUR/100 kg.

PÔVOD TOVARU
V prípade scenára bez dohody sa od dátumu vystúpenia bude s dovozom zo
Spojeného kráľovstva zaobchádzať ako s dovozom z ktorejkoľvek tretej krajiny,
s ktorou EÚ nemá uzavretú preferenčnú dohodu. Preto sú relevantné len pravidlá
EÚ týkajúce sa nepreferenčného pôvodu tovaru.
Základné pravidlá týkajúce sa nepreferenčného pôvodu tovaru sú stanovené
v článkoch 59 až 63 colného kódexu.
Článok 59 colného kódexu upravuje rozsah pôsobnosti pravidiel na určenie
nepreferenčného pôvodu tovaru na účely použitia nepreferenčných sadzobných
opatrení (napr. colných kvót zakotvených v GATT alebo antidumpingového cla),
iných ako sadzobných opatrení týkajúcich sa obchodu s tovarom (napr. niektorých
zákazov) a iných opatrení Únie týkajúcich sa pôvodu tovaru (napr. štatistík
zahraničného obchodu).
Podľa článku 60 colného kódexu sa tovar úplne získaný v jedinej krajine považuje
za tovar, ktorý má pôvod v tejto krajine. Pokiaľ sa na výrobe tovaru zúčastňuje viac
ako jedna krajina, za krajinu pôvodu sa považuje tá krajina alebo územie, kde sa
vykonalo posledné, podstatné a hospodársky odôvodnené zušľachtenie alebo
prepracovanie tovaru, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého
výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby.
Podrobné informácie o pravidlách pôvodu nájdete na tejto adrese:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin_en

Výpočet ciel sa podrobne vysvetľuje na tomto webovom sídle Komisie:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties_en.
Tieto
stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu okrem toho zriadilo
špecializované webové sídlo s údajmi a odporúčaniami, ako sa hospodárske subjekty
môžu pripraviť na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie v prípade scenára bez
dohody: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu
Generálne riaditeľstvo pre obchod
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