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Oznámenie  
o začatí uplatňovania Dohody medzi EÚ a Japonskom o hospodárskom partnerstve  

od 1. februára 2019   
 

 
 

         Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru, že Dohoda o hospodárskom 
partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom podpísaná v Tokiu 17. Júla 2018 a uverejnená 
v Úradnom vestníku EÚ L330, 27. 12. 2018 (ďalej len „Dohoda “) sa začne uplatňovať od 1. februára 2019. 
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody  bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L9, 11. 1. 2019. 
 
 V súlade s čl. 2.8 ods. 1 Dohody každá zmluvná strana zníži alebo odstráni clá na pôvodný tovar 
druhej zmluvnej strany v súlade s prílohou 2-A k dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody, pokiaľ 
v predmetnej prílohe nie je stanovené inak.  
 
 Pravidlá pôvodu sú uvedené v kapitole 3 Dohody. Na základe týchto pravidiel sa preferenčné 
sadzobné zaobchádzanie uplatní na tovar pôvodom v: 
 

 Európskej únii pri dovoze do Japonska,  

 Japonsku pri dovoze do Európskej únie. 

 Podľa ustanovení čl. 3.16 Dohody, zmluvná strana poskytne preferenčné zaobchádzanie pri dovoze 
tovaru pôvodnému v druhej zmluvnej strane na základe žiadosti dovozcu, ktorá sa bude zakladať na: 
  

 potvrdení o pôvode vyhotovenom vývozcom a uvádzajúcom, že ide o pôvodný výrobok, alebo  

 vedomosti dovozcu, že výrobok je pôvodným výrobkom.  
 

Na tieto účely boli v systéme TARIC vytvorené nasledovné kódy certifikátov, ktoré sa budú uvádzať 
v colných vyhláseniach 
 

Kód certifikátu Opis 

U110 
Potvrdenie o pôvode (článok 3.16 ods. 2 písm. a) a článok 3.17 ods. 2 písm. a) dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom) 

U111 
Potvrdenie o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov (článok 3.16 ods. 2 
písm. a) a článok 3.17 ods. 5 písm. b) dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom) 

U112 
Vedomosť dovozcu (článok 3.16 ods. 2 písm. b) dohody o voľnom obchode medzi EÚ a 
Japonskom) 

  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0111(01)&from=SK


Znenie potvrdenia o pôvode, ktoré sa uvádza buď na faktúre alebo na akomkoľvek inom 
obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné 
identifikovať je v stanovených jazykových verziách uvedené v prílohe 3-D Dohody. Platnosť potvrdenia 
o pôvode je 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.  
 
 Pri dovoze tovaru s pôvodom v Japonsku sa do potvrdenia o pôvode uvádza japonské registračné 
číslo spoločnosti (Japan Corporate Number). Ak vývozcovi nebolo pridelené číslo, môže sa príslušné políčko 
v potvrdení o pôvode ponechať prázdne.  
 
 Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Japonska s cieľom uplatnenia tam platných 
preferenčných sadzobných opatrení vyplní potvrdenie 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 21.04.2018). 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).  
 
 Finančné riaditeľstvo SR týmto 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.  
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

         Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
         Január 2019 

  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&rid=1
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/REX
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/REX

