EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE DANE A COLNÚ ÚNIU

Brusel 11. marca 2019

USMERNENIE
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A COLNÉ ZÁLEŽITOSTI
V PRÍPADE SCENÁRA BEZ DOHODY

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že od 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ)
(ďalej len „dátum vystúpenia“)1 sa Spojené kráľovstvo stane „treťou krajinou“2.
Toto usmernenie sa týka situácie, v ktorej sa Spojené kráľovstvo dátumom vystúpenia stane
treťou krajinou bez dohody o vystúpení, a teda bez prechodného obdobia stanoveného
v návrhu dohody o vystúpení3.
Od dátumu vystúpenia sa už na Spojené kráľovstvo nevzťahujú právne predpisy Únie
v oblasti ciel. So Spojeným kráľovstvom sa bude zaobchádzať ako s akoukoľvek inou treťou
krajinu, s ktorou EÚ nemá preferenčný obchodný vzťah ani colné alebo iné dohody alebo
dojednania. Preferenčne sa už nebude zaobchádzať ani s tovarom, ktorý má pôvod
v zámorských krajinách a na zámorských územiach, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy
so Spojeným kráľovstvom a ktoré sú uvedené v prílohe II k ZFEÚ (ZKÚ Spojeného
kráľovstva)4. Od uvedeného dátumu sa na Spojené kráľovstvo budú vzťahovať príslušné
právne predpisy v oblasti ciel vrátane Spoločného colného sadzobníka, ako aj opatrenia
obchodnej politiky EÚ.
Spojené kráľovstvo už navyše nebude mať prístup k colným informačným systémom EÚ.

1

V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so Spojeným
kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu dátumu.

2

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

3

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).
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ZKÚ Spojeného kráľovstva uvedené v prílohe II k ZFEÚ sú: Anguilla, Kajmanie ostrovy, Falklandské
ostrovy, Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy, Montserrat, Pitcairnove ostrovy, Svätá Helena
a závislé územia, Britské antarktické územie, Britské indickooceánske územie, Ostrovy Turks a Caicos,
Britské Panenské ostrovy a Bermudy.
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Tento dokument má poskytnúť usmernenie týkajúce sa dôsledkov pre colné postupy od
dátumu vystúpenia5 a mal by sa vykladať v spojení s usmernením k záležitostiam týkajúcim
sa spotrebnej dane6.

1.

ČÍSLO REGISTRÁCIE A IDENTIFIKÁCIE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV (EORI)
a) Po vystúpení Spojeného kráľovstva by sa mohla zmeniť štruktúra obchodu osôb
usadených v Únii, ktoré v súčasnosti uskutočňujú transakcie iba s hospodárskymi
subjektmi alebo inými osobami v Spojenom kráľovstve. Tieto osoby sa dnes
nezúčastňujú na obchodovaní s tretími krajinami, ale len na transakciách v rámci Únie,
a teda nemajú pridelené číslo EORI od žiadneho ČŠ, avšak budú uskutočňovať
transakcie, ktoré si vyžadujú splnenie colných formalít. Podľa právnych predpisov
CKÚ7 im tým vzniká povinnosť zaregistrovať sa u colných orgánov v členskom štáte,
v ktorom sú usadené.
Týmto hospodárskym subjektom nič nebráni predložiť požadované údaje alebo
podniknúť kroky potrebné na registráciu (príloha 12-01 k DA CKÚ8) ešte pred
dátumom vystúpenia.
b) Treba rozlišovať medzi dvoma kategóriami osôb, ktoré sú v súčasnosti usadené
v Spojenom kráľovstve alebo zaregistrované s číslom EORI Spojeného
kráľovstva:
–

osoby, ktoré sa v súčasnosti nezúčastňujú na obchodovaní s tretími krajinami, ale
len na transakciách v rámci Únie, a ktoré teda nemajú pridelené číslo EORI od
žiadneho členského štátu, avšak od dátumu vystúpenia zamýšľajú uskutočňovať
transakcie, ktoré si vyžadujú splnenie colných formalít, čím im podľa právnych
predpisov CKÚ vzniká povinnosť byť zaregistrovaný u colných orgánov v Únii,

–

hospodárske subjekty a iné osoby vrátane subjektov z tretích krajín, ktoré majú
v súčasnosti platné číslo EORI pridelené colným orgánom Spojeného kráľovstva,
ktoré bude od dátumu vystúpenia v EÚ27 neplatné.
V tomto prípade si hospodárske subjekty musia byť vedomé toho, že sa musia
zaregistrovať u príslušného colného orgánu v EÚ27 a že keď budú po vystúpení
žiadať o rozhodnutie colných orgánov, musia použiť nové číslo EORI.

Po vystúpení sa hospodárske subjekty usadené v Spojenom kráľovstve alebo inej tretej
krajine musia zaregistrovať podľa článku 9 ods. 2 CKÚ u príslušného colného orgánu
5

Týmto usmernením sa ďalej dopĺňajú „oznámenia zainteresovaným stranám“ v oblasti colných predpisov
EÚ, ktoré uverejnili útvary Komisie (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparednessnotices_en#tradetaxud).

6

Pozri https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud.

7

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

8

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré
ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).
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v členskom štáte. Hospodárske subjekty, ktoré majú stálu prevádzkareň v členskom
štáte, ako je vymedzená v článku 5 bode 32 CKÚ, sa musia zaregistrovať u colných
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa nachádza táto stála prevádzkareň. Hospodárske
subjekty, ktoré nemajú stálu prevádzkareň v členskom štáte, sa musia zaregistrovať
v členskom štáte príslušnom pre miesto, v ktorom po prvýkrát podajú vyhlásenie alebo
žiadosť o rozhodnutie. Tieto hospodárske subjekty musia navyše určiť daňového
zástupcu, ak to vyžadujú aktuálne právne predpisy.
Týmto hospodárskym subjektom takisto nič nebráni predložiť požadované údaje alebo
podniknúť kroky potrebné na registráciu (príloha 12-01 k DA CKÚ) ešte pred
dátumom vystúpenia. Colné orgány členských štátov by mali prijímať žiadosti podané
ešte pred dátumom vystúpenia a prideľovať im čísla EORI s dátumom vystúpenia
„RRRRMMDD“ ako dátumom nadobudnutia platnosti alebo s neskorším dátumom
podľa žiadostí dotknutých osôb.

2.

ROZHODNUTIA COLNÝCH ORGÁNOV

2.1

Povolenia
Vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva na jednotlivé povolenia závisí od druhu
povolenia, ako aj od vydávajúceho colného orgánu, držiteľa povolenia
a geografického pokrytia.
Povolenia udelené colnými orgánmi Spojeného kráľovstva
Každé povolenie, ktoré bolo udelené colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, v zásade
prestáva počnúc dátumom vystúpenia v EÚ27 platiť. Colné orgány Spojeného
kráľovstva od uvedeného dátumu už nebudú príslušným colným orgánom EÚ.
Keď Spojené kráľovstvo od dátumu vystúpenia pristúpi k Dohovoru o spoločnom
tranzitnom režime9 ako samostatná zmluvná strana, povolenia udelené Spojeným
kráľovstvom na tranzitné zjednodušenia10 stratia platnosť v systéme pre rozhodnutia
colných orgánov EÚ27, a musia sa spravovať vo vnútroštátnom systéme Spojeného
kráľovstva ako povolenia zmluvnej strany Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
Povolenia udelené colnými orgánmi EÚ27
Povolenia, ktoré udelil colný orgán štátu EÚ27, zostanú vo všeobecnosti v platnosti,
ale tento colný orgán ich musí príslušne zmeniť z vlastnej iniciatívy alebo na základe
žiadosti hospodárskeho subjektu o zmenu vzhľadom na geografické pokrytie alebo
prvky povolenia súvisiace so Spojeným kráľovstvom11. Povolenia, ktoré boli udelené

9

Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2, naposledy zmenené rozhodnutím č. 1/2017 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2018, s. 1).

10

Povolenia na celkovú záruku vrátane upustenia od záruky a povolenia na použitie elektronického
prepravného dokladu (ETD) ako tranzitného vyhlásenia na tovar prepravovaný letecky vydané ako
povolenia s väzbou na EÚ27.
Použitie celkovej záruky si vyžaduje prepočítanie referenčnej sumy z dôvodu zmien colného statusu tovaru,
na ktorý sa má vzťahovať spoločný tranzitný režim.

11

Pozri článok 23 ods. 4 písm. a) CKÚ, článok 15 DA k CKÚ.
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hospodárskym subjektom s číslom EORI Spojeného kráľovstva, však od dátumu
vystúpenia prestanú v EÚ27 platiť s výnimkou prípadu, keď je hospodársky subjekt
usadený v EÚ27, má možnosť získať číslo EORI štátu EÚ27 a požiadať o zmenu
povolenia s cieľom nahradiť číslo EORI Spojeného kráľovstva novým číslom EORI
štátu EÚ27. V snahe uľahčiť prípravu zainteresovaných strán je možné, aby colný
orgán zmenil povolenia aj bez predchádzajúcej žiadosti.
Povolenia udelené hospodárskym subjektom s číslom EORI štátov EÚ27, ktoré sú
v súčasnosti platné aj v Spojenom kráľovstve, bude potrebné zmeniť, aby
zohľadňovali vystúpenie a zodpovedajúce geografické pokrytie, napr. v povolení
týkajúcom sa pravidelnej námornej dopravy bude potrebné vypustiť trasy s prístavmi
Spojeného kráľovstva.
Jednotné povolenie na zjednodušené postupy (SASP), ktoré sa v súčasnosti vzťahuje
na Spojené kráľovstvo a jeden členský štát, už nebude od dátumu vystúpenia platiť.
Takéto povolenie by sa však mohlo zmeniť a stať sa vnútroštátnym povolením. Ak sa
jednotné povolenie na zjednodušené postupy vzťahuje na Spojené kráľovstvo
a viacero členských štátov EÚ27, povolenie zostáva v platnosti, ale treba ho zmeniť.
V prípade, že jednotné povolenie na zjednodušené postupy zahŕňa zjednodušené colné
vyhlásenia, treba uviesť, že hospodársky subjekt musí predložiť dodatočné colné
vyhlásenie vzťahujúce sa aj na Spojené kráľovstvo len za obdobie do dňa
predchádzajúceho dátumu vystúpenia; samostatné dodatočné colné vyhlásenie
vzťahujúce sa na zostávajúce členské štáty sa musí podať len za zvyšné dni v danom
kalendárnom mesiaci.
Povolenia na použitie celkovej záruky, ak je ručiteľ usadený v Spojenom kráľovstve,
budú pozastavené dovtedy, kým hospodársky subjekt nenahradí ručiteľa zo Spojeného
kráľovstva ručiteľom usadeným v EÚ27.
Použitie celkovej záruky si vyžaduje prepočítanie referenčnej sumy z dôvodu zmien
colného statusu tovaru, na ktorý sa má vzťahovať spoločný tranzitný režim.
Hospodárske subjekty, ktoré v súčasnosti povolenia nepotrebujú, ale ktorých situácia
sa od dátumu vystúpenia zmení, musia požiadať o príslušné povolenie. Subjekty, ktoré
sú v súčasnosti držiteľmi povolení udelených colnými orgánmi Spojeného kráľovstva
a ktoré usudzujú, že po vystúpení budú spĺňať požiadavky CKÚ, musia požiadať colné
orgány EÚ27 o príslušné povolenia. Žiadosti sa môžu predkladať ešte pred dátumom
vystúpenia, aby sa príslušný colný orgán mohol pripraviť na vydanie rozhodnutie.
Rozhodnutia v každom prípade nadobudnú účinnosť najskôr dátumom vystúpenia.
To platí aj pre hospodárske subjekty, ktoré sú v súčasnosti zaregistrované s číslom
EORI Spojeného kráľovstva a disponujú číslom EORI členského štátu EÚ27
s dátumom nadobudnutia platnosti v budúcnosti. V ich prípade však systém pre
rozhodnutia colných orgánov (CDS) neakceptuje číslo EORI, ktoré nadobudne
platnosť až v budúcnosti, zatiaľ čo umožňuje budúci dátum platnosti v prípade
povolení. To znamená, že žiadosti o povolenia, na ktoré sa vzťahuje systém pre
rozhodnutia colných orgánov12 a ktoré predložili takéto hospodárske subjekty, sa

12

Pozri článok 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2089 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2017, s. 13).
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musia vybavovať mimo tohto systému. Počnúc dátumom vystúpenia, keď číslo EORI
nadobudne platnosť, by sa toto povolenie malo zadať do systému.

2.2

Rozhodnutia týkajúce sa záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení
tovaru (rozhodnutia ZINZ)
Rozhodnutie týkajúce sa záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru
(ďalej len „rozhodnutie ZINZ“) je oficiálnym písomným rozhodnutím vydaným
colným orgánom, v ktorom sa žiadateľovi poskytne posúdenie zatriedenia tovaru do
colnej nomenklatúry EÚ pred colným režimom dovoz alebo vývoz. Rozhodnutie
ZINZ je záväzné pre všetky colné orgány EÚ a pre držiteľa rozhodnutia.
Rozhodnutia ZINZ, ktoré už boli vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, od
dátumu vystúpenia už v EÚ27 nebudú platiť.
Akékoľvek žiadosti o rozhodnutie ZINZ, ktoré boli pred dátumom vystúpenia
predložené colným orgánom Spojeného kráľovstva alebo boli predložené osobami
alebo v mene osôb, ktoré majú číslo EORI Spojeného kráľovstva, colným orgánom
iných členských štátov, ale ktoré neboli spracované pred týmto dátumom, nesmú od
dátumu vystúpenia viesť k rozhodnutiam ZINZ.
Rozhodnutia ZINZ vydané colnými orgánmi členských štátov EÚ27 držiteľom
s číslom EORI Spojeného kráľovstva prestanú od dátumu vystúpenia platiť, keďže
čísla EORI prestanú platiť na colnom území Únie a rozhodnutia ZINZ nie je možné
meniť (článok 34 ods. 6 CKÚ). Toto sa automaticky premietne v systéme EZINZ tretej
generácie (EBTI-3). Držitelia týchto rozhodnutí ZINZ sa musia zaregistrovať
u colných orgánov v súlade s článkom 9 ods. 2 a 3 CKÚ a článkom 6 DA k CKÚ, aby
získali platné číslo EORI pred tým, než podajú žiadosť o nové rozhodnutie ZINZ
v EÚ27. Žiadateľ by mohol požiadať o opätovné vydanie svojho predchádzajúceho
rozhodnutia ZINZ tak, že vo formulári žiadosti uvedie odkaz na toto rozhodnutie.

2.3

Rozhodnutia týkajúce sa záväznej informácie o pôvode tovaru (rozhodnutia
ZIPT)
Rozhodnutie týkajúce sa záväznej informácie o pôvode tovaru (ďalej len „rozhodnutie
ZIPT“) je písomným rozhodnutím colného orgánu vydaným na požiadanie, v ktorom
sa žiadateľovi poskytne určenie pôvodu tovaru pred colným režimom dovoz alebo
vývoz. Rozhodnutie ZIPT je záväzné pre všetky colné orgány v EÚ a pre držiteľa
rozhodnutia.
Rozhodnutia ZIPT, ktoré už boli vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, od
dátumu vystúpenia už v EÚ27 nebudú platiť.
Akékoľvek žiadosti o rozhodnutie ZIPT, ktoré boli pred dátumom vystúpenia
predložené colným orgánom Spojeného kráľovstva alebo boli predložené osobami
alebo v mene osôb, ktoré majú číslo EORI Spojeného kráľovstva, colným orgánom
iných členských štátov, ale ktoré neboli spracované pred týmto dátumom, nesmú od
dátumu vystúpenia viesť k rozhodnutiam ZIPT.
Pokiaľ ide o vydávanie rozhodnutí ZIPT počnúc dátumom vystúpenia, colné orgány
EÚ27 navyše nesmú považovať vstupy zo Spojeného kráľovstva (materiály alebo
5

spracovateľské operácie) za vstupy majúce „pôvod EÚ“ (na nepreferenčné účely) ani
za vstupy „pôvodné v EÚ“ (na preferenčné účely) na určenie pôvodu tovaru, ktorý
zahŕňa tieto vstupy.
Rozhodnutia ZIPT vydané colnými orgánmi štátov EÚ27 držiteľom s číslom EORI
Spojeného kráľovstva prestanú od dátumu vystúpenia platiť, keďže čísla EORI
prestanú platiť na colnom území Únie a keďže rozhodnutia ZIPT nie je možné meniť
(článok 34 ods. 6 CKÚ). Držitelia týchto rozhodnutí ZIPT majú možnosť
zaregistrovať sa u colných orgánov, aby získali platné číslo EORI pred tým, než
podajú žiadosť o nové rozhodnutie ZIPT v EÚ27.
Rozhodnutia ZIPT vydané pred dátumom vystúpenia, ktoré sa vzťahujú na tovar
obsahujúci vstupy zo Spojeného kráľovstva (materiály alebo spracovateľské operácie),
ktoré boli rozhodujúce pre získanie pôvodu, prestanú od dátumu vystúpenia platiť.

3.

VISAČKY NA BATOŽINE
Visačka na batožine stanovená v prílohe 12-03 k VA CKÚ sa môže pripevniť na
podanú batožinu, ktorá má opustiť Spojené kráľovstvo lietadlom pred dátumom
vystúpenia, ale ktorá príde na letisko EÚ27 počnúc týmto dátumom.

4.

COLNÉ KVÓTY

4.1

Colné kvóty „kto prv príde, ten prv berie“
Žiadosti hospodárskych subjektov o využívanie colných kvót Únie podľa CKÚ, ktoré
sa zakladajú na vyhláseniach, ktoré boli prijaté pred dátumom vystúpenia, sú
oprávnené, ak boli colným orgánom Spojeného kráľovstva poskytnuté požadované
podporné doklady pred týmto dátumom. Vyhlásenia prijaté colnými orgánmi
Spojeného kráľovstva počnúc dátumom vystúpenia nie sú oprávnené na využívanie
colných kvót Únie.
V prípadoch, keď colné orgány Spojeného kráľovstva platné žiadosti bezodkladne
zaslali Komisii, Komisia pridelí množstvá podľa článku 51 ods. 2 VA CKÚ13
a následne oznámi množstvá pridelené Spojenému kráľovstvu.

4.2

Colné kvóty spravované na základe licencií
Pokiaľ ide o colné kvóty Únie spravované na základe licencií, práva a povinnosti
vyplývajúce z poľnohospodárskych licencií Spojeného kráľovstva, ktoré udelili orgány
Spojeného kráľovstva vydávajúce licencie, ako aj z tých, ktoré boli prevedené na
subjekty usadené v Spojenom kráľovstve, prestanú od dátumu vystúpenia v EÚ27
platiť. Od uvedeného dátumu colné správy EÚ27 prestanú tieto licencie prijímať.
Licencie vydané orgánmi EÚ27 vydávajúcimi licencie zostávajú v platnosti v rámci
EÚ27, pokiaľ neboli prevedené na subjekty usadené v Spojenom kráľovstve.

13

Vykonávacie nariadenie 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).
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5.

ASPEKTY PREFERENČNÉHO PÔVODU14
Od dátumu vystúpenia sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, na ktorú sa
prestanú vzťahovať preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami.

5.1

Posudzovanie preferenčného pôvodu
a) vstupy Spojeného kráľovstva
Od dátumu vystúpenia sa vstupy Spojeného kráľovstva (materiál alebo spracovateľské
operácie) v rámci preferenčných obchodných dohôd považujú pri určovaní
preferenčného pôvodu tovaru, ktorý zahŕňa tieto vstupy, za „nepôvodné“ v súlade
s „Oznámením zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne
predpisy EÚ v oblasti ciel a zahraničného obchodu: Preferenčný pôvod tovaru“15.
b) dovoz do EÚ zo Spojeného kráľovstva
Tovar dovezený do EÚ zo Spojeného kráľovstva počnúc dátumom vystúpenia sa
stane nepôvodným tovarom na účely jeho použitia v rámci preferenčných dohôd EÚ.
To znamená, že:
i.

Tovar vyrobený v Spojenom kráľovstve pred dátumom vystúpenia, ak bol
dovezený do EÚ počnúc dátumom vystúpenia, sa na účely jeho priameho
vývozu alebo vývozu po ďalšom spracovaní do preferenčnej partnerskej
krajiny EÚ nepovažuje za pôvodný tovar EÚ.

ii.

Tovar vyrobený v EÚ27 pred dátumom vystúpenia, ak bol dovezený zo
Spojeného kráľovstva počnúc dátumom vystúpenia, sa na účely jeho priameho
vývozu alebo vývozu po ďalšom spracovaní do preferenčnej partnerskej
krajiny EÚ nepovažuje za pôvodný tovar EÚ.

iii.

Tovar pôvodný v preferenčných partnerských krajinách a dovezený do
Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia v súlade s preferenciami
stanovenými v preferenčných obchodných dohodách EÚ, ak sa dováža do EÚ
po vystúpení, sa nepovažuje za tovar pôvodný v príslušnej partnerskej krajine.
Tento tovar sa preto nemôže použiť na účely kumulácie s touto partnerskou
krajinou (dvojstranná kumulácia) ani s inými partnerskými krajinami
(diagonálna kumulácia) na základe preferenčných dohôd EÚ.

c) vývoz EÚ do preferenčných partnerských krajín a dovoz EÚ z preferenčných
partnerských krajín cez Spojené kráľovstvo
Tovar dovezený počnúc dátumom vystúpenia z EÚ27 cez Spojené kráľovstvo do
tretej krajiny, s ktorou má EÚ preferenčnú dohodu, môže byť v tejto partnerskej
tretej krajine oprávnený na preferenčné zaobchádzanie za predpokladu, že sa dodržia

14

Odkazy na „pôvodný“ alebo „nepôvodný“ v tomto oddiele by sa mali považovať za odkazy týkajúce sa len
preferenčného pôvodu.

15

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-preferential-originfinal_en.pdf.
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ustanovenia o priamej doprave/zákaze manipulácie obsiahnuté v ustanoveniach
o pôvode v príslušných preferenčných dohodách EÚ.
Podobne tovar dovezený počnúc dátumom vystúpenia z partnerských krajín EÚ cez
Spojené kráľovstvo do EÚ, môže byť v EÚ oprávnený na preferenčné zaobchádzanie
za predpokladu, že sa dodržia ustanovenia o priamej doprave/zákaze manipulácie
obsiahnuté v ustanoveniach o pôvode v príslušných preferenčných dohodách EÚ.
d) zámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstva
Materiály pôvodné v zámorských krajinách a na zámorských územiach Spojeného
kráľovstva (príloha II k ZFEÚ) a opracovanie alebo spracovanie vykonané v týchto
krajinách a na týchto územiach sa nepovažujú za pôvodné, keď sa určuje pôvod tovaru
dovezeného do EÚ z iných ZKÚ alebo z partnerských krajín EÚ počnúc dátumom
vystúpenia.

5.2

Dôkazy o pôvode
a) Všeobecná zásada:
Dôkazy o pôvode možno v zásade vydať alebo vyhotoviť len vtedy, ak výrobky
v čase, keď sa dôkazy vydávajú alebo vyhotovujú, spĺňajú pravidlá pôvodu stanovené
v príslušnej preferenčnej obchodnej dohode alebo dojednaní. Od dátumu vystúpenia sa
bude obsah Spojeného kráľovstva považovať na účely vydávania alebo vyhotovovania
dôkazov o pôvode za nepôvodný. Z podporných dokladov (vrátane dôkazov o pôvode
a vyhlásení dodávateľov) možno pri vydávaní dôkazov o pôvode vychádzať pod
podmienkou, že sa netýkajú obsahu Spojeného kráľovstva, ktorý je rozhodujúci pre
získanie pôvodu. Vývozcovia, príslušné colné orgány alebo iné príslušné orgány, ktorí
vydávajú alebo vyhotovujú takéto dôkazy o pôvode počnúc dátumom vystúpenia, sa
musia uistiť, či v čase vydania dôkazu podporné doklady spĺňajú podmienky.
b) Dôkazy o pôvode vydávané v EÚ
Nasledujúce dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené v EÚ pred dátumom
vystúpenia zostávajú v platnosti, ak sa vývoz zásielky uskutočnil alebo zabezpečil
pred dátumom vystúpenia:
-

dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené v Spojenom kráľovstve pred dátumom
vystúpenia,

-

dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené v EÚ27 pred dátumom vystúpenia vo
vzťahu k tovaru s obsahom Spojeného kráľovstva,

-

osvedčenia o pôvode vydané colnými orgánmi EÚ27 pre vývozcov zo Spojeného
kráľovstva,

vyhlásenia na faktúre, vyhlásenia o pôvode alebo potvrdenia o pôvode vyhotovené
vývozcami zo Spojeného kráľovstva na účely vývozu výrobkov pôvodných v EÚ
z krajín EÚ27 pred dátumom vystúpenia.
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Platnosť je obmedzená na obdobie stanovené v príslušných preferenčných obchodných
dohodách EÚ na účely ich použitia pri dovoze do partnerskej krajiny v súlade
s príslušnými ustanoveniami preferenčných dohôd EÚ.
Preferenčné partnerské krajiny EÚ však môžu takéto dôkazy o pôvode spochybniť
a požiadať o overenie, ak dôkazy sprevádzajú tovar dovezený do preferenčných
partnerských krajín počnúc dátumom vystúpenia. V týchto prípadoch colné orgány
členských štátov EÚ27 odpovedia na žiadosti o overenie podľa svojich možností, aby
potvrdili status pôvodu tovaru alebo pravosť týchto dôkazov. Na tieto účely sa pôvod
EÚ určuje k dátumu, keď boli dôkazy vydané, vzhľadom na zásadu opísanú v prvom
odseku.
c) Dôkazy o pôvode vydané v preferenčných partnerských krajinách EÚ
Dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené v preferenčných partnerských krajinách
EÚ pred dátumom vystúpenia, pokiaľ ide o tovar s obsahom Spojeného kráľovstva,
ktorý bol rozhodujúci pre získanie pôvodu partnerskej krajiny, sa môžu na účely
dovozu do EÚ použiť počas obdobia ich platnosti podľa príslušných preferenčných
obchodných dohôd EÚ, ak sa vývoz zásielky uskutočnil alebo zabezpečil pred
dátumom vystúpenia.
Obsah Spojeného kráľovstva zahrnutý do tovaru s pôvodom v EÚ, ktorý sa dováža do
preferenčných partnerských krajín EÚ a ktorý je sprevádzaný platným dôkazom
o pôvode EÚ, sa však od dátumu vystúpenia nesmie použiť v preferenčných
partnerských krajinách EÚ na účely kumulácie.

5.3

Vyhlásenia dodávateľa na účely preferenčného obchodu
Vyhlásenia dodávateľa sú podpornými dokladmi, na základe ktorých možno vydať
dôkazy o pôvode. Od dátumu vystúpenia možno z týchto vyhlásení vychádzať pri
vydávaní dôkazov o pôvode pod podmienkou, že nezahŕňajú obsah Spojeného
kráľovstva, ktorý je rozhodujúci pre získanie pôvodu. Vývozcovia, príslušné colné
orgány alebo iné príslušné orgány, ktorí vydávajú alebo vyhotovujú takéto dôkazy
o pôvode počnúc dátumom vystúpenia, sa musia uistiť, či v čase vydania dôkazu
vyhlásenie dodávateľa spĺňa podmienky.
Od dátumu vystúpenia:
˗

Vyhlásenia dodávateľa, ktoré vyhotovili dodávatelia zo Spojeného kráľovstva pred
dátumom vystúpenia, sa od dátumu vystúpenia nesmú použiť na účely vydávania
alebo vyhotovovania dôkazov o pôvode v členských štátoch EÚ27.

˗

Dodávatelia v členských štátoch EÚ27, ktorí poskytujú vývozcovi alebo
obchodníkovi informácie potrebné na určenie statusu preferenčného pôvodu tovaru
prostredníctvom vyhlásení dodávateľa, by mali vývozcov a obchodníkov
informovať o zmenách statusu pôvodu tovaru dodaného pred týmto dátumom, pre
ktorý takéto vyhlásenia dodávateľa poskytli.

˗

V prípade dlhodobého vyhlásenia dodávateľa by dodávatelia usadení v EÚ27 mali
informovať vývozcu alebo obchodníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa od
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uvedeného dátumu prestáva platiť pre všetky alebo pre niektoré zásielky, na ktoré
sa dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vzťahuje.

5.4

Vývozcovia v rámci preferenčného obchodu
Od dátumu vystúpenia by sa mali zvážiť tieto aspekty:
a) Pokiaľ ide o schválených vývozcov, na účely vyhotovenia vyhlásení na faktúre
alebo vyhlásení o pôvode v súlade s príslušnými ustanoveniami o preferenčnom
pôvode Únie platí, že:
˗

povolenia udelené colnými orgánmi Spojeného kráľovstva vývozcom
a preposielateľom, na základe ktorých sú schválenými vývozcami, prestanú od
dátumu vystúpenia v EÚ27 platiť,

˗

povolenia udelené colnými orgánmi EÚ27 vývozcom a preposielateľom usadeným
v Spojenom kráľovstve prestanú od dátumu vystúpenia v EÚ27 platiť,

˗

povolenia udelené colnými orgánmi EÚ27 vývozcom a preposielateľom usadeným
v EÚ27 s číslom EORI Spojeného kráľovstva prestanú od dátumu vystúpenia
v EÚ27 platiť,

˗

schválení vývozcovia a preposielatelia EÚ usadení v EÚ27 by mali informovať
príslušný vnútroštátny colný orgán o zmenách v spĺňaní podmienok, na základe
ktorých im bolo povolenie udelené, vzhľadom na to, že obsah Spojeného
kráľovstva bude od dátumu vystúpenia nepôvodný. Colné orgány EÚ27, ktoré
týmto vývozcom a preposielateľom povolili pôsobiť ako schválení vývozcovia,
toto povolenie v súlade s touto skutočnosťou podľa potreby zmenia alebo zrušia.

b) Pokiaľ ide o registrovaných vývozcov (REX), na účely vyhotovovania vyhlásení na
faktúre alebo vyhlásení o pôvode v súlade s príslušnými ustanoveniami
o preferenčnom pôvode Únie platí, že:
˗

registrácia vývozcov a preposielateľov v systéme REX, ktorú vykonali colné
orgány Spojeného kráľovstva, prestane od dátumu vystúpenia v EÚ27 platiť,

˗

registrácie vývozcov a preposielateľov usadených v Spojenom kráľovstve, ktoré
vykonali colné orgány EÚ27, prestanú od dátumu vystúpenia v EÚ27 platiť,

˗

registrácie vývozcov a preposielateľov usadených v EÚ27 s číslom EORI
Spojeného kráľovstva, ktoré vykonali colné orgány EÚ27, prestanú od dátumu
vystúpenia v EÚ27 platiť,

˗

registrovaní vývozcovia a preposielatelia EÚ usadení v EÚ27 by mali okamžite
informovať príslušný vnútroštátny colný orgán o každej relevantnej zmene
týkajúcej sa informácií, ktoré poskytli na účely svojej registrácie.
V zodpovedajúcich prípadoch colné orgány EÚ27, ktoré týchto vývozcov
a preposielateľov zaregistrovali, registráciu zrušia, ak podmienky na registráciu už
nie sú splnené.
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5.5

Kvóty umožňujúce výnimky z pravidiel pôvodu stanovené v určitých dohodách
EÚ o voľnom obchode
Keďže na kvóty umožňujúce výnimky z pravidiel pôvodu sa vzťahuje článok 56 ods. 4
CKÚ, budú sa uplatňovať rovnaké pravidlá ako tie, ktoré sa vzťahujú na colné kvóty
v oddiele4.1.

6.

URČOVANIE COLNEJ HODNOTY
Od dátumu vystúpenia pre tovar vyrobený v Spojenom kráľovstve s použitím podpôr16
a dovezený do EÚ27 po tomto dátume platí, že sa hodnota týchto podpôr bude musieť
pripočítať k colnej hodnote tovaru v súlade s podmienkami17 stanovenými v článku 71
ods. 1 písm. b) CKÚ a v článku 135 VA CKÚ.

7.

VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE

7.1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe
Na tovar, ktorý sa prepravuje zo Spojeného kráľovstva na colné územie Únie počnúc
dátumom vystúpenia, sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sa to
vyžaduje, a to v lehotách stanovených v DA CKÚ18. Týka sa to aj tovaru, ktorý sa
prepravuje medzi dvoma miestami colného územia Únie cez Spojené kráľovstvo. Na
splnenie požiadaviek predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa môže použiť
tranzitné vyhlásenie obsahujúce všetky údaje o bezpečnosti a ochrane pod
podmienkou dodržania príslušných lehôt, napr. keď sa použije spoločný tranzitný
režim.
Ak sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe predložilo pred dátumom vystúpenia na
colnom úrade prvého vstupu v Spojenom kráľovstve, nezostane v platnosti pre
následné prístavy alebo letiská v EÚ27, kam tento tovar príde počnúc uvedeným
dátumom. Hospodársky subjekt musí podať nové predbežné colné vyhlásenie
o vstupe, ktoré sa bude vzťahovať na všetok tovar prichádzajúci do EÚ27. Ak subjekt
v týchto prípadoch nemohol dodržať príslušné lehoty, podanie predbežného colného
vyhlásenia o vstupe by sa malo prijať.
Ak bolo predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané pred dátumom vystúpenia na
colnom úrade prvého vstupu v EÚ27, pričom následné prístavy sa nachádzajú
v Spojenom kráľovstve a v EÚ27, a ak plavidlo po zastavení v prístave Spojeného
kráľovstva príde počnúc dátumom vystúpenia do následného prístavu EÚ27, musí sa
podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe na všetok tovar na plavidle.

16

Tovar a služby uvedené v článku 71 ods. 1 písm. b) CKÚ.

17

Príslušne rozčlenená hodnota podpôr sa musí pripočítať k cene, pokiaľ ich poskytuje priamo alebo nepriamo
kupujúci/dovozca na použitie v súvislosti s výrobou dovážaných výrobkov a ich predajom na vývoz, pokiaľ
ich hodnota nie je zahrnutá v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť.

18

Článok 105 DA CKÚ, zmenený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/334 z 19. decembra 2018
(Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 1).
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Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade odklonov. Tovar, na ktorý sa vzťahuje
predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané pred dátumom vystúpenia na colnom
úrade v Spojenom kráľovstve, bol odklonený a namiesto toho príde do EÚ27 počnúc
dátumom vystúpenia. V takom prípade systém predchádzajúce predbežné colné
vyhlásenie o vstupe po uplynutí 200 dní vymaže a toto vyhlásenie sa bude považovať
za nikdy nepodané, pričom hospodársky subjekt musí podať nové predbežné colné
vyhlásenie o vstupe pre tovar, ktorý vtedy vstúpil do EÚ27.
V osobitných prípadoch, keď tovar pred dátumom vystúpenia opustí Spojené
kráľovstvo a smeruje priamo do EÚ27, pričom príde na colné územie Únie počnúc
týmto dátumom, sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe nevyžaduje.

7.2

Dočasné uskladnenie tovaru
Povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie udelené colnými
orgánmi Spojeného kráľovstva stratia od dátumu vystúpenia v EÚ27 platnosť.
Povolenia udelené colnými orgánmi EÚ27, ktoré zahŕňajú možnosť prepraviť tovar do
priestorov na dočasné uskladnenie v Spojenom kráľovstve, sa budú musieť zmeniť,
aby sa takáto možnosť od dátumu vystúpenia vylúčila.
Ak sa tovar v dočasnom uskladnení, na ktoré sa vzťahuje povolenie na
prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie udelené colnými orgánmi
Spojeného kráľovstva, bude prepravovať medzi priestorom na dočasné uskladnenie
v Spojenom kráľovstve a druhým takýmto priestorom v EÚ27 a ak príde na hranicu
EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia, s týmto tovarom sa bude zaobchádzať ako
s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý vstupuje na colné územie Únie z tretej
krajiny. Ak tento tovar príde do EÚ27 ešte pred dátumom vystúpenia, ale jeho
preprava do priestorov na dočasné uskladnenie v EÚ27 má pokračovať počnúc
uvedeným dátumom, na túto prepravu sa nebude vzťahovať platné povolenie. Dočasné
uskladnenie tohto tovaru by sa preto malo skončiť pred dátumom vystúpenia (napr.
umiestnením tovaru do colného režimu alebo jeho spätným vývozom). Ak sa takéto
uvedenie do súladu neuskutoční, znamenalo by to nesplnenie povinností stanovených
v colných predpisoch týkajúcich sa vstupu tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, na colné
územie Únie, a preto sa bude uplatňovať článok 79 CKÚ, t. j. vznikne colný dlh
z dôvodu nesplnenia povinností. Pokiaľ ide o tovar v dočasnom uskladnení, na ktoré
sa vzťahuje povolenie udelené colnými orgánmi EÚ27 a ktorý sa k dátumu vystúpenia
nachádza v Spojenom kráľovstve, takýto tovar sa bude považovať za spätne vyvezený.

7.3

Colný status tovaru
Zaobchádzanie s tovarom Únie, ktorý sa prepravuje zo Spojeného kráľovstva ako
preprava v rámci Únie okolo dátumu vystúpenia, bude vo všeobecnosti závisieť od
toho, kedy tovar vstúpi na colné územie Únie: ak vstúpi do EÚ27 pred dátumom
vystúpenia, zachová si svoj colný status tovaru Únie; ak príde na vonkajšiu hranicu
EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia, bude sa s ním zaobchádzať ako s tovarom
akejkoľvek inej tretej krajiny.
V prípade tovaru Únie, ktorý sa prepravuje medzi dvoma miestami colného územia
Únie cez Spojené kráľovstvo, ak sa táto preprava začala ako preprava v rámci Únie,
dôkaz statusu Únie sa akceptuje, ak tento tovar po jeho preprave cez Spojené
kráľovstvo opätovne vstúpi na colné územie Únie až počnúc dátumom vystúpenia.
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Okrem toho sa budú vyžadovať aj všetky formality povinné pre tovar, ktorý opätovne
vstupuje na colné územie Únie, napr. predbežné colné vyhlásenie o vstupe.
Ak sa tovar Únie prepravuje letecky a bol naložený alebo preložený na letisku
Spojeného kráľovstva, aby bol zaslaný na letisko EÚ27, a ak sa prepravuje na
podklade jednotného prepravného dokladu podľa článku 119 ods. 2 písm. a) DA CKÚ
vydaného v Spojenom kráľovstve a ak prepravovaný tovar skutočne opustí letisko
Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia a príde na letisko EÚ27 k dátumu
vystúpenia, tento tovar si zachová svoj status tovaru Únie. V praxi to bude relevantné
iba v prípade lietadiel, ktoré opúšťajú letisko Spojeného kráľovstva v neskorých
hodinách pred 00:00 SEČ v dátum vystúpenia priamym letom na letisko EÚ27, na
ktoré prídu po 00:00 SEČ v dátum vystúpenia.
Ak sa tovar Únie prepravuje po mori na plavidle pridelenom na pravidelnú námornú
dopravu a toto plavidlo zastavilo počas prebiehajúcej plavby v prístave Spojeného
kráľovstva, pričom tento prístav Spojeného kráľovstva skutočne opustilo pred
dátumom vystúpenia a prišlo priamo do prístavu EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia, t.
j. bez zastavenia v akomkoľvek inom prístave na území mimo colného územia Únie
alebo v akomkoľvek slobodnom pásme v prístave Únie, a neuskutočnilo žiadne
prekládky tovaru na mori, tento tovar si zachová svoj status tovaru Únie.
Ak sa tovar Únie prepravuje po mori na plavidle, ktoré nie je plavidlom pravidelnej
námornej dopravy, a ak toto plavidlo skutočne opustí prístav Spojeného kráľovstva
pred dátumom vystúpenia a smeruje do prístavu EÚ27, do ktorého príde počnúc
dátumom vystúpenia, dôkaz colného statusu Únie sa akceptuje.
V prípadoch, keď sa cestné motorové vozidlá evidované v členskom štáte EÚ27
vracajú zo Spojeného kráľovstva a opätovne vstupujú na colné územie Únie, uplatňuje
sa článok 208 VA CKÚ. Na tovar v batožine prepravovanej cestujúcim, ktorý
prichádza zo Spojeného kráľovstva, sa uplatňuje článok 210 VA CKÚ. Ak sa obal so
statusom Únie vracia zo Spojeného kráľovstva počnúc dátumom vystúpenia, jeho
status Únie sa považuje za preukázaný v súlade s pravidlami stanovenými v článku
209 VA CKÚ.

7.4

Oslobodenie od dovozného cla
Vrátený tovar
Ak bol tovar Únie dočasne vyvezený zo Spojeného kráľovstva pred dátumom
vystúpenia a opätovne dovezený do EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia a ak boli
splnené podmienky stanovené v článku 203 CKÚ, tento tovar sa považuje za vrátený
tovar, a teda sa dováža s úplným oslobodením od cla.
Ak sa tovar Únie prepravil z EÚ27 do Spojeného kráľovstva pred dátumom
vystúpenia a ak sa takýto tovar prepravuje naspäť do EÚ27 počnúc dátumom
vystúpenia, mali by sa uplatňovať ustanovenia o vrátenom tovare uvedené v článku
203 CKÚ, pokiaľ hospodársky subjekt môže poskytnúť dôkaz o tom, že tovar Únie:
˗

bol prepravený do Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia a
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˗

sa vracia v nezmenenom stave v súlade s článkom 203 ods. 5 CKÚ a článkom
158 DA CKÚ.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva ako také sa však nesmie použiť ako osobitná
okolnosť na predĺženie trojročnej lehoty uvedenej v článku 203 ods. 1 CKÚ.
Dôkaz o tom, že tovar Únie bol prepravený do Spojeného kráľovstva pred dátumom
vystúpenia, by sa mal predložiť najmä v podobe príslušných prepravných dokladov,
v prípade potreby spolu s inými príslušnými dokladmi (napr. s nájomnou zmluvou).
V náležitých prípadoch sa môže požadovať dôkaz o tom, že stav tovaru sa nezmenil.
Nariadenie o oslobodení od cla
Pokiaľ ide o oslobodenie od cla pre osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa
z obvyklého bydliska v tretej krajine do Únie, v článku 5 nariadenia o oslobodení od
cla19 sa stanovuje, že na bezcolné zaobchádzanie sa vyžaduje obvyklé bydlisko mimo
colného územia Únie počas nepretržitého obdobia najmenej dvanástich mesiacov.
Pokiaľ ide o tento osobný majetok, ako aj o iné kategórie tovaru, na ktoré sa vzťahuje
nariadenie o oslobodení od cla, napr. tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia
manželstva podľa článku 12 nariadenia o oslobodení od cla, požadované obdobia,
napr. obdobie pobytu, môžu na účely uplatňovania uvedeného nariadenia zahŕňať aj
obdobie pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.

8.

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

8.1

Tranzit
Colný režim tranzit Únie/spoločný tranzitný režim
Od dátumu vystúpenia Spojené kráľovstvo pristúpi k Dohovoru o spoločnom
tranzitnom režime20 ako samostatná zmluvná strana, a ako zmluvná strana tohto
dohovoru teda bude môcť používať spoločný tranzitný režim a bude mať naďalej
prístup k novému počítačovému tranzitnému systému (NCTS). To znamená, že
tranzitné operácie prebiehajúce v čase vystúpenia sa budú ďalej viesť v NCTS.
Situácie, keď bol tovar prepustený do colného režimu tranzit v krajine EÚ27 alebo
v krajine spoločného tranzitného režimu alebo v Spojenom kráľovstve a keď sa
prepravuje do alebo zo Spojeného kráľovstva alebo cez Spojené kráľovstvo:
a) Tovar prepravovaný v rámci tranzitnej operácie z colného úradu odoslania v EÚ27
alebo v krajine spoločného tranzitného režimu na colný úrad určenia v Spojenom
kráľovstve
Ak je tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie v EÚ27 alebo do spoločného
tranzitného režimu v krajine spoločného tranzitného režimu s miestom určenia

19

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre
oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23).

20

Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2, naposledy zmenené rozhodnutím č. 1/2017 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2018, s. 1).
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v Spojenom kráľovstve a tento tovar sa počnúc dátumom vystúpenia ešte nachádza
v EÚ27, uvedený colný režim tranzit Únie bude pokračovať ako spoločný tranzitný
režim v Spojenom kráľovstve. Colný úrad vstupu v Spojenom kráľovstve bude plniť
úlohu colného úradu tranzitu, t. j. požiada colný úrad odoslania o príslušné údaje
a vykoná všetky úlohy colného úradu tranzitu. Na vonkajšej hranici EÚ27 sa musí
podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe na účely bezpečnosti a ochrany, pokiaľ sa
údaje potrebné na analýzu rizika na účely bezpečnosti a ochrany už neposkytli spolu
s tranzitným vyhlásením alebo pokiaľ sa na základe CKÚ neupúšťa od povinnosti
podať vyhlásenie pred výstupom.
Ak sa tovar počnúc dátumom vystúpenia už nachádza v Spojenom kráľovstve, tranzit
bude pokračovať do colného úradu určenia.
b) Tovar prepravovaný v rámci tranzitnej operácie z colného úradu odoslania
v Spojenom kráľovstve do colného úradu určenia v EÚ27 alebo v krajine
spoločného tranzitného režimu
Ak je tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie v Spojenom kráľovstve
s miestom určenia v EÚ27 alebo v krajine spoločného tranzitného režimu a tento tovar
sa počnúc dátumom vystúpenia ešte nachádza v Spojenom kráľovstve, uvedený colný
režim tranzit Únie bude pokračovať ako spoločný tranzitný režim na miesto určenia
v EÚ27 alebo v krajine spoločného tranzitného režimu. Colný úrad vstupu v EÚ27
bude plniť úlohu colného úradu tranzitu, t. j. požiada colný úrad odoslania o príslušné
údaje a vykoná všetky úlohy colného úradu tranzitu. Na vonkajšej hranici EÚ27 sa
musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe na účely bezpečnosti a ochrany,
pokiaľ sa údaje potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe už neposkytli
v tranzitnom vyhlásení alebo pokiaľ sa na základe CKÚ od povinnosti podať
predbežné colné vyhlásenie o vstupe neupúšťa.
Ak sa tovar počnúc dátumom vystúpenia už nachádza v EÚ27, uvedený tranzitný
režim pokračuje na miesto určenia v EÚ27 alebo v krajine spoločného tranzitného
režimu.
c) Tovar prepravovaný v rámci tranzitnej operácie cez Spojené kráľovstvo
Ak sa tovar prepravuje medzi colným úradom odoslania v členskom štáte EÚ27 alebo
v krajine spoločného tranzitného režimu cez Spojené kráľovstvo na colný úrad určenia
v členskom štáte EÚ27 alebo v krajine spoločného tranzitného režimu a ak sa tento
tovar počnúc dátumom vystúpenia ešte nachádza v EÚ27 alebo v krajine spoločného
tranzitného režimu, uvedený tranzitný režim bude v Spojenom kráľovstve pokračovať
ako spoločný tranzitný režim. Colný úrad vstupu v Spojenom kráľovstve, resp. colný
úrad vstupu v príslušnom členskom štáte, v ktorom prepravovaný tovar opätovne
vstúpi na colné územie Únie, budú plniť úlohu colných úradov tranzitu. Požiadajú
colný úrad odoslania o príslušné údaje a vykonajú všetky úlohy colného úradu
tranzitu. Pri opustení územia EÚ27 (pred vstupom do Spojeného kráľovstva) sa musí
podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe, pokiaľ sa údaje potrebné na analýzu
rizika na účely bezpečnosti a ochrany už neposkytli v tranzitnom vyhlásení alebo
pokiaľ sa na základe CKÚ neupúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom.
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Ak sa tovar prepravoval cez Spojené kráľovstvo a pred dátumom vystúpenia opätovne
vstúpil na colné územie EÚ27 alebo krajiny spoločného tranzitného režimu, táto
tranzitná operácia bude pokračovať až do miesta určenia.
Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje tranzitné vyhlásenie, prepravuje v čase vystúpenia
cez Spojené kráľovstvo alebo sa prepravoval cez Spojené kráľovstvo a opustil ho, ale
do momentu vystúpenia ešte opätovne nevstúpil na colné územie EÚ27, colný úrad
vstupu do EÚ27 bude konať ako colný úrad tranzitu. Požiada colný úrad odoslania
o príslušné údaje a vykoná všetky úlohy colného úradu tranzitu. Na vonkajšej hranici
EÚ27 sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, pokiaľ sa údaje potrebné
pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe už neposkytli v tranzitnom vyhlásení alebo
pokiaľ sa na základe CKÚ od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe
neupúšťa.
Počas obdobia maximálne jedného roka po pristúpení Spojeného kráľovstva
k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime môžu colné orgány naďalej prijímať
existujúce formuláre záväzkov ručiteľa a potvrdení o záruke21 s výhradou potrebných
geografických úprav vykonaných ručne a schválených ručiteľom (v prípade záväzkov
ručiteľa) alebo samotnými colnými orgánmi (v prípade potvrdení o záruke). Do konca
uvedeného obdobia musí držiteľ daného režimu predložiť nový záväzok podľa
pozmeneného vzoru.
Ak boli začaté pátracie konania alebo postupy vyberania, ktoré sa v čase vystúpenia
nedokončili, pokračujú v systéme NCTS.
Elektronický prepravný doklad používaný ako tranzitné vyhlásenie na tovar
prepravovaný letecky alebo po mori
Ak sa tovar umiestni v EÚ27 alebo v krajine spoločného tranzitného režimu do
colného režimu tranzit na základe elektronického prepravného dokladu s miestom
určenia v Spojenom kráľovstve a ak tovar nepríde do Spojeného kráľovstva pred
dátumom vystúpenia, tento režim bude od uvedeného dátumu pokračovať ako
spoločný tranzitný režim na základe elektronického prepravného dokladu až po letisko
príchodu v Spojenom kráľovstve.
Ak sa tovar v Spojenom kráľovstve umiestni do colného režimu tranzit na základe
elektronického prepravného dokladu s miestom určenia v EÚ27 alebo v krajine
spoločného tranzitného režimu a ak tovar nepríde do EÚ27 alebo do krajiny
spoločného tranzitného režimu pred dátumom vystúpenia, tento režim bude od
uvedeného dátumu pokračovať až na letisko v EÚ27 alebo v krajine spoločného
tranzitného režimu.
Ak sa tovar prepravuje po mori medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ27 v rámci
colného režimu tranzit na základe elektronického prepravného dokladu a plavidlo
pravidelnej námornej dopravy opustilo prístav Spojeného kráľovstva pred dátumom
vystúpenia a počnúc dátumom vystúpenia prišlo priamo do EÚ27, t. j. bez zastavenia
v akomkoľvek inom prístave na území mimo colného územia Únie alebo
v akomkoľvek slobodnom pásme v prístave Únie, a ak neuskutočnilo žiadne prekládky
21

Prílohy 32-01, 32-02 a 32-03 a kapitoly VI a VII časti II prílohy 72-04 k VA CKÚ.
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tovaru na mori, colný režim tranzit bude pokračovať až na jeho miesto určenia
v EÚ27.
Preprava tovaru v rámci operácií TIR
Spojené kráľovstvo (rovnako ako všetky ostatné členské štáty) je už dnes samostatnou
zmluvnou stranou Dohovoru TIR22. Od dátumu vystúpenia, keďže colné územie
Spojeného kráľovstva už nebude súčasťou colného územia Únie, sa na operácie TIR
budú uplatňovať formality na hranici. Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo bude mať
prístup do NCTS ako zmluvná strana Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, tento
prístup nezahŕňa používanie NCTS pre operácie TIR.
a) Tovar prepravovaný v rámci operácie TIR z colného úradu odoslania/vstupu
v EÚ27 na colný úrad určenia/výstupu v Spojenom kráľovstve
Ak sa tovar umiestni do režimu TIR v EÚ27 s miestom určenia/výstupu v Spojenom
kráľovstve a tento tovar sa počnúc dátumom vystúpenia ešte nachádza v EÚ27,
uvedený režim TIR sa skončí, pokiaľ ide o územie Únie, najneskôr na colnom úrade
fyzického výstupu z EÚ27. Tento úrad sa stane colným úradom určenia/výstupu.
Požiada colný úrad odoslania o príslušné údaje a vykoná všetky úlohy colného úradu
určenia/výstupu23. Na výstup tovaru na vonkajšej hranici EÚ27 sa musí podať
predbežné colné vyhlásenie o výstupe, pokiaľ sa údaje potrebné na analýzu rizika na
účely bezpečnosti a ochrany už neposkytli alebo pokiaľ sa na základe CKÚ neupúšťa
od povinnosti podávať vyhlásenie pred výstupom.
Ak sa tovar počnúc dátumom vystúpenia už nachádza v Spojenom kráľovstve alebo už
ho opustil, ale ešte neprišiel do Spojeného kráľovstva, na prepravu TIR sa budú
vzťahovať colné predpisy Spojeného kráľovstva a Dohovor TIR. Colný úrad
určenia/výstupu Spojeného kráľovstva však nebude môcť zaslať žiadne správy
týkajúce sa TIR v systéme NCTS colnému úradu odoslania/vstupu, ktorý sa nachádza
v EÚ27, a preto tento úrad nebude môcť ukončiť uvedené operácie TIR v NCTS
pomocou obvyklých elektronických správ. Držitelia tohto režimu budú preto musieť
predložiť alternatívny dôkaz o ukončení režimu TIR a colný úrad bude musieť skončiť
a ukončiť operáciu manuálne.
b) Tovar prepravovaný v rámci operácie TIR z colného úradu odoslania/vstupu
v Spojenom kráľovstve na colný úrad určenia/výstupu v EÚ27
Ak je tovar umiestnený do režimu TIR v Spojenom kráľovstve s miestom určenia
v EÚ27 a tento tovar sa počnúc dátumom vystúpenia ešte nachádza v Spojenom
kráľovstve, preprava TIR nemôže pokračovať na miesto určenia v EÚ27. Keď tovar
príde na colný úrad na vonkajšej hranici EÚ27, s operáciou sa bude zaobchádzať ako
s akoukoľvek operáciou TIR prichádzajúcou z tretej krajiny a budú sa uplatňovať
formality stanovené pre daný tovar24. Pri vstupe do EÚ27 na hranici Spojeného
22

Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR, podpísaný 14. novembra 1975
v Ženeve (Ú. v. ES L 252, 14.9.1978, s. 2).
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Predovšetkým úlohy stanovené v článkoch 278 a 279 VA CKÚ.

24

Príručka TIR oddiel 1.2; články 273, 275 a 276 VA CKÚ; článok 184 DA CKÚ; Dohovor TIR, príloha 10
bod 4; Dohovor TIR, článok 19 a príloha 2.
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kráľovstva a EÚ27 sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, pokiaľ sa
údaje potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe už neposkytli alebo pokiaľ sa
na základe CKÚ od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe
neupúšťa. V systéme NCTS sa tranzitný režim, ktorý sa začal v Spojenom kráľovstve,
nemôže uzavrieť pomocou obvyklých správ o výmene informácií, Spojené kráľovstvo
ho bude musieť odpísať manuálne. Subjekt musí požiadať o novú prepravu TIR
v NCTS u colného úradu na vonkajšej hranici EÚ27, ktorý bude konať ako colný úrad
odoslania/vstupu pre túto operáciu TIR v rámci EÚ.
Ak je tovar umiestnený do režimu TIR v Spojenom kráľovstve s miestom určenia
v EÚ27 a tento tovar sa počnúc dátumom vystúpenia už nachádza v EÚ27, táto
preprava TIR môže pokračovať na miesto určenia v EÚ27. Keď tovar príde na colný
úrad určenia/výstupu, s operáciou sa bude zaobchádzať ako s akoukoľvek inou
operáciou TIR.
c) Tovar prepravovaný v rámci operácie TIR cez Spojené kráľovstvo
Ak sa tovar prepravuje medzi colným úradom odoslania/vstupu v členskom štáte
EÚ27 cez Spojené kráľovstvo na colný úrad určenia/výstupu v členskom štáte EÚ27
a tento tovar sa pred prepravením cez Spojené kráľovstvo ešte nachádza v EÚ27,
uplatňuje sa tento postup: počnúc dátumom vystúpenia sa tento režim TIR skončí
najneskôr na colnom úrade výstupu z EÚ27. Tento úrad sa potom stane colným
úradom určenia/výstupu. „Nový“ colný úrad určenia/výstupu požiada colný úrad
odoslania o príslušné údaje a vykoná všetky úlohy colného úradu určenia/výstupu. Na
výstup tovaru na vonkajšej hranici EÚ27 sa musí podať predbežné colné vyhlásenie
o výstupe, pokiaľ sa údaje potrebné na analýzu rizika na účely bezpečnosti a ochrany
už neposkytli alebo pokiaľ sa na základe CKÚ neupúšťa od povinnosti podávať
vyhlásenie pred výstupom.
Ak sa tovar prepravoval cez Spojené kráľovstvo a pred dátumom vystúpenia opätovne
vstúpil na colné územie EÚ27, táto preprava TIR môže pokračovať až do miesta
určenia.
Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje karnet TIR, prepravuje cez Spojené kráľovstvo
v čase vystúpenia, uplatňuje sa tento postup: s tovarom prichádzajúcim na vonkajšiu
hranicu EÚ27 sa bude musieť zaobchádzať ako s akoukoľvek inou prepravou TIR
prichádzajúcou z tretej krajiny a budú sa uplatňovať formality stanovené pre daný
tovar. Pred opätovným vstupom na colné územie EÚ27 na hranici Spojené
kráľovstvo/EÚ27 sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, pokiaľ sa údaje
potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe už neposkytli alebo pokiaľ sa na
základe CKÚ od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe neupúšťa.
Režim TIR, ktorý sa začal v príslušnom členskom štáte EÚ27, by však v systéme
NCTS mohol pokračovať.

8.2

Osobitné colné režimy iné ako tranzit
Colné uskladňovanie:
Od dátumu vystúpenia prestanú v EÚ27 platiť povolenia Spojeného kráľovstva na
colné uskladňovanie vrátane tých, ktoré umožňujú prepravu tovaru medzi rôznymi
colnými skladmi. To isté sa vzťahuje aj na povolenia na prepravu tovaru z priestorov
18

na colné uskladňovanie nachádzajúcich sa v EÚ27 do priestorov na colné
uskladňovanie nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve, ktoré sú uvedené
v povoleniach na colné uskladňovanie udelených colnými orgánmi EÚ27 (pozri
článok 179 ods. 3 DA CKÚ).
Ak tovar uskladnený v colnom sklade Spojeného kráľovstva vstúpi počnúc dátumom
vystúpenia do EÚ27, musí splniť colné formality stanovené v CKÚ pre tovar, ktorý
nie je tovarom Únie, vstupujúci na colné územie Únie z územia mimo colného územia
Únie (t. j. predbežné colné vyhlásenie o vstupe, vyhlásenie na dočasné uskladnenie
a colné vyhlásenie).
Ak sa tovar bude prepravovať medzi colným skladom v Spojenom kráľovstve
a druhým colným skladom v EÚ27 a tento tovar príde do EÚ27 krátko pred dátumom
vystúpenia, ale už nestihne prísť na miesto určenia, a ak bude pokračovať v preprave
v EÚ27, od uvedeného dátumu sa na tento tovar nevzťahuje povolenie platné v EÚ27.
Dotknutý hospodársky subjekt by mal preto tento režim pred dátumom vystúpenia
ukončiť (napr. umiestnením tovaru do nasledujúceho colného režimu). Takýmto
nasledujúcim colným režimom môže byť aj colné uskladňovanie pod podmienkou, že
sa na tovar vzťahuje platné povolenie, ktoré udelili colné orgány EÚ27. Ak sa takéto
uvedenie do súladu neuskutoční, dotknutý tovar by nespĺňal povinnosti stanovené
v colných predpisoch týkajúce sa uskladňovania takéhoto tovaru na colnom území
Únie, a preto sa bude uplatňovať článok 79 CKÚ, t. j. vznikne colný dlh z dôvodu
nesplnenia povinností.
Ak tovar umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie a nachádzajúci sa
v EÚ27 vstúpi pred dátumom vystúpenia do Spojeného kráľovstva (t. j. pretože táto
preprava bola povolená colnými orgánmi) a ak sa takýto tovar nachádza počnúc
dátumom vystúpenia v Spojenom kráľovstve, colný režim colné uskladňovanie sa
bude považovať za ukončený (t. j. tovar by sa považoval za prepravený z colného
územia Únie). Dotknutý hospodársky subjekt by mal na žiadosť colných orgánov
poskytnúť dôkaz o tom, že tovar vstúpil do Spojeného kráľovstva pred dátumom
vystúpenia (napr. prepravný doklad).
Slobodné pásma
Ak tovar umiestnený do colného režimu slobodné pásmo v Spojenom kráľovstve
vstúpi počnúc dátumom vystúpenia do EÚ27, musí splniť colné formality stanovené
v CKÚ pre tovar, ktorý nie je tovarom Únie, vstupujúci na colné územie Únie
z územia mimo colného územia Únie (t. j. predbežné colné vyhlásenie o vstupe,
vyhlásenie na dočasné uskladnenie a colné vyhlásenie).
Dočasné použitie
Všetky povolenia na umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie, ktoré
udelili colné orgány Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia, prestanú platiť
v EÚ27 od uvedeného dátumu. Colný režim pre tovar, ktorý je prepravovaný do EÚ27
na základe takýchto povolení podľa článku 219 CKÚ a ktorý sa nachádza v EÚ27
počnúc dátumom vystúpenia, by mal byť pred uvedeným dátumom ukončený, čiže
tovar musí byť a) spätne vyvezený, b) umiestnený do nasledujúceho colného režimu,
c) zničený bez toho, aby po ňom zostal odpad, alebo d) prenechaný v prospech štátu.
Takýmto nasledujúcim colným režimom môže byť aj dočasné použitie pod
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podmienkou, že sa na tovar vzťahuje platné povolenie, ktoré udelili colné orgány
EÚ27. Ak sa uvedený colný režim takto neukončí, dotknutý tovar by nespĺňal
povinnosti stanovené v colných predpisoch týkajúcich sa dočasného použitia takéhoto
tovaru na colnom území Únie, a preto sa bude uplatňovať článok 79 CKÚ, t. j. vznikne
colný dlh z dôvodu nesplnenia povinností.
Ak sa tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie, na ktorý sa vzťahuje
povolenie udelené pred dátumom vystúpenia orgánmi EÚ27, nachádza počnúc
uvedeným dátumom na colnom území Spojeného kráľovstva a prepravuje sa zo
Spojeného kráľovstva do EÚ27, musí splniť colné formality stanovené v CKÚ pre
tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie z územia mimo colného územia Únie (t. j.
predbežné colné vyhlásenie o vstupe, vyhlásenie na dočasné uskladnenie a colné
vyhlásenie).
Ak sa tovar umiestnený v EÚ27 do colného režimu dočasné použitie prepraví pred
dátumom vystúpenia do Spojeného kráľovstva a ak sa tento tovar nachádza počnúc
dátumom vystúpenia v Spojenom kráľovstve, colný režim dočasné použitie sa bude
považovať za ukončený (t. j. tovar by sa považoval za prepravený z colného územia
Únie). Dotknutý hospodársky subjekt by mal na žiadosť colných orgánov poskytnúť
dôkaz o tom, že tovar vstúpil do Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia
(napr. prepravný doklad).
Konečné použitie
Všetky povolenia na umiestnenie tovaru do colného režimu konečné použitie, ktoré
udelili colné orgány Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia, prestanú platiť
v EÚ27 od uvedeného dátumu. Colný režim pre tovar, na ktorý sa vzťahujú uvedené
povolenia a ktorý sa nachádza v EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia, by mal byť pred
uvedeným dátumom ukončený, čiže tovar musí byť a) prepravený z colného územia
Únie, b) použitý na účely stanovené na uplatnenie oslobodenia od cla alebo zníženej
colnej sadzby, c) zničený s tým alebo bez toho, že po ňom zostane odpad, alebo d)
prenechaný v prospech štátu. To isté sa uplatňuje v prípade povolení na prevod práv
a povinností a na prepravu tovaru, ako sa stanovuje v článkoch 218 a 219 CKÚ. Ak sa
colný režim uvedeným spôsobom neukončí, dotknutý tovar by nespĺňal povinnosti
stanovené v colných predpisoch týkajúcich sa konečného použitia takéhoto tovaru na
colnom území Únie, a preto sa bude uplatňovať článok 79 CKÚ, t. j. vznikne colný dlh
z dôvodu nesplnenia povinností.
Ak sa tovar umiestnený pred dátumom vystúpenia do colného režimu konečné
použitie nachádza počnúc uvedeným dátumom na colnom území Spojeného
kráľovstva a odtiaľ sa prepravuje do EÚ27, musí splniť colné formality uplatniteľné
na tovar akejkoľvek inej tretej krajiny (t. j. predbežné colné vyhlásenie o vstupe,
vyhlásenie na dočasné uskladnenie a colné vyhlásenie).
Ak sa tovar umiestnený v EÚ27 do colného režimu konečné použitie prepraví pred
dátumom vystúpenia do Spojeného kráľovstva a ak sa tento tovar nachádza počnúc
dátumom vystúpenia v Spojenom kráľovstve, colný režim konečné použitie sa bude
považovať za ukončený (t. j. tovar by sa považoval za prepravený z colného územia
Únie). Dotknutý hospodársky subjekt by mal na žiadosť colných orgánov poskytnúť
dôkaz o tom, že tovar vstúpil do Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia
(napr. prepravný doklad).
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Aktívny zušľachťovací styk
Všetky povolenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací
styk, ktoré udelili colné orgány Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia,
prestanú platiť v EÚ27 od uvedeného dátumu. Colný režim pre tovar, ktorý je
prepravovaný do EÚ27 na základe takýchto povolení podľa článku 219 CKÚ a ktorý
sa nachádza v EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia, by mal byť pred uvedeným
dátumom ukončený, čiže tovar musí byť a) spätne vyvezený, b) umiestnený do
nasledujúceho colného režimu, c) zničený bez toho, aby po ňom zostal odpad, alebo d)
prenechaný v prospech štátu. Takýmto ďalším colným režimom môže byť aj aktívny
zušľachťovací styk pod podmienkou, že sa na tovar vzťahuje platné povolenie, ktoré
udelili colné orgány EÚ27. Ak sa uvedený colný režim neukončí, dotknutý tovar by
nespĺňal povinnosti stanovené v colných predpisoch týkajúcich sa zušľachťovania
takéhoto tovaru na colnom území Únie, a preto sa bude uplatňovať článok 79 CKÚ, t.
j. vznikne colný dlh z dôvodu nesplnenia povinností.
Ak sa tovar umiestnený pred dátumom vystúpenia do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk nachádza počnúc uvedeným dátumom na colnom území Spojeného
kráľovstva a prepravuje sa zo Spojeného kráľovstva do EÚ27, musí splniť colné
formality stanovené v CKÚ pre tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie z územia
mimo colného územia Únie (t. j. predbežné colné vyhlásenie o vstupe, vyhlásenie na
dočasné uskladnenie a colné vyhlásenie).
Pokiaľ ide o povolenia na aktívny zušľachťovací styk IM/EX udelené colnými
orgánmi Spojeného kráľovstva, ak sa náhradný tovar vyvezie pred dátumom
vystúpenia, malo by ekvivalentné množstvo tovaru (suroviny) vstúpiť na colného
územie Únie s úplným oslobodením od dovozného cla pred dátumom vystúpenia.
V opačnom prípade, ak by náhradný tovar vstúpil na colné územie Únie počnúc
dátumom vystúpenia, zaobchádzalo by sa s ním ako s tovarom tretej krajiny, ktorý
vstupuje na územie EÚ, a uplatňovali by sa príslušné dovozné clá.
Ak sa tovar umiestnený v EÚ27 do colného režimu aktívny zušľachťovací styk
prepraví pred dátumom vystúpenia do Spojeného kráľovstva a ak sa tento tovar
nachádza počnúc dátumom vystúpenia v Spojenom kráľovstve, colný režim aktívny
zušľachťovací styk sa bude považovať za ukončený (t. j. tovar by sa považoval za
prepravený z colného územia Únie). Dotknutý hospodársky subjekt by mal na žiadosť
colných orgánov poskytnúť dôkaz o tom, že tovar vstúpil do Spojeného kráľovstva
pred dátumom vystúpenia (napr. prepravný doklad).
Pasívny zušľachťovací styk
Všetky povolenia na umiestnenie tovaru do colného režimu pasívny zušľachťovací
styk, ktoré udelili colné orgány Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia,
prestanú platiť v EÚ27 od uvedeného dátumu. Ak zušľachtené výrobky získané
z tovaru umiestneného do colného režimu pasívny zušľachťovací styk (povolenie
vydané orgánmi Spojeného kráľovstva) nevstúpili počnúc dátumom vystúpenia do
Spojeného kráľovstva, ale vstúpili do EÚ27, takéto zušľachtené výrobky musia spĺňať
colné formality stanovené v CKÚ pre tovar, ktorý nie je tovarom Únie, vstupujúci na
colné územie Únie. Takéto výrobky nemôžu využívať colný režim pasívny
zušľachťovací styk (t. j. dovozné clo sa nemôže vypočítať v súlade s článkom 86 ods.
5 CKÚ).
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Pokiaľ ide o povolenia na pasívny zušľachťovací styk IM/EX udelené colnými
orgánmi Spojeného kráľovstva, ak náhradný tovar vstúpi na colné územie Únie pred
dátumom vystúpenia, malo by sa ekvivalentné množstvo tovaru (suroviny) vyviezť
v lehote stanovenej v povolení. Ak sa takýto vývoz neuskutoční, znamenalo by to
nesplnenie povinností stanovených v colných predpisoch týkajúcich sa colného režimu
pasívny zušľachťovací styk, a preto sa bude uplatňovať článok 79 CKÚ, t. j. vznikne
colný dlh z dôvodu nesplnenia povinností.

9.

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

9.1

Vyhlásenie pred výstupom
Vyhlásenie pred výstupom má podľa článku 263 ods. 3 CKÚ formu i) colného
vyhlásenia v prípade tovaru, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie; ii)
vyhlásenia o spätnom vývoze, alebo iii) predbežného colného vyhlásenia o výstupe.
Vo väčšine prípadov sa colné vyhlásenie pred výstupom poskytne vo forme colného
vyhlásenia.
Ak pred dátumom vystúpenia bolo podané vyhlásenie pred výstupom a v príslušných
prípadoch bol tovar prepustený v Spojenom kráľovstve a ak daný tovar počnúc
dátumom vystúpenia vstúpi do EÚ27, aby cez EÚ27 vystúpil, toto vyhlásenie nebude
platné a pre tento tovar sa bude vyžadovať nové vyhlásenie pred výstupom vo forme
vyhlásenia o spätnom vývoze alebo predbežného colného vyhlásenia o výstupe, ktoré
sa musí podať v lehotách stanovených v DA CKÚ25.

9.2

Vývoz a spätný vývoz
Ak má tovar Únie vstúpiť z EÚ27 do Spojeného kráľovstva a hospodársky subjekt
nemá vedomosť o tom, či sa tovar prepraví z EÚ27 pred dátumom vystúpenia, takýto
tovar sa od dátumu vystúpenia môže umiestniť iba do colného režimu vývoz na
ktoromkoľvek určenom colnom úrade v EÚ27.
a) Vývoz z EÚ27 s prepravou cez Spojené kráľovstvo alebo s colným úradom
výstupu v Spojenom kráľovstve
Ak bol tovar prepustený na vývoz z EÚ27 pred dátumom vystúpenia a prepravuje sa
na colný úrad výstupu v Spojenom kráľovstve alebo sa prepravuje cez Spojené
kráľovstvo na ceste na colný úrad výstupu v inom členskom štáte EÚ27, existujú tieto
možné scenáre:
i.

25

Ak sa tovar na ceste na colný úrad výstupu v Spojenom kráľovstve nachádza
počnúc dátumom vystúpenia ešte v EÚ27, pôvodne predpokladaný colný úrad
výstupu sa musí nahradiť colným úradom výstupu nachádzajúcim sa na hranici
EÚ27 [odklon vývoznej prepravy sa vykoná v systéme kontroly vývozu (ďalej
len „ECS“)]. Tento colný úrad potvrdí fyzický výstup tovaru a zašle príslušnú
správu colnému úradu vývozu. To isté sa vzťahuje aj na tovar, ktorý je na ceste

Článok 244 DA CKÚ, zmenený delegovaným nariadením Komisie XXX (EÚ) 2019/334 z 19. decembra
2018 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 1).
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na colný úrad výstupu v EÚ27 a ktorý sa pred prepravou cez Spojené
kráľovstvo ešte nachádza na colnom území Únie.
ii.

Ak sa tovar na ceste na colný úrad výstupu v Spojenom kráľovstve počnúc
dátumom vystúpenia už nachádza v Spojenom kráľovstve, Spojené kráľovstvo
nebude môcť prostredníctvom ECS zasielať žiadne správy, ktorými by
potvrdilo fyzický výstup tovaru. Colný úrad vývozu nachádzajúci sa v EÚ27
bude musieť v ECS uzavrieť prepravu na základe alternatívneho dôkazu.
Hospodárske subjekty musia colnému úradu vývozu poskytnúť alternatívne
dôkazy, aby mohol uzavrieť prepravu.

iii.

Ak sa tovar už prepravil cez Spojené kráľovstvo na ceste na colný úrad
výstupu nachádzajúci sa v inom členskom štáte, prebiehajúci režim nebude
nijako ovplyvnený (t. j. bude to stále colný úrad výstupu na vonkajšej hranici
EÚ27, ktorý potvrdí fyzický výstup tovaru colnému úradu vývozu).

b) Vývoz zo Spojeného kráľovstva s colným úradom výstupu nachádzajúcim sa
v EÚ27

10.

iv.

Ak sa tovar prepustený na vývoz zo Spojeného kráľovstva s colným úradom
výstupu v EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia ešte nachádza v Spojenom
kráľovstve, bude pri výstupe zo Spojeného kráľovstva podliehať colným
postupom Spojeného kráľovstva. Keď tento tovar vstúpi na colné územie Únie
počnúc dátumom vystúpenia, bude sa s ním zaobchádzať ako s tovarom
akejkoľvek inej tretej krajiny, t. j. musí sa podať predbežné colné vyhlásenie
o vstupe v mieste prvého vstupu do EÚ27, tovar sa bude musieť dočasne
uskladniť a na to, aby sa dostal na colný úrad výstupu, ho možno umiestniť do
colného režimu vonkajší tranzit. Keď sa tovar dostane na colný úrad výstupu
EÚ27, potom by sa malo na tomto colnom úrade výstupu EÚ27 podať
oznámenie o spätnom vývoze, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo predbežné
colné vyhlásenie o výstupe.

v.

Ak sa tovar prepustený na vývoz v Spojenom kráľovstve cez colný úrad
výstupu EÚ27 počnúc dátumom vystúpenia už nachádza v EÚ27 a dostane sa
na plánovaný colný úrad výstupu EÚ27, uvedený colný úrad nebude schopný
potvrdiť fyzický výstup tovaru colnému úradu vývozu Spojeného kráľovstva,
keďže Spojené kráľovstvo bude od dátumu vystúpenia odpojené od ECS.
Uvedený colný úrad výstupu by mal na žiadosť hospodárskeho subjektu vydať
dôkaz o výstupe (napr. vo forme potvrdenia sprievodného dokladu pri vývoze).

KONTROLY TÝKAJÚCE SA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, BEZPEČNOSTI,
ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

COLNÉ

Bezpečnosť, zdravie a životné prostredie
Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby bol tovar dovážaný do EÚ, tovar v tranzite alebo
tovar vyvážaný z EÚ v súlade s viacerými predpismi v oblasti bezpečnosti, zdravia
a životného prostredia. Je úlohou colných orgánov kontrolovať, či tovar vstupujúci do
EÚ alebo opúšťajúci EÚ spĺňa všetky uvedené predpisy. Od dátumu vystúpenia bude
tovar vstupujúci na colné územie Únie zo Spojeného kráľovstva alebo prepravovaný
z colného územia Únie do Spojeného kráľovstva podliehať týmto predpisom.
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Kontroly dodržiavania týchto predpisov môžu zahŕňať kontroly dokladov, pokiaľ ide
o dovozné/vývozné licencie pre určitý tovar, ako aj fyzické kontroly tovaru,
a predpokladajú úzku spoluprácu a koordináciu s príslušnými orgánmi, ktoré sú
zodpovedné za správne uplatňovanie príslušných legislatívnych požiadaviek.
Treba zdôrazniť, že colné orgány prepustia tovar len vtedy, keď zodpovedajúci
príslušný orgán dokončí svoje kontroly a keď sa to bolo colným orgánom oznámené
zavedenými postupmi (napr. povoleniami, licenciami, elektronickým systémom na
prenos údajov medzi colnými orgánmi a príslušným orgánom atď.).
Dovozné/vývozné licencie pre určitý tovar
Hospodárskym subjektom zúčastňujúcim sa na zasielaní tovaru, na ktorý sa vzťahujú
dovozné/vývozné licencie alebo na ktorý by sa dovozné/vývozné licencie mohli
vzťahovať od dátumu vystúpenia, sa pripomínajú právne následky, ktoré treba
zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou. Mali by potvrdiť, že ich
tovar spĺňa všetky povinnosti týkajúce sa licencií, aby sa pripravili na možné zmeny
v prípade vystúpenia bez dohody.
Ďalšie podrobnosti o dôsledkoch vystúpenia v oblasti dovozných/vývozných licencií
pre určitý tovar možno nájsť v „Oznámení zainteresovaným stranám – Vystúpenie
Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti dovozných/vývozných licencií pre
určitý tovar“ uverejnenom 25. januára 201826 a v oznámeniach o pripravenosti podľa
jednotlivých odvetví, ako je „Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie
Spojeného kráľovstva a právo EÚ v oblasti odpadov“27, „Oznámenie zainteresovaným
stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti vývozu a dovozu
nebezpečných chemikálií“28 a „Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie
Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti obchodovania s chránenými druhmi
voľne žijúcich živočíchov a rastlín“29. Všetky oznámenia o pripravenosti sú
k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na webových stránkach Komisie
o pripravenosti na brexit30. Komisia 19. decembra 2018 prijala návrh nariadenia31,
ktorým by sa Spojené kráľovstvo pridalo do zoznamu tretích krajín, na ktoré sa
vzťahuje všeobecné povolenie EÚ 001, ktorým sa rušia požiadavky na individuálne
licencie pri obchodovaní s položkami s dvojakým použitím.
Práva duševného vlastníctva
Pokiaľ ide o presadzovanie práv duševného vlastníctva, od dátumu vystúpenia sa
pravidlá EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi,
a najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013
26

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156568.pdf

27

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_en_0.pdf

28

[to be added – will be finalised shortly]

29

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trade_in_protected_species_en.pdf

30

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

31

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1550165775514&uri=CELEX:52018PC0891
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o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, už nebudú vzťahovať na
Spojené kráľovstvo. Ďalšie podrobnosti o dôsledkoch vystúpenia, najmä pokiaľ ide
o podávanie a platnosť žiadostí o prijatie opatrenia na úrovni Únie, možno nájsť
v „Oznámení pre zainteresované strany – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá
EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi“32.
Drogové prekurzory
Vzhľadom na právne predpisy EÚ, ktorými sa stanovujú pravidlá monitorovania
obchodu medzi EÚ a tretími krajinami, a teda na nariadenie Rady (ES) č. 111/2005
o drogových prekurzoroch33, budú niektoré subjekty pri obchodovaní so Spojeným
kráľovstvom musieť mať licenciu/registráciu a pre určité transakcie budú potrebovať
dovozné/vývozné povolenia.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

32

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-ip-enforcementfinal_en.pdf

33

Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2001, s. 1.
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