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Úvod 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť jednotný postup colných úradov pri dočasnom uskladňovaní tovaru.  

 
1. diel Právne predpisy a vymedzenie pojmov 

(2) Toto nariadenie vychádza z: 

 

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 INTERNÝ RIADIACI AKT č. 218/2018 

  
Vec: Nariadenie prezidenta finančnej správy upravujúce postup colných úradov 

pri dočasnom uskladnení tovaru  

  
Vypracoval: Odbor colný, oddelenie výkonu colného dohľadu 

Účinné od – do: 1. januára 2019  

Stupeň utajenia: Nie je predmetom utajovaných skutočností 

Sprístupnenie verejnosti: Áno                                                                                             
Zrušenie iného IRA: Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 36/2016  

Rozkaz generálneho riaditeľa sekcie colnej č. 71/2017   

Určený pre: Sekcia colná  

Obsah: Úvod 
1. diel Právne predpisy a vymedzenie pojmov 
2. diel Všeobecné ustanovenia 
3. diel Priestor na dočasné uskladnenie tovaru 

1. oddiel Podanie a prijatie žiadosti o vydanie povolenia 
2. oddiel Preverovanie kritérií pred vydaním povolenia 
3. oddiel Vydanie povolenia 
4. oddiel Evidencia dočasne uskladneného tovaru 
5. oddiel Preprava dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi 

na dočasné uskladnenie      
4. diel Schválené miesto na dočasné uskladnenie tovaru  

1. oddiel Podanie a prijatie žiadosti 
2. oddiel Preverenie kritérií pred schválením 
3. oddiel Schválenie miesta 

5. diel Určené miesto na dočasné uskladnenie tovaru 
6. diel Dočasné uskladnenie tovaru v sklade colných úradov   

1. oddiel Všeobecné ustanovenia 
2. oddiel Evidencia uskladneného tovaru, výber a odvod skladného 
3. oddiel Sadzby skladného 
4. oddiel Dni určujúce začiatok a koniec doby uskladnenia tovaru 

7. diel Evidencia dočasne uskladneného tovaru vedená colným úradom 
8. diel Spoločné ustanovenia 
9. diel Zrušovacie a záverečné ustanovenia  
  
Príloha č. 1 Žiadosť a povolenie na pristavovanie vozňových zásielok pod colným 

dohľadom na vlečku 
Príloha č. 2 Žiadosť o schválenie iného miesta na dočasné uskladnenie tovaru, 

než je priestor na dočasné uskladnenie 
Príloha č. 3 Schválenie iného miesta na dočasné uskladnenie tovaru, než je 

priestor na dočasné uskladnenie 
Príloha č. 4 Potvrdenie o prevzatí tovaru na jeho dočasné uskladnenie v sklade 

colného úradu  
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a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Colný kódex Únie“), 

b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia 
Colného kódexu únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Delegované nariadenie“), 

c) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“), 

d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 341/2016 z 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, 
keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Nariadenie o prechodných ustanoveniach“), 

e) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Colný zákon“), 

f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Vyhláška č. 161/2016 Z. z.“), 

g) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny 
poriadok“). 

(3) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) príslušným colným úradom colný úrad príslušný pre miesto, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na 
colné účely a kde bude tovar dočasne uskladňovaný, alebo kde je prístupná hlavná účtovná evidencia žiadateľa na 
colné účely a kde bude tovar dočasne uskladňovaný (čl. 22 ods. 1 tretí pododsek Colného kódexu Únie); ak takýto 
úrad nie je možné určiť, je ním colný úrad miesta, kde sa uchovávajú alebo sú prístupné záznamy a dokumentácia 
žiadateľa, ktoré colnému úradu umožňujú vydať rozhodnutie (čl. 12 Delegovaného nariadenia),  

b) príslušná pobočka colného úradu pobočka colného úradu, ktorej je predkladaný tovar a ktorej je podávané 
vyhlásenie na dočasné uskladnenie tovaru (pri preprave dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi na 
dočasné uskladnenie je pobočke, ktorá je príslušná pre dočasný sklad kde tovar prichádza, predložená kópia 
vyhlásenia na dočasné uskladnenie),  

c) colným dohľadom činnosť vykonávaná vo všeobecnosti colným úradom, ktorou sa zabezpečuje dodržiavanie 
colných predpisov a prípadne i ďalších ustanovení, ktoré sa vzťahujú na tovar podliehajúci takejto činnosti, 

d) colnými kontrolami osobitné činnosti, ktoré vykonáva colný úrad na zabezpečenie dodržiavania colných 
predpisov a iných právnych predpisov upravujúcich vstup, výstup, tranzit, pohyb, skladovanie a konečné použitie 
tovaru prepravovaného medzi colným územím Európskej únie (ďalej len „Únia“) a krajinami alebo územiami mimo 
tohto územia Únie a prítomnosť a pohyb tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, a tovaru prepusteného do colného 
režimu konečné použitie v rámci colného územia Únie (čl. 5 bod 3. Colného kódexu Únie), 

e) dočasným uskladnením je postavenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, dočasne uskladneného pod colným 
dohľadom v dobe medzi jeho predložením colným orgánom a jeho prepustením do colného režimu alebo spätným 
vývozom (čl. 5 bod 17. Colného kódexu Únie), 

f) priestorom na dočasné uskladnenie tovaru priestor, na ktorom povolil colný úrad prevádzkovanie dočasného 
uskladnenia tovaru v súlade s ustanovením čl. 148 Colného kódexu Únie, 

g) schváleným miestom na dočasné uskladnenie tovaru iné miesto, než je priestor na dočasné uskladnenie 
tovaru, schválené colným úradom v súlade s ustanovením čl. 115 Delegovaného nariadenia, 

h) určeným miestom na dočasné uskladnenie tovaru je miesto zriadené na účely dočasného uskladnenia tovaru 
podľa vlastného uváženia colného úradu, 

i) skladom colného úradu 
1. sklad, hala, miestnosť, uzamykateľné priestory vhodné na skladovanie tovaru, ktoré sú vo vlastníctve  

Finančného riaditeľstva SR, alebo ktoré colný úrad prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy, alebo 
2. colný priestor, v ktorom je zabezpečený colný dohľad, napr. umiestnenie dopravného prostriedku (náves, príves             

a pod.) prepravujúceho tovar, ktorý sa má dočasne uskladniť v colnom priestore na colnom priechode; skladné 
sa v tomto prípade vyberie iba za tovar uložený na dopravnom prostriedku; skladné za uskladnenie dopravného 
prostriedku by sa vybralo iba v tom prípade, ak by samotný dopravný prostriedok bol prepravovaný ako tovar, 
ktorý má byť dočasne uskladnený. 

 
2. diel Všeobecné ustanovenia 

(4) Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa považuje od okamihu jeho predloženia príslušnej pobočke colného úradu za 
dočasne uskladnený (čl. 144 Colného kódexu Únie).  
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(5) V zmysle ustanovenia čl. 145 Colného kódexu Únie najneskôr v čase predloženia tovaru colnému úradu je povinná 
podať vyhlásenie na dočasné uskladnenie jedna z nasledujúcich osôb: 
a) osoba, ktorá tovar prepravila na colné územie Únie, 
b) osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet koná osoba, ktorá prepravila tovar na colné územie Únie, 
c) osoba, ktorá prevzala zodpovednosť za prepravu tovaru po jeho vstupe na colné územie Únie, 
d) držiteľ povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov. 

(6) Dočasne uskladnený tovar je možné po splnení všetkých legislatívnych podmienok uskladniť: 
a) v priestore na dočasné uskladnenie, 
b) na schválenom mieste na dočasné uskladnenie, 
c) na určenom mieste na dočasné uskladnenie. 

(7) Pri oprave a zrušení platnosti vyhlásenia na dočasné uskladnenie postupuje colný úrad v súlade s ustanovením čl. 146 
Colného kódexu Únie. 

(8) V zmysle ustanovenia čl. 147 ods. 2 Colného kódexu Únie bez toho, aby bol dotknutý článok 134 ods. 2 Colného kódexu 
Únie, je možné dočasne uskladnený tovar podrobiť len takým úkonom, ktoré sú určené na jeho zachovanie 
v nezmenenom stave bez toho, aby sa menil jeho vzhľad alebo technické vlastnosti (napr. čistenie, oprašovanie, 
triedenie, prípadne úkony, ktoré uľahčia vyskladnenie tovaru a jeho ďalšiu dopravu, napr. váženie, označovanie 
nálepkami, zlučovanie zásielok za účelom ich ďalšej dopravy). 

(9) Podľa ustanovenia čl. 147 ods. 3 Colného kódexu Únie držiteľ povolenia na dočasné uskladnenie alebo osoba, ktorá 
uskladňuje tovar na mieste schválenom, prípadne určenom colnými orgánmi, zabezpečí: 

a) aby sa dočasne uskladnený tovar neodňal spod colného dohľadu, 
b) plnenie povinností vyplývajúcich z dočasne uskladneného tovaru. 

(10) V zmysle ustanovenia čl. 149 Colného kódexu Únie dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, musí byť 
prepustený do colného režimu alebo spätne vyvezený do 90 dní. Uvedenú lehotu nie je možné predĺžiť. V prípade, ak 
dočasne uskladnený tovar je potrebné skladovať dlhšie ako 90 dní, deklarant má možnosť navrhnúť, aby bol tento tovar 
prepustený do colného režimu colné uskladňovanie.   

 
3. diel Priestor na dočasné uskladnenie tovaru 

1. oddiel Podanie a prijatie žiadosti o vydanie povolenia    

(11) V zmysle ustanovenia čl. 148 ods. 1 Colného kódexu Únie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru sa 
vyžaduje povolenie, ktoré vydá príslušný colný úrad, na základe žiadosti prevádzkovateľa priestorov. Prevádzkovateľ 
priestorov na dočasné uskladnenie sa stáva držiteľom povolenia. 

(12) Žiadosť pre povolenie priestorov na dočasné uskladnenie tovaru sa podáva príslušnému colnému úradu vo forme 
jednoduchej písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať príslušné údajové prvky z prílohy A Delegovaného nariadenia 
(stĺpec 5 tabuľky s požiadavkami na údaje). Prílohou žiadosti musí byť hlavne: 

a) doklad alebo odkaz na formu záruky na colný dlh a iné platby,  
b) situačný plán umiestnenia priestoru na dočasné uskladnenie tovaru s vyznačením jeho pôdorysu,  
c) nájomná zmluva, prípadne súhlas (ak ide o nájomcu v ďalšom rade) alebo číslo listu vlastníctva za účelom 

preukázania právneho vzťahu k priestoru, ktorý chce žiadateľ využívať ako priestor na dočasné uskladnenie tovaru, 
d) vyhlásenie žiadateľa, že predmetný priestor nie je využívaný na účely maloobchodného predaja, 
e) vyhlásenie žiadateľa, že predmetný priestor nie je využívaný iným subjektom; uvedené nevylučuje, že niektoré 

činnosti môžu byť následne po vydaní povolenia v priestore na dočasné uskladnenie vykonávané treťou stranou na 
zodpovednosť držiteľa povolenia.   

(13) Na účely stanovenia príslušného colného úradu, ako je uvedené v odseku 3 písm. a) tohto nariadenia, predstavuje 
hlavná účtovná evidencia také záznamy, ktoré umožňujú colnému úradu vydať rozhodnutie. Ak subjekt vedie účtovné 
záznamy na colné účely osobitne a tieto záznamy predstavujú iba čiastočnú evidenciu v porovnaní s kompletným 
účtovníctvom v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré je vedené na inom 
mieste, takéto záznamy možno považovať za dostatočné na účely kontroly správneho uplatňovania colného režimu. 
Miesto, kde sa tieto účtovné záznamy vedú na colné účely, bude smerodajné pre uplatnenie čl. 22 ods. 1 tretí pododsek 
Colného kódexu Únie. 

(14) Po doručení žiadosti overí príslušný colný úrad, či: 
a) žiadosť obsahuje všetky potrebné údaje,  
b) sú splnené podmienky pre jej prijatie v zmysle ustanovenia čl. 11 Delegovaného nariadenia, 
c) obsahuje požadované podporné doklady. 
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(15) Posudzovanie podmienok pre prijatie žiadosti je v kompetencii oddelenia colného príslušného colného úradu. 

(16) Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať všetky informácie potrebné pre rozhodovací proces colného úradu. Colný 
úrad žiadosť overí bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po jej doručení a ak skonštatuje, že žiadateľ splnil všetky 
podmienky pre prijatie žiadosti uvedené v odseku 14 tohto nariadenia a žiadosť obsahuje všetky potrebné informácie 
k tomu, aby mohol v predmetnej veci rozhodnúť, bezodkladne, najneskôr však v uvedenej lehote, informuje žiadateľa 
v zmysle ustanovenia čl. 22 ods. 2 druhý pododsek Colného kódexu Únie o prijatí žiadosti. Prijatie žiadosti potvrdzuje 
colný úrad žiadateľovi formou jednoduchého oznámenia, ktoré obsahuje náležitosti týkajúce sa minimálne predmetu 
žiadosti, dátumu prijatia žiadosti a čísla podania žiadosti. V prípade, ak takéto oznámenie v uvedenej lehote žiadateľovi 
zaslané nebude, v zmysle ustanovenia čl. 12 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia sa považuje predmetná žiadosť za 
prijatú, pričom dátumom prijatia je dátum, kedy bola colnému úradu doručená žiadosť a od tohto okamihu plynie lehota 
na vydanie povolenia. 

(17) Ak príslušný colný úrad pred prijatím žiadosti skonštatuje, že spolu so žiadosťou neboli doručené všetky potrebné 
informácie k tomu, aby v danej veci rozhodol, vyzve žiadateľa, aby príslušné informácie poskytol v primeranej lehote, 
ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Po prijatí všetkých požadovaných informácií príslušný colný úrad informuje žiadateľa 
o prijatí žiadosti spôsobom uvedeným v odseku 16 tohto nariadenia, pričom dátumom prijatia je dátum, kedy boli 
doručené colnému úradu všetky podklady potrebné pre rozhodovací proces (čl. 12 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia). 
Ak žiadateľ požadované informácie v stanovenej lehote nepredloží, príslušný colný úrad žiadosť neprijme a žiadateľa 
informuje o neprijatí žiadosti a dôvodoch jej neprijatia (čl. 12 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia). 

(18) V prípade, ak niektorá z podmienok na prijatie žiadosti uvedená v odseku 14 tohto nariadenia nie je splnená, colný úrad 
informuje žiadateľa o dôvodoch zamietnutia prijatia žiadosti. V tomto prípade sa neuplatňuje právo na vypočutie [čl. 22 
ods. 6 písm. f) Colného kódexu Únie v spojení s čl. 10 písm. a) Delegovaného nariadenia].    

 
2. oddiel Preverovanie kritérií pred vydaním povolenia 

(19) Pri preverovaní kritérií a tvorbe podmienok povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru 
spolupracuje oddelenie colné v rozhodovacom procese s príslušnou pobočkou colného úradu.  

(20) V súlade s ustanovením čl. 148 ods. 2 Colného kódexu Únie v spojení s ustanovením čl. 117 Delegovaného nariadenia 
povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru povolí príslušný colný úrad, ak sú splnené 
nasledujúce podmienky: 

a) žiadateľ je usadený na colnom území Únie, 
b) žiadateľ poskytuje potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií; preverenie subjektu musí preukázať jeho 

schopnosť plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z dočasného uskladnenia tovaru (napr.: vedenie evidencie dočasne 
uskladneného tovaru, zabezpečenie identifikácie tovaru a pod.), 

c) na colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť, poskytne žiadateľ záruku v súlade s ustanovením čl. 89 Colného kódexu 
Únie, 

d) priestory na dočasné uskladnenie sa nevyužívajú na účely maloobchodného predaja, 
e) v prípade, ak uskladnený tovar predstavuje nebezpečenstvo alebo je pravdepodobné, že poškodí iný tovar, alebo 

si vyžaduje osobitné priestory z iných dôvodov, priestory na dočasné uskladnenie sú osobitne vybavené na 
uskladnenie tohto tovaru; všeobecnú podmienku je potrebné zapracovať do každého povolenia pre prípad, ak by 
v priebehu platnosti povolenia došlo k dočasnému uskladneniu aj takého druhu tovaru,   

f) priestory na dočasné uskladnenie prevádzkuje výlučne držiteľ povolenia; uvedené nevylučuje, že niektoré činnosti 
v priestore na dočasné uskladnenie môžu vykonávať tretie strany na zodpovednosť držiteľa povolenia.   

(21) Príslušný colný úrad rozhodne o udelení povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru len 
v prípade, ak môže colný úrad vykonávať colný dohľad bez toho, aby musel zaviesť administratívne opatrenia, ktoré by 
boli z hľadiska príslušných ekonomických potrieb neprimerané (čl. 148 ods. 3 Colného kódexu Únie).  

 
3. oddiel Vydanie povolenia 

(22) Príslušným organizačným útvarom pre vydanie povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru je 
oddelenie colné príslušného colného úradu. 

(23) Ak príslušnému colnému úradu chýbajú po prijatí žiadosti informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia, stanoví 
žiadateľovi lehotu na doplnenie žiadosti, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži 
o uvedené časové obdobie a žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty oznámi (čl. 13 ods. 1 Delegovaného nariadenia). Ak 
informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia žiadateľ nedoplní v stanovenej lehote, colný úrad vydá rozhodnutie, 
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v ktorom zamietne vydanie povolenia, pred ktorým uplatní právo na vypočutie postupom uvedeným v odseku 27 tohto 
nariadenia. 

(24) Povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru vydá príslušný colný úrad bezodkladne a najneskôr 
do 120 dní odo dňa prijatia žiadosti (čl. 22 ods. 3 prvý pododsek Colného kódexu Únie). 

(25) Colný úrad môže predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 24 tohto nariadenia z vlastného podnetu v prípade, ak nemôže 
lehotu na vydanie rozhodnutia dodržať (napr. z dôvodu, že na základe vyjadrenia žiadateľa chce prehodnotiť svoje 
pôvodné rozhodnutie). Žiadateľ musí byť o predĺžení lehoty informovaný pred uplynutím pôvodnej lehoty, pričom sú mu 
oznámené dôvody a nová lehota, ktorú colný úrad považuje za potrebnú na vydanie rozhodnutia. Uvedená nová lehota 
nemôže byť dlhšia ako 30 dní (čl. 22 ods. 3 druhý pododsek Colného kódexu Únie). 

(26) Colný úrad môže primerane predĺžiť lehotu na vydanie rozhodnutia uvedenú v odseku 24 tohto nariadenia, ak žiadateľ 
o povolenie žiada o predĺženie s prihliadnutím na jeho dôvody, pokiaľ je predĺženie potrebné na vykonanie úprav 
s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok a kritérií pre povolenie (čl. 22 ods. 3 tretí pododsek Colného kódexu Únie). 

(27) V prípade, ak pri preskúmaní žiadosti o vydanie povolenia colný úrad dospeje k rozhodnutiu, že žiadateľovi nie je možné 
povoliť priestor na dočasné uskladnenie tovaru alebo mu nebude vyhovené v plnom rozsahu, t. j. rozhodnutie bude 
v neprospech žiadateľa, pred vydaním rozhodnutia vo veci colný úrad v súlade s ustanovením čl. 22 ods. 6 prvý 
pododsek Colného kódexu Únie v spojení s ustanovením čl. 8 ods. 1 a čl. 13 ods. 2 Delegovaného nariadenia uplatní 
právo na vypočutie, t. j. oznámi žiadateľovi dôvody, ktoré budú podkladom pre vydanie rozhodnutia. Oznámenie musí 
obsahovať všetky náležitosti uvedené v ustanovení čl. 8 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia. Zároveň colný úrad stanoví 
žiadateľovi lehotu 30 dní, aby predložil svoje vyjadrenie k danej veci, a táto lehota plynie odo dňa, kedy bolo oznámenie 
žiadateľovi doručené, alebo sa považuje za doručené. Lehota na vydanie rozhodnutia sa v tomto prípade predĺži o 30 
dní, pričom je toto predĺženie lehoty oznámené žiadateľovi (čl. 13 ods. 2 Delegovaného nariadenia).  

(28) Po preskúmaní vyjadrenia žiadateľa, resp. po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 27 tohto nariadenia colný úrad 
bezodkladne rozhodne o vydaní povolenia alebo vydá rozhodnutie v neprospech žiadateľa, v ktorom sa uvedú dôvody, 
ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia, pričom uvedené rozhodnutie musí obsahovať poučenie o možnosti 
odvolania (čl. 22 ods. 7 Colného kódexu Únie). Ak colný úrad nemôže dodržať lehotu na vydanie rozhodnutia, postupuje 
podľa odseku 25 tohto nariadenia.       

(29) V prípade existencie ekonomickej potreby a ak nebude nepriaznivo ovplyvnený colný dohľad, je možné v priestoroch na 
dočasné uskladnenie tovaru povoliť aj uskladnenie tovaru Únie v zmysle ustanovenia čl. 148 ods. 6 Colného kódexu 
Únie. Takýto tovar sa nepovažuje za dočasne uskladnený. Kombinované uskladnenie tovaru Únie s tovarom, ktorý nie je 
tovarom Únie, v priestoroch na dočasné uskladnenie tovaru je možné len pod podmienkou, že sa tovar Únie dá 
identifikovať. Takéto identifikovanie tovaru nie je možné, ak sa napríklad skladuje sypký materiál Únie s rovnakým 
materiálom, ktorý nie je tovarom Únie, pretože takýto postup by si vyžadoval oddelenú účtovnú evidenciu, ktorá je 
povolená len pri colnom režime colné uskladňovanie.      

(30) Pre potreby dočasného uskladnenia tovaru v železničnej preprave na súkromných vlečkách vydá príslušný colný úrad 
na základe žiadosti povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru, pričom primerane využije 
ustanovenia tretieho dielu tohto nariadenia.  

(31) Na žiadosť, (vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia), dopravcu v železničnej doprave, vydá príslušná pobočka 
colného úradu dopravcovi v železničnej doprave povolenie na pristavovanie vozňových zásielok pod colným dohľadom 
na vlečku, (vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia), pre tých príjemcov tovaru, ktorým bolo vydané povolenie na 
prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru v priestoroch súkromnej vlečky. Povolenie na pristavovanie 
vozňových zásielok pod colným dohľadom na vlečku nie je povolením priestoru na dočasné uskladnenie tovaru, ani 
takéto povolenie nenahrádza a slúži len na presun vozňových zásielok zo železničnej stanice do priestorov na dočasné 
uskladnenie tovaru v priestoroch súkromnej vlečky.           

 
4. oddiel Evidencia dočasne uskladneného tovaru 

(32) V podmienkach povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie stanoví colný úrad povinnosť vedenia 
evidencie dočasne uskladneného tovaru, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje (čl. 116 ods. 1 Delegovaného 
nariadenia): 

a) odkaz na príslušné vyhlásenie o dočasnom uskladnení tovaru a odkaz na zodpovedajúce skončenie dočasného 
uskladnenia, 

b) dátum a údaje identifikujúce colné doklady, ktoré sa týkajú uskladneného tovaru, a akékoľvek iné doklady súvisiace 
s dočasným uskladnením tovaru, 
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c) údaje, identifikačné čísla, počet a druh nákladových kusov, množstvo a obvyklý obchodný alebo technický opis 
tovaru a v prípade potreby identifikačné značky kontajnera potrebné na identifikáciu tovaru, 

d) umiestnenie tovaru a údaje o akejkoľvek preprave tovaru, 
e) colný status tovaru, 
f) údaje o úkonoch podľa čl. 147 ods. 2 Colného kódexu Únie, 
g) vo vzťahu k preprave dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie, ktoré sa 

nachádzajú v rôznych štátoch: údaje o príchode tovaru do priestorov dočasného uskladnenia v mieste určenia. 

(33) Colný úrad môže upustiť od požiadavky na niektoré údaje uvedené v odseku 32 tohto nariadenia, ak to nebude mať 
nepriaznivý vplyv na colný dohľad a kontroly tovaru. V prípade prepravy tovaru medzi priestormi na dočasné 
uskladnenie sa uvedená výnimka neuplatňuje (čl. 116 ods. 2 Delegovaného nariadenia).        

 
5. oddiel Preprava dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie 

(34) V zmysle ustanovenia čl. 148 ods. 5 Colného kódexu Únie môže colný úrad žiadateľovi alebo držiteľovi povolenia na 
prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru na základe jeho žiadosti povoliť prepravu dočasne uskladneného 
tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie v uvedených prípadoch: 

a) priestory na dočasné uskladnenie tovaru, odkiaľ tovar odchádza a kam prichádza, sa nachádzajú na území 
jedného členského štátu, pričom držiteľom povolenia priestorov na dočasné uskladnenie, odkiaľ tovar odchádza 
a kam prichádza, je jeden hospodársky subjekt, 

b) priestory na dočasné uskladnenie tovaru, odkiaľ tovar odchádza a kam prichádza, sa nachádzajú na území 
jedného členského štátu, pričom držiteľom povolenia priestorov na dočasné uskladnenie, odkiaľ tovar odchádza 
a kam prichádza, sú rozličné hospodárske subjekty,  

c) priestory na dočasné uskladnenie tovaru, odkiaľ tovar odchádza a kam prichádza, sa nachádzajú na území dvoch 
členských štátov, pričom jeden hospodársky subjekt je držiteľom jediného povolenia pre priestory na dočasné 
uskladnenie, odkiaľ tovar odchádza aj kam prichádza,  

d) priestory na dočasné uskladnenie tovaru, odkiaľ tovar odchádza a kam prichádza, sa nachádzajú na území dvoch 
členských štátov, pričom držiteľom povolenia priestorov na dočasné uskladnenie, odkiaľ tovar odchádza a kam 
prichádza, sú rozličné hospodárske subjekty.  

(35) Držitelia povolení priestorov na dočasné uskladnenie, podieľajúci sa na preprave dočasne uskladneného tovaru medzi 
týmito priestormi (priestory na dočasné uskladnenie odkiaľ tovar odchádza aj kam tovar prichádza), uvedenými v odseku 
34 písm. c) a d) tohto nariadenia, musia byť držiteľmi povolenia schváleného hospodárskeho subjektu pre 
zjednodušenia (čl. 118 Delegovaného nariadenia).  

(36) Vo všetkých prípadoch prepravy dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie uvedených 
v odseku 34 tohto nariadenia zodpovedá za prepravovaný tovar držiteľ povolenia na prevádzku priestorov na dočasné 
uskladnenie, odkiaľ tovar odchádza až do momentu, kým nie je prepravovaný tovar zapísaný do evidencie držiteľa 
povolenia na prevádzku priestorov, kam sa tovar prepravuje.      

(37) Na prepravu tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie tovaru nevydáva colný úrad samostatné povolenie. 
Povolenie prepravy dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie je súčasťou 
povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie tovaru. V prípade, ak povolenie na prevádzku priestorov na 
dočasné uskladnenie tovaru bolo už v minulosti vydané a je platné, colný úrad formou zmeny doplní povolenie 
o možnosť prepravy dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie tovaru. 

(38) Podľa ustanovenia čl. 191 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia, ak sa má dočasne uskladnený tovar prepravovať do 
priestoru na dočasné uskladnenie tovaru, ktoré sa nachádza v inom členskom štáte Únie, uplatní príslušný colný úrad 
pred vydaním povolenia ustanovenia čl. 14 Vykonávacieho nariadenia o konzultačnom konaní s cieľom získať súhlasné 
stanovisko konzultovaného colného orgánu. Konzultačné konanie vykoná príslušný colný úrad prostredníctvom 
oddelenia výkonu colného dohľadu odboru colného sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. 

(39) Príslušný colný úrad pred vydaním povolenia postúpi žiadosť a návrh povolenia konzultovanému colnému orgánu 
s uplatnením postupu uvedeného v odseku 38 tohto nariadenia v lehote 30 dní od prijatia žiadosti (čl. 191 ods. 2 
Vykonávacieho nariadenia). 

(40) Ak je slovenský colný úrad konzultovaným colným úradom, oznámi svoj súhlas alebo riadne odôvodnené námietky 
v lehote 30 dní odo dňa, keď mu bol postúpený návrh povolenia (čl. 191 ods. 3 prvý pododsek Vykonávacieho 
nariadenia).   
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(41) V prípade, že námietky boli oznámené v stanovenej lehote a príslušný colný úrad nedospeje k dohode s konzultovaným 
colným úradom do 60 dní od postúpenia žiadosti a návrhu povolenia, povolenie bude vydané len na tú časť, v súvislosti 
s ktorou nevznikli námietky (čl. 191 ods. 3 druhý pododsek Vykonávacieho nariadenia). Ak konzultovaný colný úrad 
neoznámi v stanovenej lehote žiadne námietky, považuje sa to za vyjadrenie súhlasu (čl. 191 ods. 3 tretí pododsek 
Vykonávacieho nariadenia). 

(42) Príslušný colný úrad dohodne v rámci konzultačného konania s konzultovaným colným úradom formu oznámenia 
príchodu tovaru po jeho preprave do priestorov na dočasné uskladnenie tovaru. Ak bude slovenský colný úrad 
konzultovaným colným úradom, dohodne pred vydaním povolenia s konzultujúcim colným úradom formu oznámenia 
údajov vyhlásenia o dočasnom uskladnení.       

(43) V prípade prepravy dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie tovaru v rámci 
územia Slovenskej republiky sa na konzultačné konanie medzi colnými úradmi Slovenskej republiky primerane použijú 
ustanovenia odsekov 38 až 42 tohto nariadenia.  

(44) Príslušný colný úrad v povolení stanoví povinnosť držiteľovi povolenia na priestory na dočasné uskladnenie, odkiaľ sa 
tovar prepravuje, bezodkladne informovať príslušnú pobočku colného úradu o začatí a ukončení prepravy tovaru 
v dočasnom uskladnení. Do zavedenia APV DUT, bude možné využívať na oznámenie o začatí a ukončení prepravy 
tovaru v dočasnom uskladnení e-mailovú komunikáciu. Obdobným spôsobom bude stanovená povinnosť aj držiteľovi 
povolenia na priestory na dočasné uskladnenie, kam tovar prichádza, aby bezodkladne informoval príslušnú pobočku 
colného úradu o príchode tovaru do priestorov na dočasné uskladnenie. Nedodržaním oznamovacej povinnosti vznikne 
držiteľovi povolenia na priestory na dočasné uskladnenie colný dlh podľa ustanovenia čl. 79 Colného kódexu Únie. 
Zároveň bude príslušný colný úrad riešiť zodpovednosť subjektu za porušenie colných predpisov.  

(45) Pred vydaním povolenia dohodne príslušný colný úrad so žiadateľom okrem oznámenia o príchode tovaru do priestorov 
na dočasné uskladnenie aj zasielanie údajov vyhlásenia na dočasné uskladnenie.  

(46) V prípade prepravy dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie v colnom režime 
vonkajší tranzit je pri príchode do dočasného skladu potrebné podať vyhlásenie na dočasné uskladnenie tovaru, pričom 
začína plynúť nová 90 dňová lehota na dočasné uskladnenie tovaru. 

(47) Vyhlásenie na dočasné uskladnenie tovaru sa predkladá len raz, a to colnému úradu pri vstupe tovaru do dočasného 
uskladnenia. Prepravou tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie sa lehota na dočasné uskladnenie 
tovaru neobnovuje ani nepreruší. 

(48) Až do zavedenia elektronického systému pre dočasné uskladnenie tovaru sa z dôvodu administratívnej záťaže pri 
zasielaní správ o prepravovanom tovare odporúča nepovoliť prepravu dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi 
na dočasné uskladnenie tovaru. Na prepravu dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie 
tovaru je možné použiť colný režim tranzit.             

 
4. diel Schválené miesto na dočasné uskladnenie tovaru 

1. oddiel Podanie a prijatie žiadosti 

(49) V opodstatnených prípadoch je možné schváliť dočasné uskladnenie tovaru aj na iných miestach ako sú priestory na 
dočasné uskladnenie tovaru. O schválenie musí požiadať prevádzkovateľ priestorov, kde bude tovar dočasne 
uskladnený. Prevádzkovateľ priestorov, kde bude tovar dočasne uskladnený, sa stáva držiteľom povolenia. 

(50) Žiadosť pre schválenie iného miesta ako je priestor na dočasné uskladnenie tovaru sa podáva príslušnej pobočke 
colného úradu alebo oddeleniu colnému príslušného colného úradu (v prípade žiadosti o opakované využívanie 
schváleného miesta) vo forme jednoduchej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať hlavne identifikačné údaje 
žiadateľa, presnú lokalizáciu miesta, kde bude tovar dočasne uskladnený, informácie o záruke, ktorá bude poskytnutá 
a ak sú k dispozícii, tak aj údaje ako číslo MRN, prípadne číslo RDT a dostatočné informácie o druhu, množstve a hrubej 
hmotnosti dočasne uskladneného tovaru. Vzor žiadosti, ktorú je možné použiť, je uvedený v prílohe č. 2 tohto 
nariadenia.   

(51) Posudzovanie prijatia žiadosti pre schválenie miesta na dočasné uskladnenie tovaru je v kompetencii príslušnej pobočky 
colného úradu alebo oddelenia colného príslušného colného úradu (v prípade žiadosti o opakované využívanie 
schváleného miesta na dočasné uskladnenie tovaru).  

(52) Ustanovenia odsekov 14 až 18 tohto nariadenia sa primerane použijú aj pri podaní a prijatí žiadosti pre schválenie 
miesta na dočasné uskladnenie tovaru. 
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2. oddiel Preverenie kritérií pred schválením  

(53) Príslušný colný úrad môže schváliť iné miesto ako sú priestory na dočasné uskladnenie tovaru, ak sú splnené 
nasledujúce podmienky: 

a) žiadateľ je usadený na colnom území Únie, 
b) žiadateľ poskytuje potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií; preverenie subjektu musí preukázať jeho 

schopnosť plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z dočasného uskladnenia tovaru (napr. zabezpečenie identifikácie 
tovaru a pod.), 

c) na colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť, poskytne žiadateľ záruku v súlade s ustanovením čl. 89 Colného kódexu 
Únie, 

d) priestory na dočasné uskladnenie sa nevyužívajú na účely maloobchodného predaja, 
e) v prípade, ak uskladnený tovar predstavuje nebezpečenstvo alebo je pravdepodobné, že poškodí iný tovar, alebo 

si vyžaduje osobitné priestory z iných dôvodov, priestory na dočasné uskladnenie sú osobitne vybavené na 
uskladnenie tohto tovaru; všeobecnú podmienku je potrebné zapracovať do každého povolenia pre prípad, ak by 
v priebehu platnosti povolenia došlo k dočasnému uskladneniu aj takéhoto druhu tovaru, 

f) priestory na dočasné uskladnenie prevádzkuje výlučne držiteľ povolenia; uvedené nevylučuje, že niektoré činnosti 
na mieste schválenom na dočasné uskladnenie môžu vykonávať tretie strany na zodpovednosť držiteľa povolenia.    

(54) Príslušný colný úrad schváli iné miesto ako sú priestory na dočasné uskladnenie tovaru len v prípade, ak môže 
vykonávať colný dohľad bez toho, aby musel zaviesť administratívne opatrenia, ktoré by boli z hľadiska príslušných 
ekonomických potrieb neprimerané.  

 
3. oddiel Schválenie miesta 

(55) Príslušným organizačným útvarom colného úradu pre schválenie miesta na dočasné uskladnenie tovaru je organizačný 
útvar colného úradu príslušný pre posúdenie prijatia žiadosti podľa odseku 51 tohto nariadenia. 

(56) Príslušná pobočka colného úradu môže schváliť miesto na dočasné uskladnenie tovaru samostatným rozhodnutím len 
pre jeden ad hoc prípad. Na konkrétne dlhšie časové obdobie môže schváliť miesto na dočasné uskladnenie oddelenie 
colné príslušného colného úradu priamo v  povolení  pre udelenie statusu schváleného príjemcu podľa čl. 233 ods. 4 
písm. b) Colného kódexu Únie alebo aj samostatným rozhodnutím. 

(57) Colný úrad v povolení stanoví povinnosť dočasne uskladnený tovar navrhnúť na prepustenie do colného režimu alebo 
spätne vyviezť najneskôr do troch dní po jeho predložení alebo najneskôr do šiestich dní po jeho predložení v prípade 
schváleného príjemcu podľa čl. 233 ods. 4 písm. b) Colného kódexu Únie, ak tento nepožaduje prehliadku tovaru 
v súlade s čl. 140 ods. 2 Colného kódexu Únie. Tovar bude prepustený do navrhovaného colného režimu alebo spätne 
vyvezený bezodkladne po vykonaní kontrol podľa čl. 140 ods. 2 Colného kódexu Únie.     

(58) Schválenie miesta na dočasné uskladnenie tovaru je rozhodnutím v zmysle čl. 22 Colného kódexu Únie, preto príslušný 
colný úrad primerane uplatní ustanovenia odsekov 22 až 28 tohto nariadenia. Rozhodnutie musí obsahovať hlavne 
identifikačné údaje žiadateľa, presnú lokalizáciu miesta, kde bude tovar dočasne uskladnený, informácie o záruke, ktorá 
bude poskytnutá a ak sú k dispozícii, tak aj údaje ako číslo MRN, prípadne číslo RDT a dostatočné informácie o druhu, 
množstve a hrubej hmotnosti dočasne uskladneného tovaru. Vzor rozhodnutia, ktorý je možné použiť, je uvedený              
v prílohe č. 3 tohto nariadenia.      

 
5. diel Určené miesto na dočasné uskladnenie tovaru 

(59) Určenie miesta na dočasné uskladnenie tovaru nepodlieha povoľovaciemu konaniu. 

(60) Ak tomu nebránia prevádzkové pomery, prípadne iné okolnosti, môže colný úrad v opodstatnených prípadoch určiť 
miesto na dočasné uskladnenie aj v sklade colného úradu. V uvedených prípadoch sa za dočasné uskladnenie tovaru 
skladné nevyberá.   

(61) V železničných staniciach je možné tovar dočasne uskladniť na určených miestach na dočasné uskladnenie 
stanovených v prílohe „Dohody o určení miest na predloženie, fyzickú kontrolu a dočasné uskladnenie tovaru 
v železničných staniciach podľa § 19 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov“ uzatvorenej 
medzi Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“). Uvedená 
dohoda v plnom znení aj s prílohami je pre potreby verejnosti prístupná na webovom sídle ŽSR. Dohoda je zverejnená 
aj na intranete finančnej správy v časti Colný dohľad/Colné konanie/DUT/predloženie tovaru. 

(62) Dočasné uskladnenie tovaru na určenom mieste v železničnej stanici oznámi deklarant príslušnej pobočke colného 
úradu najneskôr pri podaní vyhlásenia na dočasné uskladnenie tovaru. 
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(63) Keďže legislatíva nestanovuje podmienku poskytnutia záruky pri dočasnom uskladnení tovaru na miestach určených 
colnými orgánmi, poskytnutie záruky sa v takomto prípade nevyžaduje. 

(64) Pred začatím akejkoľvek činnosti v prevádzkovom priestore železničnej stanice je colník povinný sa ohlásiť 
u príslušného oprávneného zamestnanca riadiaceho dopravu na dráhe (výpravca, dispečer) a toho oboznámiť 
s pracovnou činnosťou, ktorú má vykonávať a dohodnúť s ním podmienky jej bezpečného výkonu. Príslušný oprávnený 
zamestnanec riadiaci dopravu na železničnej dráhe poskytne colníkovi všetky informácie pre zachovanie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci z pohľadu železničnej prevádzky.      

 
6. diel Dočasné uskladnenie tovaru v sklade colných úradov 

1. oddiel Všeobecné ustanovenia 

(65) Ak tomu nebránia prevádzkové pomery prípadne iné okolnosti, môže colný úrad na žiadosť deklaranta dočasne 
uskladniť tovar v sklade colného úradu. V uvedených prípadoch sa na dočasné uskladnenie tovaru uplatnia sadzby 
skladného uvedené v odsekoch 72 až 75 tohto nariadenia.  

 
2. oddiel Evidencia uskladneného tovaru, výber a odvod skladného 

(66) Pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu pobočka colného úradu (ďalej len „PCÚ“) primerane využije 
ustanovenia o prvotnej evidencii, skladovej evidencii a zásadách uskladňovania smernice prezidenta finančnej správy 
upravujúcej uskladňovanie tovaru, vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom nadobudnutým v súvislosti 
s colným dohľadom a daňovým dozorom.  

(67) O dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu PCÚ vypracuje v dvoch vyhotoveniach potvrdenie o prevzatí 
tovaru na jeho dočasné uskladnenie v sklade colného úradu (ďalej len „potvrdenie o uskladnení“), ktorého vzor je 
uvedený v prílohe č. 4 tohto nariadenia. Jedno vyhotovenie potvrdenia o uskladnení vydá PCÚ deklarantovi a druhé 
vyhotovenie potvrdenia o uskladnení založí do svojej evidencie na PCÚ. 

(68) PCÚ, ktorá vydala potvrdenie o uskladnení, je povinná zaevidovať predmetný tovar do prvotnej evidencie, viesť prvotnú 
evidenciu a odovzdať dočasne uskladnený tovar do skladu colného úradu v súlade s príslušnými ustanoveniami 
smernice prezidenta finančnej správy upravujúcej uskladňovanie tovaru, vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie 
s tovarom nadobudnutým v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom.  

(69) Riaditeľom colného úradu poverený zamestnanec postupuje pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu 
a jeho evidencii v súlade s ustanoveniami smernice prezidenta finančnej správy upravujúcej uskladňovanie tovaru, 
vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom nadobudnutým v súvislosti s colným dohľadom a daňovým 
dozorom.  

(70) Pri vyskladnení dočasne uskladneného tovaru je deklarant povinný predložiť originál potvrdenia o uskladnení (príloha 
č. 4 tohto nariadenia), ktorý mu PCÚ vydala pri uskladnení tovaru a na základe ktorého mu bude tovar po splnení 
podmienok určených colným úradom a po zaplatení čiastky skladného vydaný. V prípade, ak potvrdenie o uskladnení 
predloží iná osoba ako tá, ktorá je na potvrdení o uskladnení uvedená ako deklarant, colný úrad tovar vydá iba po 
predložení písomného splnomocnenia, ktoré bude vystavené deklarantom uvedeným na predloženom potvrdení a ktoré 
si PCÚ založí k potvrdeniu o uskladnení na PCÚ. 

(71) V prípade úhrady platby skladného v hotovosti vystaví PCÚ príjmový pokladničný doklad z registra príjmov pre evidenciu 
hotovostných a bezhotovostných platieb, ktorý slúži ako doklad o úhrade. 

 

3. oddiel Sadzby skladného 

(72) V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 Colného zákona je pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu povinná 
zaplatiť skladné osoba, ktorá predložila tento tovar colnému úradu. 

(73) V súlade s ustanovením § 23 Colného zákona sa za tovar dočasne uskladnený v sklade colného úradu platí skladné vo 
výške: 

a) 5% z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 16,59 eura, ak uskladnenie tovaru nepresahuje päť dní vrátane 
dňa, v ktorom sa tovar uskladnil, 

b) 10% z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 33,19 eura, ak uskladnenie tovaru presahuje päť dní 
a nepresahuje jeden mesiac; ak uskladnenie tovaru presahuje jeden mesiac, platí sa uvedená suma za každý 
začatý mesiac uskladnenia tovaru.  
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(74) Ak sa v skladoch colného úradu uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za každý 
začatý mesiac vo výške 6,63 eura za každú skladovú položku. 

(75) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. 

 
4. oddiel Dni určujúce začiatok a koniec doby uskladnenia tovaru 

(76) Doby uvedené v odsekoch 73 a 74 tohto nariadenia začínajú plynúť prvým dňom uskladnenia tovaru. 

(77) Doby určené podľa mesiacov uvedené v odsekoch 73 a 74 tohto nariadenia končia dňom, ktorý predchádza dňu, ktorý 
sa svojím číselným označením v mesiaci zhoduje s dňom, v ktorom doba začala plynúť. 

(78) Colné úrady budú vyberať skladné za obdobie, počas ktorého bol tovar fyzicky uskladnený. Posledným dňom určujúcim 
koniec doby uskladnenia je deň vyskladnenia tovaru. 

 
7. diel Evidencia dočasne uskladneného tovaru vedená pobočkou colného úradu 

(79) Evidencia dočasne uskladneného tovaru je vedená chronologicky, zvlášť za každý colný úrad, na intranete finančnej 
správy v záložke „Úrady/Colný úrad (sídlo príslušného colného úradu)/Predbežné colné vyhlásenia“. Videonávod 
v súvislosti s evidovaním dočasne uskladneného tovaru v APV Predbežné colné vyhlásenia je prístupný na intranete 
finančnej správy v záložke „Dane a clá/Colný dohľad/Colné konanie/DUT/Predloženie tovaru“. 

(80) Ustanovenie odseku 79 tohto nariadenia sa neuplatňujú v prípadoch dočasne uskladneného tovaru na železničných 
hraničných priechodoch, kedy je evidencia dočasne uskladneného tovaru vedená v APV TALON. Na PCÚ Pošta je 
možné akceptovať ako evidenciu dočasne uskladneného tovaru skladovú evidenciu príslušného Medzinárodného 
výmenného strediska Slovenskej pošty, a. s.. Do APV Predbežné colné vyhlásenia nie je taktiež potrebné evidovať 
prípady, kedy dočasné uskladnenie tovaru zabezpečuje držiteľ povolenia statusu schváleného príjemcu podľa čl. 233 
ods. 4 písm. b) Colného kódexu Únie. 

(81) Oddelenia organizačné colných úradov, prípadne iné organizačné útvary určené na základe organizačnej štruktúry 
colných úradov, budú v rámci plnenia úloh v oblasti vnútornej kontrolnej činnosti vykonávať kontrolu vedenia evidencie 
dočasne uskladneného tovaru. 

 
8. diel Spoločné ustanovenia 

(82) Na základe ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) Colného zákona colný úrad zaistí dočasne uskladnený tovar, ak nebol 
tovar prepustený do colného režimu alebo spätne vyvezený v lehote uvedenej v odseku 10 tohto nariadenia alebo nebol 
tovar navrhnutý na prepustenie do colného režimu v lehote uvedenej v odseku 57 tohto nariadenia. 

(83) Ak vlastník tovaru alebo veci, prípadne osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať v lehote určenej 
colným úradom, neodstráni dôvody, ktoré viedli k zaisteniu tovaru alebo veci podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) 
Colného zákona, colný úrad vydá v súlade s ustanovením § 65 ods. 1 Colného zákona rozhodnutie o zhabaní alebo 
prepadnutí tovaru alebo veci v prospech štátu.  

(84) Ak z nejakého dôvodu nie je možné ponechať tovar v dočasnom uskladnení, colný úrad prijme bezodkladne všetky 
nevyhnutné opatrenia, aby upravil jeho postavenie vrátane jeho zhabania prípadne prenechania v prospech štátu 
a následného predaja alebo zničenia v súlade s ustanovením čl. 197, 198 a 199 Colného kódexu Únie (čl. 147 ods. 4 
Colného kódexu Únie). 

(85) Pri predaji a zničení tovaru postupuje colný úrad v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice prezidenta finančnej 
správy upravujúcej uskladňovanie tovaru, vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom nadobudnutým 
v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom.  

(86) Colný úrad v rozsahu minimálne jedenkrát za kalendárny rok vykoná u držiteľov povolení na prevádzku priestorov na 
dočasné uskladnenie a u držiteľov schváleného miesta na dočasné uskladnenie tovaru kontrolu dodržiavania podmienok 
stanovených v povolení. Kontrola tovaru v zmysle čl. 140 ods. 2 Colného kódexu Únie týmto nie je dotknutá. 
O výsledkoch kontroly bude spracovaný záznam, prípadne protokol, ktorý bude prílohou spisu vydaného povolenia.                                                                                                                                            

 
9. diel Zrušovacie a záverečné ustanovenia  

(87) Zrušujú sa  
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a) nariadenie prezidenta finančnej správy č. 36/2016 upravujúce postup colných úradov pri dočasnom uskladnení 
tovaru v skladoch colných úradov, a  

b) rozkaz generálneho riaditeľa sekcie colnej finančného riaditeľstva SR č. 71/2017 o vedení evidencie dočasne 
uskladneného tovaru.  

(88) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019. 
 
 

V Bratislave 14. decembra 2018 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Lenka Wittenbergerová 
                                                                                                                   prezidentka finančnej správy 


