Brexit a DPH
Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“ resp. „UK“) sice již není od
páteční půlnoci součástí EU, DPH se však do skončení přechodného období (to je zatím dohodnuto do
31.12.2020) bude ve vztahu Spojeného království a EU uplatňovat beze změny.
Přeprava zboží mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) je nadále do skončení
přechodného období považována za přepravu vnitrounijní v rámci vnitřního trhu, tzn. bez celních
formalit a kontrol a bez placení cla.
Uplatnění DPH řeší článek 51 Dohody o vystoupení UK z EU a Evropského společenství pro atomovou
energii; tato dohoda např. v čl. 3 řeší územní působnost – otázka Gibraltaru, výsostných oblastí
Spojeného království Akrotiri a Dhekelia na Kypru atd. Součástí dohody je také několik protokolů –
např. po skončení přechodného období se začne aplikovat protokol o Irsku/Severním Irsku či o
výsostných oblastech.
Bude-li např. na konci roku 2020 odesláno zboží plátcem z ČR do Spojeného království, budou na toto
odeslání použita stejná pravidla jako pro odeslání do členského státu EU – bude-li např. zákazníkem
osoba registrovaná v UK k DPH a budou splněny podmínky pro osvobození od DPH, tak český prodávají
uplatní osvobození pro dodání zboží do jiného členského státu a vykáže obchod v souhrnném hlášení.
S aktuálními změnami v oblasti daní a souvisejících předpisů se můžete seznámit na přednášce „Změny
v daních 2019/2020“, kterou pořádáme v Praze 11.2.2020. Nabízíme také zvukový záznam této
přednášky ze dne 14.1.2020, ze kterého si můžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou okruhu
činností, u kterých od 1.5.2020 podléhají hotovostní tržby evidenci tržeb.
Aktuálními problémy DPH se zabývá zvukový záznam přednášky DPH 2019/2020 ze dne 9.1.2020.
Můžete si poslechnout krátkou ukázku věnovanou příkladu důkazních prostředků, kterými lze
jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Dále nabízíme např.
komentář v pdf Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 aktualizovaný na podmínky roku 2020.
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