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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

4/CLO/2019/IM 
 

Informácia k vráteniu/odpusteniu dovozného cla a DPH pri zaúčtovaní vyššej ako 
skutočne dlžnej sumy dovozného cla a pri chybnom tovare alebo tovare, ktorý 

nezodpovedá podmienkam zmluvy  
 
 
Finančné riaditeľstvo SR podáva informáciu k postupu pri vrátení/odpustení sumy dovozného alebo vývozného cla 
v prípade zaúčtovania vyššej ako skutočne dlžnej sumy cla a v prípade chybného tovaru alebo tovaru, ktorý 
nezodpovedá podmienkam zmluvy.  
 
Pojem „vrátenie“ je vrátenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktoré bolo zaplatené. Pojem „odpustenie“ je 
upustenie od povinnosti zaplatiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktoré nebolo zaplatené. Vývozné clo sa v 
EÚ v súčasnosti neuplatňuje. 
 
Všeobecné ustanovenia k vráteniu a odpusteniu dovozného alebo vývozného cla sú uvedené v čl.116 Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v 
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Colný kódex Únie“). V praxi sú najčastejšími dôvodmi vrátenia alebo 
odpustenia dovozného alebo vývozného cla dôvody podľa článku 116 ods.1 písm. a) a b) Colného kódexu Únie, 
ku ktorým Vám nižšie uvádzame aj bližšie informácie. 
 

1. Zaúčtovaná vyššia ako skutočne dlžná suma dovozného alebo vývozného cla (právny základ kód A) 

Podľa článku 117 Colného kódexu Únie sa suma dovozného alebo vývozného cla vráti alebo odpustí v prípade, ak 
suma, ktorá zodpovedá pôvodne oznámenému colnému dlhu, presahuje sumu, ktorá sa má zaplatiť, alebo ak sa 
colný dlh dlžníkovi oznámil v rozpore s článkom 102 ods. 1 druhým pododsekom písm. c) alebo d), alebo ak ide 
o spätné uplatnenie zvýhodneného sadzobného zaobchádzania za podmienok uvedených v článku 117 ods. 2 
Colného kódexu Únie. V praxi tieto situácie nastanú napríklad ak sa zmenia údaje o cene tovaru (cena tovaru je 
nižšia), pri chybne fakturovanej cene, vystavení dobropisu, poskytnutí zľavy, pri dodatočnom predložení dokladov 
na preferenčné sadzobné zaobchádzanie, znovuotvorenie kvóty a pod. Pre účely uplatnenia zliav, množstevných 
a iných rabatov alebo iných úprav cien je potrebné vziať do úvahy aj ustanovenia iných právnych predpisov napr. 
článok 130 a 132 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 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. 
 
Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie v prípade zaúčtovania vyššej ako skutočne dlžnej sumy cla sa podáva 
príslušnému colnému úradu, ktorý colný dlh oznámil a to do troch rokov odo dňa oznámenia colného dlhu. 
Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie predkladá osoba, ktorá zaplatila alebo je povinná zaplatiť sumu dovozného 
alebo vývozného cla, alebo akákoľvek osoba, ktorá je jej nástupcom v jej právach a povinnostiach. Žiadosť o 
vrátenie/odpustenie cla sa uplatňuje aj pre DPH a ak budú splnené podmienky pre vrátenie/odpustenie cla, tak 
colný orgán na základe žiadosti vráti alebo odpustí daň pri dovoze tovaru s výnimkou prípadu, ak platiteľ môže 
odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu. Táto výnimka sa nevzťahuje na prípad podľa článku 117 
Colného kódexu Únie, tzn. že v tomto prípade môže takúto žiadosť podať aj platiteľ dane. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1557213193648&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1557213193648&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1557213193648&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1561026168404&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1561026168404&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1561026168404&from=SK


2 
 

Spôsoby podania žiadosti o vrátenie alebo odpustenie, pokiaľ nie je v prevádzke elektronický systém pre 
rozhodnutia colných orgánov uplatňovaných len v rámci SR, sú: 
 
1. cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk , alebo 
    
2. poštou resp. osobne v listinnej forme 
 
Zároveň je potrebné okrem Žiadosti o vrátenie/odpustenie cla zaslať aj žiadosť o opravu colného vyhlásenia, a to:  

 v prípade opravy písomného (papierového) colného vyhlásenia sa predkladá príslušnej pobočke colného 

úradu písomná žiadosť o opravu colného vyhlásenia spolu s pôvodným dovozným colným vyhlásením, na 

ktorom sú prečiarknuté nesprávne údaje a uvedené správne údaje a novým colným vyhlásením s 

požadovanými údajmi 

 v prípade opravy elektronického dovozného colného vyhlásenia sa žiadosť o opravu colného vyhlásenia 

podáva formou elektronickej správy SK413  

 
2. Chybný tovar alebo tovar, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy (právny základ kód B) 

Podľa článku 118 Colného kódexu Únie colný orgán vráti alebo odpustí sumu dovozného cla, ak sa oznámenie 
colného dlhu vzťahuje na tovar, ktorý dovozca odmietol, pretože v čase prepustenia bol chybný alebo nevyhovoval 
podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený. Chybný tovar zahŕňa tovar poškodený pred jeho prepustením 
do colného režimu. V praxi tieto situácie nastanú napríklad pri reklamácii tovaru a jeho vrátení odosielateľovi. Avšak 
nepatria sem prípady, kedy je tovar zaslaný odosielateľovi do tretej krajiny s cieľom jeho podrobenia sa 
spracovateľským operáciám (oprava, úprava, výmena, a pod.) a následne je tovar po zušľachtení dovezený s 
úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla – tento postup je realizovaný prepustením tovaru do 
osobitného colného  režimu pasívny zušľachťovací styk. 
 
Colný orgán  clo vráti alebo odpustí, ak tovar nebol použitý, s výnimkou takého počiatočného použitia, ktoré je 
nevyhnutné na zistenie chyby alebo skutočnosti, že nezodpovedá podmienkam zmluvy, a pod podmienkou, že je 
prepravený z colného územia Únie. Dôkaz preukazujúci, že tovar, na ktorý sa žiada o vrátenie alebo odpustenie, 
sa vyviezol z colného územia Únie, pozostáva z: 

- potvrdenia colného orgánu o výstupe tovaru z colného územia EÚ (pri podaní elektronického vývozného 

colného vyhlásenia SK515 je dôkazom o výstupe tovaru napr. elektronická správa SK599) 

- z originálu alebo overenej kópie colného vyhlásenia na colný režim, s ktorým je spojený vznik colného 

dlhu, 

- a v prípade potreby z obchodných alebo správnych dokladov, v ktorých sa uvádza úplný opis tovaru, ktorý 

bol predložený s colným vyhlásením na uvedený colný režim alebo s colným vyhlásením na vývoz z 

colného územia Únie alebo s colným vyhlásením vykonaným na tovar v tretej krajine určenia. 

Predloženie týchto dôkazov nevylučuje oprávnenie colných orgánov požadovať akékoľvek iné doklady, ktoré 
považujú za potrebné k vydaniu rozhodnutia o vrátení/odpustení cla.  
 
Colný orgán na žiadosť dotknutej osoby povolí namiesto prepravy tovaru z colného územia Únie jeho 
prepustenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, a to aj na účely jeho zničenia, alebo colného 
režimu vonkajší tranzit, colné uskladňovanie alebo slobodné pásmo. 
 
Prípady, kedy sa clo pri chybnom tovare alebo tovare, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy, nevráti alebo 
neodpustí sú ustanovené v čl.118 ods.3 Colného kódexu Únie. 
 
Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie sa v prípade chybného tovaru alebo tovaru, ktorý nezodpovedá podmienkam 
zmluvy podáva príslušnému colnému úradu, ktorý colný dlh oznámil a to do jedného roka odo dňa oznámenia 
colného dlhu. K žiadosti musia byť doložené doklady a informácie preukazujúce skutočnosť, že tovar je chybný 
alebo nezodpovedá podmienkam zmluvy, jeho reklamáciu alebo odmietnutie. Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie 

http://www.slovensko.sk/
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predkladá osoba, ktorá zaplatila alebo je povinná zaplatiť sumu dovozného cla, alebo akákoľvek osoba, ktorá je jej 
nástupcom v jej právach a povinnostiach. Žiadosť o vrátenie/odpustenie cla sa uplatňuje aj pre DPH a ak budú 
splnené podmienky pre vrátenie/odpustenie cla, tak colný orgán na základe žiadosti vráti alebo odpustí daň pri 
dovoze tovaru s výnimkou prípadu, ak platiteľ môže odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu. 
  
Spôsoby podania žiadosti o vrátenie alebo odpustenie, pokiaľ nie je v prevádzke elektronický systém pre 
rozhodnutia colných orgánov uplatňovaných len v rámci SR, sú: 
 
1. cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk , alebo 

        
2. poštou resp. osobne v listinnej forme 

Obsah Žiadosti o vrátenie/odpustenie cla: 
  
Žiadosť o vrátenie/odpustenie cla musí obsahovať údaje uvedené v PRÍLOHE A Hlava I stĺpec 4c a v PRÍLOHE 
A Hlava VIII Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré 
ustanovenia Colného kódexu Únie v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Formáty a kódy požadovaných údajov sú stanovené v PRÍLOHE A Hlava I a Hlava II Vykonávacieho nariadenia 
Komisie (EÚ) 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 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
V zmysle vyššie uvedených predpisov sú súčasťou tejto informácie aj prílohy so žiadosťami o vrátenie cla 
v prípade zaúčtovania vyššej ako skutočne dlžnej sumy dovozného cla a v prípade chybného tovaru alebo tovaru, 
ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy. Do vzoru žiadosti sa uvádzajú údaje na základe pomocných 
vysvetľujúcich informácií uvedených v týchto žiadostiach červeným písmom podľa aktuálnej situácie súvisiacej 
s vrátením cla. 

Príloha č. 1 -   Žiadosť o vrátenie cla v prípade zaúčtovania vyššej ako skutočne dlžnej sumy dovozného cla  

Príloha č. 2 - Žiadosť o vrátenie cla v prípade chybného tovaru alebo tovaru, ktorý nezodpovedá podmienkam 
zmluvy 
 
Táto žiadosť sa primerane použije aj v iných prípadoch vrátenia alebo odpustenia dovozného cla (napr. čl. 116, 
119, 120 Colného kódexu Únie). 
 
 
 
 
Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

         Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
         Jún 2019 
          

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovensko.sk/
file:///C:/Users/00009512/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/893KD9X2/DELEGOVANÉ%20NARIADENIE%20KOMISIE%20(EÚ)%202015/2446
file:///C:/Users/00009512/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/893KD9X2/DELEGOVANÉ%20NARIADENIE%20KOMISIE%20(EÚ)%202015/2446
file:///C:/Users/00009512/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/893KD9X2/DELEGOVANÉ%20NARIADENIE%20KOMISIE%20(EÚ)%202015/2446
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1556088986116&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1556088986116&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1556088986116&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&qid=1556088986116&from=SK
https://pfsporta.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Financna_sprava/Rozne/2019.06.24_vzor_ziadosti.pdf
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Príloha č.1 
EURÓPSKA ÚNIA                                                                                                             ŽIADOSŤ O VRÁTENIE (REP) /ODPUSTENIE (REM) CLA  4c (1)  
  
Žiadateľ alebo jeho zástupca /meno, priezvisko, alebo názov a adresa/ (3/1):    
Uvedie sa meno, priezvisko alebo názov a adresa žiadateľa, ktorý colným orgánom 
predkladá žiadosť. Žiadateľ je osoba, ktorá zaplatila sumu dovozného cla, alebo 
akákoľvek osoba, ktorá je jej nástupcom v jej právach a povinnostiach. 
PSČ  
SK  
Číslo  EORI  (3/2): Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
uvedie číslo EORI. Fyzická osoba nepodnikateľ uvedie pridelený identifikátor, ktorý 
má na základe zaregistrovania sa do centrálneho registra pre komunikáciu 
s colnými orgánmi v tvare rodného čísla aj so znakom /  

  
Typ kódu žiadosti (1/1): 4c                                                        Kód žiadosti: REP                                                                   
  
  
  
Právny titul - Odkaz  na colné vyhlásenie (1/6  a VIII/1): Uveďte číslo colného vyhlásenia na 
ktoré sa žiadosť o vrátenie cla vzťahuje. 

 
Colný úrad,  ktorý vydá rozhodnutie a ktorý colný dlh oznámil  /názov a adresa/   
(1/7 a VIII/2): Uveďte názov a adresu príslušného colného úradu. 
   
SK Uveďte identifikačné číslo príslušného colného úradu, napr. SK510000 pre CÚ 
Banská Bystrica, SK520000 pre CÚ Bratislava, SK560000 pre CÚ Košice, 
SK530000 pre CÚ Michalovce, SK610000 pre CÚ Nitra, SK620000 pre CÚ Prešov, 
SK660000 pre CÚ Trenčín, SK580000 pre CÚ Trnava, SK600000 pre CÚ Žilina. 

  
Odkaz na číslo peňažného účtu žiadateľa v tvare IBAN  (VIII/14): Uveďte údaje 
o bankovom účte žiadateľa v požadovanom tvare. 
  
  

  
Použitie alebo miesto určenia tovaru /umiestnenie (4/8 a VIII/10):  
Uveďte informáciu o tom, či už tovar bol alebo nebol prepustený do voľného obehu, 
prípadne uveďte názov a adresu miesta použitia alebo určenia tovaru vrátane 
poštového smerovacieho čísla v závislosti od možností, ktoré sú v konkrétnom 
prípade k dispozícii.   

  
Číselný znak KN tovaru  (5/1):  
Uveďte 8-miestny číselný znak 
kombinovanej nomenklatúry, TARIC kód 
a prípadne doplnkový kód 

  
Colný režim (VIII/5): Uveďte príslušný kód 
colného režimu, napr. 4000 – súčasné 
prepustenie tovaru do voľného obehu 
a daňového voľného obehu pričom tomuto 
prepusteniu nepredchádza žiadny colný 
režim. 
  

  
Opis tovaru a množstvo  tovaru  (5/2 a 5/3):  
Uveďte obvyklý obchodný opis tovaru alebo jeho colný opis. Opis musí zodpovedať 
opisu použitému v colnom vyhlásení uvedenom v údajovom prvku VIII/1 - Právny 
titul. Uveďte počet a druh nákladových kusov. V prípade nezabaleného tovaru, 
uveďte počet predmetov alebo uveďte „voľne ložené“. Uveďte čisté množstvo 
tovaru vyjadrené ako doplnkové merné jednotky v zmysle Spoločného colného 
sadzobníka, napr. kg, m, m², p/st (doplnkové jednotky nájdete v stĺpci 4 tohto 
sadzobníka). Spoločný colný sadzobník je dostupný na webovom sídle finančnej 
správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-
tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik 
   

  
Čistá hmotnosť tovaru  (8/5): Uveďte čistú 
hmotnosť tovaru v kg. 
                            

                                 kg 
  

  
Colná hodnota tovaru  (VIII/6): Uveďte colnú 
hodnotu tovaru v EUR. Colná hodnota je 
cena tovaru a pripočítané všetky náklady 
spojené s dovozom tovaru po miesto vstupu 
na colné územie EÚ napr. náklady na 
dopravu, balenie, manipuláciu a pod. 

EUR 
    

  
Lehota na splnenie formalít (VIII/11):  
Neuvádzate. 

- 

  
Vyhlásenie pre CÚ vydávajúci rozhodnutie 
(VIII/12): Neuvádzate. 

  
Colný úrad miesta – iný ako v 1/7 a v 
VIII/2 (VIII/3): Colný úrad príslušný 
pre miesto, kde sa tovar nachádza 
sa uvádza len vtedy, ak ide o iný 
colný úrad než je colný úrad, ktorý 
vydá rozhodnutie a ktorý colný dlh 
oznámil. V prípade, ak tieto údaje 
uvádzate, uveďte názov, adresu a 
identifikačné číslo príslušného 
colného úradu. 

  
Poznámky colného úradu VIII/3 (VIII/4):  
Uvádzajú sa tu poznámky k colnému 
úradu príslušnému pre miesto, kde sa 
tovar nachádza, napr. ak je vrátenie 
podmienené zničením výrobku, jeho 
prenechaním v prospech štátu a pod. Inak 
sa tento odsek nevypĺňa.   
                            - 

  

Suma dovozného cla, ktorá má byť vrátená/odpustená (1) (VIII/7): Uveďte sumu dovozného 

cla, ktorá sa má vrátiť a kód národnej meny.   
Druh cla /kód cla/  (VIII/8): Uveďte príslušný kód druhu dovozného cla, ktoré sa má vrátiť. 
V prípade žiadosti o vrátenie DPH uveďte kód DPH. Druhy kódov sú: 
A00 – dovozné clo, A30 -  konečné antidumpingové clo, A35 - predbežné antidumpingové 
clo, A40 - konečné vyrovnávacie clo, A45 - predbežné vyrovnávacie clo, B00 – DPH, C00 – 
vývozné clo, E00 – clo vybrané na účet iných krajín   

  

Právny základ  (VIII/9): Pomocou príslušného kódu uveďte právny základ žiadosti o vrátenie dovozného cla. Ako právny základ sa používajú tieto kódy: A - účtovanie vyššej ako 
skutočne dlžnej sumy dovozného alebo vývozného cla (článok 117 kódexu), B - chybný tovar alebo tovar, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy (článok 118 kódexu), C - 
pochybenie príslušných orgánov (článok 119 kódexu, D - spravodlivý nárok (článok 120 kódexu), E - výška dovozného alebo vývozného cla zaplateného v súvislosti s colným 
vyhlásením, ktorého platnosť bola zrušená v súlade s článkom 174 kódexu (článok 116 ods. 1 kódexu).  
Podpísaný týmto žiada o vrátenie/odpustenie(1) vývozného/dovozného (1) cla podľa uplatniteľného článku  Nariadenia EÚ  Parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (²) – uveďte X do príslušného okienka   

  
  

Potvrdenie prijatia žiadosti colným úradom, ktorý vydá rozhodnutie – určené pre colný úrad, ktorý vydá 
rozhodnutie 
  
  
  
Miesto a dátum  (4/1 a 4/2):   
  
   
  
Podpis  (1/2):                                       Pečiatka:   

     E          116 ods. 1 druhý pododsek 
 
 
     A          117 
 
 
     B          118 
 
 
     C          119 
 
 
    D          120   

  

Opis dôvodov vrátenia/odpustenia cla (1) (VIII/13): Podrobný opis dôvodov, ktoré 

tvoria základ žiadosti o vrátenie dovozného cla. 
  
  
  
  
  
    
     
Priložené doklady (2/4) uviesť: Uveďte informácie o druhu a prípadne identifikačné 
číslo a/alebo dátum vydania dokladu, resp. dokladov pripojených k žiadosti. Uveďte 
takisto celkový počet pripojených dokladov. 
 
Plnomocenstvo, príp. mandátna alebo koncesionárska zmluva o zastúpení (8/5): 
Uveďte informácie o plnomocenstve, príp. mandátnej alebo koncesionárskej zmluve 
o zastúpení. 
  
  
Počet príloh:  

  
 Miesto, dátum a čas:  
   
  
 Meno, priezvisko alebo  názov zástupcu žiadateľa  (3/3) :  
    
   
   
    
 Funkcia zástupcu žiadateľa  (3/3):    
   
   
  Číslo  EORI  zástupcu  (3/4):    
    
     
 Čitateľný  podpis zástupcu žiadateľa (1/2):      
   
   
 Kontaktná osoba (3/6):                                                 Telefón:  
    

(1) Nehodiace sa prečiarknite  (2) Vpíšte X do príslušného okienka 

 
 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
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Príloha č.2 

EURÓPSKA ÚNIA                                                                                                             ŽIADOSŤ O VRÁTENIE (REP) /ODPUSTENIE (REM) CLA  4c (1)  
  
Žiadateľ alebo jeho zástupca /meno, priezvisko, alebo názov a adresa/ (3/1):    
Uvedie sa meno, priezvisko alebo názov a adresa žiadateľa, ktorý colným orgánom 
predkladá žiadosť. Žiadateľ je osoba, ktorá zaplatila sumu dovozného cla, alebo 
akákoľvek osoba, ktorá je jej nástupcom v jej právach a povinnostiach. 
PSČ  
SK  
Číslo  EORI  (3/2): Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
uvedie číslo EORI. Fyzická osoba nepodnikateľ uvedie pridelený identifikátor, ktorý 
má na základe zaregistrovania sa do centrálneho registra pre komunikáciu 
s colnými orgánmi v tvare rodného čísla aj so znakom /  

  
Typ kódu žiadosti (1/1): 4c                                                       Kód žiadosti: REP                                                                   
  
  
  
Právny titul - Odkaz  na colné vyhlásenie (1/6  a VIII/1): Uveďte číslo colného vyhlásenia na 
ktoré sa žiadosť o vrátenie cla vzťahuje. 

 
Colný úrad,  ktorý vydá rozhodnutie a ktorý colný dlh oznámil  /názov a adresa/   
(1/7 a VIII/2): Uveďte názov a adresu príslušného colného úradu. 
   
SK Uveďte identifikačné číslo príslušného colného úradu, napr. SK510000 pre CÚ 
Banská Bystrica, SK520000 pre CÚ Bratislava, SK560000 pre CÚ Košice, 
SK530000 pre CÚ Michalovce, SK610000 pre CÚ Nitra, SK620000 pre CÚ Prešov, 
SK660000 pre CÚ Trenčín, SK580000 pre CÚ Trnava, SK600000 pre CÚ Žilina.  

  
Odkaz na číslo peňažného účtu žiadateľa v tvare IBAN  (VIII/14): Uveďte údaje 
o bankovom účte žiadateľa v požadovanom tvare. 
  
  

  
Použitie alebo miesto určenia tovaru /umiestnenie (4/8 a VIII/10):  
Uveďte informáciu o tom, či už tovar bol alebo nebol prepustený do voľného obehu, 
prípadne uveďte názov a adresu miesta použitia alebo určenia tovaru vrátane 
poštového smerovacieho čísla v závislosti od možností, ktoré sú v konkrétnom 
prípade k dispozícii. 

  
Číselný znak KN tovaru  (5/1):  
Uveďte 8-miestny číselný znak 
kombinovanej nomenklatúry, TARIC kód 
a prípadne doplnkový kód 

  
Colný režim (VIII/5): Uveďte príslušný kód 
colného režimu, napr. 4000 – súčasné 
prepustenie tovaru do voľného obehu 
a daňového voľného obehu pričom tomuto 
prepusteniu nepredchádza žiadny colný 
režim. 
  

  
Opis tovaru a množstvo  tovaru  (5/2 a 5/3):  
Uveďte obvyklý obchodný opis tovaru alebo jeho colný opis. Opis musí zodpovedať 
opisu použitému v colnom vyhlásení uvedenom v údajovom prvku VIII/1 - Právny 
titul. Uveďte počet a druh nákladových kusov. V prípade nezabaleného tovaru, 
uveďte počet predmetov alebo uveďte „voľne ložené“. Uveďte čisté množstvo 
tovaru vyjadrené ako doplnkové merné jednotky v zmysle Spoločného colného 
sadzobníka, napr. kg, m, m², p/st (doplnkové jednotky nájdete v stĺpci 4 tohto 
sadzobníka). Spoločný colný sadzobník je dostupný na webovom sídle finančnej 
správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-
tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik 
   

  
Čistá hmotnosť tovaru  (8/5): Uveďte čistú 
hmotnosť tovaru v kg. 
                            

                                 kg 
  

  
Colná hodnota tovaru  (VIII/6): Uveďte colnú 
hodnotu tovaru v EUR. Colná hodnota je 
cena tovaru a pripočítané všetky náklady 
spojené s dovozom tovaru po miesto vstupu 
na colné územie EÚ napr. náklady na 
dopravu, balenie, manipuláciu a pod. 

EUR 
    

  
Lehota na splnenie formalít (VIII/11):  
Neuvádzate. 

- 

  
Vyhlásenie pre CÚ vydávajúci rozhodnutie 
(VIII/12): Neuvádzate. 

  
Colný úrad miesta – iný ako v 1/7 a v 
VIII/2 (VIII/3): Colný úrad príslušný 
pre miesto, kde sa tovar nachádza 
sa uvádza len vtedy, ak ide o iný 
colný úrad než je colný úrad, ktorý 
vydá rozhodnutie a ktorý colný dlh 
oznámil. V prípade, ak tieto údaje 
uvádzate, uveďte názov, adresu a 
identifikačné číslo príslušného 
colného úradu. 

  
Poznámky colného úradu VIII/3 (VIII/4):  
Uvádzajú sa tu poznámky k colnému 
úradu príslušnému pre miesto, kde sa 
tovar nachádza, napr. ak je vrátenie 
podmienené zničením výrobku, jeho 
prenechaním v prospech štátu a pod. Inak 
sa tento odsek nevypĺňa.   
                            - 

  

Suma dovozného cla, ktorá má byť vrátená/odpustená (1) (VIII/7): Uveďte sumu dovozného 

cla, ktorá sa má vrátiť a kód národnej meny.   
Druh cla /kód cla/  (VIII/8): Uveďte príslušný kód druhu dovozného cla, ktoré sa má vrátiť. 
V prípade žiadosti o vrátenie DPH uveďte kód DPH. Druhy kódov sú: 
A00 – dovozné clo, A30 -  konečné antidumpingové clo, A35 - predbežné antidumpingové 
clo, A40 - konečné vyrovnávacie clo, A45 - predbežné vyrovnávacie clo, B00 – DPH, C00 – 
vývozné clo, E00 – clo vybrané na účet iných krajín   

  

Právny základ  (VIII/9): Pomocou príslušného kódu uveďte právny základ žiadosti o vrátenie dovozného cla. Ako právny základ sa používajú tieto kódy: A - účtovanie vyššej ako 
skutočne dlžnej sumy dovozného alebo vývozného cla (článok 117 kódexu), B - chybný tovar alebo tovar, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy (článok 118 kódexu), C - 
pochybenie príslušných orgánov (článok 119 kódexu, D - spravodlivý nárok (článok 120 kódexu), E - výška dovozného alebo vývozného cla zaplateného v súvislosti s colným 
vyhlásením, ktorého platnosť bola zrušená v súlade s článkom 174 kódexu (článok 116 ods. 1 kódexu) 
Podpísaný týmto žiada o vrátenie/odpustenie(1) vývozného/dovozného (1) cla podľa uplatniteľného článku  Nariadenia EÚ  Parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (²) – uveďte X do príslušného okienka   

  
  

Potvrdenie prijatia žiadosti colným úradom, ktorý vydá rozhodnutie – určené pre colný úrad, ktorý vydá 
rozhodnutie 
  
  
  
Miesto a dátum  (4/1 a 4/2):   
  
   
  
Podpis  (1/2):                                       Pečiatka:   

     E          116 ods. 1 druhý pododsek 

 

 

     A          117 

 

 

     B          118 

 

 

     C          119 

 

 

    D          120   

  

Opis dôvodov vrátenia/odpustenia cla (1) (VIII/13): Podrobný opis dôvodov, ktoré 

tvoria základ žiadosti o vrátenie dovozného cla. 
  
  
  
  
  
    
     
Priložené doklady (2/4) uviesť: Uveďte informácie o druhu a prípadne identifikačné 
číslo a/alebo dátum vydania dokladu, resp. dokladov pripojených k žiadosti. Uveďte 
takisto celkový počet pripojených dokladov. 
 
Plnomocenstvo, príp. mandátna alebo koncesionárska zmluva o zastúpení (8/5): 
Uveďte informácie o plnomocenstve, príp. mandátnej alebo koncesionárskej zmluve 
o zastúpení. 
  
  
Počet príloh:  

  
 Miesto, dátum a čas:  
   
  
 Meno, priezvisko alebo  názov zástupcu žiadateľa  (3/3) :  
    
   
   
    
 Funkcia zástupcu žiadateľa  (3/3):    
   
   
  Číslo  EORI  zástupcu  (3/4):    
    
     
 Čitateľný  podpis zástupcu žiadateľa (1/2):      
   
   
 Kontaktná osoba (3/6):                                                 Telefón:  
    

(1) Nehodiace sa prečiarknite  (2) Vpíšte X do príslušného okienka 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik

