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Informácia  
k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov 

od 1. mája 2016 – aktuálne znenia 
 
 
 

 
V súvislosti so schválenou legislatívou EÚ v oblasti colných predpisov informuje Finančné riaditeľstvo SR o 
nasledovných aktuálnych zneniach :  
 
 
 nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 

Únie (aktuálne znenie k 14.04.2019 v PDF formáte) 

 uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ č. L 269/2013 dňa 10.10.2013 

 účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 

 uplatňovanie určitých článkov od 30.10.2013 a úplné uplatňovanie od 01.05.2016 (tento dátum bol správne 

stanovený korigendom uverejneným v Úradnom vestníku EÚ č. L 287/2013)    

 
 
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 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 (aktuálne znenie k 25.07.2019 v PDF formáte) 

 uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ č. L 343/2015 dňa 29.12.2015 

 účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 

 uplatňovanie od 01.05.2016 
 
K delegovanému nariadeniu bolo následne uverejnené: 
 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/334, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/2446 

 

 
 Vykonávacie nariadenie 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 (aktuálne znenie k 21.04.2018 v PDF formáte) 

 uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ č. L 343/2015 dňa 29.12.2015 

 účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 

 uplatňovanie od 01.05.2016 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20190515&qid=1569820674268&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20190515&qid=1569820674268&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20190725&qid=1569763925337&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0334&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&rid=1


K vykonávaciemu nariadeniu bolo následne uverejnené: 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/444, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2015/2447 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1394, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 

č. 2015/2447 

 
 
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného 

kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 

2015/2446 (aktuálne znenie k 01.05.2016 v PDF formáte) 

 uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ č. L 69/2016 dňa 15.03.2016   

 účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 

 uplatňovanie od 01.05.2016 

 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
  Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
  Október 2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0444&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1394&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&rid=1

