EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE DANE A COLNÚ ÚNIU

V Bruseli 11. marca 2019

USMERNENIE
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ASPEKTY SPOTREBNÝCH DANÍ VO VZŤAHU
K PREPRAVE TOVARU, KTORÁ BUDE PREBIEHAŤ K DÁTUMU VYSTÚPENIA

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 pravidlá Únie v oblasti
spotrebných daní. So Spojeným kráľovstvom sa od daného dátumu bude zaobchádzať
ako s ktoroukoľvek inou treťou krajinou a budú sa naň uplatňovať príslušné pravidlá
v oblasti spotrebných daní. Spojené kráľovstvo už nebude mať prístup ani
k informačným systémom EÚ pre spotrebné dane.
Toto usmernenie sprevádza dôsledkami týchto skutočností pre vnútroúniovú cezhraničnú
prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ27,
ktorá sa začala pred dátumom vystúpenia a skončí po ňom. Tento dokument sa vzťahuje
aj na príslušné súvislosti (napr. registráciu a povolenia hospodárskych subjektov,
administratívnu spoluprácu).
Tento dokument by sa mal vykladať v spojení s usmernením o colných záležitostiach4.
Cezhraničná vnútroúniová preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podlieha
podmienkam a postupom uvedeným v smernici 2008/118/ES a súvisiacich vykonávacích
nariadeniach. Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa môže prepravovať v režime
pozastavenia dane alebo keď je už uvedený do daňového voľného obehu („daň bola
zaplatená“). V prvom prípade (pozastavenie dane) musia mať hospodárske subjekty
registráciu a povolenie; navyše postupy sú počítačové a podporované celoeurópskymi
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V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa Európska rada po dohode so Spojeným
kráľovstvom môže jednomyseľne rozhodnúť, že sa zmluvy prestanú uplatňovať k neskoršiemu dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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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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Pozri aj „oznámenia pre zainteresované strany“ v oblasti colných predpisov EÚ, ktoré uverejnili
útvary
Komisie
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparednessnotices_en#tradetaxud).

informačnými systémami EMCS5 na kontrolu prepravy a SEED6 na registráciu
hospodárskych subjektov podliehajúcich spotrebnej dani.
Vystúpenie Spojeného kráľovstva môže mať vplyv na hospodárske subjekty zapojené do
cezhraničnej vnútroúniovej prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do a zo
Spojeného kráľovstva a cez Spojené kráľovstvo. Najmä odosielatelia, príjemcovia
a ručitelia by sa mali pripraviť na vystúpenie Spojeného kráľovstva bez dohody
o vystúpení a preskúmať svoje nové povinnosti a záväzky k dátumu vystúpenia.
1.

PREHĽAD

DÔSLEDKOV VYSTÚPENIA
V OBLASTI SPOTREBNÝCH DANÍ

1.1.

SPOJENÉHO

KRÁĽOVSTVA BEZ DOHODY

Všeobecné zásady
Tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý vstúpi zo Spojeného kráľovstva na
územie podliehajúce spotrebnej dani EÚ alebo je odoslaný alebo prepravený
z územia podliehajúceho spotrebnej dani EÚ do Spojeného kráľovstva, sa
bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani
v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008
o všeobecnom systéme spotrebných daní7. Tovar v tranzite cez pozemný most
Spojeného kráľovstva medzi Írskom a zvyškom Európskej únie bude
podliehať aj dodatočným colným formalitám.

1.2.

Celoeurópsky informačný systém EMCS
Kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už
nebude uplatňovať na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime
pozastavenia dane z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude
považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí na mieste
výstupu z EÚ. Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného
kráľovstva si preto bude vyžadovať vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický
administratívny dokument (e-AD). V prípade prepravy tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred tým, ako
sa začne preprava v rámci systému EMCS, splnené colné formality.

1.3.

Colné formality
Ak chcú hospodárske subjekty pokračovať v preprave tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva alebo
v prijímaní tovaru zo Spojeného kráľovstva, budú sa musieť oboznámiť
s colnými formalitami a mali by byť pripravené zaregistrovať sa u colných
orgánov v členskom štáte, v ktorom sú usadené, aby im bolo pridelené číslo
EORI, ak ho už nemajú. Týmto hospodárskym subjektom nič nebráni
predložiť požadované údaje na registráciu (príloha 12-01 DA k CKÚ8) pred
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Kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
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Systém výmeny údajov o spotrebnej dani.
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Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.
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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 L343, 29.12.2015, s. 1).
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dátumom vystúpenia. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v „oznámeniach pre
zainteresované strany“ uverejnených útvarmi Komisie9.
Strany zainteresované do prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani by
si mali preštudovať aj „Usmernenie – Vystúpenie Spojeného kráľovstva
a colné záležitosti v prípade scenára bez dohody10“, najmä pokiaľ ide o ďalšie
informácie o statuse Únie, dovoze, vývoze a tranzite.
2.

PREBIEHAJÚCA VNÚTROÚNIOVÁ CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
„Prebiehajúca preprava“ je cezhraničná vnútroúniová preprava tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani, ktorá sa začala, ale neskončila pred dátumom vystúpenia.
2.1.

Všeobecné zásady
Od dátumu vystúpenia:


Pokiaľ sa v tomto dokumente výslovne neuvádza inak, povolenia
a rozhodnutia Spojeného kráľovstva už nie sú platné v EÚ27.
V dôsledku toho akýkoľvek e-AD11, SAAD12 alebo náhradný
dokument týkajúci sa spotrebnej dane, ktorý schválil príslušný orgán
Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia, už nie je platným
dôkazom o statuse tovaru Únie.



Medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ27 si nemožno
vymieňať elektronické správy prostredníctvom komunikačných
platforiem v správe EÚ, ako je napríklad sieť CCN; preto si Spojené
kráľovstvo a členské štáty EÚ27 nemôžu vymieňať správy cez systém
EMCS ani cez elektronickú poštu CCN Mail.



Nemôže sa začať žiadna nová vnútroúniová preprava tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani do ani zo Spojeného kráľovstva; z toho
vyplýva, že takej preprave nie je možné prideliť žiadne nové e-AD
alebo SAAD.



Pokiaľ sa v tomto dokumente výslovne neuvádza inak, každá
prebiehajúca preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo alebo
do Spojeného kráľovstva sa bude považovať za prepravu z tretej
krajiny alebo do tretej krajiny so všetkými uplatniteľnými dôsledkami
(napr. status tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, uplatniteľné colné
režimy, nároky na spotrebnú daň alebo zhabanie tovaru v prípade
nedodržania predpisov).

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že hospodárske subjekty, ktoré začínajú
vnútroúniovú cezhraničnú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani
do/zo Spojeného kráľovstva tesne pred dátumom vystúpenia, sa vystavujú
9

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk;
preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud
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Elektronický administratívny dokument.
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Zjednodušený sprievodný administratívny dokument.
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a https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

značnému riziku, pretože ju už nebude možné primerane ukončiť, ako sa
uvádza v nasledujúcich oddieloch. To všetky zainteresované strany významne
administratívne zaťaží a vystaví ich riziku vzniku nezrovnalostí. Okrem toho,
ak tovar podliehajúci spotrebnej dani príde na miesto určenia pred dátumom
vystúpenia, hospodárske subjekty by mali čo najskôr predložiť správu o prijatí
alebo (v náležitých prípadoch) formulár SAAD 3, aby sa aj preprava tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani dokončila pred dátumom vystúpenia.
Strany zapojené do prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do alebo
zo Spojeného kráľovstva, ktorá je vystavená riziku, že sa nedokončí dátumu
vystúpenia, by mali zároveň včas prijať krízové opatrenia (napr. podľa potreby
sa skontaktovať s vývozcami alebo dovozcami), pričom zohľadnia vzdialenosť
medzi Spojeným kráľovstvom a príslušnými členskými štátmi EÚ2713.
2.2.

Tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane
Prebiehajúca preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime
pozastavenia dane zo alebo do Spojeného kráľovstva alebo cez Spojené
kráľovstvo:


Ak sa v tomto dokumente výslovne neuvádza inak,
o medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom si nemožno elektronicky
vymieňať správy o prijatí alebo správy o vývoze a náhradné
dokumenty sa už nebudú automaticky vzájomne uznávať,
o prebiehajúce prepravy v systéme EMCS sa budú musieť
uzavrieť ad hoc prostriedkami (napr. manuálne); na tento účel
možno použiť alternatívny dôkaz o výstupe z územia EÚ27.
Pozri tu Príloha I – Odporúčaný alternatívny dôkaz o výstupe,
o údaje v náhradných administratívnych dokumentoch týkajúce
sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo alebo do
Spojeného kráľovstva sa od dátumu vystúpenia nesmú vkladať
do EMCS, keďže Spojené kráľovstvo už v tomto informačnom
systéme nebude mať platné členstvo. V tomto výnimočnom
prípade môže dôjsť k tomu, že preprava tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani zostane čiastočne alebo úplne mimo EMCS.



Od dátumu vystúpenia už nie je platné oprávnenie odosielateľa
požadované v zmysle smernice Rady 2008/118/ES, ktoré vydalo
Spojené kráľovstvo. Ak sa však tovar podliehajúci spotrebnej dani zo
Spojeného kráľovstva nachádza na území EÚ27 k dátumu vystúpenia,
členské štáty by mali takúto prepravu považovať za platnú a mali by
umožniť jej uzavretie bežným spôsobom14.



Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva nevstúpil
do EÚ27 pred dátumom vystúpenia, prepravu tovaru podliehajúceho
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Napríklad preprava medzi Spojeným kráľovstvom a Maltou môže trvať dlhšie ako mesiac.

14

Napr. prostredníctvom správy o prijatí od príjemcu z EÚ27 alebo správy o vývoze z členského štátu
vývozu v EÚ27; túto správu o prijatí/vývoze však nemožno postúpiť Spojenému kráľovstvu, ktoré
bolo na začiatku prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ešte členským štátom odoslania.
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spotrebnej dani nemožno uzavrieť bežným spôsobom. Na tovar
podliehajúci spotrebnej dani by sa vzťahovali colné formality
uplatniteľné na dovoz a spotrebná daň pri dovoze, alebo by musel byť
umiestnený do daňového skladu alebo by sa musela začať nová preprava
do miesta dovozu v rámci systému EMCS, za ktorú by zodpovedal
registrovaný odosielateľ oprávnený v členskom štáte dovozu. Alebo
možno začať vonkajšiu tranzitnú prepravu do členského štátu určenia
v colnom režime tranzit Únie, čím by sa mohli skrátiť omeškania
a zredukovať formality. Poznámka: V každom prípade bude členský štát
určenia EÚ27 musieť prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
ktorá sa začala v Spojenom kráľovstve pred dátumom vystúpenia,
uzavrieť v systéme EMCS výnimočným spôsobom (napr. prerušením).


Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani smerujúci do Spojeného
kráľovstva nachádza k dátumu vystúpenia na území EÚ27, preprava
tohto tovaru už nebude mať platného príjemcu. Odosielateľ by musel
vystaviť doklad o zmene miesta určenia, v ktorom uvedie, že tovar sa:
o vráti odosielateľovi alebo
o odošle novému príjemcovi v EÚ27, ktorý je oprávnený
prijímať tovar, alebo
o vyvezie; to by si samozrejme vyžadovalo podanie vývozného
vyhlásenia.



Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani smerujúci z EÚ27 do Spojeného
kráľovstva vstúpil do Spojeného kráľovstva, ale preprava tohto tovaru
nebola pred dátumom vystúpenia uzavretá, nemožno ju v EMCS uzavrieť
bežným spôsobom, keďže pre vnútroúniovú prepravu už neexistuje
platný príjemca. Členské štáty by však mali takúto prepravu považovať
za platnú a mali by umožniť, aby sa na základe alternatívnych dôkazov
o výstupe z EÚ27 (pozri vyššie) uzavrela manuálne.



Tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa prepravuje medzi dvoma
členskými štátmi EÚ27 cez Spojené kráľovstvo (napr. z Belgicka do
Írska) v deň vystúpenia, bude podliehať colným formalitám, ak sa
uplatňujú, ale preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa môže
uzavrieť bežným spôsobom.15 Dostatočným dôkazom o statuse tovaru
Únie, aby sa v EÚ27 nemuselo platiť dovozné clo, bude dokument e-AD
pre túto prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo náhradný
dokument. Ostatné colné formality budú rovnaké ako pri iných tovaroch.
Poznámka: Keďže Spojené kráľovstvo do dátumu vystúpenia pristúpi
k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime16, to umožní používať
EMCS súbežne s NCTS17, čo by malo zredukovať omeškania
a formality a tak uľahčiť prechod po pozemnom moste.

15

Smernica Rady 2008/118/ES, článok 17 ods. 1.

16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11025

17

Nový počítačový tranzitný systém.
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V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté možnosti pre prebiehajúcu prepravu tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane:
Tovar sa v deň vystúpenia nachádza
v Spojenom kráľovstve
v EÚ27
Preprava
colné
formality;
zo
uzavretie (napr. prerušenie) preprava
tovaru
Spojeného prepravy v systéme EMCS zo podliehajúceho spotrebnej dani
kráľovstva strany členského štátu určenia sa považuje za platnú a uzavrie
do EÚ27
v EÚ27 + prípadne nový sa bežným spôsobom
dokument e-AD z miesta dovozu
alternatívny dôkaz o výstupe
z EÚ27 do (dôkaz o tom, že tovar je
kráľovstve)
Spojeného v Spojenom
zmena miesta určenia
kráľovstva potrebný na uzavretie prepravy
v členskom
štáte
odoslania
v EÚ27
v členskom štáte určenia:
uzavretie bežným spôsobom;
colné formality na vstup do
v inom členskom štáte EÚ27:
cez
členského štátu určenia v EÚ27
prípadné colné formality na
Spojené
a dôkazom statusu tovaru Únie je
cez
Spojené
kráľovstvo e-AD/náhradný administratívny prepravu
kráľovstvo a dôkazom statusu
dokument
tovaru Únie je e-AD/náhradný
administratívny dokument
2.3.

Tovar podliehajúci spotrebnej dani už uvedený do daňového voľného
obehu (zaplatená daň)
Medzi podnikmi
Pokiaľ ide o vnútroúniovú medzipodnikovú prepravu tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu, do alebo
zo Spojeného kráľovstva, ktorá sa začala pred dátumom vystúpenia, ale
naďalej prebieha k tomuto dátumu alebo po ňom:


Už sa neuplatňujú postupy EÚ v oblasti spotrebnej dane; najmä sa už
medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom vzájomne neuznávajú
papierové dokumenty SAAD;



Ak sa však tovar podliehajúci spotrebnej dani zo Spojeného
kráľovstva nachádza k dátumu vystúpenia na území EÚ27, členské
štáty by mali takúto prepravu považovať za platnú a mali by
príjemcovi umožniť, aby ju uzavrel.
Ak príjemca tovaru prepravovaného medzi podnikmi, za ktorý bola
zaplatená daň, môže preukázať, že tovar vstúpil na územie EÚ27 pred
dátumom vystúpenia, ale pred týmto dátumom nepredložil členskému
štátu určenia dokument SAAD, aby mohol prepravu uzavrieť,
6

príslušný orgán členského štátu určenia v EÚ27 by mal tento
dokument SAAD prijať.
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Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva
k dátumu vystúpenia stále nachádza v Spojenom kráľovstve, potom
bude tento tovar pri vstupe do EÚ27 predmetom dovozných formalít
vrátane zaplatenia spotrebnej dane na hranici, pokiaľ nie je
umiestnený do režimu pozastavenia spotrebnej dane v rámci EÚ27.
Následne by sa musela začať nová preprava tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani z členského štátu dovozu do členského štátu určenia;
alebo možno začať vonkajšiu tranzitnú prepravu do členského štátu
určenia v colnom režime tranzit Únie, čím by sa mohli zredukovať
omeškania a formality.



Ak sa však tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný do
Spojeného kráľovstva nachádza k dátumu vystúpenia na území
členského štátu EÚ27, ktorý nie je členským štátom odoslania, členské
štáty by mali k takejto preprave pristupovať rovnako ako
k mimoriadnemu vývozu tovaru, ktorý bol uvedený do daňového
voľného obehu, do iných tretích krajín. Najmä v prípade, keď sa tovar,
na ktorý sa vzťahuje dokument SAAD, prepravuje cez územie
členského štátu, ktorý nie je členským štátom odoslania, tomuto
členskému štátu sa odporúča naďalej prijímať SAAD ako dôkaz
platnej prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a neúčtovať
spotrebnú daň, pokiaľ sú splnené vývozné formality a tovar smeruje
do Spojeného kráľovstva. To si vyžaduje podanie vývozného
vyhlásenia. Komisia tiež odporúča tomuto členskému štátu odoslania,
aby odpustil alebo vrátil už zaplatenú spotrebnú daň, ak odosielateľ
poskytne dôkaz o výstupe tovaru.
Tovar tiež možno vrátiť na základe SAAD do miesta odoslania.



Ak sa však tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný do
Spojeného kráľovstva nachádza k dátumu vystúpenia na území
Spojeného kráľovstva, bude potrebné získať dôkaz o ukončení
prepravy a zaplatení dane v Spojenom kráľovstve zodpovedajúci
požiadavkám členského štátu odoslania. Členské štáty nemajú
žiadnu právnu povinnosť vrátiť spotrebnú daň, ktorá bola
zaplatená za vyvezený tovar. Ak však Spojené kráľovstvo vydalo
pred dátumom vystúpenia overenú kópiu 3 dokumentu SAAD18, malo
by sa to považovať za bežnú prepravu tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani a k žiadostiam o vrátenie spotrebnej dane v členskom
štáte odoslania by sa malo pristupovať bežným spôsobom. Vrátenie
iných platieb by zostalo na uvážení členského štátu odoslania.



Tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa prepravuje medzi dvoma
členskými štátmi EÚ27 cez Spojené kráľovstvo (napr. z Belgicka do
Írska), môže podliehať colným formalitám, hoci by sa nemalo účtovať
dovozné clo, keďže SAAD je platným dôkazom o statuse tovaru Únie.

Alebo iný doklad vydaný Spojeným kráľovstvom a prijatý členským štátom odoslania, ktorým sa
osvedčuje, že tovar bol dodaný a uplatniteľná spotrebná daň bola zaplatená v Spojenom kráľovstve.
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Poznámka: keďže Spojené kráľovstvo do dátumu vystúpenia pristúpi
k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, umožní to používanie
NCTS19, ktoré by malo zredukovať omeškania a formality, čím sa
uľahčí prechod po pozemnom moste.
Poznámka: Z dôvodu nedostatku právoplatných dôkazov a absencie
spoločného právneho základu pre vracanie spotrebnej dane pri vývoze tovaru,
za ktorý bola daň zaplatená, nemusí byť vrátenie spotrebnej dane k dispozícii.
Akékoľvek odpustenie alebo vrátenie spotrebnej dane je za týchto okolností
vnútroštátnou záležitosťou.
Medzi podnikom a zákazníkom (predaj na diaľku)
Rovnaké zásady ako medzi podnikmi sa uplatňujú mutatis mutandis na
postupy predaja na diaľku v prípade vnútroúniového cezhraničného predaja
tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na diaľku do alebo zo Spojeného
kráľovstva, ktoré sa začali pred dátumom vystúpenia, ale naďalej prebiehali
k tomuto dátumu alebo po ňom.
Od dátumu vystúpenia nemožno začať žiadny predaj tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani na diaľku zo alebo do Spojeného kráľovstva.
2.4.

Sledovanie ARC v systéme EMCS
Pre prepravy do a zo Spojeného kráľovstva, ktoré začali pred dátumom
vystúpenia, bude aj naďalej k dispozícii funkcia „Sledovanie ARC
v EMCS“20 na webovom sídle europa.eu (v prevádzke od februára 2019).
Ako však už bolo uvedené, o prepravách, ktoré neboli dokončené pred
dátumom
vystúpenia,
nemožno
prostredníctvom
transeurópskych
informačných systémov uskutočniť žiadnu novú výmenu informácií
smerujúcu do/zo Spojeného kráľovstva. V dôsledku toho sa status takýchto
prepráv od dátumu vystúpenia nebude aktualizovať v „Sledovaní ARC
v EMCS“.
Napríklad ak dôjde po dátume vystúpenia k manuálnemu uzavretiu
prebiehajúcej prepravy do Spojeného kráľovstva zo strany členského štátu
odoslania v EÚ27, toto manuálne uzavretie sa zobrazí iba v národnej
aplikácii pre spotrebné dane tohto členského štátu, a nie v spoločnej doméne
EMCS. Manuálne uzavretie a súvisiaca aktualizácia statusu prepravy sa preto
pomocou funkcie Sledovanie ARC v EMCS nezobrazia. Členským štátom sa
odporúča, aby o tomto obmedzení a nespoľahlivosti týchto informácií
v období vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ informovali hospodárske
subjekty.

19

Nový počítačový tranzitný systém.

20

Sledovanie ARC v EMCS je funkcia, ktorá používateľovi umožňuje zadať administratívny referenčný
kód a získať o príslušnej preprave v EMCS určité obmedzené informácie (napr. status, členský štát
odoslania, členský štát určenia, zoznam hlavných vymieňaných správ); ide o verejne dostupnú
funkciu, ktorá si nevyžaduje identifikáciu ani autentifikáciu.
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3.

DLH NA SPOTREBNEJ DANI, VÝNIMKY A ZÁRUKA
Od dátumu vystúpenia

4.



sa medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ27 nebude
automaticky vzájomne uznávať žiadna záruka,



sa medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ27 nebude
automaticky vzájomne uznávať žiadna výnimka;



sa medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ27 nebudú spravovať
žiadne dlhy na spotrebnej dani; a



odvolávanie sa na záruky odosielateľov a/alebo príjemcov v Spojenom
kráľovstve nebude mať žiadny právny základ.

REGISTRÁCIA A OPRÁVNENIE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
4.1.

Prehľad
Tento oddiel sa vzťahuje len na hospodárske subjekty registrované v systéme
SEED, t. j. tie, ktoré sú oprávnené vykonávať vnútroúniovú cezhraničnú
prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

4.2.

Uplynutie platnosti registrácií a oprávnení v Spojenom kráľovstve
Od dátumu vystúpenia registrácia hospodárskych subjektov usadených
v Spojenom kráľovstve a ich oprávnenia stratia platnosť. V dôsledku toho
nebudú môcť odosielať ani prijímať nové dokumenty e-AD (pozri aj oddiel 2).
Členským štátom sa takisto odporúča, aby skontrolovali, či dokumenty e-AD
neboli prijaté pred vystúpením Spojeného kráľovstva, ale označené dátumom
odoslania, ktorý nasleduje po dátume vystúpenia.21 Členské štáty by mali
požadovať, aby hospodárske subjekty nepredkladali e-AD s dátumom odoslania
nasledujúcim po dátume vystúpenia.
Po dátume vystúpenia nebude možné vytvárať, aktualizovať ani nanovo rušiť
registrácie a oprávnenia pre hospodárske subjekty usadené v Spojenom
kráľovstve.
Záznamy týchto hospodárskych subjektov a ich oprávnenia sa uchovajú
v systéme SEED počas štyroch rokov, aby bolo možné manuálne uzavrieť
prebiehajúce prepravy a aby mali audítori a ostatní pracovníci členských štátov
EÚ27 prístup k údajom hospodárskych subjektov v Spojenom kráľovstve.

4.3.

„Opustené“ daňové sklady v EÚ27
Ako sa uvádza ďalej v schéme, môže sa stať, že daňové sklady na území EÚ27
sú prepojené len na prevádzkovateľov daňových skladov usadených
v Spojenom kráľovstve. V tomto prípade budú takéto daňové sklady po dátume
vystúpenia ponechané „opustené“ (t. j. bez oprávneného prevádzkovateľa

21

e-AD možno predložiť už sedem dní pred plánovaným dátumom odoslania.
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skladu usadeného v EÚ2722). Z tohto vyplýva, že takéto daňové sklady
prakticky nebudú môcť prevádzkovať cezhraničnú prepravu v rámci EÚ27,
pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.
Správnym orgánom a hospodárskym subjektom členských štátov sa
odporúča, aby pred dátumom vystúpenia prijali všetky potrebné opatrenia
s cieľom vyhnúť sa takýmto situáciám. Takýmto opatrením môže byť
pridelenie skladu platnému prevádzkovateľovi usadenému v EÚ27.
Pred dátumom vystúpenia

Sklad EÚ27

4.4.

Po dátume vystúpenia

Iba oprávnení
prevádzkovatelia
zo Spojeného
kráľovstva

Sklad EÚ27

Žiadni oprávnení
prevádzkovatelia
z EÚ27

Prístup Spojeného kráľovstva do systému SEED
Od dátumu vystúpenia sa Spojenému kráľovstvu nebudú poskytovať žiadne
údaje systému SEED. Predovšetkým:


údaje v systéme SEED už nebudú synchronizované s vnútroštátnymi
informačnými systémami Spojeného kráľovstva,



úradníci štátnej správy Spojeného kráľovstva nebudú mať prístup do
systému SEED v rozhraní WEB (používateľské rozhranie systému
SEED, ktoré umožňuje čítanie a úpravu údajov SEED).

Z toho vyplýva, že od dátumu vystúpenia sa budú EÚ27 a Spojenému
kráľovstvu zobrazovať údaje o hospodárskych subjektoch toho druhého
zaznamenané v čase vystúpenia po poslednej synchronizácii údajov.
5.

REFERENČNÉ ÚDAJE
5.1.

Zoznam colných úradov a rola v oblasti spotrebnej dane
Od dátumu vystúpenia sa všetky roly v oblasti spotrebnej dane odoberú
všetkým colným úradom Spojeného kráľovstva uvedeným na zozname
colných úradov.

5.2.

Zoznamy kódov
Od dátumu vystúpenia sa Spojenému kráľovstvu nebudú poskytovať žiadne
zoznamy kódov informačných systémov pre spotrebnú daň.

22

Záznamy o prevádzkovateľoch daňových skladov zo Spojeného kráľovstva budú aj naďalej v systéme
SEED po dátume vystúpenia, ale ich oprávnenie bude neplatné.
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6.

ŠTATISTIKA
Od dátumu vystúpenia nebudú mať úradníci štátnej správy Spojeného kráľovstva
prístup k prevádzkovej štatistike transeurópskych informačných systémov
o spotrebnej dani, ktorú poskytuje centrálny IT komponent CS/MISE, a to ani
prostredníctvom
jeho
používateľského
rozhrania,
ani
prostredníctvom
konsolidovaných správ.

7.

RIADENIE DOSTUPNOSTI
Od dátumu vystúpenia si Spojené kráľovstvo a EÚ27 nebudú navzájom poskytovať
žiadne informácie o nedostupnosti informačného systému pre spotrebnú daň.

8.

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Od dátumu vystúpenia sa už na Spojené kráľovstvo nevzťahuje nariadenie
o administratívnej spolupráci23 a dohovor Neapol II.
Všetky postupy administratívnej spolupráce prebiehajúce na základe právnych
predpisov EÚ medzi členskými štátmi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom k dátumu
vystúpenia budú v tento deň prerušené.
Od dátumu vystúpenia nebude medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi
EÚ27 možná žiadna výmena informácií prostredníctvom transeurópskych
informačných systémov pre spotrebné dane, ako je EMCS alebo elektronická pošta
CCN Mail. Nebude už možné podávať nové žiadosti o administratívnu spoluprácu, ani
prijímať alebo odosielať odpovede na otvorené žiadosti o administratívnu spoluprácu.
Medzi určitými členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom však bude možné požiadať
o vzájomnú pomoc v otázkach spotrebných daní na základe Dohovoru OECD/Rady
Európy z 25. 1. 1988 o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových
záležitostiach24.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

23

Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012.

24

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: Dohovor OECD/Rady Európy z 25. 1. 1988
o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach medzi Spojeným kráľovstvom (bez
Gibraltáru) a týmito členskými štátmi EÚ27: BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FR, EL, HU, LV, NL, PL, PT,
RO, FI, SI a SE. Členským štátom sa odporúča preskúmať podrobný obsah ich aktu o pristúpení, či
neobsahuje prípadné výhrady.
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PRÍLOHA I – ODPORÚČANÝ ALTERNATÍVNY DÔKAZ O VÝSTUPE
Za vhodný alternatívny dôkaz o výstupe pre členské štáty EÚ27 možno považovať
doklad, v ktorom príslušný orgán Spojeného kráľovstva osvedčuje dodávku25 alebo
vstup na územie Spojeného kráľovstva v súlade s pravidlami a postupmi
uplatniteľnými na takéto osvedčenie.
Okrem toho môžu členské štáty EÚ27 zohľadniť každú z týchto dôkazov alebo ich
kombináciu:
i)

dodací list;

ii) doklad podpísaný alebo potvrdený hospodárskym subjektom, ktorý vyviezol tovar
podliehajúci spotrebnej dani z colného územia Únie a osvedčil výstup tohto
tovaru;
iii) doklad, v ktorom colný orgán členského štátu alebo tretej krajiny osvedčuje
dodávku v súlade s pravidlami a postupmi uplatniteľnými na takéto osvedčenie
v uvedenom štáte alebo krajine;
iv) evidencia vedená hospodárskymi subjektmi o tovare dodávanom lodiam,
lietadlám alebo zariadeniam na mori;
v) iné alternatívne dôkazy prijateľné pre orgány členského štátu odoslania.

Príslušné orgány v každom členskom štáte EÚ27 vykonajú svoje vlastné posúdenie
platnosti takýchto dôkazov.

25

Napriek tomu, že náhradné dokumenty už medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ27 nie sú automaticky
vzájomne uznávané, môže príslušný orgán členského štátu EÚ27 považovať za vhodný dôkaz
o doručení náhradnú správu o prijatí osvedčenú príslušným orgánom Spojeného kráľovstva.
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