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Daňová informace – DPH po vystoupení Velké Británie z EU 

 

Dnem 1. února 2020 došlo k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska  z Evropské Unie na základě dříve projednané a schválené „Dohody o vystoupení“. 

Podle Dohody o vystoupení platí, že s účinností od 1.2.2020 do 31.12.2020 bude pokračovat 
tzv. přechodné období, ve kterém Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
dočasně zůstává součástí jednotného trhu EU. To znamená, že do 31.12.2020 budou nadále 
fungovat obchodní a další vztahy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
podle dosavadních postupů platných do 31.1.2020. 

Uvedená skutečnost znamená, že pro účely DPH nedochází s účinností od 1.2.2020 po dobu 
přechodného období do 31.12.2020 ve vztahu jednotlivých členských států EU ke Spojenému 
království Velké Británie a Severního Irska k žádné změně a pro účely DPH bude Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska nadále považováno pro tyto účely za členský stát 
EU. V přechodném období se tedy bude posuzovat dodání zboží do Velké Británie a 
Severního Irska jako dodání zboží do jiného členského státu EU. 

Přeprava zboží mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a EU je nadále 
do ukončení přechodného období považována za přepravu vnitrounijní v rámci vnitřního trhu, 
tzn. bez celních formalit a kontrol a také bez placení cla. 

Uvedený postup se uplatní mimo jiné na 

• vrácení daně podle § 82 zákona o DPH, 
• intrakomunitárního dodání/pořízení zboží, 
• režimu jednoho správního místa (MOSS), 
• ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. §8 zasílání zboží, §90 zvláštní 

režim pro obchodníky s použitým zbožím apod.). 

Tentýž závěr o zachování stávajících postupů pro dobu přechodného období platí pro postup 
při zdaňování daní z příjmů. 

Uvedené stanovisko vychází z informace Generálního finančního ředitelství ze dne 31.1.2020 

O dalším postupu po ukončení přechodného období od 1.1.2021 budou sděleny další 
informace v pozdějším období na základě jednání Velké Británie a EU. 
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