
 

 

Úvod 

1) Dňa 1. januára 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 334/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona 

o DPH upravuje okrem iného aj moment vzniku daňovej povinnosti pri colnom režime dočasné použitie 

s čiastočným oslobodením od dovozného cla ustanovenú v § 21 ods. 1. 

1. diel  Daňová povinnosť pri prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným 

oslobodením od dovozného cla 

2) V zmysle znenia § 21 ods. 1 zákona o DPH platného do 31.12.2017 daňová povinnosť pri dovoze tovaru 

vzniká: 

a) prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia, 

b) ukončením colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, 

c) v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru. 

3) V prípade colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla nová právna 

úprava ustanovuje vznik daňovej povinnosti pri dovoze už pri prepustení tovaru do colného režimu 

dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla. Daň v takomto prípade bude v zmysle 

§ 21 ods. 3  zákona o DPH splatná v lehote 10 dní odo dňa oznámenia sumy dane dlžníkovi. 
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4) Colný dlh v zmysle čl. 77 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex“) vzniká prepustením tovaru do colného režimu 

dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, avšak vzhľadom na ustanovenie čl. 252 

Colného kódexu bude colný dlh vymeraný a oznámený až pri ukončení tohto colného režimu alebo 

v prípade, ak by bol tovar umiestený v tomto colnom režime dlhšie ako 3 roky, musí byť colný dlh vymeraný 

a oznámený pred ukončením 36. mesiaca (čl. 103 Colného kódexu).   

5) Úpravu výpočtu DPH pri prepúšťaní tovaru do colného režimu dočasné použitie zohľadní od 1. januára 2018 

aj kalkulačný modul, ktorý sumu DPH vypočítanú na základe dostupných údajov z colného vyhlásenia 

odošle APV DS eDovoz.  

6) Z praktického hľadiska úprava uvedená v odseku 3 tohto metodického pokynu znamená, že spolu 

s rozhodnutím o prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od 

dovozného cla bude deklarantovi zaslaný správou SK429A aj výmer platieb obsahujúci informácie o platbe 

„B00 – DPH“, ktorú je dlžník povinný uhradiť v lehote 10 dní odo dňa jej oznámenia. Keďže oznámenie 

o výške DPH bude generované automaticky, nebude v porovnaní s postupom uplatňovaným do 31. 

decembra 2017 colník počas colného konania vykonávať navyše žiadne úkony súvisiace s úpravou 

uvedenou v odseku 3 tohto metodického pokynu.  

7) Pri ukončení colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla bude 

deklarantovi oznámená už iba výška dovozného cla a to rovnakým spôsobom ako do 31. decembra 2017. 

8) Moment vzniku daňovej povinnosti pre prípady v prechodnom období sa stanoví v zmysle ustanovenia § 21 

ods. 1 zákona o DPH platného v čase, kedy bol tovar do colného režimu prepustený. Ak bol teda tovar 

prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla do  

31. decembra 2017 vrátane, daňová povinnosť vznikne ukončením tohto colného režimu. V prípadoch 

prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla  

1. januára 2018 a neskôr, daňová povinnosť vzniká prepustením tovaru do tohto colného režimu. 

2. diel  Uvádzanie kódov pre dodatočný colný režim v colnom vyhlásení 

9) Vzhľadom na úpravu kalkulačného modulu a následne správne vyhodnotenie uplatňovaných opatrení je 

potrebné, aby boli v colnom vyhlásení správne uvádzané kódy dodatočného colného režimu v súlade 

s prílohou B nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania 

určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje 

Colný kódex Únie.  

10) V colnom vyhlásení, ktorým má byť tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným 

oslobodením od dovozného cla, musí byť pre údajový prvok 1/11 (Dodatočný colný režim) v ods. 37 

v pravej časti uvedený kód „D51“, ktorým sa identifikujú prípady, pri ktorých je potrebný výpočet DPH. 

11) V colnom vyhlásení, ktorým má byť tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s úplným 

oslobodením od dovozného cla, musí byť pre údajový prvok 1/11 (Dodatočný colný režim) v ods. 37 

v pravej časti uvedený jeden z kódov „D01“ až „D30“, ktorým sa identifikujú prípady, pri ktorých nie je 

potrebný výpočet DPH, keďže colný dlh ani daňová povinnosť v takomto prípade nevzniká.  

12) Za účelom predchádzania nesprávneho deklarovania kódov uvedených v odsekoch 10 a 11 tohto 

metodického pokynu v colných vyhláseniach a prípadného časového zdržania počas colného konania 

odporúčame, aby colné úrady konzultovali správny postup deklarovania kódov dodatočného colného režimu 

so žiadateľom už počas povoľovacieho konania.   



13) Nesprávne deklarovanie kódov, resp. nedeklarovanie žiadneho kódu pre dodatočný colný režim môže 

spôsobiť nežiaduci výpočet DPH. Ak by k takejto situácii došlo, musí deklarant zaslať opravu colného 

vyhlásenia správou SK413, v ktorej uvedie správny kód pre dodatočný colný režim. 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018. 

 

Bratislava, 22. decembra 2017 

 

    pplk. JUDr. Milan Jurčina 

generálny riaditeľ sekcie colnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


