
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký 

zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. Právní zpravodaj je 

rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs s.r.o. 
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Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 
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2019 č. 413 
 

 
Bez ohledu na narůstající nejistotu možných dopadů Brexitu bez dohody, Johnson a jeho nejbližší 

spolupracovníci (naoko) stále trvají na datu odchodu na Halloween, 31. října 2019, čímž dávají předvečeru 

všech svatých zcela nový význam. Co by znamenal odchod VB bez dohody v oblasti daní se pokoušíme shrnout 

v následujícím rozboru. 

V případě Brexitu bez dohody se na vztahy mezi VB a členskými státy EU uplatní pravidla exportu aplikovaná 

na třetí země. V současné chvíli fakturují exportéři z VB do třetích zemí bez DPH. Vláda VB ve své publikaci 

na téma DPH a export po Brexitu proklamovala, že dvojí zdanění ve vztahu ke členským státům nehrozí a ty 

tak mohou očekávat změny spíše administrativního charakteru. Exportéři z VB by tak i nadále měli do EU 

fakturovat bez DPH s tím, že DPH bude odváděno podle pravidel EU při dovozu ze třetí země (tj. v zemi určení 

a podle jejích pravidel). Vývoz z EU do VB pak bude od DPH osvobozen. Vrácení daně (na základě 

osvobození) nicméně bude napříště zkomplikováno faktem, že už nebude možné žádat o vrácení 

elektronicky, pokud si státy takovou možnost nezajistí vzájemností. Za zmínku pak určitě stojí i to, že nově se 

při zasílání zboží neuplatní stávající limity, což povede k povinnosti se zaregistrovat jako plátce DPH v zemi 

přijetí zboží. Pro úplnost pak dodáváme, že pravidla EU pro třístranný obchod nebudou platit, pokud se 

transakce zúčastní britský daňový subjekt. 

Co se týče služeb, jejich „místo dodání“ bude záviset na subjektu, kterému jsou služby dodávány. V případě, 

že se bude jednat o koncového zákazníka (spotřebitele), bude místem dodání jeho místo trvalého pobytu či 

sídla, kde bude také splatné DPH podle místních pravidel. Větší komplikace nastanou v případě, že jsou služby 

určeny podnikateli sídlícímu v EU, a to hlavně proto, že vláda VB stále nezveřejnila pravidla pro tento typ 

obchodu. Jisté je jen to, že podnikatelé z VB nebudou moci využívat evropské digitální služby v souvislosti 

s DPH, např. VAT Mini One Stop Shop, a budou se tak muset k MOSS registrovat v některém z členských 

států EU. 

Nárůst administrativní zátěže bude dále znatelný při přepravě zboží podléhajícího spotřební dani. Při dovozu 

do EU bude nutné nejprve zboží proclít a zahájit přepravu v rámci systému pro kontrolu přepravy zboží 

podléhajícího spotřebním daním (EMCS). Naopak při vývozu do VB bude potřeba vývozní prohlášení  

a i elektronický správní doklad s tím, že exportéři nebudou nadále moci využívat EMCS pro dodávky v režimu 

podmíněného osvobození od spotřební daně.  

V oblasti přímých daní pak Brexit bez dohody přinese riziko nemožnosti uplatnit snížené zdanění výplat 

dividend, plateb licenčních poplatků a úroků tak, jak je nyní umožňují příslušné evropské směrnice. Zdanění 

příjmů se tak následně bude řídit primárně pravidly stanovenými ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění 

uzavřené mezi konkrétním členským státem a VB (např. dividendy vyplácené z ČR do VB budou podléhat 

srážkové dani ve výši 15 % nebo 5 %). 
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