
                                                                                                                                     

Príloha č. 5 k nariadeniu  č. 17/2017 
 

Spôsob vypĺňania deklarácie údajov o colnej hodnote 
 

 
Spôsob vypĺňania tlačiva D.V.1 
Nižšie sú uvedené jednotlivé odseky, do ktorých je potrebné uvádzať nasledovné údaje: 
 
Nečíslovaný odsek na pravej strane tlačiva Na úradné účely 
Je určený pre potreby colného úradu. Prejednávajúci colný úrad do neho poznačí evidenčné číslo colného 
vyhlásenia, ako aj dátum prijatia. V prípade, že deklarant nepozná potrebné údaje v čase podania colného 
vyhlásenia a vyhlásenia o hodnote (napr. podanie neúplného colného vyhlásenia), vyznačí colný úrad túto 
skutočnosť do odseku na úradné účely. V prípade potreby ho využije na uvedenie ďalších skutočností. V prípade 
potreby colný úrad využije odsek na úradné účely  na príslušnom výpočtovom hárku D.V.1. 
  
1 Predávajúci 
Meno a priezvisko alebo obchodné meno a úplná adresa predávajúceho, ktorý je stranou predaja na vývoz na 
colné územie Únie, na ktorom je založená colná hodnota alebo osoby, s ktorou bola uzavretá iná ako 
kúpna/kúpno-predajná zmluva (napr. prenajímateľ pre režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od 
dovozného cla).  
 
2 a) Kupujúci 
Meno a priezvisko alebo obchodné meno a úplná adresa kupujúceho, ktorý je kúpnou stranou predaja na vývoz 
na colné územie Únie, na ktorom je založená colná hodnota alebo osoby, ktorá uzavrela inú ako kúpnu/kúpno-
predajnú zmluvu (napr. nájomca pri režime dočasného použitia s čiastočným oslobodením od dovozného cla). 
Kupujúci nemusí byť tá istá osoba ako príjemca uvedený v odseku 8 colného vyhlásenia. To môže nastať            
v prípade, keď sa na určenie colnej hodnoty použije predajná transakcia, na ktorej sa príjemca nezúčastňuje. 
 
2 b) Deklarant 
Meno a priezvisko alebo obchodné meno a úplná adresa deklaranta (kupujúceho) alebo osoby, ktorá ho 
zastupuje.  
 
3 Dodacie podmienky 
Uvedie sa dodacia podmienka dohodnutá v rámci príslušnej obchodnej transakcie. 
 
4 Číslo a dátum faktúry 
Uvedie sa číslo a dátum vystavenej faktúry bez ohľadu na prostriedok, akým bola vystavená. Ak sa kupujúci 
alebo predávajúci alebo strany inej zmluvy nedohodli na vyhotovovaní faktúr, je potrebné uviesť odkaz na odsek 
5 tlačiva a v ňom uviesť číslo a dátum dohodnutia takejto zmluvy.  
 
5 Číslo a dátum kúpnej zmluvy 
Uvedie sa číslo a dátum písomnej kúpnej/kúpno-predajnej zmluvy, na základe ktorej sa uskutočňuje dodanie 
tovaru, ktorý je hodnotený. Ak nie je vyhotovená žiadna iná písomná zmluva, uvedie sa dátum a číslo 
objednávky. 
 
6 Číslo a dátum predchádzajúcich rozhodnutí 
V tomto odseku sa uvedie číslo a dátum vyhotovenia predchádzajúcich rozhodnutí colného úradu týkajúcich sa 
údajov uvádzaných v odsekoch 7 až 9. 
 
7 Spojenie, ovplyvnenie ceny a skúšobné hodnoty 
a) Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE.  
b) Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE.  
c) Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE. Ako nezáväznú 

možno uviesť odpoveď, či je prevodná hodnota tovaru veľmi blízka tzv. skúšobnej hodnote. Podmienkou je, 
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že skúšobná hodnota bola predtým určená colným úradom za prevodnú hodnotu. V danom prípade môžu byť 
uvedené colné hodnoty, ktoré boli za posledných 90 dní pred podaním colného vyhlásenia už zistené pri 
rovnakom alebo podobnom tovare. Je potrebné uviesť colný úrad a colný doklad (dátum, evidenčné číslo, 
prípadne položku tovaru) do voľného priestoru v danom odseku. 

 
8 a) Obmedzenia 
Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE. Príkladom obmedzenia, 
ktoré mohlo ovplyvniť cenu, je obmedzenie, ktoré nie je v príslušnom odvetví zvyčajné (napr. tovar sa smie použiť 
len na výrobu určitého výrobku alebo spracovať podľa určitého postupu). 
Uvedie sa, či sú také obmedzenia vo vzťahu k tovaru ustanovené. Ak áno, uvedú sa bližšie údaje. 
 
8 b) Podmienky alebo protiplnenia 
Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE.  
O podmienku alebo protiplnenie ide napríklad, ak je cena 
− predávajúceho závislá od podmienky, že kupujúci v určitom množstve kúpi aj iný tovar, 
− v určitom vzťahu s cenou, za ktorú kupujúci predáva iný tovar predávajúcemu, 
− určená na základe platby, ktorá sa nevzťahuje na predávaný tovar; tovar môže byť polotovarom, ktorý 

predávajúci dodá pod podmienkou, že dostane konečný výrobok po spracovaní, 
− za dovezený tovar závislá od podmienky, že kupujúci zabezpečí určitú dodávku predávajúcemu 

(kompenzačná transakcia). 
 
Podmienky alebo protiplnenie, ktoré sa vzťahujú na spracovanie alebo obchodovanie s tovarom, nevylučujú 
použitie prevodnej hodnoty. 
Ak predaj alebo cena podliehajú nejakým podmienkam, uvedú sa podrobnejšie údaje. Ak hodnotu podmienok 
alebo protiplnenia vo vzťahu k hodnotenému tovaru možno zistiť, uvedie sa táto skutočnosť do odseku 11       
písm. b). 
 
9 a) Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky 
Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE.  Ak je odpoveď na 
otázku kladná, uvedú sa podrobnejšie údaje. Ak cena licencie nie je zahrnutá do skutočne zaplatenej ceny, ale sa 
uhrádza osobitne, osobitne platená suma sa uvádza do odseku 15. V prípade pochybností je potrebné 
konzultovať s colným úradom. 
Cena licencie znamená priamu alebo nepriamu platbu týkajúcu sa hodnoteného tovaru, ktorú musí platiť kupujúci 
priamo alebo nepriamo ako podmienku predaja v zmysle článku 71 ods. 1 písm. c) Colného kódexu. 
Rozumejú sa tým platby v súvislosti s patentmi, nákresmi, registrovanými vzormi, know-how, výrobnou alebo 
obchodnou značkou, autorskými právami a výrobnými postupmi. 
 
9 b) Výnos z ďalšieho predaja tovaru, nakladania s tovarom alebo použitia tovaru 
Do tohto odseku sa uvedie odpoveď vpísaním X do príslušného okienka ÁNO alebo NIE. V prípade kladnej 
odpovede sa uvedú podrobnejšie údaje a hodnota časti výnosu sa uvedie do odseku 16. 
Uvedie sa výnos z ďalšieho predaja, nakladania s tovarom alebo neskoršieho použitia dovezeného tovaru, ktorý 
priamo alebo nepriamo pripadne predávajúcemu v zmysle článku 71 ods. 1 písm. d) Colného kódexu. Vzťahuje 
sa napríklad na transakcie, pri ktorých sa predávajúci s kupujúcim dohodli na rozdelení zisku.  
 
10 a) Počet priložených výpočtových hárkov 
Ak zásielka obsahuje viac ako tri položky tovaru podľa nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka, deklarant 
musí vyplniť príslušný počet výpočtových hárkov. Do odseku uvedie počet priložených výpočtových hárkov. 
 
10 b) Dátum, miesto, podpis 
Do odseku sa uvedie dátum, miesto a podpis deklaranta (kupujúceho) alebo jeho zástupcu (t. j. osoba uvedená 
v odseku 2 tlačiva).  
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Spôsob vypĺňania výpočtových hárkov tlačiva D.V.1  
 
V tomto oddiele je bližšie opísané vypĺňanie výpočtového hárku tlačiva D.V.1. 
 
Nečíslovaný odsek Na úradné účely 
Do tohto odseku sa uvádza poradová položka dovážaného tovaru, pod ktorou je tovar uvedený v colnom 
vyhlásení. 
 
Časť A Základ pre výpočet: 
11 a) Skutočne zaplatená alebo splatná cena vo fakturovanej mene 
1. Skutočne zaplatenou alebo splatnou cenou sa rozumie spravidla konečná fakturovaná cena deklarovanej 

transakcie, ktorá je uvedená na účtovnom doklade, prípadne ktorú dostaneme znížením brutto fakturovanej 
ceny (napr. poskytnutou zľavou, rabatom).  

2.  Cenové zľavy musia vyplývať z kúpnej/kúpno-predajnej zmluvy a musia byť uplatnené. 
3. Ak prichádza do úvahy využitie skonta uvedeného vo faktúre, tak sa uznáva v deklarovanej výške, v prípade, 

že ide o obvyklé skonto. Vyššie skonto sa môže uznať v prípade, že sa preukáže platená čiastka znížená      
o poskytnuté skonto. 

4. Ak sa deklarované alebo colne zistené množstvo alebo aj kvalita tovaru odlišuje od fakturovaného množstva 
alebo kvality, a kvôli tomu sa dohodne cena nová (napr. formou dobropisu), potom treba deklarovať túto cenu. 
Ak sa časť tovaru stratila alebo poškodila pred ohodnotením tovaru  (ide o nenahraditeľné poškodenie, nie 
z dôvodu krádeže)  a nedohodla sa nová cena, tak pôvodná fakturovaná cena sa opraví tak, aby zodpovedala 
chýbajúcemu množstvu alebo poškodeniu tovaru pri doprave. Odchýlky, ktoré boli už zohľadnené pri 
dohadovaní ceny, sa nemôžu uplatniť na úpravu ceny. 

 
11 b)  Nepriame platby 
Uvádza sa hodnota podmienok alebo protiplnení, ktorú možno zistiť vo vzťahu k hodnotenému tovaru a možno ju 
prijať ako nepriamu platbu [vypĺňanie odseku 8 písm. b)]. 
 
Do riadku pre výmenný kurz v odseku 11 sa uvedie výmenný kurz a do stĺpcov položka sa uvedie zaplatená cena 
v cudzej mene.  
 
12 Súčet A v EUR 
Uvádza sa súčet skutočnej ceny dovezeného tovaru v EUR [odsek 11 písm. a) a b)].  
 
Časť B Pripočítateľné položky: náklady v EUR  
Pripočítateľné položky uvádzané do časti B vyhlásenia tvoria prvky prevodnej hodnoty podľa článku 71 Colného 
kódexu, ak už nie sú zahrnuté v skutočne zaplatenej cene alebo splatnej cene. Ak sú jednotlivé sumy vyjadrené 
v cudzej mene, mena a kurz sa uvádzajú za odsek 24 s poukázaním na každý riadok a položku tovaru. Ak 
existuje predchádzajúce rozhodnutie colného úradu vzťahujúce sa na odseky 13 až 17, uvedie sa táto skutočnosť 
do časti B.  
 
13 Náklady vzniknuté kupujúcemu  
a), b)  Provízie a odmeny za sprostredkovanie 
Províziou a odmenou za sprostredkovanie sa rozumejú platby, ktoré sa povinne uhrádzajú sprostredkovateľom 
za nimi poskytnuté služby pri realizácii predajnej transakcie. Nie je dôležité, či sa služby vykonali na colnom 
území Únie alebo mimo colného územia Únie. 
Nákupná provízia sa neuvádza. Nákupnou províziou je platba, ktorú vypláca dovozca sprostredkovateľovi za jeho 
zastupovanie pri kúpe tovaru. 
 
c) Cena nádob a obalov (v tlačive kontajnery a obaly) 
Uvádzajú sa výdavky na obaly a výdavky na balenie. Zvyčajne sa obaly zatrieďujú do položky Spoločného 
colného sadzobníka spolu s tovarom (napr. puzdro na okuliare dovážané spolu s okuliarmi). Ak by nastal prípad 
osobitného zatriedenia nádob alebo obalov do položky Spoločného colného sadzobníka, ich cena sa uvádza do 
stĺpca “Položka” ako samostatná položka popri samotnom tovare. Obalmi nie sú dopravné prostriedky (patria sem 
aj kontajnery a palety), ako aj príslušenstvo používané pri doprave (napr. upevňovací materiál, plachty). 
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Nezahŕňajú sa sem tiež náklady na vratné obaly, ak bolo medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté, že obaly 
majú byť po vybalení tovaru vrátené. 
 
14  Hodnota tovaru a služieb poskytnutých kupujúcim 
Uvádza sa hodnota tovaru a služieb poskytnutých kupujúcim výrobcovi/predávajúcemu bezodplatne alebo za 
zníženú cenu, ak sú použité pri výrobe a predaji na vývoz dovezeného tovaru. Hodnota dodávok pozostáva         
z nákladov na zhotovenie alebo z výdavkov na získanie. Výdavky na dodanie dodávok sa do hodnoty zahŕňajú 
len vtedy, ak sú v prípade získania zahrnuté v cene. Pripočítanie hodnoty tovaru a služieb sa môže uskutočniť 
viacerými spôsobmi. 
1. Hodnotou poskytnutých predmetov je ich kúpna cena. Ak boli predmety vyrobené kupujúcim alebo nejakou 

osobou s ním spojenou, tak výrobné náklady tvoria ich hodnotu. Ak sa hodnota nedá zistiť, tak sa musí určiť 
na základe objektívnych a určujúcich skutočností. 

2. Ak kupujúci použil predmety prv, než ich dal predávajúcemu k dispozícii, treba vykonať úpravu hodnoty 
zodpovedajúcu opotrebovaniu. 

3. Zistená hodnota za predmet alebo výkon sa musí rozdeliť na dovezený tovar pomerne. Je však možné 
pripočítať celú hodnotu k prvej zásielke. 

 
15  Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky 
Ak je kupujúci povinný zaplatiť okrem skutočne zaplatenej ceny za tovar aj osobitnú sumu za licenčné práva 
(napr. platby za značku, know-how, patenty, autorské práva), ktoré musí kupujúci priamo zaplatiť predávajúcemu 
alebo tretím osobám ako podmienku predaja, uvedie sa to do tohto odseku [pozri aj poznámky k odseku 9 písm. 
a) tlačiva]. 
 
16 Výnos z ďalšieho predaja, nakladania alebo použitia tovaru 
Uvádza sa hodnota celkovej časti výnosu z ďalšieho predaja, nakladania alebo použitia tovaru, ktorá pripadne 
priamo alebo nepriamo predávajúcemu [poznámky k odseku 9 písm. b) tlačiva]. 
 
17 Náklady na dodanie do miesta vstupu tovaru do EÚ  
Uvedie sa miesto vstupu na colné územie Únie v súlade s článkom 137 VN. 
a)  doprava 
Uvedú sa náklady v súlade s článkom 71 ods. 1 písm. e) Colného kódexu. 
 
b)  poplatky za nakládku a manipuláciu 
Uvádzajú sa výdavky v súvislosti s dopravou tovaru, ak vznikli pred miestom vstupu na colné územie Únie. 
Výdavky mohli vzniknúť na mieste odchodu zásielky alebo pri prekladaní počas prepravy. Do týchto výdavkov sa 
zahŕňajú aj výdavky na uskladnenie vzniknuté v rámci prepravy. Uvádzajú sa aj ostatné výdavky pred príchodom 
tovaru na miesto vstupu na colné územie Únie v súvislosti s prepravou tovaru. 
 
c)  náklady na poistenie (poistenie) 
V prípade poistenia zásielky sa uvedú náklady na poistenie. Poistná suma je spravidla vyššia ako fakturovaná 
suma. Do poistnej sumy sa väčšinou zahŕňajú aj výdavky na dodanie, dovozné clo, dane a predpokladaný zisk. 
 
18 Súčet B 
Uvedie sa súčet pripočítateľných položiek v jednotlivých stĺpcoch a odsekov 13 až 17. 
 
Časť C Nezapočítateľné položky: Náklady v EUR  
Nezapočítateľné položky uvedené v časti C tlačiva je možné vylúčiť z prevodnej hodnoty v súlade s článkom 72 
Colného kódexu. Musia sa uplatniť v tlačive D.V.1 a musia byť preukázateľné. Ak sú jednotlivé sumy vyjadrené   
v cudzej mene, mena a kurz sa uvádzajú za odsek 24 s poukázaním na každý riadok a položku tovaru. 
 
19 Náklady na dopravu po vstupe do EÚ  
1.  Na prehlásenie nákladov na dopravu po vstupe tovaru na  colné územie Únie bude postačujúce, keď sa pri 

rovnakom druhu dopravy predloží faktúra o celkových nákladoch na dopravu a náklady sa rozčlenia               
v  pomere prepravnej trasy vykonanej mimo a vnútri colného územia Únie (táto skutočnosť pomerného 
rozčlenenia nákladov sa poznačí za odsek 24 tlačiva). 

4 
 



                                                                                                                                     

2.  Pri rôznych druhoch dopravy a jednej celkovej cene za dopravu nad rámec miesta vstupu tovaru na colné 
územie Únie je nutné preukázať náklady na dopravu vo vnútri Únie. Toto preukázanie sa môže vykonať aj na 
základe obvyklých dopravných taríf za miestom vstupu na colné územie Únie. 

 
20  Poplatky za výstavbu, inštaláciu, montáž, údržbu  alebo  technickú pomoc  realizovanú po dovoze 
Okrem uvedených výdavkov sa sem zahŕňajú aj výdavky na vzdelanie a zaškolenie personálu.  
 
21  Iné poplatky 
Do tohto odseku sa uvádzajú najmä  
− platby za právo reprodukovať dovezený tovar v Únii, 
− platby za právo distribuovať alebo ďalej predávať dovezený tovar, ak nie sú podmienkou predaja, 
− nákupná provízia, 
− platby úrokov, ktoré vzniknú v rámci písomnej dohody o financovaní vo vzťahu ku kúpe dovezeného tovaru, 
− výdavky na uskladnenie a zachovanie tovaru v dobrom stave v Únii počas uskladnenia v colnom sklade, 

slobodnom pásme, ako aj v priestore pre dočasné uskladnenie tovaru. 
 
22 Clá a dane splatné v Únii z dôvodu  dovozu alebo predaja tovaru 
Patrí sem clo, dane a iné platby, ktoré je treba platiť v Únii pri dovoze alebo predaji tovaru. 
 
23  Súčet C 
Uvedie sa súčet nezapočítateľných položiek podľa jednotlivých stĺpcov a odsekov 19 až 22. 
 
24 Deklarovaná colná hodnota (A+B -C) 
V danom odseku je potrebné uplatniť vzorec: A + B – C = COLNÁ HODNOTA, kde k súčtu A sa pripočíta súčet B, 
t. j. náklady v EUR nezahrnuté v súčte A, a následne sa tento súčet zníži o súčet C (náklady zahrnuté v súčte A). 
Výsledná suma je deklarovaná colná hodnota.  
  
Časť  za odsekom  24 
Za odsek 24 sa uvádza odkaz na odseky 13 až 22 a tovarovú položku pod nadpisom „Referencia“, čiastka 
v cudzej mene pod nadpisom „Suma“ a výmenný kurz pod nadpisom  „Výmenný kurz“.  
Za tento odsek, ak je tu voľný priestor, sa ďalej uvádza 
a) rozdelenie spoločných nákladov, ktoré je treba v rámci jednej zásielky rôzne zaradiť, 
b) rozdelenie  účtovanej ceny skompletizovaného tovaru a tovaru v rozloženom stave, 
c) pripojené doklady (dôkazy), 
d) s odkazom na  príslušný odsek správny údaj, namiesto nesprávneho (opravovaného) údaja uvedeného 

v príslušnom odseku tlačiva. 
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