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 Metodický pokyn - Predbežné colné vyhlásenia o vstupe/výstupe 
na/z územia Spoločenstva 

  
 Vypracoval: Sekcia colná - Odbor colný, Oddelenie výkonu colného dohľadu   

  Účinné od – do: 22.februára 2012 

Stupeň utajenia: Nie je predmetom utajovaných skutočností  

Sprístupnenie verejnosti: Áno 

Určený: 

Colným úradom 
Odboru colnému FR SR  
Odboru riadenia rizík a operačných činností  FR SR 
Odboru vnútornej kontroly a inšpekcie FR SR  

  
Obsah: Čl. I     Úvodné ustanovenia 

Čl. II    Analýza rizika pre bezpečnosť a ochranu 
Čl. III   Predbežné colné vyhlásenia o vstupe tovaru na colné územie     
            Spoločenstva 
Čl. IV   Tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva v colnom režime tranzit 
Čl. V    Predbežné colné vyhlásenia o výstupe z colného územia Spoločenstva 
Čl. VI   Jednotná prepravná zmluva 
Čl. VII   Tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva v colnom režime tranzit 
Čl. VIII   Havarijné postupy 
Čl. IX     Spoločné, zrušovacia a  záverečné ustanovenia 
 
 Prílohy:  
č. 1    Časové lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe  
č. 2    Časové lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe  
č. 3    Prehľad údajov  PCV o vstupe pre jednotlivé druhy dopravy (príloha 30A     
          VNCK) 
č. 4    Údaje tranzitného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o vstupe / výstupe   
č. 5    Identifikácia údajov PCV o vstupe / výstupe v informačných systémoch  
č. 6    Údaje vývozného colného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o výstupe  
č. 7    Prehľad údajov  PCV o výstupe pre jednotlivé druhy dopravy (príloha 30A   
          VNCK) 
č. 8    Usmernenia pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov  na opis   
          tovaru pri výstupných a vstupných   predbežných colných vyhláseniach 
č. 9    Postup na colnom úrade odoslania pri vyhodnotení tranzitného     
          vyhlásenia pomocou analýzy na úrade odoslania/vstupu 
č. 10  Postup na colnom úrade vývozu odoslania pri vyhodnotení vývozného    
          colného vyhlásenia pomocou analýzy rizika na colnom úrade vývozu 
č. 11  Postup na colnom úrade výstupu  pri vyhodnotení predbežného colného   
          vyhlásenia pomocou analýzy rizika pri výstupe tovaru   
č. 12  Postup na colnom úrade vstupu  pri vyhodnotení predbežného colného     
          vyhlásenia pomocou analýzy rizika pri vstupe tovaru   

 
 

 
�



2 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto metodického pokynu je vysvetlenie správneho postupu colných úradov pri uplatňovaní 

nariadenia GR CR SR č. 45/2009 „Predbežné colné vyhlásenia“.  
 

2. Metodický pokyn vysvetľuje postup pri prijímaní a kontrole predbežných colných vyhlásení o vstupe tovaru na 
územie Spoločenstva a výstupe tovaru z colného územia Spoločenstva. Právna úprava predbežných colných 
vyhlásení je uvedená v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex spoločenstva, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „CK“) a v nariadení Komisie (EHS)         
č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č- 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex spoločenstva, v  znení  neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VNCK“).  Metodický pokyn  
obsahuje príklady kedy a za akých podmienok sa vyžaduje predloženie predbežného colného vyhlásenia pri 
jednotlivých druhoch dopravy, ako aj postup colného úradu vstupu, výstupu, vývozu, odoslania alebo určenia 
pri spracovaní údajov predbežného colného vyhlásenia. Metodický pokyn obsahuje príklady kedy a za akých 
podmienok sa vyžaduje predloženie predbežného colného vyhlásenia pri jednotlivých druhoch dopravy ako aj 
postup colného úradu vstupu, výstupu, vývozu, odoslania alebo určenia pri spracovaní údajov predbežného 
colného vyhlásenia.  

 
 

Čl. II 
Analýza rizika pre bezpečnosť a ochranu 

 
1. Za analýzu rizika pre bezpečnosť a ochranu v súvislosti so vstupom tovaru na colné územie Spoločenstva je 

zodpovedný colný úrad vstupu. Vykonáva ju na základe predbežného colného vyhlásenia o vstupe na colné 
územie Spoločenstva (ďalej len „PCV o vstupe“) v lehote uvedenej v prílohe č. 1 tohto metodického pokynu. 
 

2. Za analýzu rizika pre bezpečnosť a ochranu v súvislosti s výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva je 
zodpovedný 
 
a) colný úrad vývozu/odoslania v prípade, že je tovaru pridelené colne schválené určenie alebo použitie, 
b) colný úrad výstupu/určenia  v prípade, že tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva, ktorému nebolo 

pridelené colne schválené určenie alebo použitie, bol predložený na výstupe zo Spoločenstva. 
 

3. Tovar spolu s colným vyhlásením na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia, resp. predbežným 
colným vyhlásením o výstupe (ďalej len „PCV o výstupe“) musí byť predložený colným úradom uvedeným 
odseku 2 tohto článku v príslušnej lehote uvedenej v prílohe č. 2 tohto metodického pokynu. 

 
4. Za účelom vykonávania analýzy rizika pre bezpečnosť a ochranu v súvislosti so vstupom/výstupom tovaru 

na/z colného územia Spoločenstva bolo vytvorené aplikačné programové vybavenie národný systém analýzy 
rizík (ďalej len „APV NSAR“).  
 

Čl. III 
Predbežné colné vyhlásenia o vstupe tovaru na colné územie Spoločenstva 

 
1. V zmysle ustanovenia článku 36a CK sa na všetok tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva,                   

s výnimkou dočasne dovážaných dopravných prostriedkov a dopravných prostriedkov a tovaru 
prepravovaného na týchto dopravných prostriedkoch, ktoré sa len plavia v teritoriálnych vodách alebo 
prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Spoločenstva bez zastávky na tomto území, musí podať 
PCV o vstupe. PCV o vstupe sa podáva colnému úradu prvého vstupu pred vstupom tohto tovaru na colné 
územie Spoločenstva. Tovary, na ktoré sa nepožaduje predkladanie PCV o vstupe, sú uvedené v článku 181c 
VNCK. Systém pre sledovanie PCV o vstupe bol integrovaný do aplikačného programového vybavenia 
integrovanej správy systému taríf deklaračný systém (ďalej len „APV ISST DS“) v časti ICS. 

 



3 
 

2. V prípade, ak sa colný úrad prvého vstupu nachádza v inom členskom štáte, je možné podať PCV o vstupe 
na colnom úrade podania (môže byť napr. úradom dovozu) za predpokladu, že krajina, v ktorej sa nachádza 
colný úrad prvého vstupu, podporuje funkcionalitu úradu podania. Zoznam krajín, ktoré túto funkcionalitu 
podporujú, je možné získať v APV ISST DS, v časti Číselníky – ICS – Konfigurácia krajín (krajina, ktorá nemá 
zaškrtnutú hodnotu v stĺpci „Blokovaná“). 

 
3. PCV o vstupe podáva osoba, ktorá dováža tovar na colné územie Spoločenstva alebo osoba, ktorá preberá 

zodpovednosť za jeho prepravu na toto územie. To je vo väčšine prípadov dopravca v cestnej doprave, príp. 
železničný, letecký alebo námorný operátor. Bez ohľadu na povinnosť tejto osoby môže PCV o vstupe 
namiesto nej (s jej vedomím) podať 

 
a)  dovozca alebo príjemca alebo iná osoba, t.j. osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet osoba uvedená                 
       v predchádzajúcom ods. koná, 
b) akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému 

colnému  orgánu, 
c)    zástupca jednej z uvedených osôb. 

 
4. PCV o vstupe podáva jedna z osôb uvedená v bode 3 tohto článku pred vstupom na colné územie 

Spoločenstva v časovej lehote uvedenej v prílohe č. 1 tohto metodického pokynu v závislosti od príslušného 
druhu dopravy. V prípade, ak sa zistí, že tovar predložený vstupnému colnému úradu, na ktorý sa vyžaduje 
predloženie vstupného PCV, nie je zahrnutý do takéhoto vyhlásenia, bude osoba, ktorá tovar doviezla, alebo 
prevzala zodpovednosť za jeho dovoz na colné územie Spoločenstva, vyzvaná na bezodkladné podanie PCV 
o vstupe. V takýchto prípadoch už nie je potrebné samostatné PCV o vstupe, ale môže byť kombinované 
s colným vyhlásením pre nasledujúci colný režim (napr. pre colný režim tranzit). 

 
5. Colný úrad vstupu môže upustiť od podania PCV o vstupe v prípade tovaru, na ktorý bolo pred uplynutím 

lehoty uvedenej pre príslušný druh dopravy podané colné vyhlásenie (napr. pre colný režim tranzit). 
V takomto prípade však colné vyhlásenie musí obsahovať aj údaje potrebné na PCV o vstupe, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 30A VNCK. Údaje PCV o vstupe pre jednotlivé druhy dopravy sú uvedené v prílohe č. 3 
tohto metodického pokynu.  

 
6. V prípade kombinovanej dopravy, keď aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na územie Spoločenstva iba 

prepravuje iný dopravný prostriedok, ktorý sa po vstupe na colné územie Spoločenstva bude pohybovať 
samostatne ako aktívny dopravný prostriedok (nákladné vozidlo na železničnom vagóne), povinnosť podať 
PCV o vstupe má prevádzkovateľ iného dopravného prostriedku (nákladného vozidla). 

 
7. PCV o vstupe sa v zmysle medzinárodnej dohody medzi EÚ a Švajčiarskom a Nórskom nevyžaduje na tovar 

vstupujúci na územie Spoločenstva z týchto krajín. 
 

8. Colný úrad prvého vstupu po prijatí PCV o vstupe vykonáva analýzu rizika zameranú predovšetkým na účely 
bezpečnosti a ochrany Spoločenstva. Analýza rizika by mala byť ukončená pred príchodom tovaru za 
predpokladu, že PCV bolo podané v lehote stanovenej pre príslušný druh dopravy. V prípade, ak výsledky 
analýzy rizika poukazujú na vážne ohrozenie bezpečnosti Spoločenstva, colný úrad prvého vstupu upozorní 
osobu, ktorá predkladala PCV o vstupe, že tovar nemôže vstúpiť na colné územie Spoločenstva.  

 
9. Osoba predkladajúca PCV o vstupe, dopravca a zástupca dopravcu musia byť evidovaný v Centrálnom 

registri subjektov finančnej správy. Ak je externý subjekt fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený 
identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo. Inak musí byť uvedené vždy EORI číslo. Uvedený identifikátor musí 
byť tiež evidovaný v Centrálnom registri subjektov finančnej správy.  
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Príklad 1 
Tovar, ktorý nemá status Spoločenstva,  je dovážaný z tretej krajiny po železnici na trase Kyjev (UA) – Bratislava. 
Preprava z tretej krajiny sa uskutočňuje na podklade prepravnej zmluvy po železnici (NL SMGS). Colný úrad v mieste 
vstupu na colné územie Spoločenstva (PCÚ Čierna nad Tisou) je colným úradom prvého vstupu, ktorému  železničná 
spoločnosť, ktorá vydala nákladný list, príp. iná splnomocnená osoba predkladá elektronickým spôsobom dve 
hodiny pred predpokladaným vstupom na colné územie Spoločenstva PCV o vstupe. Colný úrad prvého vstupu 
pred príchodom tovaru vykoná analýzu rizika. Ak nebol osobe predkladajúcej PCV o vstupe zakázaný vstup tovaru na 
colné územie Spoločenstva, po jeho príchode na colný úrad vstupu je predkladané oznámenie o predložení tovaru 
(v  železničnej a leteckej doprave formou elektronickej správy, v iných druhoch dopravy môže aj manuálne 
predložením tovaru). Ten vykonáva všetky úkony spojené s kontrolou tovaru vstupujúceho na colné územie 
Spoločenstva a rozhodne o povolení, príp. zamietnutí vstupu. Tovar má následne postavenie dočasne uskladneného 
tovaru až po okamih pridelenia iného colne schváleného určenia alebo použitia.  
 
Príklad 2 
Tovar, ktorý nemá status Spoločenstva, je dovážaný z tretej krajiny letecky na trase Moskva (RU) – Bratislava. 
Preprava z tretej krajiny sa uskutočňuje na podklade leteckej prepravnej zmluvy, s leteckým nákladným listom. Colný 
úrad v mieste vstupu na colné územie Spoločenstva (PCÚ Bratislava - letisko) je colným úradom prvého vstupu, 
ktorému letecká spoločnosť, ktorá vydala letecký nákladný list, príp. iná splnomocnená osoba (napr. agent na letisku 
Bratislava) predkladá elektronickým spôsobom najneskôr v okamihu vzlietnutia na letisku odoslania PCV 
o vstupe. Colný úrad prvého vstupu pred príchodom tovaru vykoná analýzu rizika. Ak nebol osobe predkladajúcej 
PCV o vstupe zakázaný vstup tovaru na colné územie Spoločenstva, po jeho príchode na colný úrad vstupu je 
predkladané oznámenie o predložení tovaru. Ten vykonáva všetky úkony spojené s kontrolu tovaru vstupujúceho na 
colné územie Spoločenstva a rozhodne o povolení, príp. zamietnutí vstupu. Tovar má následne postavenie dočasne 
uskladneného tovaru až po okamih pridelenia iného colne schváleného určenia alebo použitia.  
 
Príklad 3 
Tovar, ktorý nemá status Spoločenstva,  je dovážaný z tretej krajiny po ceste na trase Kyjev (UA) – Košice - 
Bratislava. Prepravu z tretej krajiny uskutočňuje dopravca nákladným vozidlom. Tovar je určený pre dvoch príjemcov. 
Colný úrad v mieste vstupu na colné územie Spoločenstva (PCÚ Vyšné Nemecké) je colným úradom prvého vstupu, 
ktorému dopravca, alebo iná splnomocnená osoba predkladá elektronickým spôsobom najmenej jednu hodinu 
pred predpokladaným vstupom na colné územie Spoločenstva PCV o vstupe. Colný úrad prvého vstupu pred 
príchodom tovaru vykoná analýzu rizika. Ak nebol osobe predkladajúcej PCV o vstupe zakázaný vstup tovaru na colné 
územie Spoločenstva, po jeho príchode na colný úrad vstupu je predkladané oznámenie o predložení tovaru (v cestnej 
doprave formou predloženia tovaru). Ten vykonáva všetky úkony spojené s kontrolu tovaru vstupujúceho na colné 
územie Spoločenstva a rozhodne o povolení, príp. zamietnutí vstupu. Na tovar je potrebné následne predložiť 
tranzitné colné vyhlásenie, ktoré už nemusí obsahovať údaje PCV o vstupe. 

 

Čl. IV 
Tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva v colnom režime tranzit 

 
 

1. V zmysle článku 183a VNCK na tovar prepravovaný na colné územie Spoločenstva v colnom režime tranzit 
môže byť PCV o vstupe podané spolu s tranzitným colným vyhlásením, s ktorým bude tovar pokračovať ďalej 
v preprave. Podmienkou je však podanie elektronického tranzitného colného vyhlásenia obsahujúceho aj 
údaje prílohy 30A (podrobnejší zoznam je uvedený v prílohe č. 4 tohto metodického pokynu), ktoré by inak 
boli predkladané v samostatnom PCV o vstupe. Konečné rozhodnutie o spôsobe podania PCV o vstupe je 
však na osobe zodpovednej za predloženie PCV o vstupe. Postup identifikovania, či tranzitné colné 
vyhlásenie obsahuje aj údaje PCV o vstupe, je uvedený v prílohe č. 5 tohto metodického pokynu.  

 
2. Po prepustení tovaru do colného režimu tranzit Spoločenstva sprevádza tovar tranzitný/bezpečnostný 

sprievodný doklad. Doklad zodpovedá vzoru a náležitostiam tranzitného sprievodného dokladu podľa prílohy 
45e VNCK a zoznamu položiek - tranzit/bezpečnosť uvedenému v prílohe 45f VNCK. 
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Príklad 4 
Tovar, ktorý nemá status Spoločenstva,  je prepravovaný v colnom režime tranzit z tretej krajiny po ceste na trase 
Kyjev (UA) – Bratislava. Preprava z tretej krajiny sa uskutočňuje nákladným vozidlom na podklade karnetu TIR. Colný 
úrad v mieste vstupu na colné územie Spoločenstva (PCÚ Vyšné Nemecké) je colným úradom vstupu, ktorému 
dopravca alebo iná splnomocnená osoba predkladá elektronickým spôsobom najmenej jednu hodinu pred 
predpokladaným vstupom na colné územie Spoločenstva PCV o vstupe spolu s karnetom TIR. Colný úrad 
prvého vstupu pred príchodom tovaru vykoná analýzu rizika. Ak nebol osobe predkladajúcej PCV o vstupe zakázaný 
vstup tovaru na colné územie Spoločenstva, po jeho príchode na colný úrad vstupu je predkladané oznámenie 
o predložení tovaru (v cestnej doprave formou predloženia tovaru). Ten vykonáva všetky úkony spojené s kontrolou 
tovaru vstupujúceho na colné územie Spoločenstva a rozhodne o povolení, príp. zamietnutí vstupu. Na tovar už nie je 
potrebné následne predložiť tranzitné colné vyhlásenie, keďže zásielka pokračuje karnetom TIR až na miesto určenia. 
 
Príklad 5 
Tovar, ktorý má status Spoločenstva,  je prepravovaný v colnom režime vnútorný tranzit Spoločenstva T2 cez tretiu 
krajinu po ceste na trase Bukurešť (RO) – Kyjev (UA) – Košice. Colný úrad v mieste vstupu na colné územie 
Spoločenstva (PCÚ Vyšné Nemecké) je tranzitným colným úradom (colným úradom vstupu), ktorému dopravca alebo 
iná splnomocnená osoba predkladá elektronickým spôsobom najmenej jednu hodinu pred predpokladaným 
vstupom na colné územie Spoločenstva PCV o vstupe spolu s tranzitným colným vyhlásením T2. Táto 
podmienka je splnená zaslaním elektronickej správy pre tranzitný colný úrad v tranzite Spoločenstva 
systémom NCTS. Colný úrad prvého vstupu (tranzitný úrad) pred príchodom tovaru vykoná analýzu rizika. Ak nebol 
osobe predkladajúcej PCV o vstupe zakázaný vstup tovaru na colné územie Spoločenstva, po jeho príchode na colný 
úrad vstupu je predkladané oznámenie o predložení tovaru (v cestnej doprave formou predloženia tovaru). Ten 
vykonáva všetky úkony spojené s kontrolu tovaru vstupujúceho na colné územie Spoločenstva a rozhodne o povolení, 
príp. zamietnutí vstupu. Na tovar už nie je potrebné následne predložiť tranzitné colné vyhlásenie, keďže zásielka 
pokračuje tranzitným colným vyhlásením T2 až na miesto určenia. 
 
Príklad 6 
Tovar, ktorý má status Spoločenstva,  je prepravovaný v colnom režime vnútorný tranzit Spoločenstva T2 cez tretiu 
krajinu po železnici na trase Bukurešť (RO) – Kyjev (UA) – Praha (CZ). Preprava z miesta ležiaceho v Spoločenstve 
sa uskutočňuje na podklade nákladného listu CIM, príp. SMGS/CIM. Takáto tranzitná operácia nie je evidovaná 
v systéme NCTS, a preto teda nie je automaticky splnená podmienka predloženia PCV o vstupe v elektronickej forme 
v stanovenej časovej lehote pred vstupom na colné územie Spoločenstva. Colný úrad v mieste vstupu na colné 
územie Spoločenstva (PCÚ Čierna nad Tisou) je colným úradom vstupu, ktorému železničná spoločnosť, alebo iná 
splnomocnená osoba predkladá elektronickým spôsobom najmenej dve hodiny pred predpokladaným vstupom 
na colné územie Spoločenstva PCV o vstupe. Colný úrad prvého vstupu (tranzitný úrad) pred príchodom tovaru 
vykoná analýzu rizika. Ak nebol osobe predkladajúcej PCV o vstupe zakázaný vstup tovaru na colné územie 
Spoločenstva, po jeho príchode na colný úrad vstupu je predkladané oznámenie o predložení tovaru. Ten vykonáva 
všetky úkony spojené s kontrolu tovaru vstupujúceho na colné územie Spoločenstva a rozhodne o povolení, príp. 
zamietnutí vstupu. Na tovar už nie je potrebné následne predložiť tranzitné colné vyhlásenie, keďže zásielka 
pokračuje s nákladným listom CIM, príp. SMGS/CIM až na miesto určenia. 
 
Príklad 7 
Tovar, ktorý nemá status Spoločenstva,  je prepravovaný z tretej krajiny po ceste na trase Kyjev (UA) – Bratislava. 
Preprava z tretej krajiny sa uskutočňuje nákladným vozidlom. Tovar nebol v mieste odoslania v tretej krajine 
prepustený do colného režimu tranzit. Colný úrad v mieste vstupu na colné územie Spoločenstva (PCÚ Vyšné 
Nemecké) je colným úradom vstupu, ktorému dopravca, alebo iná splnomocnená osoba predkladá elektronickým 
spôsobom najmenej jednu hodinu pred predpokladaným vstupom na colné územie Spoločenstva samostatné 
PCV o vstupe, alebo v kombinácii s tranzitným colným vyhlásením. Colný úrad prvého vstupu pred príchodom 
tovaru vykoná analýzu rizika. Ak nebol osobe predkladajúcej PCV o vstupe zakázaný vstup tovaru na colné územie 
Spoločenstva, po jeho príchode na colný úrad vstupu je predkladané oznámenie o predložení tovaru (v cestnej 
a železničnej doprave formou predloženia tovaru). Ten vykonáva všetky úkony spojené s kontrolu tovaru vstupujúceho 
na colné územie Spoločenstva a rozhodne o povolení, príp. zamietnutí vstupu. V prípade, ak je tovar a tranzitné 
colné vyhlásenie predložené vstupnému colnému úradu bez predloženia predchádzajúceho PCV o vstupe, 
bude dopravca bezodkladne vyzvaný na predloženie tranzitného colného vyhlásenia obsahujúceho aj údaje 
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PCV o vstupe. Keďže nebola splnená podmienka predloženia PCV o vstupe jednu hodinu pred vstupom tovaru na 
colné územie Spoločenstva, colný úrad vstupu má právo na pozdržanie zásielky z dôvodu vykonania analýzy rizika za 
účelom rozhodnutia o prepustení/neprepustení do colného režimu tranzit. 

 

Čl. V 
Predbežné colné vyhlásenia o výstupe z colného územia Spoločenstva 

 
1. V zmysle ustanovení článkov 182a až 182c CK v spojení s článkom  842a VNCK sa na všetok tovar 

opúšťajúci colné územie Spoločenstva, s výnimkou tovaru prepravovaného dopravnými prostriedkami, ktoré 
sa iba plavia v teritoriálnych vodách, alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Spoločenstva 
bez zastávky na tomto území, sa vzťahuje buď colné vyhlásenie, alebo ak sa colné vyhlásenie nevyžaduje, 
musí sa podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe z colného územia Spoločenstva (ďalej len „PCV o 
výstupe“). Ak teda nie je tovaru opúšťajúcemu colné územie Spoločenstva pridelené colne schválené určenie 
alebo použitie, na ktoré sa vyžaduje colné vyhlásenie pre vývoz, spätný vývoz alebo tranzit, podáva sa PCV 
o výstupe na colnom úrade výstupu predtým, než sa má tovar prepraviť z colného územia Spoločenstva. 
Systém pre sledovanie PCV o výstupe bol integrovaný do APV ISST DS  v časti ECS - PCV. 

 
2. V prípade, ak je tovaru opúšťajúcemu colné územie Spoločenstva pridelené colne schválené určenie alebo 

použitie, vývozné colné vyhlásenie v zmysle čl. 787 VNCK obsahuje okrem údajov prílohy č. 37 aj údaje 
prílohy č. 30A VNCK. Zoznam údajov vývozného colného vyhlásenia obsiahnutých v prílohe 30A je uvedený 
v prílohe č. 6 tohto metodického pokynu. Po prepustení tovaru do colného režimu vývoz sprevádza tovar 
sprievodný doklad pre vývoz (sprievodný doklad EAD). Doklad zodpovedá vzoru a náležitostiam 
sprievodného dokladu pri vývoze podľa prílohy 45g VNCK a zoznamu položiek - vývoz uvedenému v prílohe 
45h VNCK. 

 
3. Na tovar, ktorý nemá status tovaru Spoločenstva a bol uložený v dočasnom uskladnení na letisku/v prístave 

po dobu dlhšiu ako 14 pracovných dní, sa v prípade spätného vývozu nevyžaduje podanie colného 
vyhlásenia. V takomto prípade sa však vyžaduje podanie PCV o výstupe. Výnimku tvorí tovar, ktorý spĺňa 
podmienky článku 841a VNCK, tzn. tovar, na ktorý bolo podané PCV o vstupe v čase dovozu, nebol vyložený 
z dopravného prostriedku, príp. bol preložený na tom istom mieste, kde bol vyložený a čas uskladnenia 
neprekročil 14 pracovných dní.  

 
4. V prípade, ak sa colný úrad výstupu nachádza v inom členskom štáte, je možné podať PCV o výstupe na 

colnom úrade podania za predpokladu, že krajina, v ktorej sa nachádza colný úrad výstupu, podporuje 
funkcionalitu úradu podania. Zoznam krajín, ktoré túto funkcionalitu podporujú, je možné získať v APV ISST 
DS, v časti Číselníky – ECS2 – Konfigurácia krajín. 
 

5. PCV o výstupe sa podáva colnému úradu výstupu predtým, ako tovar opustí colné územie Spoločenstva. 
Tovary, na ktoré sa nepožaduje predkladanie PCV o výstupe, sú uvedené v článku 592a VNCK.  

 
6. PCV o výstupe podáva osoba, ktorá prepravuje tovar (prevádzkovateľ aktívneho dopravného prostriedku) 

vyvážaný z colného územia Spoločenstva alebo osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu z tohto 
územia. To je vo väčšine prípadov dopravca v cestnej doprave príp. železničný, letecký alebo námorný 
operátor. Bez ohľadu na povinnosť tejto osoby môže PCV o výstupe namiesto nej (s jej vedomím) podať 

 
a)  akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému       
     colnému orgánu, 
b)  zástupca jednej z uvedených osôb. 

 

7. PCV o výstupe sa podáva predtým, ako tovar opustí colné územie Spoločenstva, v časovej lehote uvedenej 
v prílohe č. 2 tohto metodického pokynu, v závislosti od príslušného druhu dopravy. V prípade, ak sa zistí, že 
tovar určený na vývoz z colného územia Spoločenstva, v prípade ktorého sa vyžaduje PCV o výstupe, nie je 
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zahrnutý v takomto colnom vyhlásení, osoba, ktorá tovar vyváža, alebo ktorá prebrala zodpovednosť za 
prepravu tovaru von z colného územia Spoločenstva, musí bezodkladne podať PCV o výstupe. 

 

8. V praxi však musí byť vývozné colné vyhlásenie podané oveľa skôr ako je lehota uvedená v prílohe č. 6 tohto 
metodického pokynu, pred odchodom z colného úradu výstupu zo Spoločenstva, pretože je potrebný čas na 
vykonanie analýzy rizika pre bezpečnosť a ochranu, za ktorú je zodpovedný colný úrad vývozu. V takomto 
prípade bude lehota potrebná na vykonanie analýzy rizika pre bezpečnosť a ochranu dodržaná podaním 
vývozného colného vyhlásenia na colnom úrade vývozu. 

 
9. Colný úrad výstupu nevyžaduje predloženie PCV o výstupe v prípade tovaru, na ktorý bolo pred uplynutím 

lehoty uvedenej pre príslušný druh dopravy podané colné vyhlásenie. V takomto prípade však colné 
vyhlásenie musí obsahovať aj údaje potrebné na PCV o výstupe uvedené v prílohe č. 30A VNCK. Údaje PCV 
o výstupe pre jednotlivé druhy dopravy sú uvedené v prílohe č. 7 tohto metodického pokynu. Taktiež sa 
samostatné PCV o výstupe nevyžaduje v prípadoch, ak je tovar vyvážaný do tretej krajiny v colnom režime 
tranzit, na ktorý bolo podané tranzitné colné vyhlásenie obsahujúce údaje z prílohy 30A VNCK a colný úrad 
určenia je zároveň úradom výstupu zo Spoločenstva (čl. 842a ods. 3 VNCK). 

 
10. PCV o výstupe sa v zmysle medzinárodnej dohody medzi EÚ a Švajčiarskom a Nórskom nevyžaduje na tovar  

vystupujúci z colného územia Spoločenstva do týchto krajín. 
  

11. Osoba predkladajúca PCV o výstupe, (odosielateľ, deklarant príp. zástupca deklaranta) musí byť evidovaná          
v Centrálnom registri subjektov finančnej správy. Ak je externý subjekt fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť 
uvedený identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo. Inak musí byť uvedené vždy EORI číslo. Uvedený 
identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom registri subjektov finančnej správy. 

  
 
Príklad 8  
Tovar so statusom Spoločenstva, ktorý je vyvážaný do tretej krajiny po trase Bratislava – Vyšné Nemecké – Kyjev (UA) 
cestnou alebo železničnou dopravou. Keďže úrad vývozu je zodpovedný za vykonanie analýzy rizika pre bezpečnosť   
a ochranu, je možné ju vykonať len v čase colného konania, tzn. pred prepustením tovaru do colného režimu vývoz. 
Keďže na tovar bolo podané colné vyhlásenie na vývoz obsahujúce aj údaje PCV o výstupe, zásielku sprevádza 
sprievodný doklad pri vývoze (aj elektronická informácia) až na colný úrad výstupu (PCÚ Vyšné Nemecké), kde bude 
potvrdený výstup tovaru. Keďže je splnená podmienka čl. 182b CK a tovaru bolo pridelené colne schválené určenie 
alebo použitie (colné vyhlásenie na vývoz) na colnom úrade vývozu, colný úrad výstupu v takomto prípade 
nevyžaduje predloženie PCV o výstupe.  
 

 
Čl. VI 

Jednotná prepravná zmluva 
 

1. V zmysle článku 793 ods. 2 písm. b) VNCK, ktorý umožňuje vývoz tovaru na jednotnú prepravnú zmluvu, 
colný úradu vývozu, na ktorom je tovar prepustený do colného režimu vývoz, vykoná všetky potrebné 
formality. Na colnom úrade výstupu dopravca v zmysle čl. 793 ods. 3 VNCK poskytne na požiadanie colného 
úradu výstupu nasledujúce údaje:  

a) referenčné číslo vývozného colného vyhlásenia (MRN), ak je dostupné, alebo  
b) kópiu jednotnej prepravnej zmluvy alebo vývozné colné vyhlásenie (sprievodný doklad pre vývoz) na príslušný tovar, 

alebo  
c) osobitné referenčné číslo zásielky alebo referenčné číslo prepravného dokladu a počet balení, ak sú použité 

kontajnery, identifikačné číslo kontajnera, alebo  
d) informácie týkajúce sa jednotnej prepravnej zmluvy alebo prepravy tovaru z colného územia Spoločenstva, 

ktoré sa nachádzajú v elektronickom systéme spracovania údajov osoby, ktorá preberá tovar, alebo v inom 
systéme spracovania obchodných údajov 
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Keďže tovaru bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie, na ktoré sa vyžaduje colné vyhlásenie, nie 
je potrebné predkladať PCV o výstupe na colnom úrade výstupu predtým, než sa má tovar prepraviť z colného 
územia Spoločenstva. 

 
 
Príklad 9 
Tovar Spoločenstva  je vyvážaný v colnom režime vývoz do tretej krajiny po železnici na trase Bratislava – Belehrad 
(RS). Preprava do tretej krajiny sa uskutočňuje na podklade jednotnej prepravnej zmluvy po železnici, s NL CIM      
(príp. NL TR). Colný úrad v mieste prevzatia tovaru na prepravu (Bratislava), ktorý je colným úradom vývozu, vykoná 
analýzu rizika pre bezpečnosť a ochranu a prepustí tovar na vývoz. Zároveň je však aj colným úradom výstupu 
a potvrdí výstup tovaru v systéme APV ISST DS. Do všetkých dielov NL CIM uvedie poznámku „EXPORT“, odkaz 
na číslo MRN vývozného colného vyhlásenia a potvrdí služobnou pečiatkou.  
Keďže tovar bol prepustený do colného režimu vývoz na CÚ vývozu, colný úrad v mieste, kde tovar opúšťa územie 
Spoločenstva, nevyžaduje predloženie samostatného PCV o výstupe, ale dopravca musí byť schopný poskytnúť 
údaje MRN vývozného colného vyhlásenia, alebo kópiu jednotnej prepravnej zmluvy a pod. (čl. 793 ods. 3 VNCK). 

 
 
 

Čl. VII  
Tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva v colnom režime tranzit 

 
      Colný úrad odoslania / vývozu 
 

1. Na  tovar prepravovaný v colnom režime tranzit do tretích krajín, kde colným úradom určenia je colný úrad, na 
ktorom tovar opúšťa územie Spoločenstva, alebo colný úrad v zmluvnej strane Dohovoru o spoločnom 
tranzitnom režime (s výnimkou Švajčiarska a Nórska), je na úrade odoslania podané tranzitné colné 
vyhlásenie obsahujúce aj údaje predbežného colného vyhlásenia o výstupe.  
      

2. Na tovar so statusom Spoločenstva prepravovaný vo vnútornom tranzite Spoločenstva cez územie tretej 
krajiny na podklade tranzitného vyhlásenia T2 (TIR s označením T2L) sa nevyžaduje predloženie PCV 
o výstupe za predpokladu, že tranzitné colné vyhlásenie obsahuje aj údaje PCV o výstupe. Preto je v takomto 
prípade dôležité skontrolovať pri prepustení tovaru do colného režimu tranzit na úrade odoslania, či tranzitné 
colné vyhlásenie T2 (TIR s označením T2L) obsahuje aj údaje PCV o výstupe. Výnimku tvorí preprava tovaru 
do Švajčiarska a Nórska (nie však cez Švajčiarsko do tretej krajiny). 
 

3. Po prepustení tovaru sprevádza tovar umiestnený do colného režimu tranzit Spoločenstva 
tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad. Doklad zodpovedá vzoru a  náležitostiam tranzitného/  
bezpečnostného sprievodného dokladu podľa prílohy 45e VNCK a zoznamu položiek - tranzit/bezpečnosť 
uvedenému v prílohe 45f VNCK. 

 
      Colný úrad určenia / výstupu  

 
1. Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa v zmysle čl. 842a ods. 3 VNCK nepožaduje taktiež  vtedy, keď 

elektronické tranzitné colné vyhlásenie obsahuje údaje z PCV o výstupe pod podmienkou, že úrad určenia je 
aj colným úradom výstupu, alebo že sa úrad určenia nachádza mimo colného územia Spoločenstva. 
Podmienkou je však podanie tranzitného colného vyhlásenia obsahujúceho aj údaje prílohy 30A (podrobnejší 
zoznam je uvedený v prílohe č. 4 tohto metodického pokynu), ktoré by inak boli predkladané v samostatnom 
PCV o výstupe. Postup identifikovania, či tranzitné colné vyhlásenie obsahuje aj údaje PCV o výstupe je 
uvedený v prílohe č. 5  tohto metodického pokynu.  

 
Príklad 10 
Tovar, ktorý nemá status tovaru Spoločenstva, je v cestnej doprave prepravovaný do tretej krajiny na trase Ženeva 
(CH) – Vyšné Nemecké (SK) – Kyjev (UA). Tovar bol prepustený na úrade odoslania do spoločného tranzitného 
režimu. V zmysle medzinárodnej dohody medzi EÚ a CH sa nepožaduje na vstupe do EÚ PCV o vstupe. To však 
neplatí pre PCV o výstupe do tretej krajiny. Preto na colnom úrade odoslania bude predložené tranzitné colné 
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vyhlásenie obsahujúce aj údaje PCV o výstupe. Colný úrad určenia je zároveň colným úradom, na ktorom tovar 
opúšťa územie Spoločenstva. Keďže tovar bol prepustený do colného režimu spoločného tranzitu v krajine EZVO 
a smeruje mimo Spoločenstva v colnom režime spoločného tranzitu a elektronické tranzitné colné vyhlásenie 
obsahuje aj údaje      z PCV o výstupe, colný úrad v mieste, kde tovar opúšťa colné územie Spoločenstva, 
nevyžaduje predloženie samostatného PCV o výstupe. V prípade, ak tranzitné colné vyhlásenie neobsahuje 
údaje PCV o výstupe, colný úrad určenia/výstupu požaduje predloženie samostatného PCV o výstupe do APV 
ISST DS v časti ECS. 
 
Príklad 11 
Tovar, ktorý nemá status tovaru Spoločenstva (T1), je v cestnej doprave prepravovaný do tretej krajiny na trase 
Bratislava - Ženeva (CH). Tovar bol prepustený na úrade odoslania do vonkajšieho tranzitu Spoločenstva. V zmysle 
medzinárodnej dohody medzi EÚ a CH sa nepožaduje na výstupe z EÚ PCV o výstupe, keďže bolo predložené pri 
vstupe do Spoločenstva. Preto na colnom úrade odoslania nie je požadované predloženie tranzitného colného 
vyhlásenia T1 obsahujúceho aj údaje PCV o výstupe. Colný úrad určenia je zároveň colným úradom 
nachádzajúcim sa v inej zmluvnej strane (CH). Keďže tovar bol prepustený do colného režimu vonkajšieho tranzitu do 
Švajčiarska, colný úrad v mieste, kde tovar opúšťa colné územie Spoločenstva, nevyžaduje predloženie 
samostatného PCV o výstupe.  
 
Príklad 12 
Tovar, ktorý má/nemá status tovaru Spoločenstva (T1 alebo T2), je v cestnej doprave prepravovaný do tretej krajiny na 
trase Bratislava - Ženeva (CH )- Marseille (FR ) - New York (US), tzn. cez územie krajiny EZVO. Tovar bol prepustený 
na úrade odoslania do vonkajšieho/vnútorného tranzitu Spoločenstva. V zmysle medzinárodnej dohody medzi EÚ 
a CH sa nepožaduje na prechode cez Švajčiarsko  PCV o výstupe/ vstupe. To však neplatí pre výstupný colný 
úrad/úrad určenia (Marseille). Preto na colnom úrade odoslania bude predložené tranzitné colné vyhlásenie 
T1/T2 obsahujúce aj údaje PCV o výstupe. Colný úrad určenia je zároveň colným úradom nachádzajúcim sa na 
vonkajšej hranici EÚ. Keďže tovar bol prepustený do colného režimu vonkajšieho/vnútorného tranzitu a elektronické 
tranzitné colné vyhlásenie obsahuje aj údaje z PCV o výstupe, colný úrad v mieste, kde tovar opúšťa colné územie 
Spoločenstva nevyžaduje predloženie samostatného  PCV o výstupe. V opačnom prípade bude požadovať 
predloženie PCV o výstupe.  
 
Príklad 13 
Tovar, ktorý nemá status tovaru Spoločenstva, je v cestnej doprave prepravovaný do tretej krajiny na trase Bratislava – 
Vyšné Nemecké – Kyjev (UA). Keďže je splnená podmienka prepravy tovaru, ktorý nemá status Spoločenstva (napr. 
po ukončení režimu s ekonomickým účinkom, dočasného uskladnenia a pod.), môže byť tovar umiestnený do 
colného režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva (T1) a výstup tovaru potvrdený na colnom úrade vývozu. Colný 
úrad určenia je zároveň colným úradom, na ktorom tovar opúšťa colné územie Spoločenstva. Keďže tovar bol 
prepustený do colného režimu vývoz na CÚ vývozu a následne do colného režimu tranzit, colný úrad v mieste kde, 
tovar opúšťa colné územie Spoločenstva, nevyžaduje predloženie samostatného PCV o výstupe za predpokladu,   
že elektronické tranzitné colné vyhlásenie obsahuje aj údaje PCV o výstupe. 
 
Príklad 14 
Preprava tovaru so statusom Spoločenstva na podklade karnetu TIR na trase Bratislava – Vyšné Nemecké –
Moskva (RU). Tovar je možné prepustiť do colného režimu tranzit na podklade karnetu TIR, pretože je splnená 
podmienka poukázania tovaru na výstupný colný úrad zo Spoločenstva. Na colnom úrade odoslania môže byť tovar 
najskôr prepustený aj do colného režimu vývoz (môže to byť aj v inej členskej krajine), pričom je zároveň aj colným 
úradom výstupu, príslušným na potvrdenie výstupu tovaru v systéme APV ISST DS. Na colnom úrade 
odoslania/vývozu je predložené tranzitné colné vyhlásenie obsahujúce PCV o výstupe. Na všetkých použitých 
útržkových listoch karnetu TIR a sprievodnom tranzitnom doklade colný úrad odoslania vyznačí červenou farbou 
poznámku „EXPORT“. Tovar je sprevádzaný karnetom TIR a sprievodným tranzitným dokladom. Dohľad nad 
skutočným výstupom tovaru sa vykonáva najmä kontrolou, či bol colný režim ukončený na vonkajšej hranici 
Spoločenstva. Keďže tovar je predložený na colnom úrade určenia/výstupu s tranzitným colným vyhlásením, ktoré 
obsahuje aj údaje PCV o výstupe, colný úrad v mieste, kde tovar opúšťa územie Spoločenstva, nevyžaduje 
predloženie samostatného PCV o výstupe.  
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Čl. VIII  
Havarijné postupy 

 
1. Postup pri uplatnení havarijných postupov je uvedený odsekoch 29 až 34 nariadenia GR CR SR č. 45/2009. 

Časové lehoty na predloženie PCV o vstupe/výstupe sa predlžujú na minimálne štyri hodiny pred 
vstupom/výstupom. 

 
2. PCV o vstupe/výstupe v papierovej podobe sa vyhotoví s použitím tlačiva bezpečnostného dokladu podľa vzoru, ktorý 

je uvedený v prílohe 45i VNCK. Ak zásielka, pre ktorú sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe/výstupe podáva, 
pozostáva z viac ako jednej položky tovaru, bezpečnostný doklad sa doplní zoznamom položiek v súlade so vzorom 
uvedeným v prílohe 45j VNCK. Zoznam položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostného dokladu. 

 
3. V prípade tovaru vstupujúceho/vystupujúceho na/z colného územia Spoločenstva môže byť predložené PCV 

o vstupe/výstupe v papierovej podobe vyhotovením tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu. 
Doklad zodpovedá vzoru a náležitostiam tranzitného sprievodného dokladu podľa prílohy 45e VNCK 
a zoznamu položiek – tranzit/bezpečnosť uvedenému v prílohe 45f VNCK. 

 
4. V prípade, ak tovar opúšťa colné územie Spoločenstva v colnom režime vývoz, môže byť predložené colné 

vyhlásenie v papierovej podobe za predpokladu, že je vyhotovené jedným z týchto spôsobov: 
a) s použitím tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohách 31 až 34 VNCK doplneného bezpečnostným dokladom     
         podľa vzoru uvedeného v prílohe 45i VNCK a zoznamom položiek - bezpečnosť podľa vzoru uvedeného 

v prílohe 45j VNCK, 
b) s použitím vývozného/bezpečnostného jednotného colného dokladu podľa vzoru uvedeného v prílohe 45k 

VNCK   a vývozného/bezpečnostného zoznamu položiek podľa vzoru uvedeného v prílohe 45 VNCK. 
 
5. Tlačivo obsahuje minimálne súbor údajov uvedených v prílohe 37 VNCK a v prílohe 30A VNCK.  
6. Colný úrad zodpovedný v zmysle čl. 2 tohto metodického pokynu za vykonanie analýzy rizika pre bezpečnosť 

a ochranu v súvislosti so vstupom/výstupom tovaru na/z colného  územia Spoločenstva kópiu colného 
vyhlásenia dohodnutým spôsobom regionálnemu analytikovi. Až po jeho rozhodnutí bude pokračovať ďalej 
v colnom konaní.  

 

Čl. IX 

Spoločné, zrušovacia a  záverečné ustanovenia 

 
1. V súvislosti so zavedením nového systému pre analýzu rizika pre bezpečnosť a ochranu, ktorá je vykonávaná 

na základe spoločných rizikových kritérií pri vstupe/výstupe tovaru na/z územia Spoločenstva, je potrebné 
očakávať zvýšené množstvo kontrol nariadených colníkom povereným vykonávaním bezpečnostnej analýzy 
na CÚ najmä pri prepúšťaní tovaru do colného režimu vývoz a tranzit smerujúceho na vonkajšiu hranicu 
Spoločenstva.  

 
2. Je potrebné upozorniť, že najmä v súvislosti s vykonávaním analýzy rizika pre bezpečnosť a ochranu 

v režime vývozu a pri odoslaní tovaru do tretej krajiny v colnom režime tranzit, môže nastať určité predĺženie 
colného konania v štandardnom aj zjednodušenom postupe. Čas potrebný na vykonanie analýzy je závislý od 
možností regionálnych analytikov na colných úradoch, ako aj od aktuálneho počtu analyzovaných colných 
vyhlásení. 

 
3. Odporúčame sledovať vo zvýšenej miere najmä uplatňovanie zjednodušených postupov v colnom režime 

vývoz a tranzit, či analýza rizika pre bezpečnosť a ochranu súvisiaca s vývozom tovaru zo Spoločenstva 
nemá vážny dopad na ich uplatňovanie. V prípade identifikovania častých kontrol u daných zjednodušených 
postupov nariadených systémom pre analýzu rizika je potrebné požiadať Odbor riadenia rizík a operačných 
činností FR SR o zmiernenie kontrol u daného držiteľa zjednodušeného postupu, prípadne prehodnotiť ich 
uplatňovanie. 
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4.   Vzhľadom na analýzu rizika pri PCV o vstupe/výstupe je dôležité správne uvádzanie opisu tovaru. V tejto 
súvislosti vydala Európska komisia dokument s názvom „Usmernenia pre používanie prijateľných 
a neprijateľných výrazov na opis tovaru pri výstupných a vstupných predbežných colných vyhláseniach“, ktorý 
je uvedený v  prílohe č. 8 tohto metodického pokynu.  

 
5. Postup na colnom úrade odoslania pri vyhodnotení tranzitného vyhlásenia pomocou analýzy na úrade 

odoslania /vstupu je uvedený v prílohe č. 9 tohto metodického pokynu. 
 

6. Postup na colnom úrade vývozu / odoslania pri vyhodnotení vývozného colného vyhlásenia pomocou analýzy 
rizika na colnom úrade vývozu je uvedený v prílohe č. 10 tohto metodického pokynu.  
 

7. Postup na colnom úrade výstupu  pri vyhodnotení predbežného colného  vyhlásenia pomocou analýzy rizika 
pri výstupe tovaru  je uvedený v prílohe č. 11 tohto metodického pokynu. 

 
8. Postup na colnom úrade vstupu  pri vyhodnotení predbežného colného  vyhlásenia pomocou analýzy rizika 

pri vstupe tovaru  je uvedený v prílohe č. 12 tohto metodického pokynu. 
 

9.   Zrušuje sa Informácia č.317/2010 „Predbežné colné vyhlásenia o vstupe/výstupe na/z územia Spoločenstva“. 
 

10. Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 22. februára 2012.  
 
 
 
 
 

 plk. Ing. Mária Machová, PhD. 
generálny riaditeľ Sekcie colnej   

 
 



Príloha č. 1  

Časové lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe  

DRUH DOPRAVY ČASOVÁ LEHOTA 
Cestná preprava Najmenej jednu hodinu pred príchodom na 

colný úrad  prvého vstupu na colnom území Spoločenstva 
Havarijný postup – PCV predložené písomne: štyri hodiny 

Železničná a vnútrozemská vodná doprava Najmenej  dve  hodiny pred príchodom na colný úrad 
prvého vstupu na colnom území Spoločenstva 
Havarijný postup – PCV predložené písomne: štyri hodiny 

Letecká doprava - krátke nákladné lety (s trvaním kratším 
ako štyri hodiny) 

Najmenej do času skutočného odletu lietadla  
Havarijný postup – PCV predložené písomne: štyri hodiny 

Dlhé nákladné lety (s trvaním v  dĺžke štyri hodiny a viac)  Najmenej štyri hodiny pred príletom na prvé letisko na 
colnom území Spoločenstva 

Kontajnerová námorná doprava (okrem kontajnerovej 
námornej  dopravy na krátku vzdialenosť) 

Najmenej 24 hodín pred začiatkom nakladania v každom 
prístave naloženia v tretej krajine, v prípade, že najmenej   
jeden príchod plavidla sa predpokladá v prístave 
na colnom území Spoločenstva 

Voľne ložený  / kombinovaný  námorný náklad (okrem 
voľne loženého /kombinovaného nákladu na krátku 
vzdialenosť) 

Najmenej  štyri hodiny pred príchodom do prvého prístavu 
na colnom území Spoločenstva 

Námorná preprava na krátku vzdialenosť: 
Pohyby medzi Grónskom, Faerskými ostrovmi,  
Ceutou, Melillou, Nórskom, 1 I slandom, prístavmi  
v Baltickom mori, prístavmi v Severnom mori, prístavmi 
 na Čiernom mori alebo prístavmi na Stredozemnom mori,  
všetkými prístavmi Maroka a  colným územím 
Spoločenstva okrem francúzskych zámorských teritórií, 

      

Najmenej  dve hodiny pred príchodom do prvého prístavu 
na colnom území Spoločenstva 
Havarijný postup – PCV predložené písomne: štyri hodiny 

Námorná preprava na krátku vzdialenosť: 
Pohyby kratšie ako 24 hodín  medzi územím mimo 
colného územia Spoločenstva a francúzskymi zámorskými 
teritóriami, Azorskými ostrovmi, Madeirou a Kanárskymi 
ostrovmi 

Najmenej  dve hodiny pred príchodom do prvého prístavu 
na colnom území Spoločenstva 
Havarijný postup – PCV predložené písomne: štyri hodiny 

Kombinovaná doprava  Ide o termín uvedený v riadkoch vyššie pre dopravné 
prostriedky, ktoré vstupujú na colné územie 
Spoločenstva [napríklad pri kamióne na trajekte v rámci 
námornej prepravy na krátku vzdialenosť je časový limit 
najmenej  dve hodiny pred príchodom trajektu (vagóna)  
do prvého prístavu (vstupného úradu) na colnom území] 
S l č t   

1 Na základe dohody medzi EU žiadne PCV o vstupe nie je potrebné podať v prípade tovaru prevážaného  na lodi    
       medzi nórskym prístavom a prístavom EÚ.  

 



Príloha č. 2 

Časové lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe  

 

DRUH DOPRAVY ČASOVÁ LEHOTA 
Cestná preprava Najmenej jednu hodinu pred odchodom z colného úradu 

výstupu zo Spoločenstva. Colný úrad výstupu je vždy miesto, 
kde tovar opúšťa územie Spoločenstva.  

Železničná a vnútrozemská vodná doprava Najmenej dve hodiny pred  odchodom z colného úradu  
výstupu zo Spoločenstva. Colný úrad výstupu je vždy miesto 
kde tovar opúšťa územie Spoločenstva. 

Letecká doprava  Najmenej 30 minút pred odletom z letiska na colnom území 
Spoločenstva, na ktorom je tovar nakladaný.  

Kontajnerová námorná doprava (okrem kontajnerovej 
námornej  dopravy na krátku vzdialenosť) 

Najmenej 24 hodín pred naložením tovaru na plavidlo, na 
ktorom opustí tento tovar colné územie Spoločenstva. 

Voľne ložený  / kombinovaný  námorný náklad (okrem 
voľne loženého /kombinovaného nákladu na krátku 
vzdialenosť) 

Najmenej štyri  hodiny pred odchodom z prístavu na colnom  
území Spoločenstva 

Námorná preprava na krátku vzdialenosť: 
Pohyby medzi Grónskom, Faerskými ostrovmi, Ceutou, 
Melillou, Nórskom, 1 I slandom, prístavmi v Baltickom 
mori, prístavmi v Severnom mori, prístavmi na Čiernom 
mori alebo prístavmi na Stredozemnom mori, všetkými 
prístavmi Maroka a colným  územím Spoločenstva 
okrem francúzskych zámorských teritórií, 

      

Najmenej dve hodiny pred opustením  prístavu na colnom 
území Spoločenstva 

Námorná preprava na krátku vzdialenosť: 
Pohyby kratšie ako 24 hodín 
medzi územím mimo colného územia Spoločenstva 
a francúzskymi zámorskými teritóriami, Azorskými 
ostrovmi, Madeirou a Kanárskymi ostrovmi 

Najmenej dve hodiny pred opustením prístavu na colnom 
území Spoločenstva 

Kombinovaná doprava  Ide o termín uvedený v riadkoch vyššie pre dopravné 
prostriedky, ktoré vystupujú z colného územia Spoločenstva 
(napríklad pri kamióne na trajekte v rámci námornej prepravy 
na krátku vzdialenosť je časový limit najmenej dve hodiny 
pred odchodom trajektu (vagóna) z  colného územia  
Spoločenstva. 

 1  Na základe dohody medzi EU, žiadne PCV o vstupe nie je potrebné podať v prípade tovaru prevážaného na lodi medzi    
    nórskym prístavom a prístavom EÚ. 
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1. Prehľad údajov  PCV o vstupe pre jednotlivé druhy dopravy (príloha 30A VNCK) 

Názov údaju 
Letecká, námorná, 

vnútrozemská 
vodná doprava  

(Tab. 1) 

Poštové a 
expresné 
zásielky         
(Tab. 2) 

Cestná doprava 
(Tab. 3) 

Železničná 
doprava        
(Tab. 4) 

Schválený 
hospodársky 

subjekt      
(Tab. 5) 

Ukazovatele ďalších 
špecifických okolností- 
Ostatné SCI (odsek 32) 

Y Y Y Y Y 

Počet položiek (odsek 6) Y   Y Y   
Referenčné číslo - číslo 
prepravného dokladu 
(odsek 7) 

X/Y   X/Y X/Y X/Y 

Osobitné referenčné 
číslo zásielky / prepravy  
(S02-03) 

X/Y   X/Y X/Y X/Y 

Dopravca (odsek S07) Z Z Z Z Z 
Ev. číslo a štát registr. 
aktívneho dopr. prostr. 
prekračujúceho hranicu 
(odsek 21)  

Z   Z Z Z 

Referenčné číslo dopr. 
prostriedku (odsek S10) 

Z Z   Z Z 

Dátum a čas príchodu 
na prvé miesto              
v Spoločenstve        
(odsek S12) 

Z Z  Z Z Z 

Kód prvého miesta 
príchodu  (odsek S11) 

Z Z Z Z Z 

Kód následného CÚ 
vstupu (odsek 11/2) 

Z Z   Z 

Expedičné označenia 
nákl. kusov (odsek S22) 

X/Y         

Príjemca -bezpečnosť 
(odsek S08) 

X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y 

Odosielateľ - 
bezpečnosť              
(odsek S04) 

X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y 

Strana, ktorej sa má 
príchod oznámiť               
( odsek S08) 

X/Y       X/Y 

Kódy krajín na trase 
(odsek S13) 

Y Y Y Y Y 

Druh dopravy na hranici 
(odsek 25) 

Z Z Z Z Z 

Miesto naloženia               
( odsek S17) 

X/Y Y X/Y X/Y X/Y 

Miesto vyloženia        
(odsek S18) 

X/Y X/Y X/Y X/Y   

Názov údaju 
Letecká, námorná, 

vnútrozemská 
vodná doprava  

(Tab. 1) 

Poštové a 
expresné 
zásielky         
(Tab. 2) 

Cestná doprava 
(Tab. 3) 

Železničná 
doprava        
(Tab. 4) 

Schválený 
hospodársky 

subjekt      
(Tab. 5) 
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Číslo tovarovej položky 
(odsek 32) 

X X X X  X 

Druh balenia (odsek 
31/1) 

X   X X   

Popis tovaru (odsek 31/2) X X X X X 
Počet nákladových kusov 
(odsek 31/1) 

X   X X X 

Identifikačné číslo 
kontajnerov, ak sú 
použité kontajnery      
(odsek 31/3) 

X/Y   X/Y X/Y X/Y 

Kód tovaru (odsek 33) X X X X X 
Hrubá hmotnosť      
(odsek 35) 

X/Y X/Y X/Y X/Y   

Kód OSN pre 
nebezpečný tovar - 
UNDG (odsek S27) 

X/Y X/Y X/Y X/Y   

Čísla uzáver (odsek S28) X/Y   X/Y X/Y   

Kód spôsobu platby 
prepravného         
(odsek S29)  

X/Y X/Y X/Y X/Y   

Dátum deklarácie Y Y Y Y Y 
Podpis Y Y Y Y Y 
Osoba predkladajúca 
predbežné vyhlásenie 
(odsek S05)  

Y Y Y Y Y 

Zástupca osoby 
predkladajúcej 
predbežné vyhlásenie 
(odsek S05a)  

Y Y Y Y Y 

      
      
      

      
Písmeno ‚X’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade colného režimu alebo 
colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni tovarovej položky v záhlaví vyhlásenia.                                                                                                                                         
Písmeno ‚Y’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade colného režimu alebo 
colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca v záhlaví vyhlásenia.                                                                                                                                  
Písmeno ‚Z’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade colného režimu alebo 
colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni dopravného prostriedku.                                     
Akákoľvek kombinácia písmen ‚X’, ‚Y’ a ‚Z’ znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade colného režimu 
alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na ktorejkoľvek príslušnej úrovni. 
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2. Detailný  opis údajov predbežného colného vyhlásenia   
 

2.1. Údaje z prílohy 30A uvádzané v hlavičke tranzitnej operácie  
 
Ostatné SCI  (odsek S32) – Ukazovatele  ďalších  špecifických okolností  
 
Kódom označený údaj na označenie špecifických okolností, na základe ktorých dotknutý deklarant požaduje 
výhody vyplývajúce z týchto okolností. 
 
A - Poštové a expresné zásielky 
B - Lodné a letecké zásoby 
C - Cestná doprava 
D - Železničná doprava 
E - Schválené hospodárske subjekty 
 
Tento údaj je potrebné uviesť iba v prípade, keď výhody vyplývajúce zo špecifických okolností požaduje osoba 
podávajúca predbežné colné vyhlásenie. Tento údaj sa nemusí poskytnúť iba v prípade, keď ho možno 
automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajov, ktoré poskytol deklarant. 
 
 
Referenčné číslo – číslo prepravného dokladu / obchodné referenčné číslo (odsek 7)  
 
Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. 
Patrí sem kód pre druh prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 vykonávacieho nariadenia, za ktorým 
nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu. 
Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky [unique consignment reference number – 
UCR], ak toto číslo nie je k dispozícii. Poskytuje väzbu na iné užitočné zdroje informácií. 
Výstupné predbežné colné vyhlásenie pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo nákladného listu. 
Vstupné predbežné colné vyhlásenia pre cestnú dopravu: tieto informácie sú poskytnuté v prípustnej miere 
a budú obsahovať odkaz na karnet TIR ako aj na nákladný list CMR. 
Pre uvádzanie referenčného čísla platia nasledovné pravidlá:  

 
1. Ak "Kód špecifických okolností" = "A" tak "Obchodné referenčné číslo" a sekcia "Certifikáty" v sekcii 
"Tovarová položka" sú nepovinné. 

 
2. Ak je uvedené "Obchodné referenčné číslo" pre celé PCV, "Obchodné referenčné číslo" v sekcii "Tovarová 
položka" nesmie byť uvedené, v opačnom prípade môže byť uvedené. 

 
Osobitné referenčné číslo zásielky  / prepravy  (odsek S02-03)  
 
Osobitné číslo priradené tovaru, a to na príchod, dovoz, odchod a vývoz. Použijú sa kódy Svetovej colnej 
organizácie (World Customs Organisation, WCO) (ISO15459) alebo rovnocenné kódy.  
Predbežné colné vyhlásenia: predstavujú alternatívu k číslu prepravného dokladu, ak toto číslo nie je k dispozícii. 
Pre čísla spoja v leteckej doprave  platí nasledovné pravidlo:  
 

Ak "Druh dopravy na hranici" = "4" potom je element "Číslo spoja/linky (dopravného prostriedku)" povinný a 
má formát an1..8. 

 
 
 
 
 
 
DOPRAVCA (odsek S07) 
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Uvádzajú sa údaje o dopravcovi na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor musí zodpovedať 
evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt  v systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov 
(EORI).  Nemusí byť uvedený, ak je totožný s osobou predkladajúcou predbežné colné vyhlásenie.  
 
 
Pre dopravcu  platí nasledovné pravidlo:  

 
Ak je subjekt "Dopravca na hranici" rovnaký ako subjekt "Osoba predkladajúca PCV", potom subjekt 
"Dopravca na hranici" nemusí byť uvedený. 

 
 
 

ODOSIELATEĽ – BEZPEČNOSŤ(odsek S04) 
 
Uvádzajú sa údaje o odosielateľovi na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor osoby je  povinný 
v prípade, ak je odosielateľ držiteľom štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť alebo 
zjednodušené postupy/bezpečnosť. Identifikátor musí zodpovedať evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt  
v systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI). V prípade, ak je viac odosielateľov, 
uvádzajú sa na úrovni tovarových položiek.  Pre odosielateľa  platí nasledovné pravidlo:  
 

Ak je subjekt "Odosielateľ" rovnaký pre všetky tovarové položky je uvedený tento subjekt len vo všeobecnej 
časti, v opačnom prípade je uvedený v každej sekcii "Tovarová položka". 

 
 
PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ (odsek S06) 
 
Uvádzajú sa údaje o príjemcovi  na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor osoby je  povinný v prípade, 
ak je odosielateľ držiteľom štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť alebo zjednodušené 
postupy/bezpečnosť. Identifikátor musí zodpovedať evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt v systéme 
registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).  V prípade, ak je viac príjemcov, uvádzajú sa na 
úrovni tovarových položiek. Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600 (prípady, ktoré sa týkajú 
obchodovateľného konosamentu na ‚objednávku formou bianko rubopisu’ v prípade predbežných vyhlásení, keď 
údaje o príjemcovi zásielky sú neznáme), tak sa neuvádza.  
Pre príjemcu platia nasledovné pravidlá:  
 

1. Ak "Kód špecifických okolností" = "E", tak "Osoba predkladajúca PCV" a každý "Príjemca" musia byť 
schválené hospodárske subjekty. 

 
2. Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600", tak nemôže byť uvedený subjekt "Príjemca"         

na úrovni „ Hlavička“ ani na úrovni „Tovarová položka“. 
              10 600 - Obchodovateľný konosament, „objednávka v podobe biankoindosamentu“. 
 

3. Ak je subjekt "Príjemca" rovnaký pre všetky tovarové položky je uvedený tento subjekt len vo 
všeobecnej časti, v opačnom prípade je uvedený v každej sekcii "Tovarová položka". 

 
 
 
Referenčné číslo dopravného prostriedku (odsek S10) 
 
Konkrétne údaje o ceste dopravného prostriedku, napr. číslo plavby, číslo letu, číslo vlaku, číslo jazdy, ktoré sa 
majú poskytnúť v prípade potreby.    
 

Ak "Druh dopravy na hranici" = "4" potom je element "Číslo spoja/linky (dopravného prostriedku)" povinný     
a má formát an1..8. 
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Dátum  a čas príchodu na prvé miesto v Spoločenstve (odsek S12) 
 
Dátum a čas/plánovaný dátum a čas príchodu dopravného prostriedku na prvé letisko (v prípade leteckej 
dopravy), na prvý hraničný priechod (v prípade pozemnej dopravy) a do prvého prístavu (v prípade námornej 
dopravy) je potrebné uvádzať v podobe kódu n12 (SSRRMMDDHHMM – storočie, rok, mesiac, deň, hodiny, 
minúty). Uvedie sa miestny čas príchodu na prvé miesto. 
 
 
Kód prvého miesta príchodu (odsek S11) 
 
Konkrétne údaje o prvom mieste príchodu na colné územie. Konkrétne je to prístav v prípade námornej dopravy, 
letisko v prípade leteckej dopravy a miesto hraničného priechodu v prípade pozemnej dopravy. 
Kód má mať túto štruktúru: OSN/LOCODE (5 znakov) + národný kód (6 znakov). 
Cestná a železničná doprava: kód bude podliehať vzoru ustanovenému pre colné úrady.  
Pre kód CÚ platia nasledovné pravidlá:  
 

1. Prvé dva znaky kódu colného úradu prvého vstupu a následného vstupu  musia byt kódmi krajiny 
Spoločenstva, ktorá je v zozname krajín prijímajúcich PCV o vstupe z inej členskej krajiny. Zoznam 
krajín, ktoré túto funkcionalitu podporujú je možné získať v Deklaračnom systéme, v časti  Číselníky – 
ICS – Konfigurácia krajín (krajina, ktorá nemá zaškrtnutú hodnotu v stĺpci „Blokovaná“). 

 
2. Kód colného  úradu prvého vstupu a následného vstupu musí byť“ Vstupný  colný úrad“ pre danú 

krajinu, tzn. nachádza sa na vonkajšej hranici Spoločenstva.   
 
 
Kód následného colného úradu (colných úradov) vstupu  (odsek S11/2) 
 
Konkrétne údaje o následných colných úradoch vstupu na colnom území Spoločenstva. Kód sa uvádza, ak je 
druh dopravy na hranici 1 (námorná doprava), 4 (letecká doprava) alebo 8 (vnútrozemská riečna doprava). 
Konkrétne je to prístav v prípade námornej dopravy, letisko v prípade leteckej dopravy a miesto hraničného 
priechodu v prípade pozemnej dopravy. Uvádza sa vtedy, ak tovar vstúpi na územie Spoločenstva (napr. cez 
prvý prístav), potom pokračuje mimo územia Spoločenstva a opäť vstúpi (napr. cez iný prístav).  
Kód má mať túto štruktúru: OSN/LOCODE (5 znakov) + národný kód (6 znakov). 
Cestná a železničná doprava: kód bude podliehať vzoru ustanovenému pre colné úrady.  
 
 
Expedičné označenia nákladových kusov (odsek S22) 
 
Voľný opis označení a čísel na dopravných jednotkách alebo nákladových kusoch. Túto informáciu treba 
poskytnúť iba pri nákladových kusoch, ak je to potrebné. Ak je tovar uložený v kontajneroch, expedičné 
označenia sa môžu nahradiť číslom kontajnera, ktoré však môže uviesť deklarant, ak je dostupné. 
Osobitné číslo zásielky alebo odkazy v prepravnom doklade, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu všetkých 
balení v zásielke, môžu nahradiť expedičné označenia. 
 

1. Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname        
("VQ", "VG", "VL", "VY","VR" or "VO"),  potom "množstvo balení" musí byť = 1; 
Inak 
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname    
("NE"; "NF" or "NG"),  potom "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo okrem nuly; 
Inak "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo vrátane nuly. 
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2. Ak v sekcii "Nákladové kusy a balenie" element "Kód druhu nákladových kusov" nie je zo zoznamu: 
("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO") a súčasne ak "Kód špecifických okolností" je uvedený, potom 
element "Značky nákladových kusov (balení)" v sekcii "Nákladové kusy a balenie" je nepovinný. 

 
 
 
 
Strana, ktorej sa má príchod oznámiť  
 
Strana, ktorej sa má pri vstupe na colné územie oznámiť príchod tovaru. Túto informáciu treba uviesť v prípade 
potreby. Ak sa tovar prepravuje v rámci obchodovateľného konosamentu, t. j. ako ‚objednávka formou bianko 
rubopisu’, v tomto prípade sa príjemca neuvádza a kód 10600 je uvedený, vždy sa uvádza strana, ktorej sa má 
príchod tovaru oznámiť. Ak je k dispozícii, uvádza sa v kódovanej verzii.  
 
 
Kódy krajín na trase (odsek S13) 
 
Uvádzajú sa kódy krajín na trase. S výnimkou prepravy lodných a leteckých zásob sú tieto údaje povinné.  
Označenie krajín na základe chronologického poradia, cez ktoré sa tovar prepravuje medzi krajinou pôvodného 
odoslania a krajinou konečného určenia. Patria sem aj krajiny pôvodného odoslania a krajiny konečného určenia 
tovaru. Na uvedenie štátu registrácie je potrebné použiť kódy stanovené v prílohe 38 VNCK. Tieto informácie sa 
majú poskytovať v rozsahu, v akom sú známe.  
Vstupné predbežné colné vyhlásenie pre poštové a expresné zásielky: uvedie sa len krajina pôvodného 
odoslania tovaru. 
 

Ak je "Kód špecifických okolností" = "A" sekcia "Tranzitná krajina" musí byť uvedená minimálne raz,               
v ostatných prípadoch minimálne dvakrát. 

 
 
Miesto nakládky – kód ( odsek S17) 
 
Uvádza sa (ak je k dispozícii v kódovanej verzii kód), príp. názov námorného prístavu, letiska, nákladného 
terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar naloží na dopravný prostriedok použitý na 
prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza. 
Prvé dva znaky musia obsahovať kód krajiny a bodku, nasleduje názov miesta nakládky napr. RU.Moskva 
 
 
Miesto vykládky – kód ( odsek S18) 
 
Uvádza sa kód (ak je k dispozícii v kódovanej verzii) námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, 
železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar vyloží z dopravného prostriedku použitého na prepravu, ako 
aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.  
Cestná a železničná doprava - ak takýto kód nie je k dispozícii, uvedie sa názov miesta s maximálnou možnou 
mierou presnosti.        
Prvé dva znaky musia obsahovať kód krajiny a bodku, nasleduje názov miesta vykládky napr. RU.Moskva 
 
Kód spôsobu platby prepravného (S29) 
 
Používajú sa tieto kódy: 
A - Úhrada v hotovosti 
B - Platba kreditnou kartou 
C - Úhrada šekom 
D - Inak (napríklad platba na účet) 
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod 
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Y - Vlastník účtu s prepravcom 
Z - Bez úhrady vopred 
 
 

Ak je uvedený "Spôsob platby prepravného" pre celé PCV, "Spôsob platby prepravného" v sekcii "Tovarová 
položka" nesmie byť uvedený, v opačnom prípade môže byť uvedený. 

 
 
Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie / zástupca (odsek S05, S05a) 
 
Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie, príp. jej zástupca. Vstupné predbežné colné vyhlásenia 
predkladá jedna z osôb uvedených v článku 36b odsek 3 a 4 Colného kódexu. 
 

Ak "Kód špecifických okolností" = "E", tak "Osoba predkladajúca PCV" a každý "Príjemca" musia byť 
schválené hospodárske subjekty. 

 
 

2.2. Údaje na úrovni tovarovej položky  
 
Kód spôsobu platby prepravného (odsek S29)  - uvedené vyššie. Viaže sa na tovarovú položku len v prípade, 
ak  má rozdielne hodnoty pre každú tovarovú položku.  
 
Osobitné referenčné číslo zásielky  / prepravy ( odsek  S02-03) - uvedené vyššie. Použije sa len v prípade,   
ak je iné pre každú tovarovú položku.   
 
UN kód nebezpečného tovaru (odsek S29) 
 
Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar (podľa ADR) je osobitné poradové číslo (štyri číslice) prideľované 
v systéme Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného 
nebezpečného tovaru. Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.  
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Údaje tranzitného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o vstupe / výstupe   

 
V prípade, ak bude spolu s elektronickým tranzitným vyhlásením predložené aj predbežné colné vyhlásenie 
o vstupe / výstupe, budú deklarované aj údaje uvedené v prílohe 30A vykonávacieho nariadenia.   
 
 
V prípade zadávania tranzitného vyhlásenia spolu s predbežným colným vyhlásením o vstupe / výstupe  
v deklaračnom module je možné zadať nižšie uvedené údaje, iba ak bude údaj „Bezpečnosť  = 1“ (zaškrtnuté 
okno). V opačnom prípade nie je možné zadávať  nižšie uvedené údaje predbežného colného vyhlásenia.  
 
 
1. Údaje predbežného colného vyhlásenia -  záložka Bezpečnosť  
 

1.1 Údaje z prílohy 30A uvádzané v hlavičke tranzitnej operácie  
 
Nasledujúce pravidlo stanovuje povinnosť predkladania PCV o výstupe spolu s tranzitným vyhlásením.  
 
AK 
údaj „Druh vyhlásenia“   
ALEBO  údaj „Tovarová položka/ Druh vyhlásenia“  na jednej z tovarových položiek je INÝ ako "T2, T2F, T2SM"  
A ZÁROVEŇ 
údaj „Krajina určenia“    
ALEBO údaj „Tovarová položka /Krajina určenia“  na jednej z tovarových položiek je tretia krajina tzn. krajina, 
ktorá má v číselníku krajín kód režimu "OTH" alebo „TOC“ s výnimkou CH a NO. 
A ZÁROVEŇ 
Deklarovaný úrad určenia je úradom výstupu (pre daný CÚ existuje v číselníku rola "EXT")     
  
ALEBO AK 
 
údaj „Druh vyhlásenia“   
ALEBO  údaj „Tovarová položka / Druh vyhlásenia“  na jednej z tovarových položiek je "T2, T2F,T2SM"   
A ZÁROVEŇ 
Deklarovaný úrad určenia   je v krajine EÚ alebo EZVO (tzn. prvé dva znaky kódu CÚ určenia majú v číselníku 
krajín kód režimu "EEC" alebo "TOC"') s výnimkou colných úradov "CH" a "NO" 
A ZÁROVEŇ 
Deklarovaný úrad určenia  alebo Tranzitný colný úrad  je zároveň úradom výstupu (rola "EXT" v číselníku CÚ)  
alebo úradom vstupu (rola "ENT" v číselníku CÚ) s výnimkou colných úradov "CH" a "NO" 
 
POTOM údaj  Bezpečnosť je povinný  
  
 
ODOSIELATEĽ – BEZPEČNOSŤ (odsek S04) 
 
Uvádzajú sa údaje o odosielateľovi na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor osoby je  povinný 
v prípade, ak je odosielateľ držiteľom štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť alebo 
zjednodušené postupy/bezpečnosť. Identifikátor musí zodpovedať evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt  
v systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI). V prípade, ak je viac odosielateľov, 
uvádzajú sa na úrovni tovarových položiek.   
 

1. AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť") uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť 
použitý 

 
2. AK je atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť"  na úrovni všeobecnej časti "1"  
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POTOM skupina "ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ"  musí byť prítomný buď na úrovni "Tranzitná 
operácia" alebo na úrovni tovarovej položky. 

 
DOPRAVCA (odsek S07) 
 
Uvádzajú sa údaje o dopravcovi na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor musí zodpovedať 
evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt  v systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov 
(EORI).  Nemusí byť uvedený, ak je totožný s osobou predkladajúcou predbežné colné vyhlásenie.  
 

1. AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť"  uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť 
použitý 
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou, že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné 
podmienky alebo pravidlá. 

 
 
 
PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ (odsek S06) 
 
Uvádzajú sa údaje o príjemcovi  na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor osoby je  povinný v prípade, 
ak je odosielateľ držiteľom štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť alebo zjednodušené 
postupy/bezpečnosť. Identifikátor musí zodpovedať evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt v systéme 
registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI). V prípade, ak je viac príjemcov, uvádzajú sa na 
úrovni tovarových položiek. Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600 (prípady, ktoré sa týkajú 
obchodovateľného konosamentu na ‚objednávku formou bianko rubopisu’ v prípade predbežných vyhlásení, keď 
údaje o príjemcovi zásielky sú neznáme), tak  sa neuvádza.  
 
 

1. AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť 
použitý 
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné 
podmienky alebo pravidlá. 

 
2. AK je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" na úrovni všeobecnej časti "1" a atribút "OSOBITNÉ 

ZÁZNAMY / Doplňujúce informácie" s hodnotu "10600" je uvedený aspoň na jednej tovarovej položke 
POTOM skupina "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ" (na úrovni TO ani na úrovni TP) nesmie byť uvedená. 
INAK skupina "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ"  (na úrovni TO alebo na úrovni TP) musí byť uvedená. 

 

 
Kód spôsobu platby prepravného ( odsek S29) 
 
Používajú sa tieto kódy: 
A - Úhrada v hotovosti 
B - Platba kreditnou kartou 
C - Úhrada šekom 
D - Inak (napríklad platba na účet) 
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod 
Y - Vlastník účtu s prepravcom 
Z - Bez úhrady vopred 
 
AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť použitý 
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou, že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné podmienky alebo 
pravidlá. 
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Ostatné SCI (odsek S32) – Ukazovatele  ďalších  špecifických okolností  
 
Kódom označený údaj na označenie špecifických okolností, na základe ktorých dotknutý deklarant požaduje 
výhody vyplývajúce z týchto okolností. 
 
A - Poštové a expresné zásielky 
B - Lodné a letecké zásoby 
C - Cestná doprava 
D - Železničná doprava 
E - Schválené hospodárske subjekty 
 
Tento údaj je potrebné uviesť iba v prípade, keď výhody vyplývajúce zo špecifických okolností požaduje osoba 
podávajúca predbežné colné vyhlásenie. Tento údaj sa nemusí poskytnúť iba v prípade, keď ho možno 
automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajov, ktoré poskytol deklarant. 
 
AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť použitý 
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou, že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné podmienky alebo 
pravidlá. 
 
Identifikačné číslo obchodného dokladu - Obchodné  referenčné číslo (odsek 7)  
 
Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. 
Patrí sem kód pre druh prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 vykonávacieho nariadenia, za ktorým 
nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu. 
Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky [unique consignment reference number – 
UCR], ak toto číslo nie je k dispozícii. Poskytuje väzbu na iné užitočné zdroje informácií. 
Výstupné predbežné colné vyhlásenie pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo nákladného listu. 
Vstupné predbežné colné vyhlásenia pre cestnú dopravu: tieto informácie sú poskytnuté v prípustnej miere 
a budú obsahovať odkaz na karnet TIR, ako aj na nákladný list CMR. 
 

1. AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť 
použitý 
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné 
podmienky alebo pravidlá. 
 

2. AK nie je uvedený atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" alebo ak "TRANZITNA OPERÁCIA / 
Kód špecifických okolností"  = "A", ("Bezpečnosť" je v tom prípade uvedená) 
POTOM 
sú atribúty  "TRANZITNA OPERÁCIA / Komerčné referenčné číslo"  a skupina "PREDLOŽENÉ 
DOKLADY/OSVEDČENIA"  nepovinné 

 
INAK ("Bezpečnosť" je uvedená a "Kód špecifických okolností" nie, alebo je iný ako "A") 
AK nie je uvedený atribút "TRANZITNA OPERÁCIA / Komerčné referenčné číslo"  
POTOM  
aspoň jeden atribút "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu"  špecifikujúci prepravný 
dokument musí byť uvedený na PRVEJ tovarovej položke. 

 
INAK je skupina "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA"  nepovinná 

 
Za prepravný dokument je možné považovať len doklad, ktorý má v číselníku 13 "Doklad/osvedčenie" - 
prepravný dokument hodnotu "1". 
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Prepravné referenčné číslo zásielky  / číslo prepravy ( odsek S02-03)  
 
Osobitné číslo priradené tovaru, a to na príchod, dovoz, odchod a vývoz. Použijú sa kódy Svetovej colnej 
organizácie (World Customs Organisation, WCO) (ISO15459) alebo rovnocenné kódy.  
Predbežné colné vyhlásenia: predstavujú alternatívu k číslu prepravného dokladu, ak toto číslo nie je k dispozícii. 
 

1. AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť"  uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť 
použitý 
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné 
podmienky alebo pravidlá. 

 
2. AK údaj "TRANZITNA OPERÁCIA / Bezpečnosť"  je "1" a údaj "TRANZITNA OPERÁCIA / Druh dopravy 

na hranici"  je "4" alebo "40"  
POTOM  je údaj povinný a pozostáva z čísla letu (IATA/ICAO) a má formát an..8 
an..3 - povinný prefix identifikácie leteckého operátora 
an..4 - povinné číslo letu 
a1 - nepovinný suffix 
INAK je atribút nepovinný a jeho formát nemá obmedzenia 

 
 
Miesto nakládky – kód (odsek S17) 
 
Uvádza sa (ak je k dispozícii v kódovanej verzii kód), príp. názov námorného prístavu, letiska, nákladného 
terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar naloží na dopravný prostriedok použitý na 
prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza. 
Prvé dva znaky musia obsahovať kód krajiny, napr. RU/Moskva 
 
AK má atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť"  hodnotu "1", POTOM musí byť skupina/atribút uvedený 
INAK je skupina / atribút nepovinný 
 
 
Miesto vykládky – kód ( odsek S18) 
 
Uvádza sa kód (ak je k dispozícii v kódovanej verzii) námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, 
železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar vyloží z dopravného prostriedku použitého na prepravu, ako 
aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.  
Cestná a železničná doprava - ak takýto kód nie je k dispozícii, uvedie sa názov miesta s maximálnou možnou 
mierou presnosti.        
Prvé dva znaky musia obsahovať kód krajiny, napr. RU/Moskva 
 

1. AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť"  uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť 
použitý 

2. AK má element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ špecifických okolností"  hodnotu "B" alebo "E" 
POTOM je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód miesta vykládky"  nepovinný 
INAK je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód miesta vykládky"  povinný. 

 
 
Trasa - kódy krajín na trase (odsek S13) 
 
Uvádzajú sa kódy krajín na trase. S výnimkou prepravy lodných a leteckých zásob sú tieto údaje povinné.  
Označenie krajín na základe chronologického poradia, cez ktoré sa tovar prepravuje medzi krajinou  pôvodného 
odoslania a krajinou konečného určenia. Patria sem aj krajiny pôvodného odoslania a krajiny konečného určenia 
tovaru. Na uvedenie štátu registrácie je potrebné použiť kódy stanovené v prílohe 38 VNCK. Tieto informácie sa 
majú poskytovať v rozsahu, v akom sú známe.  
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Vstupné predbežné colné vyhlásenie pre poštové a expresné zásielky: uvedie sa len krajina pôvodného 
odoslania tovaru. 
 

1. AK má atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód špecifických okolností"  hodnotu "B" POTOM je 
skupina/atribút nepovinný 
INAK je skupina/atribút povinný 

 
 
 

1.2 Údaje na úrovni tovarovej položky  
 
 
Kód spôsobu platby prepravného (odsek S29)  - uvedené vyššie. Viaže sa na tovarovú položku len v prípade, 
ak  má rozdielne hodnoty pre každú tovarovú položku.  
 
Osobitné referenčné číslo zásielky  / prepravy ( odsek S02-03) - uvedené vyššie. Použije sa len v prípade, ak 
je iné pre každú tovarovú položku.   
 
UN kód nebezpečného tovaru (odsek S29) 
 
Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar je osobitné poradové číslo (štyri číslice) prideľované v systéme 
Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného 
tovaru. Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.  
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Údaje vývozného colného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o výstupe  

 
V prípade, ak bude spolu s elektronickým vývozným colným vyhlásením predložené aj predbežné colné 
vyhlásenie  výstupe, budú deklarované aj údaje uvedené v prílohe 30A VNCK.   
 
V prípade manuálneho zadávania vývozného colného vyhlásenia spolu s predbežným colným vyhlásením 
o výstupe  v deklaračnom module je možné zadať nižšie uvedené údaje v záložke „Predbežné CV“.   
 
Ostatné SCI (odsek S32) – Kód  špecifických okolností  
 
Kódom označený údaj na označenie špecifických okolností, na základe ktorých dotknutý deklarant požaduje 
výhody vyplývajúce z týchto okolností. 
 
A - Poštové a expresné zásielky 
B - Lodné a letecké zásoby 
E - Schválené hospodárske subjekty 
 
Tento údaj je potrebné uviesť iba v prípade, keď výhody vyplývajúce zo špecifických okolností požaduje osoba 
podávajúca predbežné colné vyhlásenie. Tento údaj sa nemusí poskytnúť iba v prípade, keď ho možno 
automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajov, ktoré poskytol deklarant. 
 

Pravidlá:  
1. Ak Kód špecifických okolností = "A", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) musí byť  = "3" 

(cestná preprava); = "4" (letecká doprava) alebo = "5" (poštová zásielka). 
 

2. Ak Kód špecifických okolností = "B", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) musí byť  = "1" 
(námorná preprava) alebo "4" (letecká preprava). 

 
3. Ak Kód špecifických okolností = "E", tak odosielateľ, deklarant aj zástupca deklaranta musia byť 

schválené hospodárske subjekty: 
 

4. Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta), potom Kód špecifických okolností musí byť 
uvedený. 

 
 

Identifikačné číslo obchodného dokladu - Obchodné  referenčné číslo (odsek 7)  
 
Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru z colného územia. Patrí sem kód pre druh 
prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 VNCK, za ktorým nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu. 
Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky [unique consignment reference number – 
UCR], ak toto číslo nie je k dispozícii. Poskytuje väzbu na iné užitočné zdroje informácií. 
Výstupné predbežné colné vyhlásenie pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo nákladného listu. 
Vstupné predbežné colné vyhlásenia pre cestnú dopravu: tieto informácie sú poskytnuté v prípustnej miere 
a budú obsahovať odkaz na karnet TIR, ako aj na nákladný list CMR. 
 
Pravidlo:  
Hodnota údaja musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo na tovarovej položke. 
Ak je deklarovaná hodnota údaja rovnaká pre všetky tovarové položky, musí byť uvedená vo všeobecnej časti 
PCV a zároveň nesmie byť uvedená na tovarových položkách.  
Ak je deklarovaná hodnota údaja rôzna pre jednotlivé tovarové položky, musí byť uvedená na každej tovarovej 
položke samostatne a zároveň nesmie byť uvedená vo všeobecnej časti PCV. 
 
 
 
 

Kód spôsobu platby prepravného (S29) 
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Používajú sa tieto kódy: 
A - Úhrada v hotovosti 
B - Platba kreditnou kartou 
C - Úhrada šekom 
D - Inak (napríklad platba na účet) 
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod 
Y - Vlastník účtu s prepravcom 
Z - Bez úhrady vopred 
 
Hodnota údaja musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo na tovarovej položke. 
Ak je deklarovaná hodnota údaja rovnaká pre všetky tovarové položky, musí byť uvedená vo všeobecnej časti 
PCV a zároveň nesmie byť uvedená na tovarových položkách.  
Ak je deklarovaná hodnota údaja rôzna pre jednotlivé tovarové položky, musí byť uvedená na každej tovarovej 
položke samostatne a zároveň nesmie byť uvedená vo všeobecnej časti PCV. 
 
 
 
Trasa - kódy krajín na trase (odsek S13) 
 
Uvádzajú sa kódy krajín na trase. S výnimkou  prepravy lodných a leteckých zásob  sú tieto údaje  povinné.  
Označenie krajín na základe chronologického poradia, cez ktoré sa tovar prepravuje medzi krajinou pôvodného 
odoslania a krajinou konečného určenia. Nepatria sem krajiny odoslania/vývozu (odsek 15a) 
 a krajiny určenia (odsek 17a). Na uvedenie štátu registrácie je potrebné použiť kódy stanovené v prílohe 38. 
VnCK. Tieto informácie sa majú poskytovať v rozsahu, v akom sú známe.  
 
Pravidlo:  
Sekcia (dátová skupina) môže byť použitá na doplnenie informácií o smerovaní (tovaru), iných ako "Krajina 
vývozu" (odsek 15/15a JCD) a "Krajina určenia" (odsek 17/17a JCD). Znamená to, že sa neuvádzajú kódy krajiny 
vývozu a určenia.   
 
 

1.1 Údaje na úrovni tovarovej položky  
 
 
Kód spôsobu platby prepravného (odsek S29)  - uvedené vyššie. Viaže sa na tovarovú položku len v prípade, 
ak  má rozdielne hodnoty pre každú tovarovú položku.  
 
Osobitné referenčné číslo zásielky/prepravy (odsek S02-03) - uvedené vyššie. Použije sa len v prípade, ak je 
iné pre každú tovarovú položku.   
 
UN kód nebezpečného tovaru (odsek S29) 
 
Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar je osobitné poradové číslo (štyri číslice) prideľované v systéme 
Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného 
tovaru.  Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.  
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1. Prehľad údajov  PCV o výstupe pre jednotlivé druhy dopravy (príloha 30A VNCK) 

Názov údaju 
Letecká, námorná, 

vnútrozemská 
vodná doprava  

(Tab. 1) 

Poštové a 
expresné 
zásielky         
(Tab. 2) 

Cestná 
a železničná 

doprava (Tab. 1) 
Lodné a letecké 
zásoby (Tab. 2) 

Schválený 
hospodársky 

subjekt      
(Tab. 5) 

     

Ukazovatele ďalších 
špecifických okolností- 
Ostatné SCI (odsek 32) 

Y Y Y Y Y      

Počet položiek (odsek 6) Y   Y          
Referenčné číslo - číslo 
prepravného dokladu 
(odsek 7) 

X/Y   X/Y Y  X/Y      

Osobitné referenčné 
číslo zásielky/prepravy  
(S02-03) 

X/Y   X/Y  Y X/Y      

Výstupný colný úrad 
(odsek 29) 

Y Y Y Y Y      

Umiestnenie tovaru    
(odsek 30) 

Y Y Y Y       

Expedičné označenia 
nákl. kusov (S22) 

X/Y   X/Y          

Príjemca -bezpečnosť 
(odsek S08) 

X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y      

Odosielateľ - 
bezpečnosť              
(odsek S04) 

X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y      

Kódy krajín na trase 
(odsek S13) 

Y Y Y  Y      

Číslo tovarovej položky 
(odsek 32) 

X X X X        

Druh balenia (odsek 
31/1) 

X   X     
     

Popis tovaru (odsek 31/2) X X X X X      
Počet nákladových kusov 
(odsek 31/1) 

X   X   X 

     
Identifikačné číslo 
kontajnerov, ak sú 
použité kontajnery      
(odsek 31/3) 

X/Y   X/Y  X/Y X/Y 

     
Kód tovaru (odsek 33) X X X X X      
Hrubá hmotnosť (odsek 
35) 

X/Y X/Y X/Y X/Y        

Kód OSN pre 
nebezpečný tovar - 
UNDG (odsek S27) 

X/Y X/Y X/Y    

     
Čísla uzáver (odsek S28) X/Y   X/Y          

Kód spôsobu platby 
prepravného (odsek 
S29)  

X/Y X/Y X/Y X/Y        
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Názov údaju 
Letecká, námorná, 

vnútrozemská 
vodná doprava  

(Tab. 1) 

Poštové a 
expresné 
zásielky         
(Tab. 2) 

Cestná 
a železničná 

doprava (Tab. 1) 
Lodné a letecké 
zásoby (Tab. 2) 

Schválený 
hospodársky 

subjekt      
(Tab. 5) 

     

Dátum deklarácie Y Y Y Y Y      
Podpis Y Y Y Y Y      
Osoba predkladajúca 
predbežné vyhlásenie 
(odsek S05)  

Y Y Y Y Y      

Zástupca osoby 
predkladajúcej 
predbežné vyhlásenie 
(odsek S05a)  

Y Y Y Y Y      

           
           
           

           
Písmeno ‚X’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného 
vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni tovarovej položky v záhlaví vyhlásenia.                                                                                                                                        
Písmeno ‚Y’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného 
vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca v záhlaví vyhlásenia.                                                                                                                                  
Písmeno ‚Z’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného 
vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni dopravného prostriedku.                                    
Akákoľvek kombinácia písmen ‚X’, ‚Y’ a ‚Z’ znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo 
colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na ktorejkoľvek príslušnej úrovni. 
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2. Detailný  opis údajov predbežného colného vyhlásenia   
 

2.1. Údaje z prílohy 30A uvádzané v hlavičke tranzitnej operácie  
 
Ostatné SCI (odsek S32) – Ukazovatele  ďalších  špecifických okolností  
 
Kódom označený údaj na označenie špecifických okolností, na základe ktorých dotknutý deklarant požaduje 
výhody vyplývajúce z týchto okolností. 
 
A - Poštové a expresné zásielky 
B - Lodné a letecké zásoby 
E - Schválené hospodárske subjekty 
 
Tento údaj je potrebné uviesť iba v prípade, keď výhody vyplývajúce zo špecifických okolností požaduje osoba 
podávajúca predbežné colné vyhlásenie. Tento údaj sa nemusí poskytnúť iba v prípade, keď ho možno 
automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajov, ktoré poskytol deklarant. 
 
Pravidlo:  

1. Ak Kód špecifických okolností = "A", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) musí byť  = "3" 
(cestná preprava); = "4" (letecká doprava) alebo = "5" (poštová zásielka). 

 
2. Ak Kód špecifických okolností = "B", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) musí byť  = "1" 

(námorná preprava) alebo "4" (letecká preprava). 
 

3. Ak Kód špecifických okolností = "E", tak odosielateľ, deklarant aj zástupca deklaranta musia byť 
schválené hospodárske subjekty. V odseku 44 na každej tovarovej položke PCV musí byť pre dané 
subjekty uvedený SHS certifikát (kódy "Y022", "Y024" a "Y025") platný ku dátumu prijatia PCV. 

 
 
Referenčné číslo – číslo prepravného dokladu/obchodné referenčné číslo (odsek 7)  
  
Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. 
Patrí sem kód pre druh prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 VNCK, za ktorým nasleduje identifikačné číslo 
príslušného dokladu. 
Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky [unique consignment reference number – 
UCR], ak toto číslo nie je k dispozícii. Poskytuje väzbu na iné užitočné zdroje informácií. 
Výstupné predbežné colné vyhlásenie pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo nákladného listu. 
Vstupné predbežné colné vyhlásenia pre cestnú dopravu: tieto informácie sú poskytnuté v prípustnej miere 
a budú obsahovať odkaz na karnet TIR, ako aj na nákladný list CMR. 
 
Pravidlo:  
Hodnota atribútu musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo na tovarovej položke. 
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rovnaká pre všetky tovarové položky, musí byť uvedená vo všeobecnej časti 
PCV a zároveň nesmie byť uvedená na tovarových položkách.  
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rôzna pre jednotlivé tovarové položky, musí byť uvedená na každej tovarovej 
položke samostatne a zároveň nesmie byť uvedená vo všeobecnej časti PCV. 
 
 
 
 
 
Osobitné referenčné číslo zásielky/prepravy (odsek S02-03)  
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Osobitné číslo priradené tovaru, a to na príchod, dovoz, odchod a vývoz. Použijú sa kódy Svetovej colnej 
organizácie (World Customs Organisation, WCO) (ISO15459) alebo rovnocenné kódy.  
Predbežné colné vyhlásenia: predstavujú alternatívu k číslu prepravného dokladu, ak toto číslo nie je k dispozícii. 
 
 

ODOSIELATEĽ – BEZPEČNOSŤ (odsek S04) 
 
Uvádzajú sa údaje o odosielateľovi na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor osoby je  povinný 
v prípade, ak je odosielateľ držiteľom štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť alebo 
zjednodušené postupy/bezpečnosť. Identifikátor musí zodpovedať evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt  
v systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI). V prípade, ak je viac odosielateľov, 
uvádzajú sa na úrovni tovarových položiek.   
 
Pravidlá:  

1. Subjekty "deklarant" (odsek 14), "odosielateľ" (odsek 2) a zástupca deklaranta (odsek 14) musia byť 
evidované v Centrálnom registri subjektov finančnej správy.  
- ak je externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byt uvedený identifikátor rodné číslo alebo 
EORI číslo. 
- ak je a externý subjekt je zahraničná osoba, musí byť uvedený identifikátor colné registračné číslo. 
- inak musí byt uvedené vždy EORI číslo.  
Uvedený identifikátor musí byt tiež evidovaný v Centrálnom registri subjektov finančnej  správy. 

 
2. Hodnota atribútu musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo na tovarovej položke. 

Ak je deklarovaná hodnota atribútu rovnaká pre všetky tovarové položky, musí byť uvedená vo 
všeobecnej časti PCV a zároveň nesmie byť uvedená na tovarových položkách.  
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rôzna pre jednotlivé tovarové položky, musí byť uvedená na každej 
tovarovej položke samostatne a zároveň nesmie byť uvedená vo všeobecnej časti PCV. 

 
3. Ak Kód špecifických okolností = "E", tak odosielateľ, deklarant aj zástupca deklaranta musia byť 

schválené hospodárske subjekty. V odseku 44 na každej tovarovej položke PCV musí byť pre dané 
subjekty uvedený SHS certifikát (kódy "Y022", "Y024" a "Y025") platný ku dátumu prijatia PCV. 

 
 
PRÍJEMCA- BEZPEČNOSŤ (odsek S06) 
 
Uvádzajú sa údaje o príjemcovi  na účely bezpečnostnej analýzy rizika. Identifikátor osoby je  povinný v prípade, 
ak je odosielateľ držiteľom štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť alebo zjednodušené 
postupy/bezpečnosť. Identifikátor musí zodpovedať evidenčnému číslu, ktoré požíva daný subjekt v systéme 
registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI). V prípade, ak je viac príjemcov, uvádzajú sa na 
úrovni tovarových položiek. Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600 (prípady, ktoré sa týkajú 
obchodovateľného konosamentu na ‚objednávku formou bianko rubopisu’ v prípade predbežných vyhlásení, keď 
údaje o príjemcovi zásielky sú neznáme), tak sa neuvádza.  
 
 

Pravidlá:  
1. Hodnota atribútu musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo na tovarovej položke. 

Ak je deklarovaná hodnota atribútu rovnaká pre všetky tovarové položky, musí byť uvedená vo 
všeobecnej časti PCV a zároveň nesmie byť uvedená na tovarových položkách.  
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rôzna pre jednotlivé tovarové položky, musí byť uvedená na každej 
tovarovej položke samostatne a zároveň nesmie byť uvedená vo všeobecnej časti PCV. 

 
 
 
 
 

Expedičné označenia nákladových kusov (odsek S22) 
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Voľný opis označení a čísel na dopravných jednotkách alebo nákladových kusoch. Túto informáciu treba 
poskytnúť iba pri nákladových kusoch, ak je to potrebné. Ak je tovar uložený v kontajneroch, expedičné 
označenia sa môžu nahradiť číslom kontajnera, ktoré však môže uviesť deklarant, ak je dostupné. 
Osobitné číslo zásielky alebo odkazy v prepravnom doklade, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu všetkých 
balení v zásielke, môžu nahradiť expedičné označenia. 
 

1. Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY","VR", 
"VO"),  
potom "množstvo balení" musí byť = 1; 
Inak 
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname ("NE"; "NF", "NG"),  
potom "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo okrem nuly; 
Inak "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo vrátane nuly. 

 
2. Ak pre daný "Kód duhu nákladových kusov" a "Značky nákladových kusov (balení)" je uvedený "Počet 

kusov" = 0, potom aspoň na jednej tovarovej položke CV musí byť uvedený rovnaký "Kód duhu 
nákladových kusov"  a "Značky nákladových kusov (balení)", kde "Počet kusov" > 0. 

 
 
Kódy krajín na trase (odsek S13) 
 
Uvádzajú sa kódy krajín na trase. S výnimkou prepravy lodných a leteckých zásob sú tieto údaje povinné.  
Označenie krajín na základe chronologického poradia, cez ktoré sa tovar prepravuje medzi krajinou pôvodného 
odoslania a krajinou konečného určenia. Patria sem aj krajiny pôvodného odoslania a krajiny konečného určenia 
tovaru. Na uvedenie štátu registrácie je potrebné použiť kódy stanovené v prílohe 38 VNCK. Tieto informácie sa 
majú poskytovať v rozsahu, v akom sú známe.  
Vstupné predbežné colné vyhlásenie pre poštové a expresné zásielky: uvedie sa len krajina pôvodného 
odoslania tovaru. 
 

Pravidlo:  
Ak kód špecifických okolností = "B" uvedenie tranzitnej krajiny (krajín) je nepovinné. 
Ak kód špecifických okolností = "A" musí byť uvedená minimálne jedna tranzitná krajina. 
Inak musia byť uvedené minimálne dve tranzitné krajiny. 

 
 
Kód spôsobu platby prepravného (S29) 
 
Používajú sa tieto kódy: 
A - Úhrada v hotovosti 
B - Platba kreditnou kartou 
C - Úhrada šekom 
D - Inak (napríklad platba na účet) 
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod 
Y - Vlastník účtu s prepravcom 
Z - Bez úhrady vopred 
 
Pravidlo:  
Hodnota atribútu musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo na tovarovej položke. 
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rovnaká pre všetky tovarové položky, musí byť uvedená vo všeobecnej časti 
PCV a zároveň nesmie byť uvedená na tovarových položkách.  
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rôzna pre jednotlivé tovarové položky, musí byť uvedená na každej tovarovej 
položke samostatne a zároveň nesmie byť uvedená vo všeobecnej časti PCV. 
 
 
Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie/zástupca (odsek S05, S05a) 
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Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie, príp. jej zástupca. Vstupné predbežné colné vyhlásenia 
predkladá jedna z osôb uvedených v článku 36b ods. 3 a 4 Colného kódexu (článku III odseku 7 tohto 
metodického pokynu) 
 
 
 
 

1. Subjekty "deklarant" (odsek 14), "odosielateľ" (odsek 2) a zástupca deklaranta (odsek 14) musia byť 
evidované v Centrálnom registri subjektov finančnej správy.  
- ak je externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo alebo 
EORI číslo. 
- ak je a externý subjekt je zahraničná osoba, musí byť uvedený identifikátor colné registračné číslo. 
- inak musí byt uvedené vždy EORI číslo.  
Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom registri subjektov finančnej správy. 

 
2. Ak Kód špecifických okolností = "E", tak odosielateľ, deklarant aj zástupca deklaranta musia byť 

schválené hospodárske subjekty. V odseku 44 na každej tovarovej položke PCV musí byť pre dané 
subjekty uvedený SHS certifikát (kódy "Y022", "Y024" a "Y025") platný ku dátumu prijatia PCV. 

 
 
 

2.2. Údaje na úrovni tovarovej položky  
 
Kód spôsobu platby prepravného (odsek S29)  - uvedené vyššie. Viaže sa na tovarovú položku len v prípade, 
ak  má rozdielne hodnoty pre každú tovarovú položku.  
 
Osobitné referenčné číslo zásielky/prepravy (odsek S02-03) - uvedené vyššie. Použije sa len v prípade, ak je 
iné pre každú tovarovú položku.   
 
UN kód nebezpečného tovaru (odsek S29) 
 
Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar je osobitné poradové číslo (štyri číslice) prideľované v systéme 
Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného 
tovaru. Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.  
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EURÓPSKA KOMISIA 
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO  
PRE DANE A COLNÚ ÚNIU 
Colná politika 
Colná politika a elektronické colníctvo 
 

Brusel 21. 9. 2007 
TAXUD/1402/2007, v konečnom znení - SK 

Pracovný dokument  

 

 

Usmernenia pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov 
 na opis tovaru pri výstupných a vstupných predbežných colných vyhláseniach  
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1. ÚVOD 

V prílohe 30A, ktorá je na základe nariadenia 1875/061 súčasťou ustanovení o implementácii Colného kódexu, 
sa ustanovuje, že opis tovaru pri predbežnom colnom vyhlásení je „opis voľnými slovami, ktorý je dostatočne 
presný, aby colné úrady mohli tovar identifikovať. Všeobecné výrazy (t. j. „zberný náklad“, „bežný náklad“ alebo 
„časti“) nie sú prijateľné. Komisia uverejní zoznam týchto všeobecných pojmov. Túto informáciu nie je potrebné 
poskytnúť, ak je uvedený kód tovaru.“ Cieľom týchto usmernení je vyhovieť právnej požiadavke uverejnenia 
uvedeného zoznamu.  
Táto právna požiadavka vychádza z toho, že colné orgány potrebujú založiť svoju analýzu rizík na 
zodpovedajúcich opisoch tovaru v prípade, že osoba, ktorá predkladá predbežné colné vyhlásenie, neuvedie kód 
tovaru. V takýchto prípadoch by príliš vágny opis znemožnil colnej správe identifikovať zásielky, ktoré by pre 
Spoločenstvo a jeho občanov mohli predstavovať riziko; to by mohlo viesť ku zbytočným a nákladným prieťahom 
v zásobovacom reťazci; napríklad k fyzickým prehliadkam príslušného tovaru zameraným na zistenie jeho 
skutočnej povahy. 
Zoznam všeobecných neprijateľných výrazov a navrhovaných alternatívnych výrazov, ktoré by boli pre colnú 
správu prijateľné, ďalej len „zoznam“, sa uvádza v prílohe k týmto usmerneniam. 

2. ZÁSADY 

2.1. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a jeho cieľom je poskytnúť orientačné príklady prijateľných 
a neprijateľných pojmov.  

2.2. Tento zoznam je živý; v každodennej praxi sa ukáže, že budú určené nové neprijateľné výrazy, 
ktoré bude časom potrebné pridať na zoznam. Tento dynamický aspekt zoznamu si bude 
vyžadovať zo strany Komisie v spolupráci s členskými štátmi istú úroveň aktualizácie. 

Spočiatku sa navrhuje, aby každé zasadanie Výboru pre jednotný colný doklad zahŕňalo                v 
programe ako stály bod rokovanie o tejto otázke. Zo skúseností sa ukáže, či bude v budúcnosti 
stačiť viesť tieto diskusie menej často. V počiatočnom štádiu by sa teda mohli výnimočne 
uskutočňovať rýchlejšie aktualizácie schvaľované na základe písomného postupu výboru. 

2.3. Vzhľadom k mnohojazyčnej povahe EÚ sú v tomto zozname zahrnuté všetky úradné jazyky 
Spoločenstva a v súčasnosti je preložený do všetkých týchto jazykov. 

3. UVEREJNENIE 

Vzhľadom na dynamickosť zoznamu a na dôležitosť rýchlej aktualizácie je v záujme všetkých potenciálne 
zainteresovaných strán potrebné uverejniť zoznam na internete, najmä na internetovej stránke 
Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu. 

1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?year=2006&serie=L&textfield2=360&Submit=Rechercher  
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PRÍLOHA 

 

Zoznam príkladov prijateľných a neprijateľných opisov tovaru 

 

Neprijateľné Prijateľné  
Poľnohospodárske produkty Pomaranče, ryby, ryža, chlieb   

Zásielky humanitárnej pomoci Prikrývky, liečivá  
Zvieratá Kôň, hydina, hovädzí dobytok  

Odevy Pánske košele, bielizeň, dievčenské tielka, 
chlapčenské bundy 

 

Spotrebiče Chladnička, šporák, mikrovlnná rúra, kávovary  

Automobilové diely Automobilové brzdy, čelné sklo pre automobily  

Uzávery Plastové uzávery  
Chemické látky nebezpečné Konkrétny chemický názov (nie obchodná značka)  

Chemické látky nezaradené ako 
nebezpečné 

Konkrétny chemický názov (nie obchodná značka)  

Čistiace prostriedky Lieh, saponáty  
Zberný náklad (Pozri iné špecifické príklady v tabuľke)  

Učebné pomôcky Ceruzky, interaktívne tabule, knihy  
Elektronika Počítače, televízory, CD prehrávače, walkmany, 

magnetofóny, mobilné telefóny, monitory, tlačiarne 
 

Zariadenia Zariadenie pre ropné vrty, zariadenia na chov hydiny  

Náklad všetkého druhu (Pozri iné špecifické príklady v tabuľke)  
Potraviny Nápoje, (pozri iné príklady pre „Poľnohospodárske 

produkty“) 
 

Bežný náklad (Pozri iné špecifické príklady v tabuľke)  

Darčekové predmety Bábiky, diaľkovo ovládané autíčka  
Domáce potreby Taniere, nádoby, riad, (pozri tiež napríklad 

„Spotrebiče“) 
 

Priemyselné výrobky (Pozri príklady pre „Elektronika“)  

Železo a oceľ Železné rúry, oceľové rúry, železný stavebný materiál, 
oceľový stavebný materiál 

 

Výpočtová technika (Pozri príklady pre „Elektronika“)  

Kožené výrobky Sedlá, kožené kabelky, kožené bundy  

Strojové diely a súčiastky Čerpadlá, tesnenia, motory  
Stroje a zariadenia Zariadenia na spracovanie kovov, zariadenia na výrobu 

cigariet, šijacie stroje, tlačiarenské stroje 
 

Stroje (Pozri príklady pre „Stroje a zariadenia“)  
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Neprijateľné Prijateľné  
Oleje Minerálne oleje, rastlinné oleje  

Ruda Železná ruda, medená ruda  

Časti a súčasti (Pozri príklady pre „Strojové diely a súčiastky“)  
Predmety osobnej potreby (Pozri iné špecifické príklady v tabuľke)  

Rúry Plastové rúry, oceľové rúry, medené rúry  

Rastliny Tulipány  
Plastový tovar Plastové kuchynské potreby, plastové domáce potreby  

Polyuretán Polyuretánové vlákna, polyuretánové zdravotnícke 
rukavice 

 

Pohonné hmoty (Pozri príklady pre „chemické látky“)  

Výrobky z gumy Gumené hadice, gumené dopravné pásy  

Tyče Zváracie drôty, palivové tyče, medené tyče  
Údajne s obsahom (Pozri iné špecifické príklady v tabuľke)  

Hygienické potreby Uteráky, vedrá, saponáty, zubné kefky  

Odpad Plastový odpad, penový odpad, železný šrot  
Náhradné súčiastky  (Pozri príklady pre „Strojové diely a súčiastky“)  

Textil Plátenná tkanina, tričká, (pozri aj príklady pre „Odevy“)  
Náradie Ručné náradie, elektrické náradie  

Hračky (Pozri príklady pre „Darčekové predmety“)  

Rôzne produkty (Pozri iné špecifické príklady v tabuľke)  
Vozidlá Člny, autá, bicykle  

Zbrane Dýky, guľomety  
Drôty Železné a oceľové drôty, medené drôty  

Drevené predmety Drevený nábytok, drevené kuchynské náčinie  
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