
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_SK  

  

Ako váš dodávateľ z Veľkej Británie sme našli skvelé riešenie pre nákupy od našej spoločnosti po brexite. 

Náš dopravca, spoločnosť Europa Road, vytvoril skutočne efektívny proces preclievania, ktorý by mal 
minimalizovať dodatočné náklady a odstrániť meškanie v preprave.  Tento proces sa volá 

  

Toto je dokument, ktorý vám pomôže vysvetliť, ako to funguje a čo naše spoločnosti musia spoločne urobiť, 
aby mohli toto riešenie využívať. 

Čo robí spoločnosť Europa inak? 

Zriadila 2 pobočky na colnú deklaráciu so strategickou polohou, ktoré budú zabezpečovať preclenie 
vyvážaného a dovážaného tovaru – jedna sa nachádza vo Francúzsku a druhá v Belgicku (ako aj ich pobočka na 
colné deklarovanie vo Veľkej Británii). 

• Každá pobočka má svoj účet časového rozlíšenia pri colnej povinnosti. 

• Pobočky vo Francúzsku a v Belgicku sú registrované ako zástupcovia pre globálnu DPH.  

Spolu s ich procesom umožní táto infraštruktúra vašej spoločnosti vývoz z veľkej Británie do EÚ na základe 
doložky s dodaním clo platené (DDP) aj po 1. januári 2021.  Tento proces formálne schválila spoločnosť 
Deloitte. 

  

Vďaka procesu Europa Flow môže naša spoločnosť vyvážať tovar pre našich 
zákazníkov na základe doložky s dodaním clo platené aj napriek tomu, že 
nesídli v Európe.  Takto to funguje. 

Proces je veľmi priamočiary s malým počtom krokov.   

1. Naša spoločnosť vo Veľkej Británii požiada o číslo EU EORI – trvá to len niekoľko dní a spoločnosť 
Europa nám s tým pomôže. 

2. Ustanovíme spoločnosť Europa ako nášho zástupcu pre globálnu DPH, aby zabezpečovala colné 
procesy pri vývoze a dovoze.   

3. Využijeme ich účet časového rozlíšenia FR na zaplatenie všetkých ciel pri príchode do EÚ.   
4. Pri vývoze tovaru pre vás vytvoria vo Veľkej Británii deklaráciu pre vývoz, vo Francúzsku 

deklaráciu pre dovoz a clo sa vyrieši na základe týchto dokumentov časového rozlíšenia. 

  

… ale čo s DPH z dovozu? 

Proces využíva režim DPH v rámci Spoločenstva, čo tvorí výnimku pre DPH na tovar, ktorý bol dovezený do 
voľného obehu v krajine EÚ, ktorá nie je cieľovou krajinou EÚ, ale v ktorej sa uplatňuje zástupca pre globálnu 
DPH.  Toto je výnimka pre DPH podľa odseku 138 smernice EÚ o DPH (známa ako colný režim 42-00).   

Vďaka tomuto procesu nebude musieť vaša spoločnosť pri dovoze zaplatiť žiadnu DPH.  Nákup len uvediete vo 
svojom daňovom priznaní k DPH tak, ako by ste to urobili aj dnes pri kúpe tovaru z Veľkej Británie. 

Tento colný režim pre DPH využívajú každý deň spoločnosti mimo EÚ dovážajúce do európskych morských 
prístavov, ktoré nemusia byť v rovnakej krajine, ako je konečná destinácia tovaru. 



Takže napríklad namiesto tovaru z Ďalekého východu, ktorý sa dovezie do Rotterdamu a konečný cieľ je 
Nemecko, by to bol tovar z Veľkej Británie dovezený do Francúzska a dodaný do krajiny EÚ.  Ich proces 
schválila spoločnosť Deloitte prostredníctvom svojho tímu odborníkov na DPH a clá.   

  

Čo bude musieť urobiť vaša spoločnosť inak? 

V skratke – nič! Jednoducho len uvediete údaje vo svojom daňovom priznaní k DPH tak, ako by ste to urobili aj 
dnes.  Nič sa nemení. 

  

Čo bude musieť urobiť naša spoločnosť inak? 

Pre nás to znamená nejakú prácu navyše, ale to nič, pretože rozumieme výhodám pre našich zákazníkov v EÚ. 

Ak vyvážame na základe doložky s dodaním clo platené, vo faktúre uvedieme odkaz na colný režim pre DPH 
(colný režim 42-00). 

Jednoducho sa postaráme o deklaráciu pre vývoz, dovoz a zabezpečíme zaplatenie cla. 

  

Znie to technicky zložito, ale nemajte obavy. 

Spoločnosť Europa, ktorá vo veľkej miere spolupracuje s firmou Deloitte, nás uistila, že úprava DPH počas 
tohto procesu je v každom ohľade absolútne v súlade s pravidlami. 

Proces len jednoducho využíva existujúci európsky colný režim pre DPH pri dodávkach a nákupe tovaru a tieto 
procesy sa používajú každý deň. 

Jednoducho povedané, kombinácia infraštruktúry, colných režimov pre DPH a procesu umožňuje zachovať 
aktuálne obchodné podmienky pre spoločnosti z EÚ, čo znamená, že stačí, ak kúpený tovar uvediete vo svojom 
daňovom priznaní k DPH, rovnako ako by ste to urobili dnes. 

Tento proces takisto prinesie vašej spoločnosti výhody pre peňažný tok, pretože pri dovoze nemusíte vynaložiť 
žiadnu DPH. 

Ak máte stále obavy, dajte tento proces posúdiť svojmu tímu pre dodržiavanie globálnej DPH, svojmu 
účtovníkovi alebo odborníkovi na DPH alebo podobným odborníkom vo vašej spoločnosti.   

  

Zhrnutie – toto sú výhody. 

• Podľa tohto colného režimu sa vaša spoločnosť nebude musieť starať o… 

• Vymenovanie colného deklaranta (chápeme, že dodávky z Veľkej Británie môžu tvoriť len malú časť 
vášho podnikania, a chceme, aby to bolo čo najviac bez zmätkov) 

• Platenie poplatkov za preclenie 

• Platenie DPH a cla pred dodaním tovaru 

• Jednoducho len uvediete údaje vo svojom daňovom priznaní k DPH tak, ako by ste to urobili aj dnes 

Proces umožní zachovať aktuálne obchodné podmienky platné pre DPH aj po zmene štruktúry po 1. januári. 

Dodávky tovaru môžete preberať bez oneskorenia. 


