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Oznámenie  
o začatí vykonávania Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamskou 

socialistickou republikou od 1. augusta 2020   
 

doplnenie a aktualizácia k 14.12.2022 
 
         Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru začatie vykonávania Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou  a Vietnamskou socialistickou republikou (ďalej len „Vietnam“) podpísanej 30. júna 
2019 a uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ L 186, 12.06.2020 (ďalej len „Dohoda EVFTA“) od 1. augusta 2020.  
 
Oznámenie o dátume nadobudnutí platnosti Dohody EVFTA  bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 207, 30.06.2020. 
 

V súlade s článkom 2.7 ods. 1 Dohody EVFTA každá zmluvná strana zníži alebo odstráni clá na dovezený tovar 
s pôvodom v druhej zmluvnej strane v súlade so zoznamami uvedenými v prílohe 2-A. Výraz „s pôvodom“ znamená pôvod 
tovaru určený v súlade s pravidlami pôvodu a inými požiadavkami stanovenými v Protokole 1 týkajúcom sa vymedzenia 
pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (ďalej len „protokol 1 k EVFTA“), ktorý je súčasťou 
Dohody EVFTA (str. 1319).  

 
Na základe týchto pravidiel sa preferenčné sadzobné zaobchádzanie uplatní na tovar s pôvodom: 

 
 v Európskej únii pri dovoze do Vietnamu,  

 vo Vietname pri dovoze do Európskej únie. 

Podľa ustanovení čl. 15 ods. 2 protokolu 1 k EVFTA sa na výrobky s pôvodom vo Vietname dovezené do Európskej 
únie vzťahuje Dohoda EVFTA, ak je predložený niektorý z týchto dôkazov o preferenčnom pôvode:  
  

 sprievodné osvedčenie EUR.1 vyhotovené v súlade s článkami 16 až 18 protokolu 1 k EVFTA;  

 vyhlásenie o pôvode vyhotovené v súlade s článkom 19 protokolu 1 k EVFTA akýmkoľvek vývozcom v prípade 
zásielok, ktorých celková hodnota nepresiahne 6 000 EUR.;  

 
Vyhlásenie o pôvode, ktorého znenie je uvedené v prílohe VI k protokolu 1 k EVFTA (str. 1378 Dohody EVFTA) sa 

vyhotovuje buď na faktúre, dodacom liste alebo na akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobok 
s pôvodom dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné identifikovať, pričom sa použije jedno z jazykových znení 
uvedených v príslušnej prílohe. Platnosť vyhlásenia o pôvode je 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia vo vyvážajúcej 
zmluvnej strane.  

 
Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Vietnamu sa na tento vzťahujú výhody Dohody EVFTA po 

predložení potvrdenia o pôvode a to v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. c) protokolu 1 k EVFTA.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0630(01)&from=EN


Dôkazy o preferenčnom pôvode v Európskej únií uvedené v článku 15 ods. 1 písm. a) a písm. b) sa v Európskej únii 
používať nebudú. Toto rozhodnutie oznámila Európska únia Vietnamu 8. apríla 2020 a rovnako o tom informovala svojich 
vývozcov v Oznámení pre vývozcov zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ C  196, 11.06.2020.  
 

Ako sa ustanovuje v článku 19 ods. 6 protokolu 1 k EVFTA, podmienky na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode uvedené 
v odsekoch 1 až 5 tohto článku sa uplatňujú aj na potvrdenia o pôvode. Potvrdenia o pôvode môžu byť vystavené:  

 
 akýmkoľvek vývozcom v prípade tovaru, ktorého celková hodnota nepresiahne 6 000 EUR (toto potvrdenie musí 

byť vlastnoručne podpísané) 

 vývozcom registrovaným v elektronickej databáze „systém REX“ v súlade s ustanoveniami čl. 68 Vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 (konsolidované znenie k 01.01.2020).  

Finančné riaditeľstvo SR týmto dáva do pozornosti informácie k systému registrovaných vývozcov (REX) zverejnené 
na webovom sídle finančnej správy, kde je okrem iného možné nájsť aj formulár žiadosti o status registrovaného vývozcu, 
pokyny na jej vyplnenie ako aj adresu povereného orgánu vykonávajúceho registráciu, ktorému sa táto podpísaná žiadosť 
doručí.  
 
 

Dohodou EVFTA nie sú dotknuté pravidlá využívania systému všeobecných colných preferencií (ďalej len „systém 
VSP“), kde Vietnam je zvýhodnenou krajinou daného systému. Výhody z tohto systému (zavedeného nariadením EÚ č. 
978/2012 v platnom znení) môže Vietnam využívať ako alternatívu k vyššie uvedeným preferenčným zvýhodneniam 
v rámci Dohody EVFTA do 31. decembra 2022. V prípade systému VSP naďalej platí, že dôkazom o pôvode ostáva 
potvrdenie o pôvode vystavené vo Vietname v rámci systému registrovaných vývozcov (systém REX). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0611(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20200101&qid=1592747749609&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20200101&qid=1592747749609&from=SK
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/REX

