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                                                            Oznámenie  
o nadobudnutí platnosti Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurskou 

republikou od 21. novembra 2019   
 

doplnenie a aktualizácia k 03.02.2023 
 
         Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru nadobudnutie platnosti Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou  a Singapurskou republikou podpísanej 19. októbra 2018 v Bruseli a uverejnenej 
v Úradnom vestníku EÚ L 294, 14.11.2019 (ďalej len „Dohoda“) od 21. novembra 2019.  
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody  bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 293, 14.11.2019. 
 

V súlade s článkom 2.6 ods. 1 Dohody 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 „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce, ktorý je súčasťou Dohody (str. 659).  
 
Na základe týchto pravidiel sa preferenčné sadzobné zaobchádzanie na tovar pôvodom v: 
 

 Európskej únii pri dovoze do Singapuru  

 Singapure pri dovoze do Európskej únie 

poskytne po predložení vyhlásenia o pôvode (buď na faktúre alebo na akomkoľvek inom obchodnom doklade, 
ktorý opisuje výrobok s pôvodom dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné identifikovať). Znenie vyhlásenia o pôvode 
je uvedené v prílohe E Protokolu 1. Platnosť vyhlásenia o pôvode je 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia vo vyvážajúcej 
zmluvnej strane.  
 
 Pri dovoze tovaru s pôvodom v Singapure do Európskej únie sa do vyhlásenia o pôvode uvádza jedinečné číslo 
subjektu – Unique Entity Number (UEN) a toto vyhlásenie musí byť vlastnoručne podpísané vývozcom. Povinnosť uvádzať 
UEN sa vzťahuje na všetky vyhlásenia o pôvode vystavené singapurskými vývozcami, bez ohľadu na hodnotu zásielky. 
 
 Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Singapuru s cieľom uplatnenia tam platných preferenčných 
sadzobných opatrení vyhotoví vyhlásenie o pôvode vývozca v súlade s ustanoveniami článku 17 Protokolu 1. V prípade 
zásielok s celkovou hodnotou nepresahujúcou 6 000 EUR môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť akýkoľvek vývozca, 
pričom toto vyhlásenie musí vývozca vlastnoručne podpísať. V prípade zásielok s celkovou hodnotou nad 6 000 EUR 
môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť len schválený vývozca v zmysle článku 18 Protokolu 1 (viď aj ustanovenia článku 
67 aktuálneho konsolidovaného znenia Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 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 ), pričom toto vyhlásenie nemusí byť schváleným vývozcom 
podpísané za dodržania podmienok uvedených v článku 17 ods. 5 Protokolu 1.  
 
 Vývozca, ktorý vyhotovuje vyhlásenie o pôvode, uchováva kópiu tohto vyhlásenia o pôvode, ako aj doklady 
uvedené v článku 17 ods. 3 Protokolu 1 aspoň 3 roky.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1114(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1114(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=LEGISLATION&DTS_SUBDOM=LEGISLATION&DTS_DOM=EU_LAW&lang=sk&type=advanced&qid=1675415007271&DTN=2447


 
 
Zmeny Protokolu 1 na základe Rozhodnutia Výboru pre clá Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou 

a Singapurskou republikou č. 01/2022 platné od 1. januára 2023: 
 

Vzhľadom na to, že obe zmluvné strany uplatňujú systém registrovaných vývozcov, pomenovanie dôkazu o 
pôvode bolo zmenené z „vyhlásenie o pôvode“ na „potvrdenie o pôvode“. 

 
V snahe uľahčiť obchod a znížiť administratívne zaťaženie vyplývajúce z využívania colných preferencií sa 

zmluvné strany dohodli, že potvrdenia o pôvode nemusia byť vlastnoručne podpísané.  
 
Vývozcovia v Európskej únii prechádzajú na systém registrovaných vývozcov (ďalej len „systém REX“). Od 

1. januára 2023 teda namiesto „vyhlásení o pôvode“ vyhotovujú „potvrdenia o pôvode“. Pre zásielky s hodnotou do 
6 000 EUR môže takéto potvrdenie vyhotoviť akýkoľvek vývozca, pri zásielkach nad 6 000 EUR len registrovaný vývozca.  

 
 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.  
 

Singapur bude počas prechodného obdobia (do 31. marca 2023) naďalej uznávať aj vyhlásenia o pôvode 
vyhotovené vývozcami v Európskej únii v súlade s ustanoveniami článkov 17 a 18 Protokolu 1 platnými pred dátumom 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.  
  
 Vývozcovia v Singapure vyhotovujú potvrdenia o pôvode, v ktorých aj naďalej uvádzajú jedinečné číslo subjektu 
– Unique Entity Number (UEN).  
 
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
          Centrum komunikácie a podpory  

         Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
         Február 2020 
         Február 2023 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0202&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0202&from=EN
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/REX

