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Oznámenie  
o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA)  

medzi Kanadou a EÚ od 21. septembra 2017   
 

 
 

         Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru začatie predbežného vykonávania 
Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou 
úniou a jej členskými štátmi na strane druhej podpísanej 30. októbra 2016 v Bruseli (ďalej len „Dohoda 
CETA“) od 21. septembra 2017.  
 
         Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody CETA bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. L 
238/2017. 
 
 V súvislosti s uplatňovaním článku 2.4 Dohody CETA sú od dátumu jej predbežného vykonávania 
využívané zvýhodnenia týkajúce sa zníženia alebo úplného odstránenia ciel na tovar pôvodný v zmluvnej 
strane pri vzájomnom obchode. Pravidlá viažuce sa na pôvod tovaru sú ustanovené v Protokole o pravidlách 
pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu (ďalej len „Protokol CETA“), ktorý je zverejnený v Úradnom vestníku 
EÚ č. L 11/2017 na strane 465.  
 
Na základe týchto pravidiel sa preferenčné sadzobné zaobchádzanie na tovar pôvodom v: 
 

 Európskej únii pri dovoze do Kanady  

 Kanade pri dovoze do Európskej únie 

poskytne po predložení vyhlásenia o pôvode (buď na faktúre alebo na akomkoľvek inom obchodnom 
doklade opisujúcom pôvodný výrobok dostatočne podrobne v súvislosti s jeho identifikáciou). Znenie 
vyhlásenia o pôvode je uvedené v prílohe 2 Protokolu CETA. 
 
 Pri dovoze tovaru s pôvodom v Kanade do Európskej únie sa preferenčné sadzobné zaobchádzanie 
poskytne na základe vyhlásenia o pôvode, vyplneného kanadským vývozcom v súlade s časťou 
V (kanadského) colného zákona. 
 
 Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Kanady s cieľom uplatnenia tam platných 
preferenčných sadzobných opatrení vyplní vyhlásenie o pôvode vývozca v súlade s ustanoveniami čl. 68 
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné 
pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým 
sa ustanovuje Colný kódex Únie (konsolidované znenie k 14.06.2017). V prípade zásielok s celkovou 
hodnotou nad 6 000 EUR môže vyhlásenie o pôvode vyplniť len registrovaný vývozca.  Vývozca musí byť 
pre tento účel registrovaný colnými orgánmi členského štátu v systéme registrovaných vývozcov (REX).  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.0023.01.SLK&toc=OJ:L:2017:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.0023.01.SLK&toc=OJ:L:2017:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.238.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2017:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2017:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2017:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1508222351839&uri=CELEX:02015R2447-20170614


Týmto Finančné riaditeľstvo dáva do pozornosti informácie k systému registrovaných vývozcov (REX) 
zverejnené na webovom sídle finančnej správy, kde je okrem iného možné nájsť aj formulár žiadosti o status 
registrovaného vývozcu, pokyny na jej vyplnenie ako aj adresu povereného orgánu vykonávajúceho 
registráciu, ktorému sa táto podpísaná žiadosť doručí.  
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https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/REX

