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Tvrdý Brexit: dopad na uplatňování DPH a cla od 

1. 1. 2021  

Spojené království (UK) není členem Evropské unie (EU) od února 2020. V souladu s dohodou 

o vystoupení se tak oficiálně stalo tzv. třetí zemí. V současné době nicméně UK stále participuje na 

společném trhu a celní unii EU. Toto přechodné období pravděpodobně pozbyde platnosti k 31. 12. 2020 

a je tedy třeba připravit se na uplatňování nových pravidel v oblasti DPH a cla vůči UK. 

Brexit se vašeho podnikání dotkne, pokud: 

▪ prodáváte zboží nebo poskytuje služby do Spojeného království; 

▪ nakupujete zboží nebo služby ze Spojeného království; 

▪ přepravujete zboží přes Spojené království. 

V praxi se bude jednat o tyto změny v následujících oblastech. 

ZBOŽÍ 

▪ Z intrakomunitárního dodání zboží do UK a pořízení zboží z UK se stane vývoz a dovoz, které 
budou podléhat standardnímu celnímu řízení. S tím souvisí i povinnost disponovat číslem EORI, 
platnými licencemi či povoleními apod. 

▪ Výše uvedené se také bude týkat přemístění vlastního zboží z/do UK.  

▪ Režim zasílání zboží, tj. dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží není předmětem daně 
(britských občanům), se již neuplatní. Takové dodání zboží se stane vývozem.  

▪ Již nebude možné použít některé zjednodušující režimy při dodání zboží, jako je např. režim 
konsignačního skladu (call-off stock) či třístranný obchod při zjednodušení pro triangulace. 

SLUŽBY 

▪ Dojde rovněž ke změně pravidel pro uplatnění DPH v oblasti některých typů služeb. V případě 
poskytování služeb britským zákazníkům, registrovaným k DPH v ČR, bude třeba vzít v úvahu pravidlo 
skutečné spotřeby. 

▪ Dotčen bude i režim jednoho správního místa (MOSS), do kterého se doposud mohly v UK 
registrovat podniky poskytující digitální služby osobám nepovinným k dani. 

▪ Změní se také možnost nároku na odpočet u některých typů služeb, např. pojišťovacích či 
finančních. 

VRÁCENÍ DPH  

▪ Žádosti o vrácení daně zaplacené v UK za rok 2020 musí být na rozdíl od běžného termínu podány 
do 31. března 2021. 

 

 

  Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice a nenahrazuje 

vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. 

Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé 

informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje 

a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost 

a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika 

vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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Kontakt  

Stanislav Železný 

Senior Tax Manager 

Email: Stanislav.Zelezny@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme projekty napříč několika 

státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

 

Klára Kubíková 

Senior Tax Consultant 

Email: Klara.Kubikova@accace.com   

Tel: +420 222 753 480 
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