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Brusel 4. června 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM

VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI CEL A
ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

PREFERENČNÍ PŮVOD ZBOŽÍ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i hospodářských subjektů.
Hospodářské subjekty je třeba upozornit4 na právní důsledky týkající se pravidel původu
pro účely preferenčního zacházení se zbožím, jež je nutno brát v úvahu, až se Spojené
království stane třetí zemí5.

1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.

2

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

4

Toto oznámení doplňuje informace o pravidlech původu v Oznámení zúčastněným stranám –
Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti cel a nepřímých daní ze dne
30. ledna 2018 (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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U některých kategorií přepravy zboží, která začala před datem vystoupení a končí datem vystoupení
nebo po něm, se EU snaží dojednat se Spojeným královstvím řešení v rámci dohody o vystoupení, a to
na základě postoje EU ohledně celních záležitostí potřebných pro spořádané vystoupení Spojeného
království z Unie (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en). Uvedený postoj se rovněž zabývá postupy správní
spolupráce mezi EU-27 a Spojeným královstvím k datu vystoupení či po něm, které se týkají
skutečností, jež nastaly před datem vystoupení (např. v případě vzájemné pomoci při ověřování
dokladů o původu zboží). Tato ujednání však budou platit pouze v případě, že EU a Spojené království
před datem vystoupení podepíší a ratifikují dohodu o vystoupení.

Od data vystoupení se na Spojené království zejména přestanou vztahovat
preferenční dohody EU se třetími zeměmi v oblasti společné obchodní politiky a
cel6.
1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PREFERENČNÍM PŮVODU
V rámci své společné obchodní politiky má EU preferenční dohody s třetími
zeměmi, např. dohody o volném obchodu a všeobecný systém preferencí7 8.
Na zboží vyvážené z EU se může vztahovat preferenční sazební zacházení v
partnerské zemi dohody o volném obchodu s EU, jestliže má preferenční původ EU,
tj. jestliže je buď „zcela získáno“ v EU, nebo je vyrobeno v EU zcela nebo částečně
z materiálů, jež jsou předmětem opracování nebo zpracování splňujícího určité
požadavky („specifická pravidla původu produktu“).
Na zboží dovážené do EU z třetích zemí, s nimiž má EU preferenční dohody, se
vztahuje preferenční sazební zacházení, jestliže splňuje preferenční pravidla
původu. Pro účely určování preferenčního původu zboží vyrobeného ve třetí zemi, s
níž má EU preferenční dohodu, se má za to, že vstupy pocházející z EU (materiály a
v některých dohodách operace zpracování) zapracované do tohoto zboží mají původ
v dané třetí zemi (kumulace původu).
Pravidla a postupy pro určování preferenčního původu jsou obsaženy v
příslušných preferenčních dohodách a mohou se v závislosti na těchto dohodách
lišit9. Při určování preferenčního původu se EU považuje za jediné území a
nerozlišuje se mezi jednotlivými členskými státy. Vstupy ze Spojeného království
(materiály nebo operace zpracování) se tedy v současnosti pro účely určování
preferenčního původu EU u zboží považují za „obsah z EU“.
Původ zboží potvrzují buď státní orgány („osvědčení o původu zboží“), nebo
samotní vývozci (s výhradou předchozího vydání povolení či registrace)
prostřednictvím „prohlášení“ nebo „deklarací“ o původu vystavených na
obchodních dokladech. Původ zboží může na žádost dovážející strany podléhat
ověření vyvážející stranou.
Jako důkaz souladu s požadavky týkajícími se původu zboží obdrží vývozce od
svých dodavatelů podpůrné dokumenty (např. „prohlášení dodavatele“), jež

6

Bude-li v rámci možné dohody o vystoupení dosaženo dohody o přechodných ujednáních, oznámí
Unie ostatním smluvním stranám mezinárodních dohod (včetně dohod, jež stanoví preferenční sazební
zacházení) uzavřených Unií nebo členskými státy jednajícími jejím jménem nebo Unií a jejími
členskými státy jednajícími společně, že během přechodného období se má Spojené království pro
účely těchto dohod považovat za členský stát.

7

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm.

8

Pokud jde o otázky, kterými se zabývá toto oznámení (vliv vstupů ze Spojeného království při
určování preferenčního původu zboží pro účely sazebního zacházení), preferenční sazební zacházení v
rámci všeobecného systému preferencí může být v praxi méně relevantní než dohody o volném
obchodu. V zájmu úplnosti však toto oznámení pojednává o obou těchto aspektech.

9

Seznam všech preferenčních dohod EU se třetími zeměmi je k dispozici na adrese:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/generalaspects-preferential-origin/arrangements-list_en.
2

umožňují sledovatelnost výrobních postupů a dodávek materiálů v rámci EU až do
vývozu konečného produktu10.
2.

DŮSLEDKY VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU
Od data vystoupení se Spojené království stává třetí zemí, na niž se přestanou
vztahovat preferenční dohody EU s třetími zeměmi. Vstupy ze Spojeného království
(materiály nebo operace zpracování) se budou pro účely určování preferenčního
původu zboží, v němž jsou tyto vstupy zapracovány, považovat v rámci preferenční
dohody za „nepůvodní“. To má tyto důsledky:


Zboží vyvážené z EU:
Od data vystoupení může mít partnerská země dohody o volném obchodu s EU
za to, že zboží, jež mělo před datem vystoupení preferenční původ EU, v
okamžiku svého dovozu do této třetí země již nesplňuje podmínky pro přiznání
preferenčního zacházení, jelikož vstupy ze Spojeného království se již
nepovažují za „obsah z EU“.
V případě ověřování původu zboží vyváženého do třetí země za preferenčních
podmínek může tato třetí země od data vystoupení požadovat, aby vývozci v
EU-27 prokázali původ daného zboží v EU, jelikož vstupy ze Spojeného
království se již nepovažují za „obsah z EU“.



Zboží dovážené do EU:
Vstupy ze Spojeného království zapracované do zboží získaného ve třetích
zemích, s nimiž má EU preferenční dohody, a dováženého do EU budou od data
vystoupení „nepůvodní“, zejména v kontextu kumulace původu s EU.
V případě ověřování původu zboží dováženého do EU se může od data
vystoupení od vývozců ve třetích zemích požadovat, aby u dováženého zboží
prokázali preferenční původ EU.

3.

DOPORUČENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM


Zboží vyvážené z EU:
S ohledem na výše uvedené důsledky se doporučuje vývozcům a výrobcům v
EU-27, kteří hodlají od data vystoupení v partnerské zemi dohody o volném
obchodu s EU uplatňovat preferenční sazební zacházení, aby:
− při určování preferenčního původu EU u svého zboží považovali veškeré
vstupy ze Spojeného království za „nepůvodní“ a
− učinili patřičné kroky, aby byli v případě následného ověřování schopni
prokázat preferenční původ EU u svého zboží, a to bez zohlednění vstupů ze
Spojeného království jakožto „obsahu z EU“.
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Zboží dovážené do EU:

Za tímto účelem používají vývozci a výrobci v EU zvláštní účetní systémy, záznamy a podpůrné
dokumenty, jež jsou dostupné v EU.
3

Dovozci v EU-27 by se měli ujistit, že je vývozce u dováženého zboží schopen
prokázat preferenční původ EU s přihlédnutím k důsledkům vystoupení
Spojeného království z EU.

Další informace o preferenčním původu zboží naleznete na internetových stránkách
Komise
věnovaných
daním
a
celní
unii
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin_en) a zahraničnímu obchodu (databáze o
přístupu na trh) (http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm). Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro daně a celní unii
Generální ředitelství pro obchod
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