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Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu (EÚ) v piatok 29. marca 2019 o polnoci. To sú presne dva roky
odvtedy, čo Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie.
Od 30. marca 2019 bude Spojené kráľovstvo treťou krajinou. Teraz je naliehavé, aby sa podniky v EÚ
začali pripravovať na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, pokiaľ to doteraz neurobili.

1. TREBA SA PRIPRAVIŤ NA 30. MAREC 2019
Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje do 30. marca 2019, väčšina právnych účinkov brexitu sa bude uplatňovať
od 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia, ktorého podmienky sú stanovené v
návrhu dohody o vystúpení.
Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené
kráľovstvo, ako aj v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019.
Rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o podmienkach dohody o vystúpení stále prebiehajú. Po ukončení rokovaní
bude potrebné dohodu o vystúpení ratifikovať. Budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa bude môcť dojednať
až po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ.
Okrem toho aj v prípade, že sa dohoda o vystúpení ratifikuje a dohoda o budúcom vzťahu sa počas prechodného obdobia
úspešne uzavrie, tento vzťah nebude predstavovať vzťah s členským štátom Únie.
Všetky dotknuté podniky sa preto musia pripraviť, musia prijať všetky potrebné rozhodnutia a dokončiť
všetky požadované administratívne úkony ešte pred 30. marcom 2019, aby sa predišlo rušivému vplyvu.

2. POVINNOSTI V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
Právne predpisy EÚ ukladajú podnikom rôzne povinnosti v závislosti od toho, v ktorej časti dodávateľského reťazca sa
nachádzajú (napr. výrobca, dovozca, veľkoobchodný distribútor atď.). Napríklad, ak sa po brexite budú podniky z EÚ27,
ktoré nakupujú tovar zo Spojeného kráľovstva, považovať za dovozcov na účely právnych predpisov EÚ týkajúcich sa
výrobkov, budú podliehať inému súboru povinností podľa práva EÚ. Ak dostávate výrobky zo Spojeného kráľovstva, mali
by ste už teraz posúdiť svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ.

3. OSVEDČENIA, LICENCIE A POVOLENIA
Ak sa vaša činnosť opiera o osvedčenia, licencie alebo povolenia, ktoré boli vydané orgánmi Spojeného kráľovstva alebo
orgánmi so sídlom v Spojenom kráľovstve (alebo ktorými disponujú osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve), môže sa
stať, že po brexite už nebudú v EÚ platiť. Je možné, že budete musieť tieto osvedčenia, licencie alebo povolenia previesť
alebo požiadať o nové, ktoré vám vydajú orgány alebo úrady so sídlom v EÚ27. Ide najmä o osvedčenia, licencie a
povolenia vydané pre tovar (napríklad v automobilovom priemysle alebo sektore zdravotníckych pomôcok) a pre služby
(napríklad v sektore dopravy, v sektore služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo vo finančnom sektore). Mali
by ste už teraz podniknúť všetky kroky potrebné na prevod osvedčení, licencií alebo povolení vydaných v Spojenom
kráľovstve do EÚ27 alebo získať nové.

4. CLÁ, DPH A SPOTREBNÉ DANE
Pokiaľ ide o clá a nepriame dane, je veľký rozdiel, či sa tovar prepravuje v rámci EÚ alebo do/z tretej krajiny. Podnikanie
so Spojeným kráľovstvom po brexite sa stane zložitejším z hľadiska ciel a postupov v oblasti DPH. Ak obchodujete so
spoločnosťami v Spojenom kráľovstve, mali by ste sa oboznámiť s postupmi a pravidlami EÚ, ktoré sa budú uplatňovať
po brexite, a to najmä v prípade, že máte iba málo skúseností s obchodovaním s tretími krajinami alebo nemáte žiadne
takéto skúsenosti.

5. PRAVIDLÁ PÔVODU
Pri vývoze výrobkov do tretích krajín, s ktorými má EÚ dohodu o voľnom obchode, môžu vývozcovia využívať preferenčnú
colnú sadzbu, ak majú výrobky dostatočný „obsah EÚ“ v zmysle pravidiel pôvodu. Po brexite už nemôžete počítať s tým,
že sa vstupy zo Spojeného kráľovstva do hotového výrobku budú považovať za obsah EÚ. Mali by ste preto preskúmať
vaše dodávateľské reťazce a začať zaobchádzať so všetkými vstupmi zo Spojeného kráľovstva ako s nepôvodnými
vstupmi, aby ste pre váš tovar zabezpečili preferenčný pôvod v EÚ.

6. ZÁKAZY A OBMEDZENIA DOVOZU/VÝVOZU TOVARU
Aby sa chránilo zdravie a bezpečnosť, ako aj životné prostredie, pravidlá EÚ obmedzujú dovoz určitého tovaru do
tretích krajín, ako aj jeho vývoz z tretích krajín – ide napríklad o živé zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu a niektoré
rastliny a rastlinné produkty, ako napríklad drevený obalový materiál. Dovoz/vývoz určitých komodít podlieha osobitným
povoleniam alebo oznámeniam, napríklad v prípade rádioaktívneho materiálu, odpadu alebo niektorých chemikálií. Tieto
pravidlá EÚ sa po brexite budú vzťahovať aj na tovar určený na vývoz do Spojeného kráľovstva alebo tovar prichádzajúci
zo Spojeného kráľovstva. Mali by ste prijať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania zákazov a
obmedzení, ktoré sa uplatňujú na dovoz do EÚ a vývoz z EÚ.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súčasnosti môžu osobné údaje voľne prúdiť medzi členskými štátmi EÚ. Po brexite bude prenos osobných údajov z EÚ
do Spojeného kráľovstva naďalej možný, ale bude podliehať osobitným podmienkam stanoveným v právnych predpisoch
EÚ. Spoločnosti, ktoré v súčasnosti zasielajú osobné údaje do Spojeného kráľovstva, by si mali byť vedomé toho, že
pôjde o „prenos“ osobných údajov do tretej krajiny. Ak bude úroveň ochrany osobných údajov v Spojenom kráľovstve v
zásade rovnocenná s úrovňou ochrany v EÚ a budú splnené určité podmienky, Európska komisia môže prijať rozhodnutie
o primeranosti, ktoré umožňuje prenos osobných údajov do Spojeného kráľovstva bez obmedzení. Spoločnosti by však
mali posúdiť, či v prípade neprijatia rozhodnutia o primeranosti bude nutné podniknúť opatrenia, ktorými sa zabezpečí,
aby sa tieto prenosy mohli uskutočňovať aj naďalej.

POZRITE SI OZNAMY EURÓPSKEJ KOMISIE O PRIPRAVENOSTI NA BREXIT
Brexit môže mať vplyv na podniky v EÚ27 aj v mnohých iných ohľadoch. Týka sa to napríklad pravidiel
pre spoločnosti, ktoré sú registrované výlučne v Spojenom kráľovstve, avšak vykonávajú činnosť v EÚ27,
súladu tovaru umiestneného na trh EÚ, výberu audítorov, výberu jurisdikcie v prípade zmlúv a uznávania
odborných kvalifikácií. Pozrite si oznamy Európskej komisie1 o pripravenosti na brexit a požiadajte o radu,
ak by niektorá z týchto zmien mohla ovplyvniť váš podnik.

KDE MÔŽEM NÁJSŤ VIAC INFORMÁCIÍ A KTO MI MÔŽE POMÔCŤ?
Webové sídlo Európskej komisie obsahuje viac ako 60 oznamov o pripravenosti2 na brexit, ktoré sa
týkajú širokej škály hospodárskych odvetví. Majú pomôcť všetkým účastníkom trhu, aby sa pripravili.
Pozrite si webové sídla útvarov a agentúr3 Európskej komisie pôsobiacich v oblasti, ktorá sa týka vás a
vášho podniku.
Ak chcete získať doplňujúce informácie a pomoc, obráťte sa na vnútroštátne orgány, vašu miestnu
obchodnú a priemyselnú komoru alebo na vaše odvetvové združenie.

Tento dokument sa predkladá len na informačné účely a nemal by sa chápať ako právny text. Jeho obsah nemá vplyv
na rokovania o dohode o vystúpení a na diskusie o budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sk
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sk
https://ec.europa.eu/info/departments_sk
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