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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

5/CLO/2021/IM 
 
 

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického vývozného colného vyhlásenia 
pri vývoze zásielok expresným dopravcom leteckou alebo cestnou prepravou  

 
Doplnenie a aktualizácia k 10.05.2021 

 
Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k podaniu a vyplneniu elektronického vývozného colného 
vyhlásenia (ďalej len „colné vyhlásenie“) pri vývoze tovaru do tretích krajín (krajiny mimo colného územia Únie) 
expresným dopravcom leteckou alebo cestnou prepravou. 
 
Ak zasielate tovar prostredníctvom expresného dopravcu v zásielke, ktorej hodnota nepresahuje 1 000 EUR, 
ktorý nepodlieha vývoznému clu a zákazom a obmedzeniam (napr. v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného 
prostredia, duševného vlastníctva a pod.), považuje sa za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením 
colnému úradu výstupu za predpokladu, že colné orgány majú k dispozícii údaje v prepravnom doklade a/alebo 
faktúre a prijmú ich. V praxi to znamená, že v týchto prípadoch nie je potrebné podanie colného vyhlásenia 
colným orgánom a jeho predloženie colným orgánom zabezpečí za Vás zvolený expresný dopravca. Bližšie 
postupy k odovzdaniu tovaru na prepravu spolu s potrebnými dokladmi získate pri komunikácii s daným 
dopravcom.  Vývozné clo sa v súčasnosti v EÚ neuplatňuje. 
 
Ak pôjde o expresné zásielky, ktorých hodnota je vyššia ako 1 000 EUR, alebo podliehajú zákazom 
a obmedzeniam, tak v tom prípade musí byť podané riadne colné vyhlásenie colnému orgánu spolu s ostatnými 
dokladmi ako napr. faktúra a pod., ktorý bude rozhodovať o prepustení zásielky do colného režimu vývoz. Až 
následne môže byť zásielka odovzdaná dopravcovi na prepravu.  
 
Ako postupovať pri vyplňovaní a podávaní colného vyhlásenia Vám priblížime v nasledovných bodoch:  
 
1. Vyplnenie a podanie colného vyhlásenia 
2. Uloženie vytvoreného colného vyhlásenia pre prípadné ďalšie využitie 
3. Podanie elektronických príloh k colnému vyhláseniu 
 

 
1. Vyplnenie a podanie colného vyhlásenia 

 
Spôsob uvádzania údajov v colnom vyhlásení je upravený v Prílohe 9 Dodatku C1 Delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) 2016/341, 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 (ďalej len „Delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) 2016/341“) a v Prílohe č. 6 Vyhlášky MF SR č.161/2016 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Vyhláška č.161/2016 Z. z.“). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20200716&qid=1599134825149&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20200716&qid=1599134825149&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/161/20210101
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Zoznam kódov, ktoré sa používajú pri uvádzaní údajov v colnom vyhlásení je uvedený v Prílohe 9 Dodatok D1 
Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 a v Prílohe č. 7 Vyhlášky č.161/2016 Z. z. 
Elektronická komunikácia s colnými orgánmi v oblasti podávania colných vyhlásení sa uskutočňuje 
prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok – IS CEP. Na zabezpečenie 
komunikácie cez IS CEP zo strany obchodníkov (zasielateľov tovaru) je nevyhnutné splnenie viacerých 
podmienok. O týchto podmienkach sa viac dozviete v informačnom materiáli s názvom „2/CLO/2020/IM 
Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému Centrálny elektronický priečinok od 01.03.2020“ 
zverejnenom na webovom sídle finančnej správy (ďalej len „portál FS“) a rovnako aj v informáciách na portáli IS 

CEP v časti „Informácie k registrácii“. 
 
Colné vyhlásenie podáva osoba, označovaná v súlade s colnou legislatívou ako „deklarant“, ktorá ho podpisuje 
svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom a plne zodpovedá za presnosť a úplnosť informácií uvedených 
v colnom vyhlásení, pravosť, presnosť a platnosť sprievodných dokladov a splnenie všetkých povinností 
súvisiacich s prepustením tovaru do príslušného colného režimu.  
 
Na podanie colného vyhlásenia máte tieto možnosti: 
-  ak máte znalosti colných predpisov a formalít, môžete byť v rámci colného konania deklarantom Vy a podať 
toto vyhlásenie sám, alebo 
- splnomocníte na zastupovanie v colnom konaní konkrétneho expresného dopravcu alebo niektorú z firiem 
poskytujúcich služby colnej deklarácie (špedície a pod.) alebo inú osobu vykonávajúcu poradenskú činnosť v 
danej oblasti, aby toto vyhlásenie podala za Vás. Upozorňujeme, že tieto služby môžu byť spoplatnené 
podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov.   
 
Nižšie Vám uvádzame príklad vyplnenia colného vyhlásenia pri vývoze tovaru expresnou dopravou bez toho, aby 
ste niekoho splnomocnili na zastupovanie v colnom konaní tzn., že budete deklarantom v colnom konaní Vy 
sami.  
 
Jednou z možností vyplnenia a podania colného vyhlásenia (napr. ak nevlastníte komerčné aplikačné 
programované vybavenie pre deklarantov slúžiace na vyplňovanie a podávanie colných vyhlásení) je aj 
prostredníctvom IS CEP priamo cez modul Workdesk obchodníka (ďalej len „WDO“). 
 
Tento modul je dostupný po prihlásení sa pre autentifikovaného (registrovaného) obchodníka v IS CEP. 
Podrobnosti pre prácu s WDO sú v používateľskej príručke WDO. 
 
Na nasledujúcich obrázkoch s popismi si ukážeme vyhľadanie colného vyhlásenia v IS CEP,  jeho založenie 
a následne vyplnenie podľa modelového príkladu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2020/2020.03.03_2_CLO_2020_IM_Reg_prihl_IS_CEP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2020/2020.03.03_2_CLO_2020_IM_Reg_prihl_IS_CEP.pdf
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/informacie-k-registracii
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodníci.aspx
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/obchodnici/prirucky-a-navody
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Obr. 1 
Po otvorení portálu IS CEP si kliknete na titulnej stránke na Prihlásenie. 
 

 
 
 
 
Obr. 2 
Následne kliknete na „Obchodníci“ a prihlásite sa do IS CEP prostredníctvom kvalifikovaného elektronického 
podpisu (KEP). 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cep.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
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Obr. 3 
Po kliknutí na Kvalifikovaný elektronický podpis sa Vám zobrazí Prihlasovacie meno. Ak máte len jeden 
používateľský účet, tak toto pole nevypĺňate a kliknete na Odoslať. 
 

 
 
 
 
Obr. 4 
Po podpísaní kvalifikovaných elektronickým podpisom ste prihlásený do IS CEP. Na vyhľadanie potrebného 
formulára kliknite na Katalóg formulárov. 
 

 
 
 
.   
 
Obr. 5 
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V katalógu formulárov v časti „Názov formulára“ uvediete vývozné colné vyhlásenie (aj s diakritikou alebo 
priamo zadáte SK515) a kliknete na Vyhľadať. Systém vyhľadá formulár colného vyhlásenia a následne pri 
názve formulára kliknete na tlačidlo Pokračovať na založenie podania (symbol +) v riadku pri uvedenom 
formulári. 
 
 

 
 
 
Obr. 6 
Následne si vyplníte značku obchodníka (napr. vývoz - kolieskové korčule) a značku obchodníka ZOT (napr. 
odberateľ zo Srbska) – toto sú označenia pre Vašu potrebu v rozsahu max. 40 znakov, ak by ste si chceli 
podanie v prípade potreby vyhľadať. Potom kliknete na Vytvoriť. 

 
Obr. 7 
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Zobrazí sa Detail rozpracovaného podania. Pri názve formulára SK515 klikneme na tlačidlo Pridať dokument 
(symbol +) v riadku pri uvedenom formulári. 
 

 
 
Zobrazí sa formulár colného vyhlásenia a následne pristúpime k jeho vyplneniu. Ešte pretým si podrobnejšie 
vysvetlíme vyplnenie niektorých odsekov colného vyhlásenia a bližšie ozrejmíme niektoré postupy, ktoré musíte 
vykonať v súvislosti s podaním tohto colného vyhlásenia.    

 
Vyplnenie odseku 2 a 14 colného vyhlásenia vyžaduje registráciu vývozcu a deklaranta u colných orgánov v 
systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov.   
Ak hospodársky subjekt (právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ) ešte nebol registrovaný, teda nemá 
pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov zverejnených na portáli FS.  
V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy 
(tzv. CReg), zabezpečí registrátor finančnej správy pri Vašej registrácii do IS CEP. To znamená, že fyzická 
osoba -  nepodnikateľ sa už nemusí osobitne registrovať do CRegu.  
Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní 
colného vyhlásenia využije služby expresného dopravcu alebo špedície) registrácia do CRegu bude 
zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia, v ktorom sa uvedie rodné číslo fyzickej osoby – 
nepodnikateľa (vývozca) v správnom tvare (s lomkou). Ak by registrácia neprebehla automatizovane (v 
ojedinelých prípadoch – osoba podávajúca colné vyhlásenie bude o tom informovaná správou o chybe) fyzická 
osoba nepodnikateľ si zabezpečí registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na portáli FS v časti „Ako 
a kde sa zaregistrovať/zaevidovať“ 
 
V súčasnosti je pri vývoze tovaru aplikovaný tzv. automatizovaný vývozný systém, kedy je prepustenie tovaru 
colnými orgánmi pri vývoze zásielok expresným dopravcom vykonávané automaticky. Údaje o umiestnení tovaru 
sa uvádzajú v odseku 30/1 (opis umiestnenia tovaru) colného vyhlásenia a po prijatí colného vyhlásenia colné 
orgány považujú toto deklarované miesto za miesto schválené na predloženie tovaru a súčasne za miesto, kde 
bude tovar predložený. V prípade, ak nie je uvedená presná identifikácia umiestnenia tovaru, je miestom 
predloženia tovaru colný priestor príslušnej pobočky colného úradu. Schválenie miesta umiestnenia tovaru 
nevylučuje možnosť colného orgánu požadovať v prípade colnej kontroly tovaru, predloženie tovaru do colného 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI/_1#AkoKdeReg
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI/_1#AkoKdeReg
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priestoru alebo na miesto určené colným orgánom v zmysle colných predpisov. V takomto prípade príde k 
prerušeniu automatizovaného spracovania na vykonanie colnej kontroly a následné prepustenie tovaru do 
colného režimu vývoz vykonáva manuálne colný orgán. Automatizovaný vývoz je tiež prerušený, ak má byť tovar 
vyvážaný pod colnou uzáverou alebo napr. je potrebné predložiť doklady týkajúce sa zákazov a obmedzení 
a pod. Ak automatizovaný vývoz nie je prerušený, tak tovar ostáva na mieste schválenom colnými orgánmi 
až do momentu jeho prepustenia do colného režimu vývoz, kedy Vám po uplynutí lehoty nadefinovanej 
systémom (15 minút) príde elektronická správa SK529A (prepustenie do colného režimu vývoz) a následne môže 
byť zásielka odovzdaná expresnému dopravcovi na prepravu.  
 
Sprievodné doklady k vývozu sú v držbe deklaranta a k dispozícii colným orgánom v čase podania colného 
vyhlásenia. Tieto budú predkladané colnému orgánu v prípade, že spracovanie colného vyhlásenia bude 
prerušené a deklarant bude zo strany colných orgánov vyzvaný na predloženie príslušných dokladov k podanému 
colnému vyhláseniu. Spôsob predkladania sprievodných dokladov ak prílohy colného vyhlásenia je uvedený 
v bode 3 tejto informácie. 
 
Colné vyhlásenie podávate na colnú pobočku colného úradu príslušnú pre miesto, kde sa tovar balí alebo 
nakladá na odoslanie na vývoz. Táto pobočka bude colným úradom vývozu. Pri vývoze zásielok expresným 
dopravcom uvádzate do colného vyhlásenia kód 2 v odseku Typ výstupu a v takomto prípade je výstup tovaru 
potvrdzovaný na colnom úrade výstupu na ktorom tovar opúšťa colné územie Únie, napr. to môže byť cestný 
hraničný priechod alebo letisko. Potvrdenie výstupu je Vám bude zaslané formou elektronickej správy SK599.  
  
Modelový príklad:  
 
Vývozca je právnická osoba TEST, s.r.o. s identifikačným číslom pre DPH SK2020123456 (toto číslo je zároveň 
aj číslom EORI po registrácii spoločnosti podľa postupu uvedeného na strane 6 tohto informačného materiálu), 
ktorá vyváža tovar (kolieskové korčule 2 páry) do Srbska. Hodnota tovaru je 1 400 EUR na faktúre č. 123. Na 
prepravu je vystavený cestný nákladný list č.456789.  
 
Colné vyhlásenie bude podané na pobočku colného úradu Bratislava Jonáša (kód SK526700) a colným úradom 
výstupu bude maďarský colný úrad NAV Csongrád Megyei AVI Röszkei Hk. (kód HU515000). 
 
 
Nomenklatúrne zatriedenie tovaru, ktoré sa uvádza do odseku 33 colného vyhlásenia (Kód nomenklatúry tovaru) 
je pre kolieskové korčule 9506 70 30 00. Pre každý tovar platí, že ak sa podáva colné vyhlásenie, musí byť 
zatriedený do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka, aktuálne znenie 
Spoločného colného sadzobníka je dostupné na portáli FS. Pri vývoze sa uvádza 8-miestna nomenklatúra podľa 
Spoločného colného sadzobníka, ďalšie 2 čísla na 9. a 10. mieste sa dopĺňajú vždy nuly. 
 
V aplikácii TARIC SK, zverejnenej na portáli FS, je po zadaní nomenklatúrneho zatriedenia tovaru (10-miestne 
číslo), príslušnej krajiny určenia a označenia smeru pohybu „export“ možné získať informácie o prípadných 
opatreniach vzťahujúcich sa na vyvážaný tovar. Na základe týchto opatrení sa pri konkrétnom tovare do 
odseku 44 colného vyhlásenia uvádzajú aj certifikáty podľa aplikácie TARIC SK. V tejto aplikácii je možné 
aj zistiť, či je potrebné v colnom vyhlásení deklarovať dodatkovú mernú jednotku alebo doplnkový kód. 
Ak je v aplikácii TARIC SK uvedená dodatková merná jednotka, tak je potrebné ju uviesť aj do colného 
vyhlásenia – do sekcie“ Množstvo tovaru v merných jednotkách“ – ukážeme si to aj na tomto modelovom 
príklade. Pri nomenklatúrnom zatriedení tovaru 9506 70 30 00 je v aplikácii TARIC SK uvedená dodatková merná 
jednotka pa – počet párov. Označenie doplnkových jednotiek s opisom je možné nájsť v Spoločnom colnom 
sadzobníku. Pre dodatkovú mernú jednotku počet párov uvedieme v colnom vyhlásení kód mernej jednotky NPR. 
Kódy merných jednotiek je možné zistiť v číselníku pre Deklaračný systém, ktorý je zverejnený na portáli FS.  
Pri predmetnom nomenklatúrnom zatriedení tovaru je podľa aplikácie TARIC SK potrebné deklarovať aj príslušný 
doplnkový kód. 
 
Do čísla povolenia na elektronickú komunikáciu v colnom vyhlásení uvádzate číslo ID EKR, ktoré Vám prišlo 
v notifikačnej emailovej správe pri registrácii do IS CEP. 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Measure_B.aspx
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/ciselniky
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LRN – odsek 7 – uvediete obchodné referenčné číslo podľa Vášho uváženia (maximálne 22 alfanumerických 
znakov). 
Kód deklarácie – odsek 1 – používajú sa kódy: 
EX - na obchod s krajinami a územiami nachádzajúcimi sa mimo colného územia Únie, ktoré nie sú zmluvnými 
stranami Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom.  
EU - v rámci obchodu so zmluvnými stranami Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom. 
Tento kód sa uvádza pri vývoze do týchto krajín: Island (IS), Severné Macedónsko (MK), Nórsko (NO), 
Švajčiarsko (CH), Turecko (TR), Srbsko (XS), Andorra (AD), Lichtenštajnsko (LI), San Marino (SM), Spojené 
kráľovstvo (GB). 
CO - pokiaľ ide o tovar Únie, na ktorý sa po pristúpení nových členských štátov vzťahujú počas prechodného 
obdobia osobitné opatrenia. V rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, na ktoré sa uplatňujú 
ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, a časťami uvedeného 
územia, na ktoré sa uvedené ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci obchodu medzi časťami uvedeného 
územia, kde sa uvedené ustanovenia neuplatňujú. 
Typ zastupovania – odsek 14 – uvediete kód 1, ak podávate colné vyhlásenie bez toho, aby ste niekoho 
splnomocnili na zastupovanie v colnom konaní. Kód 2 sa uvádza pri priamom zastupovaní v colnom konaní, ak 
niekoho splnomocníte na podanie colného vyhlásenia a colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby. Kód 3 
sa uvádza pri nepriamom zastupovaní v colnom konaní, ak niekoho splnomocníte na podanie colného vyhlásenia 
a colný zástupca koná vo vlastnom mene ale na účet inej osoby. 
Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode / odchode - odsek 18 – uveďte 
evidenčné číslo dopravného prostriedku, na ktorý sa tovar priamo naloží v čase vybavenia vývozných formalít 
(tento údaje je potrebné zistiť u zvoleného expresného dopravcu). 
Celková fakturovaná suma v mene fakturácie – odsek 22/2 – uvádza sa fakturovaná cena za všetok 
deklarovaný tovar. 
Kód druhu obchodu - odsek 24/1 a odsek 24/2 – ak ide o priamy predaj tovaru uvediete kód 1. Zoznam kódov 
druhu obchodu nájdete v Prílohe II Nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s 
nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa 
podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby. 
Kódy príslušných pobočiek, ktoré sa v uvádzajú do colného vyhlásenia do odseku 29 - Kód výstupného 
colného úradu a do odseku A - Kód colného úradu vývozu sú dostupné priamo vo formulári colného 
vyhlásenia pri týchto odsekoch alebo na portáli Európskej Komisie. 
Opis umiestnenia tovaru - odsek 30/1 – uvádzajú sa tu údaje o umiestnení tovaru pri podávaní colného 
vyhlásenia. Toto miesto je po prijatí colného vyhlásenia považované za miesto schválené colnými orgánmi na 
predloženie tovaru a súčasne za miesto, kde bude tovar predložený. V prípade, ak nie je uvedená presná 
identifikácia umiestnenia tovaru, je miestom predloženia tovaru colný priestor príslušnej pobočky colného úradu.  
Počet položiek – odsek 5 – uvádza sa počet tovarových položiek podľa nomenklatúrneho zatriedenia tovaru. 
Typ výstupu - pri vývoze zásielok expresným dopravcom uvádzate do colného vyhlásenia kód 2 do odseku 
s označením Typ výstupu.  
Množstvo tovaru v merných jednotkách - uvádzajú sa tu údaje o: 

- hrubej hmotnosti – kód mernej jednotky je KGM, kód kvalifikátora mernej jednotky je G a do množstva 

tovaru v mernej jednotke uvediete hrubú hmotnosť tovaru v kilogramoch 

- čistej hmotnosti - kód mernej jednotky je KGM, kód kvalifikátora mernej neuvádzate, do množstva 

tovaru v mernej jednotke uvediete čistú hmotnosť tovaru v kilogramoch 

- dodatková merná jednotka sa uvádza, ak je potrebné ju podľa aplikácie TARIC SK uviesť  

Hrubá a čistá hmotnosť väčšia ako jeden kilogram sa uvádza v celých číslach a zaokrúhľuje sa takto: 
— od 0,001 do 0,499 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nadol, 
— od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nahor 
 
Hrubá a čistá hmotnosť menšia ako jeden kilogram sa uvádza v tvare 0,xyz, napr. 0,654 pri nákladovom kuse s 
hmotnosťou 654 gramov. 
 
Kódy, ktoré sa uvádzajú do colného vyhlásenia sú zverejnené na portáli FS v číselníku pre deklaračný systém.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20201126&qid=1610542786970&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1593765622890&uri=CELEX:02010R0113-20161223
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sk
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/ciselniky
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Na základe vysvetlených postupov pri vyplňovaní colného vyhlásenia ako aj opisu modelového príkladu je colné 
vyhlásenie vyplnené nasledovne: 
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Po vyplnení údajov do colného vyhlásenia odporúčame uložiť colné vyhlásenie pre jeho prípadné budúce využitie 
do počítača (xml. formát) kliknutím na  Uložiť dáta do súboru. 
 
Potom kliknete na Uložiť, systém Vás upozorní hláskou „Uloženie bolo úspešné“ a následne kliknete na Ok. 
V detaile rozpracovaného podania kliknete na Podpísať skupinu dokumentov a dokument podpíšete 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. Po podpísaní dokumentu podanie odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať 
podanie. 
 
V prípade, že colné vyhlásenie je formálne správne vyplnené, zašle Vám systém správu SK528 – Potvrdenie 
o prijatí colného vyhlásenia. Ak nebude automatizovaný vývoz prerušený, tak po uplynutí lehoty nadefinovanej 
systémom automatizovaného spracovania (15 minút) bude tovar prepustený do colného režimu vývoz a príde 
Vám správa SK529A o prepustení tovaru do colného režimu vývoz. Následne môže byť zásielka odovzdaná 
expresnému dopravcovi na prepravu. Osoba (expresný dopravca) predkladajúca tovar na colnom úrade výstupu 
predloží tovar a uvedie MRN colného vyhlásenia. Uvádza aj akékoľvek nezhody medzi tovarom navrhnutým a 
prepusteným na vývoz a predloženým tovarom. Číslo MRN je uvedené v správe SK528 a aj v správe SK529A.  
 
Ak Vám príde na podané colné vyhlásenie správa SK906 - Oznámenie o chybe podania, postupujte podľa 
informácií uvedených v bode 2. Uloženie vytvoreného colného vyhlásenia pre prípadné ďalšie využitie. 
 
Všetky zásielky - správy SK528, SK529A, SK906, SK599, prípadne SK560 (Rozhodnutie o vykonaní kontroly) 
nájdete v časti Prijaté zásielky alebo v časti Zahranično-obchodné transakcie (ZOT) po zobrazení príslušnej ZOT: 
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Možnosť pridania ďalšej tovarovej položky do formulára colného vyhlásenia  
Ďalšiu tovarovú položku pridáme do formulára tlačidlom Pridať, ktoré je na konci sekcie Tovarové položky: 
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2. Uloženie vytvoreného colného vyhlásenia pre prípadné ďalšie využitie 

Xml formát colného vyhlásenia si môžete uložiť kliknutím na „Uložiť dáta do súboru“, napr. ak Vám budú po 
podaní colného vyhlásenia spätne doručené zo systému funkčné chyby správou SK906 – oznámenie o chybe 
podania a bude potrebné ho opätovne podať. Funkčná chyba znamená, že niektoré údaje v colnom vyhlásení sú 
uvedené v nesprávnej forme alebo nie sú uvedené vôbec a ich uvedenie je podľa colných predpisov povinné. 
 
V takomto prípade namiesto opätovného vyplnenia colného vyhlásenia, je po krokoch, ktoré sme opísali 
v obrázkoch č. 4 – 7, potrebné po vytvorení podania kliknutím na „Načítať dáta zo súboru“ načítať do novo 
vytvoreného podania (formulára) colného vyhlásenia údaje z predchádzajúceho uloženého xml formátu colného 
vyhlásenia. Po načítaní zmeníte resp. doplníte údaje podľa správy SK906 – oznámenie o chybe podania.  
 
V prípade zmeny verzie formulára colného vyhlásenia (na vyššiu verziu) je potrebné zmeniť v uloženom xml 
formáte colného vyhlásenia typ verzie. Napr. máme uloženú verziu SK515.010 a ak bude zverejnená v Katalógu 
formulárov nová verzia SK515.011, tak v uloženom xml formáte v poznámkovom bloku prepíšeme 
_0515_v10_0.sk na _0515_v11_0.sk kliknutím pravým tlačidlom myši na uložený xml. formát > Otvoriť v 
programe > Poznámkový blok. Po prepísaní je potrebné túto zmenu uložiť (vyberte si možnosť Uložiť, nie 
možnosť Uložiť ako) a potom môžete tento súbor načítať do novo vytvoreného formulára. 
 
Vyššie uvedený modelový príklad vyplneného colného vyhlásenia vo formáte xml je k dispozícii tu.  
Môžete si ho načítať do novo vytvoreného podania (formulára) colného vyhlásenia kliknutím na „Načítať dáta zo 
súboru“ a upraviť údaje podľa aktuálnej situácie súvisiacej s Vašim vývozom. 

 
 
 

3. Podanie elektronických príloh k colnému vyhláseniu 

Sprievodné doklady k vývozu (napr. faktúra za tovar, faktúra za prepravu, objednávka, doklad o úhrade, dodací 
list, nákladný list) sú v držbe deklaranta a k dispozícii colným orgánom v čase podania colného vyhlásenia. Tieto 
budú predkladané colnému orgánu v prípade, že spracovanie colného vyhlásenia bude prerušené a deklarant 
bude zo strany colných orgánov vyzvaný na predloženie príslušných dokladov k podanému colnému vyhláseniu. 
Tieto doklady môžete predložiť osobne alebo ich zaslať colnému orgánu elektronicky (urýchli to proces colného 
konania). Avšak niektoré doklady ako napr. certifikáty týkajúce sa zákazov a obmedzení, licencie je nutné 
predložiť na colné konanie osobne iba v listinnej forme.  
 
V prípade, ak používate na podávanie colných vyhlásení komerčný deklaračný softvér, musí mať funkciu 
zasielanie elektronických príloh zapracovanú. Toto si môžete overiť u poskytovateľa softvéru. 
 
IS CEP modul WDO má možnosť podania príloh elektronicky dostupnú.  
 
Elektronické prílohy k  colnému vyhláseniu sa podávajú správou SK512. Každá príloha, ako aj samotná správa 
SK512 musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. K jednému colnému vyhláseniu je možné 
postupne poslať ľubovoľný počet správ s prílohami. Jedna správa s prílohami môže obsahovať maximálne 999 
príloh. Maximálna súhrnná veľkosť príloh podpísaných jedným podpisom je 10MB (pred podpisovaním). 
Maximálna celková veľkosť správy s prílohami je 30MB. 
 
Jediný podporovaný formát prílohy je PDF. 
 
Nie je potrebné, aby boli prílohy naskenované farebne, pre účely colného konania postačuje čiernobiely formát a 
ich rozlíšenie je odporučené na 150 dpi. Po úspešnom podpísaní podania s prílohami Vám bude doručená 
správa SK999 - Potvrdenie o spracovaní správy. V prípade, ak by ste uviedli napr. nesprávne LRN alebo MRN, 
bude Vám doručená správa SK906P - Oznámenie o chybe podania pre prílohy colných vyhlásení. 
 
LRN je údaj, ktorý ste uviedli do colného vyhlásenia. MRN je číslo, ktoré je uvedené v správe SK528 ako aj v 
správe SK529A.  

https://pfsporta.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2021/2021.05.11_priloha_Vyvozne_CV.xml
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Správy SK999 alebo SK906P nájdete v časti Prijaté zásielky k prílohám colných vyhlásení alebo v časti 
Zahranično-obchodné transakcie (ZOT) po zobrazení príslušnej ZOT. 
 
 

 
 
 
 
 
Upozornenie: 
Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že nie je možné vytvoriť jeden všeobecne použiteľný príklad na každý 
vývoz tovaru a vždy je potrebné použiť pri vyplňovaní colného vyhlásenia príslušné colné predpisy alebo 
sprístupnené návody, ktoré sme uviedli vyššie podľa aktuálnej situácie súvisiacej s vývozom. 
 
 

 
 
 
Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, 
          Centrum komunikácie a podpory 

         Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
          Február 2021 
          Máj 2021 
 
 
 
 
 
  


