EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE DANE A COLNÚ ÚNIU

V Bruseli 10. decembra 2020
REV2 – nahrádza oznámenie (REV1)
z 31. marca 20201

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI SPOTREBNÝCH
DANÍ

Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“.2 V dohode o vystúpení3 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 2020. Do uvedeného dátumu sa právo Únie v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.4
EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom
partnerstve, ktorou sa najmä ustanoví oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či takáto
dohoda nadobudne platnosť do konca prechodného obdobia. V každom prípade by takáto
dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na trh veľmi odlišný
od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu,5 v colnej únii EÚ a v oblasti DPH
a spotrebných daní.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na
právny stav od skončenia prechodného obdobia (časť A ďalej). V tomto oznámení sa tiež
vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia (časť
B ďalej), ako aj pravidlá uplatniteľné na Severné Írsko od skončenia prechodného
obdobia (časť C ďalej).

1

REV2 sa zaoberá otázkami odpojenia Spojeného kráľovstva z kontrolného systému pohybu tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani EMCS a objasňuje okolnosti týkajúce sa rozdelenia prepravy.

2

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

3

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a
z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7 (ďalej len „dohoda
o vystúpení“).

4

S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné
v kontexte tohto oznámenia.

5

V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru
a služieb), ako je vzájomné uznávanie, „zásada krajiny pôvodu“ a harmonizácia. Dohodou o voľnom
obchode sa neodstraňujú ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov
a ich vstupov, ani zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu.

Odporúčania zainteresovaným stranám:
S cieľom riešiť dôsledky uvedené v tomto oznámení sa zainteresovaným stranám, ktoré
sú zapojené do obchodu s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, odporúča najmä:
− oboznámiť sa s novými postupmi a povinnosťami v súvislosti s tovarom
podliehajúcim spotrebnej dani, s ktorým sa obchoduje so Spojeným kráľovstvom,
− prebiehajúcu prepravu tovaru po skončení prechodného obdobia ukončiť čo najskôr
a v každom prípade pred 31. májom 2021,6 a
− v prípade, že sú daňové sklady na území EÚ prepojené len na oprávnených
prevádzkovateľov skladu usadených v Spojenom kráľovstve, prijať všetky potrebné
opatrenia, aby sa dostali pod kontrolu oprávneného prevádzkovateľa skladu
usadeného v členskom štáte EÚ.
A. PRÁVNY STAV OD SKONČENIA PRECHODNÉHO OBDOBIA
Od skončenia prechodného obdobia sa pravidlá EÚ v oblasti spotrebných daní, a najmä
smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných
daní,7 už nebudú uplatňovať na Spojené kráľovstvo.8 Má to najmä tieto dôsledky:
1.

DOVOZ DO EÚ A VÝVOZ Z EÚ
Podľa smernice 2008/118/ES sa tovar podliehajúci spotrebnej dani môže
prepravovať medzi členskými štátmi EÚ v režime pozastavenia dane9 alebo keď je
už uvedený do daňového voľného obehu („daň bola zaplatená“).10 V prvom prípade
(pozastavenie dane) musia mať hospodárske subjekty registráciu a povolenie;
navyše postupy sú počítačové a podporované celoeurópskymi informačnými
systémami EMCS11 na kontrolu prepravy a SEED12 na registráciu hospodárskych
subjektov podliehajúcich spotrebnej dani.
Od skončenia prechodného obdobia sa tento režim už nebude vzťahovať na
prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi Spojeným kráľovstvom

6

Tento dátum je stanovený dohodou o vystúpení (články 52, 53 a časť II prílohy IV k dohode
o vystúpení).

7

Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

8

Pokiaľ ide o uplatniteľnosť pravidiel EÚ v oblasti spotrebných daní na Severné Írsko, pozri časť C
tohto oznámenia.

9

Kapitola IV smernice 2008/118/ES.

10

Kapitola V smernice 2008/118/ES.

11

Kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

12

Systém výmeny údajov o spotrebnej dani.
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a EÚ. Od toho okamihu sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo
Spojeného kráľovstva do EÚ a naopak bude považovať za dovoz, resp. vývoz. To
znamená:


Vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na územie podliehajúce spotrebnej
dani EÚ zo Spojeného kráľovstva bude predstavovať dovoz. Hospodárske
subjekty zo Spojeného kráľovstva už nemôžu používať systém EMCS v prípade
prepravy do EÚ. Hospodárske subjekty EÚ musia používať systém EMCS na
ďalšiu prepravu tovaru z miest vstupu do EÚ na miesto konečného určenia
(ďalej len „nepriamy dovoz“).13 Skôr ako sa môže takýto nepriamy dovoz začať,
budú sa musieť splniť colné formality.



Prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia podliehajúceho
spotrebnej dani EÚ do Spojeného kráľovstva bude predstavovať vývoz. Na
prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva
sa už nebude uplatňovať len systém EMCS a dohľad nad spotrebnou daňou sa
skončí 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). Hospodárske subjekty EÚ
musia používať systém EMCS na prepravu z miesta odoslania na miesto výstupu
(ďalej len „nepriamy vývoz“).14



Pokiaľ ide o správu systému spotrebných daní EÚ, od skončenia prechodného
obdobia platí, že:
o registrácia hospodárskych subjektov usadených v Spojenom kráľovstve
v systéme SEED a ich oprávnenia stratia platnosť. V dôsledku toho
nebudú môcť odosielať ani prijímať nové dokumenty e-AD,
o nebude možné vytvárať ani aktualizovať registrácie a oprávnenia pre
hospodárske subjekty usadené v Spojenom kráľovstve,
o oprávnenia pre prevádzkovateľov daňových skladov usadených
v Spojenom kráľovstve stratia platnosť. Daňové sklady, ktoré spravujú,
už nebudú môcť prevádzkovať vnútroúniovú cezhraničnú prepravu,
pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia
dane,

13

„Nepriamy“ dovoz sa v tejto súvislosti vzťahuje na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
ktorá sa začína v jednom členskom štáte a končí sa v inom. Pri použití systému EMCS a spoločného
režimu uhradenej dane pre prepravu z miesta dovozu na miesto určenia v tom istom členskom štáte
(priamy dovoz) sa môžu uplatňovať vnútroštátne zjednodušené postupy, stále však musia byť splnené
colné formality. Režim uhradenej dane pre nepriamu prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani
už nebude možný.

14

„Nepriamy“ vývoz sa v tejto súvislosti vzťahuje na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
ktorá sa začína v jednom členskom štáte a končí sa v inom. Pri použití systému EMCS a spoločného
režimu uhradenej dane v prípade, že sa preprava z miesta odoslania na miesto výstupu z územia EÚ
uskutočňuje iba v jednom členskom štáte (priamy vývoz), sa môžu uplatňovať vnútroštátne
zjednodušené postupy, stále však musia byť splnené colné formality. Režim uhradenej dane pre
nepriamu prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani už nebude možný.
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o Spojenému kráľovstvu sa nebudú poskytovať žiadne údaje systému
SEED. To predovšetkým znamená, že:
 údaje
v systéme
SEED
už
nebudú
synchronizované
s informačnými systémami Spojeného kráľovstva,15
 Spojené kráľovstvo nebude mať prístup do systému SEED
v rozhraní WEB (používateľské rozhranie systému SEED, ktoré
umožňuje čítanie a úpravu údajov SEED);
o medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú
automaticky vzájomne uznávať žiadne záruky,
o medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú
automaticky vzájomne uznávať žiadne výnimky,
o medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú
spravovať žiadne dlhy na spotrebnej dani a
o odvolávanie sa na záruky odosielateľov a/alebo príjemcov v Spojenom
kráľovstve nebude mať žiadny právny základ.
B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA
1.

PREBIEHAJÚCA

PREPRAVA TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI NA
KONCI PRECHODNÉHO OBDOBIA

V článku 52 dohody o vystúpení sa stanovuje, že k „prebiehajúcej preprave“ tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ na konci
prechodného obdobia sa bude pristupovať ako k vnútroúniovej cezhraničnej
preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani16.
Pre prepravu prebiehajúcu na konci prechodného obdobia to predovšetkým
znamená, že:


akýkoľvek elektronický administratívny dokument (e-AD), zjednodušený
sprievodný administratívny dokument (SAAD) alebo náhradný dokument
týkajúci sa spotrebnej dane, ktorý schválil príslušný orgán Spojeného
kráľovstva pred skončením prechodného obdobia, je stále platným
dôkazom o statuse tovaru Únie17,

15

Z toho vyplýva, že od skončenia prechodného obdobia sa budú EÚ a Spojenému kráľovstvu
zobrazovať údaje o hospodárskych subjektoch toho druhého zaznamenané v čase skončenia
prechodného obdobia po poslednej synchronizácii údajov.

16

Spojené kráľovstvo informovalo útvary Komisie, že po 31. decembri nebude schopné udržať existujúce
elektronické pripojenie EMCS. Spojené kráľovstvo a útvary Komisie sa však dohodli na
alternatívnych spôsoboch výmeny týchto informácií (pozri ďalej v texte).

17

Hoci sú tieto situácie upravené dohodou o vystúpení, na tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý
vstúpi do EÚ po 1. januári 2021, sa aj tak bude vzťahovať colný dohľad. Otvorená preprava v systéme
EMCS alebo dokument o zaplatení dane, v ktorom sa uvádza, že preprava sa začala pred 1. januárom
4



akákoľvek správa o prijatí, správa o vývoze, formulár SAAD 3 alebo iný
dokument týkajúci sa spotrebnej dane, ktorý osvedčuje ukončenie
prebiehajúcej prepravy a ktorý schválil príslušný orgán Spojeného
kráľovstva do 31. mája 202118, je stále platným dôkazom o ukončení
prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,



akákoľvek správa o kontrole, správa o udalosti alebo iný dokument, ktorý
má vplyv na prebiehajúcu prepravu (napr. ktorý osvedčuje zničenie
tovaru) a ktorý schválil príslušný orgán Spojeného kráľovstva do 31. mája
2021, je stále platný,



všetky roly v oblasti spotrebnej dane si všetky colné úrady Spojeného
kráľovstva uvedené v zozname colných úradov zachovajú do 31. mája
2021,



Spojenému kráľovstvu sa budú poskytovať zoznamy kódov informačných
systémov pre spotrebnú daň do 31. mája 2021.

Zároveň to však znamená, že od skončenia prechodného obdobia


Spojené kráľovstvo nemôže uskutočniť žiadnu zmenu miesta určenia ani
rozdeliť prebiehajúcu prepravu,



zmenu miesta určenia alebo rozdelenie prebiehajúcej prepravy do
Spojeného kráľovstva možno uskutočniť, iba ak je (sú) nové miesto
(miesta) určenia v EÚ19, a nie na nové miesto určenia v Spojenom
kráľovstve.



nie je možné začať žiadnu novú vnútroúniovú prepravu 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.

Režim pre prepravu prebiehajúcu na konci prechodného obdobia sa končí 31. mája
202120. Po tomto dátume už nebude možné uzavretie prepravy bežným spôsobom
a na všetok takýto tovar sa budú vzťahovať úplné dovozné a vývozné postupy.
Znamená to, že pre prepravu, ktorá prebiehala na konci prechodného obdobia
a neskončila sa k 31. máju 2021, platí, že:

2021, bude slúži ako dôkaz o statuse tovaru Únie, takže bude možné prepustenie tovaru bez zaplatenia
cla či vyplnenia colného vyhlásenia. Prebiehajúce postupy týkajúce sa spotrebných daní sa dokončia
bežným spôsobom.
18

Tento dátum je stanovený dohodou o vystúpení (články 52, 53 a časť II prílohy IV k dohode
o vystúpení).

19

V každom prípade takáto zmena miesta určenia alebo rozdelenie nemôže viesť k vytvoreniu novej
prepravy na miesto určenia v Spojenom kráľovstve.

20

Články 52, 53 a časť II prílohy IV k dohode o vystúpení.
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2.



takáto 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),



akýkoľvek e-AD, SAAD alebo náhradný dokument týkajúci sa spotrebnej
dane, ktorý schválil príslušný orgán Spojeného kráľovstva, už nie je
platným dôkazom o statuse tovaru Únie pri dovoze tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani,



akákoľvek správa o prijatí, správa o vývoze, formulár SAAD 3 alebo iný
dokument týkajúci sa spotrebnej dane, ktorým sa osvedčuje ukončenie
prebiehajúcej prepravy a ktorý schválil príslušný orgán Spojeného
kráľovstva po 31. máji 2021, už nie je právoplatným dôkazom o ukončení
tejto prepravy, hoci ho možno použiť ako alternatívny dôkaz o prijatí,



akákoľvek správa o kontrole, správa o udalosti alebo iný dokument, ktorý
má vplyv na prebiehajúcu prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani
(napr. ktorý osvedčuje zničenie tovaru) a ktorý schválil príslušný orgán
Spojeného kráľovstva po 31. máji 2021, už nie je platný,



medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ si nemožno
vymieňať elektronické správy týkajúce sa prepravy tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani prostredníctvom komunikačných platforiem v správe EÚ,
ako je napríklad sieť CCN, preto si Spojené kráľovstvo a členské štáty EÚ
nemôžu vymieňať správy EMCS, ktoré priamo súvisia s dohľadom
v reálnom čase nad prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani21.

ADMINISTRATÍVNA POMOC A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
V článku 99 ods. 2 dohody o vystúpení sa stanovuje pokračovanie administratívnej
spolupráce (počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia) medzi
členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom v súvislosti s prepravou, ktorá sa
začala pred skončením prechodného obdobia.22
V článku 100 dohody o vystúpení sa v súvislosti s takouto prepravou stanovuje
pokračovanie pomoci pri vymáhaní pohľadávok (počas piatich rokov po skončení
prechodného obdobia).

21

22

Správy EMCS priamo súvisiace s dohľadom v reálnom čase nad prepravou tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani zahŕňajú: e-AD, pripomienku prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, správu
o prijatí, správu o vývoze, zmenu miesta určenia, oznámenie o presmerovanom e-AD, rozdelenie,
zrušenie, upozornenie, zamietnutie, vysvetlenie o oneskorení dodávky, vysvetlenie dôvodov
nedostatku, prerušenie, správu o kontrole, správu o udalosti.
Záznamy týchto hospodárskych subjektov a ich oprávnenia sa uchovajú v systéme SEED počas
štyroch rokov, aby bolo možné uzavrieť prebiehajúce prepravy a aby mali audítori a ostatní pracovníci
členských štátov EÚ prístup k údajom hospodárskych subjektov v Spojenom kráľovstve.
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ŠTATISTIKA A RIADENIE DOSTUPNOSTI

3.

Od 1. januára 2021 do 31. mája 2021 bude mať Spojené kráľovstvo prístup
k prevádzkovej štatistike transeurópskych informačných systémov o spotrebnej dani,
ktorú poskytuje centrálny IT komponent CS/MISE, avšak len v prípadoch, keď je pri
preprave v systéme EMCS Spojené kráľovstvo krajinou odoslania alebo krajinou
určenia. Informácie o nedostupnosti, ktoré poskytuje centrálny IT komponent
CS/MISE, budú takisto k dispozícii do 31. mája 2021.
C. PRAVIDLÁ V OBLASTI SPOTREBNEJ DANE NA TOVAR
ÍRSKU PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA

UPLATNITEĽNÉ V

SEVERNOM

Od skončenia prechodného obdobia sa uplatňuje protokol o Írsku/Severnom Írsku.23
Protokol o Írsku/Severnom Írsku podlieha pravidelnému udeleniu súhlasu zákonodarného
zhromaždenia Severného Írska, pričom počiatočné obdobie uplatňovania trvá štyri roky
po skončení prechodného obdobia.24
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje uplatniteľnosť určitých ustanovení
práva EÚ aj na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom
kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko. Okrem toho sa v ňom ustanovuje, že v rozsahu,
v akom sa pravidlá EÚ uplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko,
a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, sa s ním zaobchádza tak, akoby
bolo členským štátom25.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že pravidlá EÚ v oblasti spotrebných
daní sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom
kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko.26
Znamená to, že odkazy na EÚ v častiach A a B tohto oznámenia sa musia chápať tak, že
zahŕňajú aj Severné Írsko, zatiaľ čo odkazy na Spojené kráľovstvo sa musia chápať tak,
že odkazujú len na Veľkú Britániu.
Konkrétne to okrem iného znamená, že:


Na účely pravidiel EÚ v oblasti spotrebných daní sa transakcie zahŕňajúce
prepravu tovaru medzi Severným Írskom a inými časťami Spojeného kráľovstva
budú považovať za dovoz alebo vývoz.



Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi Severným Írskom
a členskými štátmi EÚ sa bude považovať za prepravu medzi členskými štátmi.



Hospodárske subjekty usadené v Severnom Írsku, ktoré chcú prepravovať do a
z členských štátov EÚ tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia
dane, sa budú musieť zaregistrovať a získať oprávnenie v systéme SEED.

23

Článok 185 dohody o vystúpení.

24

Článok 18 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

25

Článok 7 ods. 1 dohody o vystúpení v spojení s článkom 13 ods. 1 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

26

Článok 8 protokolu o Írsku/Severnom Írsku a oddiel 2 prílohy 3 k uvedenému protokolu.

7



Riadne zaregistrované a oprávnené hospodárske subjekty usadené v Severnom
Írsku musia pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do a z členských
štátov EÚ používať postupy a celoeurópske informačné systémy pre tovar
podliehajúci spotrebnej dani (napr. kontrolný systém pohybu tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani).



Na uskladnenie a prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci
Severného Írska sa bude vzťahovať smernica 2008/118/ES.



Na klasifikáciu a zdanenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa budú
vzťahovať platné smernice o štruktúre a sadzbách spotrebných daní pre konkrétne
výrobky.27

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté postupy nakladania s tovarom podliehajúcim
spotrebnej dani v závislosti od rôznych scenárov. Z praktických dôvodov sa
používajú tieto skratky:





ČŠ EÚ: členské štáty EÚ
GB: Veľká Británia, t. j. Spojené kráľovstvo s výnimkou Severného Írska
SÍ: Severné Írsko
Tretia krajina: akákoľvek krajina mimo EÚ okrem Spojeného kráľovstva

Preprava tovaru

Pravidlá v oblasti spotrebnej dane

z GB do ČŠ EÚ

dovoz do daného ČŠ EÚ

z ČŠ EÚ do GB

vývoz z daného ČŠ EÚ

z GB do SÍ

dovoz do SÍ

zo SÍ do GB

vývoz zo SÍ

zo SÍ do ČŠ EÚ

vnútroúniová cezhraničná preprava

z ČŠ EÚ do SÍ

vnútroúniová cezhraničná preprava

z tretej krajiny do SÍ

dovoz do SÍ

zo SÍ do tretej krajiny

vývoz zo SÍ

Na základe protokolu o Írsku/Severnom Írsku sa však vylučuje možnosť, aby sa Spojené
kráľovstvo zúčastňovalo na prijímaní a tvorbe rozhodnutí Únie, pokiaľ ide o Severné
Írsko.28

27

Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol
a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21); smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra
1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316,
31.10.1992, s. 29); smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane
z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 24); smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra
2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov
a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51); smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995
o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 46).
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Všeobecné informácie o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva v oblasti
spotrebných daní nájdete na webových stránkach Komisie zameraných na dane a colnú
úniu (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en). Tieto stránky budú v prípade
potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

28

V prípade, že je potrebná výmena informácií alebo vzájomné konzultácie, uskutočnia sa v rámci
spoločnej konzultačnej pracovnej skupiny zriadenej na základe článku 15 protokolu o Írsku/Severnom
Írsku.
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