
EU 27 Flow (not IE, FR or Nordics), Language CS  

  

Jako Váš britský dodavatel jsme nalezli skvělé řešení pro snadné nákupy od naší společnosti po brexitu. 

Náš dopravce, Europa Road, vyvinul velmi účinný celní proces, který by měl minimalizovat vícenáklady 
a eliminovat zpoždění v tranzitu. Nazvali jej 

  

Tento dokument vysvětluje, jak tento proces funguje a co potřebují naše společnosti udělat proto, abychom 
mohli toto řešení využívat. 

Co dělá Europa jinak? 

Založili 2 strategicky umístěné provozy pro zprostředkování celních služeb, které zpracovávají vývozní a 
dovozní celní prohlášení – jeden ve Francii a jeden v Belgii (kromě stávajícího provozu ve Velké Británii). 

• Každý z těchto provozů má svůj vlastní účet pro odložené celní platby. 

• Pobočky ve Francii i v Belgii jsou registrovány jako globální zástupce pro DPH.  

Tato infrastruktura ve spojení s jejich procesem umožní naší společnosti vyvážet z Velké Británie-EU formou 
DDP (s uhrazeným clem), což zjednoduší dodávku našim zákazníkům v EU po 1. lednu 2021. Proces schválila 
společnost Deloitte. 

  

S procesem Europa Flow může naše společnost vyvážet zboží našim 
zákazníkům formou DDP, i když nemáme sídlo v Evropě. Postup je 
následující. 

Je to velmi jednoduchý proces s malým počtem kroků.  

1. Náš podnik ve Velké Británii se bude registrovat, aby získal číslo EORI v EU – trvá to jen pár dní 
a Europa nám s tím pomůže. 

2. Ustanovíme Europu jako našeho globálního zástupce pro DPH, který bude provádět proclívání 
dovozu a vývozu.  

3. Pro placení daní při příjezdu do EU budeme používat jejich francouzský účet pro odložené celní 
platby.  

4. Při vývozu zboží do Vaší společnosti vytvoří Europa vývozní prohlášení ve Velké Británii, dovozní 
prohlášení ve Francii a clo bude hrazeno prostřednictvím těchto účtů pro odložené platby. 

  

... ale co DPH z dovozu? 

Tento proces využívá režim DPH uvnitř společenství, který osvobozuje od DPH zboží dovezené do volného 
oběhu v členském státě EU, který není konečným místem určení v EU – ale pouze prostřednictvím globálního 
zástupce pro DPH. Jedná se o osvobození od DPH v souladu s Článkem 138 Směrnice EU o DPH (známý jako 
režim 42-00).  

Díky tomuto procesu nebude Vaše společnost z dovezeného zboží muset platit DPH. Nákup pouze uvedete 
v prohlášení o DPH stejným způsobem jako dnes při nákupu zboží z Velké Británie. 

Tento režim DPH využívají každodenně společnosti mimo EU dovážející zboží do evropských přístavů, které 
nemusí být ve stejné zemi, jako je země konečného určení zboží. 



Například, namísto dodání zboží z Dálného východu do Rotterdamu pro konečné doručení v Německu se bude 
zboží dovážet z Velké Británie do Francie pro doručení do Vašeho státu EU. Tento proces schválil tým expertů 
na DPH a clo společnosti Deloitte.  

  

Co bude muset Vaše společnost dělat jinak? 

Jednoduše řečeno – nic! Pouze budete potřebovat zadat prohlášení o DPH stejným způsobem jako nyní. Nic se 
nemění. 

  

Co bude muset naše společnost dělat jinak? 

Pro nás z toho vyplývá jistá práce, ale to je v pořádku, protože si uvědomujeme přínos pro naše zákazníky v EU. 

Při vývozu formou DDP bude naše faktura uvádět režim DPH (režim 42-00). 

Zjednodušeně řečeno, postaráme se o vývozní prohlášení, dovozní prohlášení i platbu cla. 

  

Zní to složitě, ale nemějte obavy. 

Europa nás na základě své významné spolupráce s Deloitte ubezpečila, že zpracování DPH v rámci tohoto 
procesu je ve všech ohledech v souladu s příslušnými pravidly. 

Tento proces jenom využívá stávající evropské režimy DPH pro dodávku a nákup zboží, které jsou využívány 
každý den. 

Zkrátka kombinace infrastruktury, režimů DPH a výše popsaného procesu pro podniky v EU zachová současné 
obchodní podmínky, takže své nákupy budete pouze potřebovat zadat do svého prohlášení o DPH stejně jako 
nyní. 

Tento proces bude mít také pozitivní dopad na peněžní tok Vašeho podniku, protože nebudete muset při 
dovozu vynaložit žádné prostředky na DPH. 

Pokud máte stále jakékoli obavy, obraťte se prosím na svůj globální tým pro soulad s předpisy o DPH, svého 
účetního nebo svého odborníka na DPH.  

  

Pro shrnutí – přínosy jsou následující: 

• V tomto režimu se Vaše společnost nabude muset starat o... 

• ustanovení zprostředkovatele celních služeb (jsme si vědomi toho, že dodávky z Velké Británie mohou 
být jenom malou součástí Vašeho podnikání a chceme, aby probíhaly s co možná nejmenšími 
komplikacemi); 

• placení poplatků z proclení; 

• placení DPH a cla předem, před dodáním zboží. 

• Pouze zadáte prohlášení o DPH stejným způsobem jako nyní. 

Ačkoli se po 1. lednu rámec změní, tento proces zachovává současné obchodní podmínky ve vztahu k DPH. 

Dodávky zboží můžete přebírat bez zpoždění. 


