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Všechny zásilky vybraných výrobků, u kterých bude doprava zahájena po

vystoupení UK z EU budou podléhat celnímu dohledu a bude nezbytné

splnit dovozní, resp. vývozní formality. Bližší informace jsou uvedeny na

webové stránce Celní správy České republiky k BREXITu.

Přestanou platit evidenční čísla ke spotřební dani (SEED ID) vydaná v UK.

Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků v ČR,

který má v povolení uvedeného dodavatele z UK, nebude moct zásilku

vybraných výrobků na toto povolení přijmout.

Prostřednictvím EMCS nebudou s UK vyměňovány žádné zprávy!

1. Důležité informace z pohledu správy SPD

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/INFORMACE-O-VYSTOUPENÍ-SPOJENÉHO-KRÁLOVSTVÍ-VELKÉ-BRITÁNIE-A-SEVERNÍHO-IRSKA-Z-EVROPSKÉ-UNIE.aspx


z UK do EU

• e-AD vystaveno

• zásilka vstoupila na území EU před BREXITem

zásilka je považována za dopravovanou v RPOD

Postup při ukončení dopravy

• příjemce předloží v EMCS oznámení o přijetí

• správce daně místně příslušný místu přijetí

sdělí informace z oznámení o přijetí správci daně odesílatele v UK

prostřednictvím ELO CZ (oddělení 232 GŘC – ELO a EMCS)

2. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného 
osvobození od spotřební daně (evidence v EMCS)



z UK do EU
• e-AD vystaveno
• zásilka nevstoupila na území EU před BREXITem

• zásilka je považována za dopravovanou ze třetí
země a podléhá celnímu dohledu,musí být splněny
dovozní formality

Postup při ukončení dopravy
• příjemce předloží v EMCS oznámení o přijetí k e-AD, které bylo vystaveno

registrovaným odesílatelem po dovozu

Příjemce rovněž předloží oznámení o přijetí k původnímu e-AD, vystavenému v UK,
ve kterém uvede souhrnný závěr přijetí „3 - Zásilka odmítnuta“. Jako doplňující
informaci uvede ARC e-AD, pod kterým zásilku přijal.

2. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného 
osvobození od spotřební daně (evidence v EMCS)



z EU do UK

• e-AD vystaveno

• zásilka vstoupila na území UK před BREXITem

zásilka je považována za dopravovanou v RPOD

Postup při ukončení dopravy

• před BREXITem: příjemce v UK předloží v EMCS

oznámení o přijetí

nebo

• po BREXITu: příjemce oznámí přijetí zásilky svému správci daně a ten zašle

informaci o přijetí na ELO CZ

• správce daně místně příslušný místu odeslání ukončí dopravu v EMCSmanuálně

2. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného 
osvobození od spotřební daně (evidence v EMCS)



z EU do UK
• e-AD vystaveno
• zásilka nevstoupila na území UK před BREXITem

• zásilka je považována za dopravovanou do třetí
země a podléhá celnímu dohledu,musí být splněny
vývozní formality
• odesílatel musí provést změnu místa určení v e-AD
(vrátit si zásilku do daňového skladu, určit nového příjemce
v EU nebo určit typ dopravy „Vývoz“)

Postup při ukončení dopravy
• doprava bude v EMCS ukončena s ohledem na druh provedené změny místa

určení

2. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného 
osvobození od spotřební daně (evidence v EMCS)



z UK do EU (vstup na území EU před BREXITem)

• zásilka je považována za dopravovanou ve VDO

• ukončení dopravy na základě 3. dílu SAAD potvrzeného

příjemcem v EU

z UK do EU (vstup na území EU po BREXITu)

• zásilka je považována za dopravovanou ze třetí země a podléhá celnímu
dohledu, musí být splněny dovozní formality
• doprava ve VDO je zahájena zmísta dovozu

3. Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu



z EU do UK (vstup na území UK před BREXITem)

• zásilka je považována za dopravovanou ve VDO

• ukončení dopravy na základě 3. dílu SAAD potvrzeného

příjemcem v UK

• správce daně odesílatele může ověřit přijetí zásilky

příjemcem v UK (správnost údajů v 3. dílu SAAD) prostřednictvím ELO CZ

z EU do UK (vstup na území UK po BREXITu)

• zásilka je považována za dopravovanou do třetí země a podléhá celnímu
dohledu,musí být splněny vývozní formality
• doprava ve VDO je ukončena vmístě výstupu z EU
• správce daně odesílatele ověří výstup zboží z EU prostřednictvím ELO CZ
Pokud se zásilka po BREXITu nachází na území EU, může být na stejné SAAD
vrácena odesílateli! Tuto informaci sdělí odesílatel správci svému správci daně
včas. V SAAD nelze změnit původního příjemce v UK na nového příjemce v EU.

3. Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu



Po BREXITu bude mezinárodní spolupráce v oblasti spotřebních daní mezi ČR a UK

realizována na základě „Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových

záležitostech“.

Kontaktním orgánem pro komunikaci mezi správci spotřební daně v ČR a UK bude

na straně ČR i nadále oddělení 232 – ELO a EMCS na Generálním ředitelství cel

(ELO CZ), které je národním styčným úřadem pro mezinárodní spolupráci v oblasti

spotřebních daní.

Subjekty mohou požádat o pomoc při řešení problémů s ukončením

dopravy svého správce daně.

4. Mezinárodní spolupráce
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