BREXIT,

změny celních předpisů &
elektronické komunikace
Pomáháme Vám připravit
se na blížící se změny.

1

Listopad / Prosinec 2020

DNEŠNÍ PREZENTUJÍCÍ

TOMÁŠ BURIAN
Head of Customs

MICHAL RÁKOS
Customs Affairs
Manager

PETR ANDRŠ
Sales Development
Manager

TOMÁŠ ŠIMONOVSKÝ
Electronic Shipping
Solutions

OBSAH

01

Jaké změny nás v
nejbližší době čekají?

02

Jak se připravuje
DHL Express?

03

Jak se připravit na
změny?

3

PŘEHLED KLÍČOVÝCH ZMĚN V ROCE 2021
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2
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LEDEN 2021
BREXIT: Velká Británie opustila EU a končí
sjednané přechodné období

BŘEZEN 2021
ICS2 (Import Control System 2): ICS je
bezpečnostní systém pro správu celních
deklarací pro zboží určené pro celní území
EU (konečná destinace nebo pouze tranzit
v rámci EU)
ČERVENEC 2021
Aplikace DPH u nízko hodnotových
zásilek: EU ruší minimální hodnotu zboží
pro dovoz do EU (nyní 22 EUR)

Bude nutná celní deklarace pro všechny
zásilky z EU do Velké Británie a naopak

Bude nutné posílat určitá data celním
orgánům v EU – před nakládkou v zemi
vývozu k zásilkám s doručením či
tranzitem v EU, Norsku nebo Švýcarsku

Bude nutná formální celní deklarace pro
veškeré příchozí zásilky do EU
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PŘEHLED KLÍČOVÝCH ZMĚN V ROCE 2021
BREXIT
1. JAKÁ JE AKTUÁLNÍ SITUACE?

Brexit a jeho důležité milníky
18 ŘÍJEN‘19

PM předkládá novou
dohodu o odstoupení
ke schválení
parlamentem

1 LEDEN‘21

Nové obchodní dohody vstupují
v platnost.

Přechodné období
DNES

Pravidla WTO vstupují v platnost
pokud nedojde k dohodě.

31 PROSINEC’20

Konec přechodného období
Konec jednání o FTA
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Dojednané přechodné období do 31.12.2020
je beze změn
 žádná cla, žádná obchodní omezení
 žádné kontroly na hranicích mezi EU a Velkou Británií
 volný pohyb osob a zaměstnanců podle stávajících pravidel,
národní průkazy totožnosti jsou stále platným cestovním
dokladem






žádná omezení pozemní přepravy
není potřeba úpravy vyváženého zboží dle jiných norem
nejsou potřeba další certifikáty
není nutné odesílat celní deklarace, žádat o licence,
splňovat různé sanitární nebo fytosanitární požadavky

 volný pohyb kapitálu
 vzájemné uznávání kvalifikace

7

Přechodné období skončí k 31.12.2020
 Velká Británie se pro země EU stane třetí zemí a budou
zavedena určitá omezení týkající se hranic a potřeby
dodržovat celní a jiné požadavky týkající se pohybu zboží.

 Od 1. ledna 2021 jsou podmínky ekonomické spolupráce
mezi EU a Velkou Británií určené Dohodou o volném
obchodu (Free Trade Agreement – FTA). Budou probíhat
celní kontroly, ale cla mohou být kompletně zrušena.
DPH a spotřební daň se budou vybírat.

 Pokud nebude uzavřena dohoda o volném obchodu,
obchodní vztahy mezi EU a Velkou Británií se budou řídit
pravidly Světové obchodní organizace (tzv. „No-deal”
Brexit). Budou zavedena cla tak jako pro třetí země,
nastavení DPH a pravidla pro výběr spotřební daně se
změní.
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Přechodné období skončí k 31.12.2020
 V tuto chvíli probíhají jednání na úrovni nejvyšších
představitelů EU a UK o tom, zda bude dohody dosaženo a
jaké podmínky vstoupí v platnost od 1.1.2021.

 Jasno by mělo být nejpozději do konce tohoto týdne
 Ať už bude dosaženo jakékoliv dohody, zásilky mezi EU a
UK budou od 1.1.2021 podléhat celní kontrole a bude
vyžadována celní deklarace či komerční/pro-forma
faktura.
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Protokol o Severním Irsku
1. ledna 2021 vstoupí v platnost protokol o Severním Irsku. Bude
platit na celním území Velké Británie, ale je v souladu s pravidly
jednotného trhu EU.
Severní Irsko zůstane součástí UK VAT systému, ale v souladu s
regulacemi EU VAT.
Co to znamená?
• Žádné celní procedury, kontroly nebo tarify při obchodování mezi
Severním Irskem a Irskem.

BEZ KONTROL

BEZ KONTROL

• Obchodování se zbožím mezi Velkou Británií a Severním Irskem
bude bezcelní, pokud nebude hrozit, že se zboží dostane do EU.
Zboží z Irska do Severního Irska, u kterého může hrozit, že vstoupí
do Velké Británie bude podléhat tarifům.
• Firmy v Severním Irsku musí dodržovat předpisy EU o DPH a celní
předpisy (včetně DPH a registračních čísel EORI).

KONTROLA

KONTROLA

BEZ KONTROL

• Rozsah celních procedur a kontrol zboží mezi Velkou Británií a
Severním Irskem je stále předmětem sporu mezi UK a EU.

*Aktuální předpoklad k září 2020
EU
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PŘEHLED KLÍČOVÝCH ZMĚN V ROCE 2021
BREXIT
2. JAK SE PŘIPRAVUJE DHL?

Jak se DHL připravuje na BREXIT?

1

Zlepšujeme naše
systémy a posilujeme
infrastrukturu

 Významné posílení a
úprava infrastruktury DHL
Express v oblasti skladů,
překladišť a poboček v
České republice, ve všech
evropských zemích i v UK.
 Úpravy systémů a nástrojů
pro přípravu zásilky a
zpracování dat.

2

Investice a navýšení
našich stávajících
kapacit

 Přijali jsme desítky nových
zaměstnanců napříč všemi
odděleními v rámci celé firmy
v České republice.
 CELNÍ: agenti pro správu a
zpracování celních záznamů
 OPS: kurýři, vozidla,
vybavení, školení
 Zákaznický servis: jsme
připraveni na zvýšený počet
Vašich dotazů a požadavků.

3

Minimalizace rizik
přerušení
dodavatelských
řetězců zákazníků

 Řešíme alternativní body
vstupu / výstupu z / do
Velké Británie.
 Řešíme časování našich
linkových přeprav a
dojezdů na překladiště ve
vztahu k termínům celního
odbavení pro případ, že
úzkým hrdlem bude
kapacita celního
odbavení na straně
celních orgánů.

4

Udržení vysoké
kvality služeb pro
naše zákazníky

 Zřízení „Brexit Control
Tower“ - proaktivní
monitoring sítě a řízení
pohotovostních plánů
 Pokračujeme v dalších
průběžných investicích s
cílem poskytovat
nejvyšší možnou kvalitu
servisu za jakkoliv
náročných okolností.
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Jak se DHL připravuje na BREXIT?

1. ZMĚNY REŽIMU
PŘEPRAVY

2. PŘEKLADIŠTĚ A
SKLADY

3. IT SYSTÉMY

4. PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI

5. ZÁKAZNICKÝ
SERVIS

6. BREXIT
CONTROL TOWER

Některé naše evropské
expresní TDI zásilky jsou
přepravovány po zemi,
ne letecky.

Navýšení kapacit
skladů a překladišť.

Naše IT systémy byly
upraveny a náš
software byl
aktualizován.

Přijali jsme nové
zaměstnance.

Další posílení
zákaznického servisu

Zřídili jsme Brexit
Control Tower

Pro zajištění stejné
rychlosti přepravy
přesuneme některé naše
současné TDI zásilky z
pozemní přepravy na
leteckou.

Navýšili jsme kapacitu
v našich překladištích
a upravili časy pro
zpracování zásilek,
abychom se vyhnuli
zpožděním
způsobeným delším
celním procesem.

Naše systémy jsou
připraveny na
nadcházející změny a
povinnost přijímat
informace o druhu
zboží ke zjednodušení
celního procesu.

Přijali jsme mnoho
nových zaměstnanců do
provozu, pro zpracování
zásilek, účtování a výběr
cla, atd.

Do naší evropské sítě jsme s
ohledem na plánované
objemy přidali 11 nových
letadel. Zásilky, které by
běžně procházely přes UK
budou nyní směřovány
přímo do země určení.

Navýšili nebo rozšířili
jsme kapacitu našich
celních skladů v UK a v
EU.

Aktualizace nástrojů
pro elektronické
odesílání zásilek, např.
MyDHL+.

Zajistíme potřebná
povolení pro naše kurýry
a řidiče v případě, že
budou vyžadována při
vstupu do UK.

Přijali jsme také
nové zaměstnance
do zákaznického
servisu, kteří
pomohou se
zvýšeným počtem
požadavků našich
zákazníků.

Proaktivní monitoring
sítě a řízení
pohotovostních plánů
v případě potřeby
reagovat na vzniklou
situaci nebo aktuální
objemy.
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Jak se DHL připravuje na BREXIT?
CELNÍ ODDĚLENÍ

1. ZPRACOVÁNÍ
CELNÍCH DAT

2. BEZPEČNOST
PODÁNÍ

3. IMPORTNÍ &
EXPORTNÍ CLENÍ

DHL přijala a
zaměstnává v Evropě
více než 1000 nových
celních agentů a
pomocného personálu,
abychom zvládli větší
počet celních úkonů.

Zachycení údajů, přesné
a včasné předávání dat
týkajících se bezpečnosti
zásilek celním úřadům.
Kontroly na základě
rizika před příjezdem
zásilky.

Zajištění a kontrola
úplných a správných
údajů poskytovaných
odesílatelem. Výběr HS
kódu pro daný obsah
zásilky a identifikace
příjemce zásilky.

Také v České republice
jsme během příprav
přijali několik desítek
nových zaměstnanců.

Fyzická inspekce

Kontrola & odeslání

Celní úřady mohou chtít
zkontrolovat buď
fyzickou dokumentaci
nebo obsah zásilky.

Identifikace zvláštních
požadavků zákazníka,
licence.

DHL má certifikaci AEO
(Authorised Economic
Operator)

Celní administrativa
Další úkony včetně
kontroly dokumentů, celní
řízení atd.

4. TRANZITNÍ
CLENÍ

Zavádění celních
procedur ke sledování
neproclených zásilek
na palubě letadel nebo
v kamionech a včasné
zajištění přípravy
deklarací a manifestace
zásilek.
Sledování pohybu
zásilek a tranzitních
dokumentů tak, aby
všechny otevřené
registrace byly včas
uzavřeny.

5. KONTAKT SE
ZÁKAZNÍKEM

Pokud chybí informace
nebo dokumenty nebo
pokud to vyžaduje
dovozce, celní tým musí
kontaktovat zákazníka
pro získání dalších
informací - např. IČ, DIČ,
plná moc, potvrzení
obsahu zásilky, chybějící
informace na faktuře, atd.

6. ČINNOSTI PO
PROCLENÍ ZBOŽÍ

Na žádost zákazníka,
celní správy nebo DHL
může být potřeba
další úprava celní
deklarace po proclení
zásilky.
Oprava chyby během
přepravy zásilky.

Vyhledávání zásilky,
objasnění celního
rozhodnutí, atd.

Zpracování výjimek a
eskalace.
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Dočasné omezení služeb DHL EXPRESS
 TIME DEFINITE (TDI)
Poslední DHLE vnitro unijní expresní letecká zásilka z CZ do UK
bude vyzvednuta dne 30.12.2020.

Stejné datum platí i pro import z UK do CZ.
Vyzvedávání zásilek bude obnoveno ihned k 1.1.2021.

 DAY DEFINITE (DDI)
Poslední DHLE vnitro unijní pozemní zásilka z CZ do UK bude
vyzvednuta dne 23.12.2020. Dočasnou jedinou alternativou do
konce roku tak bude služba expresního leteckého servisu
TIME DEFINITE.
V opačném směru, tj. z UK do CZ bude servis dočasně omezen k
28.12.2020.

Vyzvedávání zásilek bude obnoveno dle aktuální situace po
4.1.2021.
Pro aktuální informace, prosím, kontaktujte zákaznický servis 840 10 30 00 nebo svého
obchodního zástupce.
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PŘEHLED KLÍČOVÝCH ZMĚN V ROCE 2021
BREXIT
3. JAK SE MŮŽETE CO NEJLÉPE PŘIPRAVIT VY?

PŘÍPRAVA NA ZMĚNU Z POHLEDU ZÁKAZNÍKA

Obchodujete již mimo EU?

Obchodujete zatím pouze v rámci EU?

 Pokud již obchodujete se zeměmi mimo
EU, jsou vám celní požadavky známé.
 Nicméně informace uvedené v této části
Vám mohou pomoci se lépe připravit.

 Pokud posíláte zásilky pouze v rámci EU je načase seznámit se s celními procesy.
 Následující SEZNAM Vám pomůže se zorientovat v jednotlivých oblastech.
 Pro více informací dám doporučujeme kontaktovat Hospodářskou komoru s
žádostí o radu týkající se specifických dokumentů vyžadovaných pro Vaše
produkty.
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Jak můžete připravit svoje podnikání na Brexit?

Brexit kontrolní seznam

Níže naleznete kontrolní seznam (neúplný), který Vaší firmě pomůže pomoci se na Brexit lépe připravit
1.

 Využijte možnosti integrace celních dat s DHL Express a poskytujte kvalitní data včetně podrobného popisu zboží.

2.

 Buďte připraveni poskytnout úplnou a přesnou obchodní nebo pro-forma fakturu.

3.

 Identifikujte komoditní kód (HS Code) Všeho produktu a zahrňte jej do faktury a elektronického přenosu dat do DHL.

4.

 Zkontrolujte, zda jsou Vaše výrobky klasifikovány jako dokument nebo zboží, protože s celními produkty se zachází odlišně.

5.

 Požádejte si o číslo EORI (pro EU a Velkou Británii).

6.

 Zkontrolujte, zda máte s DHL uzavřenou smlouvu o zastupování v celním řízení.

7.

 Zkontrolujte, zda ve Velké Británii nebo zemích EU, do kterých odesíláte, platí nějaká omezení pro Váš produkt.

8.

 Zkontrolujte, zda nejsou pro přepravu Vašich výrobků potřeba další licence nebo certifikace.

9.

 Zkontrolujte, zda pro Vaše produkty existují zvláštní požadavky na kontrolovaný export.

10.

 Využijte naši službu Duties & Taxes Paid (DTP) pro zjednodušení úhrady cla a DPH směrem k Vašim zákazníkům.

11.

 Používáte již Paperless Trade (PLT)?

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Předáváte nám data a faktury k
zásilkám v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ?
Ano

Ne

Od 1.1.2021 bude nutné začít zásilky do/z UK dělit dle jejich
povahy a obsahu na zásilky dokumentové nebo zbožové.
Ke zbožovým zásilkám bude potřeba nově přikládat komerční
nebo pro-forma fakturu, případně další potřebné dokumenty.
Pokud od Vás obdržíme spolu se zásilkou data a fakturu v
elektronické podobě, získáte obrovskou výhodou z pohledu
kvality služby a rychlosti zpracování:
• Kompletní a přesná celní deklarace s minimem lidského
zásahu
• Rychlé a automatické celní řízení na straně exportu i importu
• Zvýšení kvality služeb umožňující proclení zásilky ještě před
jejím příjezdem na pobočku
Proč je to důležité?
Poskytnutím faktury v elektronické podobě se vyhneme
potenciálnímu zdržení v celním řízení kvůli chybějícím nebo
nepřesným informacím.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Máte na faktuře uveden přesný
popis zboží, které posíláte?

Ano

Ne

Celní úřady vyžadují kompletní a přesný popis zboží, aby
mohly provést kontrolu ještě předtím, než zásilka opustí
zemi původu.
Proč je to důležité?
Bez správných informací nebudeme schopni naložit a odeslat
Vaši zásilku.
 Přesný popis zboží musí zahrnovat kompletní a dostačující
informace o povaze zboží jednoduchým jazykem.
 Měl by obsahovat informaci o tom, o jaké zboží se jedná, jak
se používá a z čeho je vyrobeno.

 Popis zboží musí celním autoritám umožnit identifikovat
zakázané nebo omezené zboží a také provést vyhodnocení
bezpečnostního rizika.

POSKYTNOUT KOMERČNÍ FAKTURU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH KATEGORIÍ DAT (1/2)
Pro proclení zásilky, vyhnutí se zdržení, vyměření pokut a penále je nutné poskytnou správné a úplné informace.
Kategorie dat

Příklad

Odesílatel a vývozce (EOR)

Odesílatel a vývozce (EOR):
Jméno odesílatele, | Ulice a číslo popisné |PSČ | Stát

Příjemce a dovozce (IOR)

Příjemce:
Jméno příjemce|Ulice a číslo popisné| PSČ|Stát
Dovozce(IOR):
Jméno dovozceom|Ulice a číslo popisné| PSČ|Stát Importer

1

Proč je to důležité?

Právně požadováno pro bezpečnostní evidenci a jako součást
vyhovujícího celního prohlášení

John.Shipper@email.com | +12 3456789

2

Kontakt
(e-mail, telefonní číslo)

Paul.Receiver@email.com | +98 7654321

Kontakt pro případ chybějící dokumentace nebo informací, aby
mohlo dojít k rychlému proclení zásilky bez zdržení

Tom.Importer@email.com | +45 6478391

3

4

Registrační číslo

Číslo: 12345678910

Druh čísla

Druh: EORI Number

Země vydání

Země vydání: Belgium

Druh (Obchod / Soukromé)

Druh: Private or Commercial , B2C or B2B

Důvod vývozu

Důvod vývozu: Repair and Return

Důležitá informace pro DHL k proclení zásilky (např. číslo daňové a
celní identifikace zúčastněných stran).
Pokud chce zákazník využít model výběru DPH vyžaduje DHL od
odesílatele registraci DPH (např. IOSS, LVG, OSR), v opačném
případě může být DPH účtováno dvakrát.
Za účelem vyhovění celnímu odbavení a zajištění správného
použití minimální hodnoty a osvobození od cla.

POSKYTNOUT KOMERČNÍ FAKTURU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH KATEGORIÍ DAT (2/2)
Pro proclení zásilky, vyhnutí se zdržení, vyměření pokut a penále je nutné poskytnou správné a úplné informace.
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6
7
8

Kategorie dat

Příklady

Proč je to důležité ?

Popis druhu zboží

Sunglasses with lenses optically worked

HS kód pro export/import

9004.10.XXXX* (*last digits are country-specific)

Země původu zboží

China

Množství a jednotky

3 units (sunglasses)

Hodnota a měna

Goods Line Item Value: US$150 (x 3 units)

Souhrn dalších částek

Insurance: US$ 25

Celková cena přepravy a měna

Total Freight: US$ 50

Celková částka na faktuře a měna

Total Invoice: US$ 525

Incoterm a místo

Incoterm: EXW

Celková váha zásilky a jednotky

0.5 kilograms (KG)

Číslo zásilky

WB Number: 123456789

Datum vystavení dokumentu

Customs Document Date: July 22nd 2020

Druh a číslo

Type: Commercial Invoice | ID: 98765543

Právně požadováno pro bezpečnostní evidenci a jako součást
vyhovujícího celního prohlášení

Právně požadováno jako součást vyhovujícího celního prohlášení

Place: Shanghai / China
Právně vyžadováno pro bezpečnostní evidenci

Právně požadováno jako součást vyhovujícího celního prohlášení

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Máte na faktuře uveden přesný
popis zboží, které posíláte?

Ano

Ne

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Máte na nákladovém listu uveden
přesný popis zboží, které posíláte?

Ano

Ne

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Znáte kód zboží Vašeho výrobku
dle celního sazebníku?
Ano

Ne

Zboží, které posíláte musí být jasně specifikováno a
zařazeno podle kódu v oficiálním celním sazebníku EU.
Uvedení správného kódu zajistí výběr správného cla a DPH
celními orgány.
HS kód (Harmonised System Code) pro Vaše zboží si můžete ověřit
například v DHL aplikaci TAS (Trade Automation Service) zde:
https://tas.dhl.com/tas/servlet/dispatcher/classify
Nebo například zde:
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classificationsystem
Ujistěte se prosím, že HS kód je vždy uveden na Vaší komerční
nebo pro-forma faktuře přikládané k zásilce.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Máme již Vaše EORI číslo?
Ano

Ne

EORI číslo slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou
komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.
Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s
právní subjektivitou. EORI číslo jste doposud potřebovali pouze
obchodujete se státy mimo EU.
Od 1.1.2021 budete EORI číslo potřebovat také pro zasílání
do/z UK.
Pokud Vaše EORI číslo ještě nemáme, prosím poskytněte nám
jej pokud možno co nejdříve.
Pro zjednodušení a urychlení procesu clení Vaší zásilky prosím
uvádějte EORI číslo na všech komerčních fakturách a přepravních
listech.
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Máme s Vámi již uzavřenou
smlouvu o zastupování v celním
řízení?
Ano

Ne

Smlouva o zastupování v celním řízení výrazně zjednodušuje
proces clení a doručování Vašich zásilek v síti DHL Express.
V rámci plné moci je DHL oprávněna svým jménem a ve
prospěch zákazníka jednat ve věci celního odbavení zásilek a
činit další jednání, které celní orgány v celním řízení vyžadují.

 Plná moc k nepřímému zastoupení vč. tranzitu
 Plná moc k přímému zastoupení vč. tranzitu
Můžete nám udělit plnou moc i ke správnímu a daňovému
řízení v případech konání oprav a změn na již projednaných
celních prohlášeních, včetně jejich zrušení za podmínek
stanovených v platné celní a daňové legislativě.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Nabízíte Vašim zákazníkům službu
Delivery Duties Paid (DDP)?
Ano

Ne

Pokud nabídnete svým zákazníkům službu DDP, vyměřené
clo a DPH Vám vyfakturujeme na Váš zákaznický účet,
aniž bychom vyžadovali úhradu těchto položek při doručení
zásilky konečnému příjemci.
Průzkumy z oblasti E-Commerce dokládají, že prodejci
nabízející službu DDP dosahují dvojciferného růstu obratu
oproti prodejcům, kteří přenášejí úhradu vyměřeného cla a
DPH na konečného příjemce.
70% procent online prodejců volí platbu cla a DPH
zákazníkovi již při úhradě za objednané zboží.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Ověřili jste si, zda se na Vaše zboží
nevztahují v UK nebo zemích EU
omezení nebo nejsou vyžadovány
konkrétní certifikáty?
Ano

Ne

Určité zboží a výrobky mohou nově podléhat omezením
pro přepravu mezi EU a UK.
Jiné zboží může podléhat například speciální kontrole nebo
licenčním požadavkům (zboží duálního užití, apod.).
 ATA Carnet pro dočasný export/import
 CITES dokumentace pro přesun ohrožených druhů zvířat
 Certifikát o původu zboží
 Zboží, které podléhá veterinární nebo rostlinolékařské
kontrole
Abychom vyhověli novým předpisům, můžeme Vás v souladu
s aktuálními předpisy požádat o předložení potvrzení o tom,
že přepravované zboží nepodléhá speciální kontrole.
Pokud Vaše zboží podléhá kontrole, prosíme o písemnou
avizaci předem.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Posíláte zboží, které podléhá
veterinární nebo rostlinolékařské
kontrole?
Ano

Ne

Od 1.1.2021 začnou mezi EU a UK fungovat nové mechanizmy
kontrolující soulad se zákony o potravinách a krmivech, vedlejších
produktech živočišného původu a zdraví zvířat a rostlin.
Podle platného rozhodnutí nebude DHL Express až do
odvolání přepravovat zboží podléhající veterinární nebo
rostlinolékařské kontrole, na které se budou vztahovat nové
regulace zemí EU a UK.

Příklady zboží podléhající veterinární nebo rostlinolékařské
kontrole:
Zvířata a vedlejší produkty živočišné výroby, rostliny, výrobky z
rostlin, krmiva a potraviny neživočišného původu, laboratorní
vzorky živočišného původu (krev, tkáně), léky dle původu nebo
složení, tablety laktózy nebo želatinové tobolky, atd.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Nabízíte zjednodušené řešení pro vratky?
Ano

Ne

Váš stávající systém vratek nebo zboží vracejícího se k
opravě může být Brexitem zásadně ovlivněn.
 Odeslání Vaší zásilky před Brexitem se řídí stávajícími
obchodními dohodami v rámci EU.
 Pokud Vám však Váš zákazník bude chtít zásilku vrátit
zpět po Brexitu, zásilka může vyžadovat komerční
fakturu potřebnou pro celní řízení.
Rádi Vám pomůžeme k nalezení vhodného řešení a
pomůžeme porozumět novým celním nařízením.

Změny v účtování GB VAT
Od 1.1.2021 bude nově u zboží do hodnoty £135 účtována UK VAT
v místě prodeje, nikoliv v místě importu.

To znamená, že podniky se sídlem mimo UK prodávající zboží v
hodnotě 0–135 GBP zákazníkovi v UK budou nově povinny účtovat a
vybírat DPH splatnou v čase a místě prodeje. Kromě toho bude
zrušena Low Value Consignment Relief (LVCR), což znamená, že
DPH bude splatná z veškerého prodeje zboží spotřebitelům ve Velké
Británii v hodnotě 0 - 135 GBP *. Více informací naleznete zde.
Jakého zboží se tyto změny týkají?
Chcete-li zjistit, zda se tato změna týká také Vašeho zboží, zvažte, zda
prodejní cena zboží přesahuje 135 GBP bez DPH. Toto je založeno na
vnitřní/komerční hodnotě zboží **.
Je důležité si také uvědomit, že maximální hodnota 135 GBP se
vztahuje na hodnotu zásilky, nikoliv na každou jednotlivou položku
obsahu.
*s výjimkou zboží podléhající spotřební dani a soukromých zásilek.
** cena, za kterou se zboží prodává, bez započtení přepravních nákladů a pojištění, pokud však již nejsou
zahrnuty v ceně zboží a nejsou uvedeny zvlášť na faktuře.

Změny v účtování UK VAT:
Business-to-Consumer (B2C)
Doporučená příprava pro prodej SOUKROMÝM zákazníkům do UK
 Zažádejte o registraci k DPH v UK. Pokud již máte registraci k DPH v
UK, můžete použít své stávající DIČ.
 Měli byste také požádat o číslo GB EORI, pokud chcete deklarovat své
DIČ jako dovozce do GB.
 Začněte účtovat hodnotu DPH v UK svým zákazníkům v UK.
 Pravidelně žádejte o vrácení DPH v UK GB (https://www.gov.uk/vatreturns) a odvádějte daně finančnímu a celnímu úřadu v UK (HMRC).
 Neexistuje žádná hranice pro registraci DPH v GB. Na všechny zásilky v
hodnotě 0–135 GBP se budou tyto nové požadavky vztahovat.

Jaké údaje musím poskytnout, pokud prodávám své zboží
soukromým zákazníkům do UK?
 Prosím uveďte daňové identifikační číslo zásilky

Změny v účtování UK VAT:
Business-to-Business (B2B)
Doporučená příprava pro prodej FIREMNÍM zákazníkům do UK
 Pokud prodáváte společnosti v UK registrované k DPH, nemusíte
účtovat DPH ani zahrnout transakce do daňového přiznání k DPH.
 Budete potřebovat potvrzení, že váš zákazník je plátcem DPH a jeho
registrační číslo. Podrobnosti najdete zde.
 Pokud chcete deklarovat své DIČ jako dovozce do GB a provést vrácení
DPH v GB, měli byste také požádat o číslo GB EORI.

Jaké údaje musím poskytnout, pokud prodávám své zboží
firemním zákazníkům do UK?
 Do pole údajů o zásilce „DIČ příjemce“ prosím uveďte registrační
číslo DPH kupujícího.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Jste si jistí, že máte vše pod kontrolou?
Ano

Ne

Pokud si nejste zcela jistí, zda jste na
Brexit a všechny s ním související změny
připraveni, kontaktujte svého
obchodního zástupce DHL Express
nebo náš zákaznický servis na čísle
840 10 30 00.
Rádi vám se vším poradíme a pomůžeme.

PŘEHLED KLÍČOVÝCH ZMĚN V ROCE 2021
ICS2

ICS2 (IMPORT CONTROL SYSTEM 2)
JAKÁ JE AKTUÁLNÍ SITUACE?
Účelem ICS je zmírnění bezpečnostních rizik a
možných teroristických hrozeb, jako např. výbušnin
ukrytých v zásilkách a podobně.
Od března 2021 budou nové předpisy vyžadovat
odeslání dat o zásilce ještě před jejím naložením k
přepravě a doručení nebo tranzitu do zemí EU, Norska
nebo Švýcarska.

JAK SE PŘIPRAVUJE DHL?
DHL Express sestavila speciální tým pro ICS2
program zodpovědný za:
• Sledování a ovlivňování vývoje celních předpisů
spojených s ICS2
• Úpravu systémů DHL a jejich přípravu na uvedení
do provozu

CO POTŘEBUJEME OD VÁS?
POSKYTNOUT KOMPLETNÍ A
PŘESNÝ POPIS ZBOŽÍ NA
NÁKLADOVÉM LISTĚ

POSKYTNOUT KOMERČNÍ
FAKTURU V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ

TO UMOŽNÍ

TO UMOŽNÍ

Celním orgánům
identifikovat zboží na
základě poskytnutých
informací a provést
bezpečnostní kontrolu bez
nutnosti zastavit zásilku

DHL Express proclít Vaši
zásilku bez zpoždění na
základě elektronické
komerční faktury

ŘEŠENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZÁSILEK ELEKTRONICKOU FORMOU
MyDHL+
Pro jednu nebo více zásilek, jde o online nástroj s
jedním přihlašovacím jménem pro import, export,
dohledávání zásilek kdekoliv a kdykoliv.
MyDHL API & Electronic Data Interchange (EDI)
Pro velké množství zásilek a pro zpracování z více
míst, posílání zásilek je plně integrováno do Vašich
již existujících procesů.
EasyShip
IT řešení pro velké množství zásilek, velké
nadnárodní řetězce nebo společnosti s centrálním
řízením přepravy.

Express Logistics Platform (ELP)
Online aplikace pro veškeré logistické toky (zpracování
zásilek z více zdrojů).

EmailShip
Sada opakovaně použitelných formulářů DHL a
podrobných pokynů, které byly speciálně navrženy pro
rychlou a snadnou přepravu pomocí pouze vašeho e-mailu.
Podpora omezeného připojení.
E-Invoice
Tento nástroj umožňuje nahrát faktury k nákladovým
listům vytištěným ještě před Brexitem. Před Brexitem
nebylo nutné tyto zásilky deklarovat celním orgánům, a
proto nebylo nutné tuto fakturu poskytovat. Tento nástroj
může používat jak osoba odesílající zásilku, tak původní
tvůrce nákladového listu.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Předáváte nám data a faktury k
zásilkám v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ?
Ano

Ne

Pokud od Vás obdržíme spolu se zásilkou data a fakturu v
elektronické podobě, například s využitím našich aplikací, API
nebo EDI spojení, můžeme začít proces clení zásilky okamžitě.
To je obrovskou výhodou z pohledu kvality služby a rychlosti
zpracování:
• Možnost vyhodnocení rizika před příjezdem zásilky (např.
identifikace nebezpečného zboží)

• Kompletní a přesná celní deklarace s minimem lidského
zásahu
• Rychlé a automatické celní řízení na straně exportu i importu
Proč je to důležité?
Poskytnutím faktury v elektronické podobě se vyhneme
potenciálnímu zdržení v celním řízení kvůli chybějícím nebo
nepřesným informacím.

Jak připravit Vaše
podnikání na Brexit?
Používáte službu
Paperless Trade (PLT)?
Ano

Někdy

Paperless Trade je služba plně integrovaná do našich
řešení pro zadávání zásilek elektronickou formou.
Ne

PLT umožňuje elektronický přenos celních dokumentů
bez nutnosti přikládat k zásilce papírové dokumenty.
 Významné zrychlení procesu clení zásilky.
 Snížení rizika potenciálního zpoždění zásilky díky možnosti
nahlížet do celních dokumentů dříve, než zásilka dorazí na
pobočku.
 Snížení objemu papírování a spotřeby tiskového materiálu.
 V případě nutnosti doložit speciální dokumentaci, certifikát
původu nebo exportní/importní licenci je však nezbytné i
nadále přikládat k zásilce originální dokumentaci.

PŘEHLED KLÍČOVÝCH ZMĚN V ROCE 2021
ZMĚNA ÚČTOVÁNÍ DPH

Změna účtování DPH
CLO

•

DPH

Hodnota
zboží

Současnost

Od 1. 7. 2021

Současnost

Od 1. 7.2021

€0 – €22*

Osvobozeno

Osvobozeno

Osvobozeno

Účtováno

€22* – €150

Osvobozeno

Osvobozeno

Účtováno

Účtováno

nad €150

Účtováno

Účtováno

Účtováno

Účtováno

EUR 22 De Minimis: V některých členských státech EU (např. BG) je hodnota De
Minimis 10 EUR (místo 22 EUR); Další členské státy EU (tj. PL, FR, SE) se již
rozhodly omezit používání této výjimky na určité (poštovní) objednávky nebo
zcela odstranit.
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Změna účtování DPH
Od července 2021 bude pro všechny zbožové zásilky do hodnoty
22 EUR potřeba celní deklarace, budou vyžadovány správné celní
údaje, které budou představovat další správní celní procesy, které
v dnešní době neexistují.
U zásilek se zbožím do hodnoty €150 zakoupeném u prodejců
mimo EU bude účtováno a vybíráno DPH již při prodeji, pokud je
prodejce registrován v systému IOSS (Import One Stop Shop).
Pokud není registrován, DPH bude vybíráno od příjemce zásilky.
Pro zásilky s hodnotou do €150 eur se bude moci používat nový
typ deklarace, známý jako SRDS (Super Reduced Data Set).
Co DHL potřebuje od svých zákazníků?
• Úplný a správný popis zboží na nákladovém listě DHL
• Úplné a správné informace na komerční faktuře
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Další informace
1

https://www.dhl-eucustoms.com/index.html
https://www.komora.cz/brexit/
https://www.businessinfo.cz/navody/special-brexit-ocima-exporteru/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/
EVROPSKÁ KOMISE:
(EU) BREXIT Overview, Publications/News, EU-UK Negotiations
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-newpartnership_en
(EU) BREXIT Legislative Developments, Links to Member States
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
THE UK GOVERNMENT:
https://www.gov.uk/transition
HM Government – UK Transition
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upload
s/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
(UK) How to Import/Export to/from UK, EORI Registration, Duty/VAT,
Customs Declaration
https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export
(UK) Export Control Guidance
https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit
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Další informace
1

https://www.dhl-eucustoms.com/index.html

ICS2 (Import Control System 2):
CZ odkazy
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ics/Stranky/default.aspx
EU | ICS2 Komunikace
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/are-you-ready-ics2_en
EU | ICS2 Přehled, základní informace, časové osy
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-informationcustoms/customs-security/ics2_en

Změna účtování DPH:
CZ odkazy
https://www.financnisprava.cz/
EU | Modernizace DPH, novinky, časové osy
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vatcross-border-ecommerce_en
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DHL EXPRESS
Jsme tu pro Vás vždy,
když nás potřebujete.

Naši certifikovaní specialisté jsou tu pro Vás.

OTÁZKY ?
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