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 Úvod 

 
(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup colných úradov pri prepúšťaní tovaru do colného režimu 

dočasné použitie, vývoz, prepustenie do voľného obehu a tranzit a spätný vývoz z colného územia 
Európskej únie (ďalej len „Únia“) na podklade karnetu ATA. 

 
1. oddiel Vymedzenie pojmov 

 
(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) medzinárodnou zmluvou Colný dohovor o karnete A. T. A. na dočasný dovoz tovaru (ďalej len 
„Dohovor ATA“) a Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (ďalej len „Istanbulský 
dohovor“), 

b) karnetom ATA písomné colné vyhlásenie podľa medzinárodných zmlúv na prepustenie tovaru do 
navrhovaného colného režimu (dočasné použitie, vývoz, tranzit, prepustenie do voľného obehu) 
alebo na spätný vývoz, slúžiaci  zároveň ako záručný doklad podľa medzinárodnej zmluvy; vzor 
karnetu ATA je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia, 
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c) vstupným colným úradom colný úrad, cez ktorý tovar sprevádzaný karnetom ATA vstupuje na colné 
územie Únie, 

d) colným úradom dočasného použitia colný úrad, ktorý tovar na podklade karnetu ATA prepustil do 
colného režimu dočasné použitie, 

e) colným úradom spätného vývozu colný úrad, ktorému je predložený tovar so žiadosťou o ukončenie 
colného režimu dočasné použitie, podanej na podklade karnetu ATA a ktorým sa vykonáva spätný 
vývoz z colného územia Únie, 

f) colným úradom spätného dovozu colný úrad, ktorému je predložený tovar v rámci spätného dovozu 
na colné územie Únie zároveň s návrhom na prepustenie tovaru do colného režimu prepustenie do 
voľného obehu na podklade karnetu ATA, 

g) colným úradom vývozu colný úrad, ktorý prepustil tovar do colného režimu vývoz na podklade 
karnetu ATA, 

h) výstupným colným úradom colný úrad, cez ktorý vystupuje tovar, ktorý je určený na spätný vývoz 
alebo ktorý bol prepustený do colného režimu vývoz na podklade karnetu ATA z colného územia 
Únie, 

i) colným úradom odoslania colný úrad, ktorý prepustil tovar do colného režimu tranzit, 
j) colným úradom určenia colný úrad, ktorý colný režim tranzit ukončuje, 
k) tovarom Únie tovar, tak ako je definovaný v článku 5 ods. 23 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný 
kódex“),  

l) colným územím Únie územie uvedené v článku 4 Colného kódexu, 
m) tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, iný, ako tovar uvedený v písmene k), 
n) zmluvnou stranou štát alebo colná alebo hospodárska únia, ktoré sú zmluvnou stranou 

medzinárodnej zmluvy (zoznam krajín, ktoré vydávajú a akceptujú karnety ATA je uvedený na 
internetovej stránke Svetovej colnej organizácie,1 resp. je možné informovať sa na niektorom 
z pracovísk Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory), 

o) treťou krajinou územie, ktoré nie je zahrnuté v písmene l), 
p) colným dlhom a inými platbami dovozné clo, spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty, 
q) medzinárodným záručným reťazcom za karnety ATA systém záruky, ktorý zabezpečuje 

medzinárodná organizácia WATAC (ICC-WCF), ku ktorej sú pridružené záručné združenia (NGO), 
r) colnými predpismi Únie predpisy uvedené v článku 5 ods. 2 Colného kódexu. 

(3) Prepúšťanie tovaru do colného režimu na podklade karnetu ATA je upravené Dohovorom ATA, resp. 
Istanbulským dohovorom a colnými predpismi Únie. 

 
(4) Karnet ATA je jednotný medzinárodný colný doklad, ktorý umožňuje prepustenie tovaru do colného režimu 

dočasné použitie, vývoz, prepustenie do voľného obehu a tranzit a uskutočniť spätný vývoz z colného 
územia Únie s oslobodením od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze tovaru, bez nutnosti 
použitia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín a primerane poskytuje 
záruku na colný dlh a iné platby. 

 
(5) Vystavujúcim a záručným združením pre karnety ATA v Slovenskej republike je Slovenská obchodná 

a priemyselná komora (ďalej len „SOPK“), ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky 
autorizovanou záručnou organizáciou pre karnety ATA v Slovenskej republike od 1. januára 1993. Karnet 
ATA je neplatný bez vyznačenia oficiálneho sériového čísla (kódu) SOPK, doby platnosti, dátumu 
vystavenia, pečiatky vydávajúcej kancelárie SOPK a podpisu jej oprávneného pracovníka. 

 

1 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx 
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(6) Karnet ATA sa skladá  z 
a) obalu zelenej farby, 
b) párových útržkových listov bielej farby určených pre dovoz a spätný vývoz tovaru, 
c) párových útržkových listov žltej farby určených pre vývoz a spätný dovoz tovaru, 
d) párových útržkových listov modrej farby určených pre tranzit tovaru, 
e) kmeňového listu bielej farby určeného pre dovoz a spätný vývoz tovaru (zvisle pozdĺž ľavého okraja 

listu je poznámka „For use by customs of country/customs territory of temporary importation“ - 
Vyhradené pre colné orgány krajiny/colného územia dočasného dovozu), 

f) kmeňového listu žltej farby určeného pre vývoz a spätný dovoz (zvisle pozdĺž ľavého okraja listu je 
poznámka „For use by customs of country/customs territory of temporary exportation“ - Vyhradené 
pre colné orgány krajiny/colného územia dočasného vývozu), 

g) kmeňového listu modrej farby určeného pre tranzit tovaru (zvisle pozdĺž ľavého okraja listu je 
poznámka „For use by customs of country/customs territory of transit“ – Vyhradené pre colné orgány 
krajiny/colného územia tranzitu), 

h) niekoľkých dodatočných listov všetkých farieb, 
 
pričom kmeňové listy po potvrdení colným úradom ostávajú súčasťou karnetu ATA a útržkové listy si colný 
úrad ponecháva pre svoju potrebu v príslušnej evidencii. 

 
(7) Karnet ATA má medzinárodne dohodnutú jednotnú formu (formát A4) a predtlač textu je povinne 

v anglickom a francúzskom jazyku a tiež v národnom jazyku krajiny vystavenia karnetu ATA. 
(8) Na karnet ATA možno prepustiť do colného režimu dočasné použitie len taký tovar, ktorý bude späť 

vyvezený v rovnakom stave ako bol dovezený do krajiny určenia, s výnimkou jeho bežného opotrebovania 
v dôsledku jeho používania. Tovar určený na spracovanie, prepracovanie alebo opravu sa nemôže 
dovážať na podklade karnetu ATA. 

(9) Platnosť karnetu ATA nemôže presiahnuť lehotu jedného roka odo dňa vydania. 
(10) Lehota na spätný vývoz tovaru nesmie prekročiť dobu platnosti karnetu ATA. 
 
 

2. oddiel Prepúšťanie tovaru do colného režimu dočasné použitie na podklade karnetu ATA 
 
(11) V zmysle článku  163 ods. 5 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 (ďalej len „delegované nariadenie“), 
sa považuje predloženie karnetu ATA, na základe ktorého má byť tovar prepustený do colného režimu 
dočasné použitie, za podanie žiadosti o povolenie colného režimu. Žiadosť o povolenie na použitie 
colného režimu dočasné použitie sa podáva na mieste, kde sa tovar predloží a navrhne do colného režimu 
dočasné použitie. 

(12) Colný úrad prijme karnet ATA, ak sú splnené nasledovné podmienky: 
a) karnet vydala zmluvná strana Dohovoru ATA alebo Istanbulského dohovoru a potvrdilo a zaručilo sa 

zaň združenie, ktoré je súčasťou záručného reťazca (zoznam záručných združení je uvedený na 
poslednej strane obalového listu karnetu ATA),  

b) karnet sa týka tovaru a spôsobov použitia podľa dohovoru, na základe ktorého bol vydaný, 
c) karnet je osvedčený colnými orgánmi (v odseku H prvej strany obalového listu je potvrdený colným 

úradom vývozu), 
d) karnet je platný na celom colnom území Únie. 

 
(13) Na prepustenie tovaru do colného režimu dočasné použitie sú určené biele listy karnetu ATA 

(DOVOZ/IMPORTATION/IMPORTATION). 
 
(14) Pri prepúšťaní tovaru do colného režimu dočasné použitie colník 
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a) skontroluje úplnosť a správnosť údajov uvedených v odsekoch A až G útržkového listu, 
b)   v odseku H a)  dovozného útržkového listu vyplní čísla jednotlivých položiek, rovnako postupuje aj 

v odseku 1 kmeňového listu, 
c) v odseku H b) útržkového listu a v odseku 2 kmeňového listu karnetu stanoví lehotu, v ktorej musí byť 

režim dočasné použitie skončený a tovar musí byť vyvezený späť (lehota nesmie prekročiť dátum 
platnosti karnetu ATA), 

d) v odseku H c) útržkového listu a odseku 3 kmeňového listu uvedie číslo, pod ktorým bolo prepustenie 
do colného režimu dočasné použitie zaregistrované, 

e) v odseku H d) útržkového listu a v odsekoch 5, 6 a 7 kmeňového listu uvedie názov pobočky colného 
úradu, miesto a dátum, 

f) správnosť a úplnosť údajov potvrdí odtlačkom služobnej pečiatky a vlastnoručným podpisom v odseku 
H útržkového listu a v odseku 8 kmeňového listu, 

g) ponechá si dovozný útržkový list v evidencii, 
h) v odseku H e) útržkového listu pre spätný vývoz tovaru (SPÄTNÝ VÝVOZ 

TOVARU/REEXPORTATION/REEXPORTATION) uvedie číslo a názov colného úradu, ktorý prepustil 
tovar do colného režimu dočasné použitie (napr. SK-526700 Bratislava Jonáša). 

 
(15) V prípade, že má byť tovar, ktorý bol prepustený do colného režimu dočasné použitie na podklade karnetu 

ATA  použitý na viacerých miestach colného územia Únie, colný úrad do odseku 4 dovozného kmeňového 
listu (Iné údaje) a do odseku H d) dovozného útržkového listu karnetu ATA uvedie názvy všetkých miest 
(štát a mesto), na ktorých sa bude tovar počas trvania režimu dočasné použitie nachádzať. Uvedením 
všetkých miest, na ktorých by sa mal tovar nachádzať po vstupe na colné územie Únie umožňuje 
držiteľovi karnetu  používať tovar aj na týchto miestach. 

 
3. oddiel Spätný vývoz tovaru 

 
(16) Pri ukončovaní colného režimu dočasné použitie a pri spätnom vývoze colník použije biele listy karnetu 

ATA (SPÄTNÝ VÝVOZ/REEXPORTATION/REEXPORTATION) a postupuje nasledovne: 
a) skontroluje úplnosť a správnosť údajov uvedených v odsekoch A až G útržkového listu karnetu, 
b) primerane vyplní údaje v odseku H útržkového listu a v odsekoch 1 až 7 kmeňového listu, 
c) v odseku 8 kmeňového listu a v odseku H útržkového listu potvrdí úplnosť a správnosť údajov 

odtlačkom služobnej pečiatky a vlastnoručným podpisom, 
d) ak ide o colný úrad, ktorý prepúšťal tovar do colného režimu dočasné použitie, založí útržkový list do 

evidencie, 
e) ak nejde o colný úrad, ktorý prepúšťal tovar do colného režimu dočasné použitie, preverí, či je 

v odseku H e) útržkového listu uvedený colný úrad, ktorému má byť útržkový list zaslaný späť; 
v prípade, že colný úrad uvedený nie je, colník ho dopíše na základe kmeňového listu určeného pre 
dovoz, 

f) vyhotoví fotokópiu útržkového listu určeného pre spätný vývoz, úradne ju overí, založí do evidencie 
a originál útržkového listu bezodkladne pošle colnému úradu uvedenému v odseku H e). 

 
(17) V prípade, že je colný režim dočasné použitie ukončený colným úradom, ktorý zároveň nie je výstupným 

colným úradom, je možné colný režim ukončiť colným úradom dočasného použitia a tovar prepustiť do 
colného režimu tranzit k colnému úradu výstupu za predpokladu, že karnet ATA obsahuje listy určené na 
tranzit. V opačnom prípade bude colný režim dočasné použitie ukončený iným colným úradom ako colným 
úradom dočasného použitia (napr. colným úradom výstupu), t. z. tovar spolu s karnetom ATA bude 
predložený colnému úradu výstupu, ktorý colný režim dočasné použitie ukončí. 

 
(18) Tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie colným úradom nachádzajúcim sa na colnom 

území Únie môže byť vyvezený späť v jednej alebo vo viacerých zásielkach. Spätný vývoz tovaru vo 
viacerých zásielkach je možný iba za predpokladu, že karnet ATA obsahuje dostatočný počet listov 
určených na spätný vývoz. V prípade nedostatku listov určených na spätný vývoz môže držiteľ karnetu 
ATA alebo jeho splnomocnený zástupca požiadať niektorú z vystavujúcich regionálnych komôr SOPK, 
ktorá karnety ATA na základe povolenia vystavuje, o dostatočný počet listov a ich vloženie do karnetu.  
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4. oddiel Iné spôsoby ukončenia colného režimu dočasné použitie pri tovare, ktorý bol dovezený 
na podklade karnetu ATA 

 
(19) Colný režim dočasné použitie pri tovare, ktorý bol dovezený na podklade karnetu ATA, môže byť 

ukončený aj iným spôsobom ako je spätný vývoz. Colný úrad, v ktorého pôsobnosti sa tovar v colnom 
režime dočasné použitie nachádza, môže colný režim dočasné použitie ukončiť 
a)  prepustením tovaru do iného colného režimu (napr. prepustenie do voľného obehu), 
b) zničením tovaru pod colným dohľadom alebo jeho prenechaním v prospech štátu. 

 
(20) Colnému úradu, v ktorého pôsobnosti sa tovar nachádza, musí byť spolu s návrhom na prepustenie do 

colného režimu (napr. písomné colné vyhlásenie) a karnetom ATA, na podklade ktorého bol tovar 
prepustený do colného režimu dočasné použitie, predložený aj predmetný tovar. 

(21) V súhrnnom zozname na útržkovom liste karnetu ATA určeného na spätný vývoz colník uvedie 
k príslušnej  položke číslo rozhodnutia, na základe ktorého bol tovar prepustený do colného režimu (napr. 
číslo colného vyhlásenia). Tiež je potrebné tento záznam urobiť v odseku 2 kmeňového listu karnetu ATA 
určeného pre spätný vývoz. 

(22) V prípade, že je tovar zničený pod colným dohľadom, postupuje colný úrad v súlade s článkami 197 a 198 
Colného kódexu a článkom 248 vykonávacieho nariadenia. 

 
 

5. oddiel Vývoz tovaru na podklade karnetu ATA 
 
(23) Na prepustenie tovaru do colného režimu vývoz sú určené žlté listy karnetu ATA 

(VÝVOZ/EXPORTATION/EXPORTATION). 
 
(24) Colný úrad prijme karnet ATA, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

a)  bol vydaný v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru ATA alebo Istanbulského dohovoru, 
 b)  potvrdilo (v odseku I na prvej strane predného obalového listu karnetu ATA) a zaručilo sa zaň 

združenie usadené v Únii, ktoré je súčasťou záručného reťazca.  
(25) Karnet ATA sa nesmie používať ako vývozné vyhlásenie v súvislosti s tovarom Únie, ak: 

a) tento tovar podlieha vývozným formalitám na účely udelenia vývoznej náhrady v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky  

b) ak sa na tento tovar, ktorý bol súčasťou intervenčných zásob, vzťahujú opatrenia kontroly, pokiaľ ide 
o použitie alebo miesto určenia, a podrobil sa colným formalitám pri vývoze na územia mimo colného 
územia Únie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, 

c) v prípade tohto tovaru vzniká nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla pod podmienkou, že 
sa vyváža z colného územia Únie, 

d) sa tento tovar prepravuje v rámci režimu pozastavenia dane na území Únie podľa smernice 
2008/118/ES s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia článku 30 uvedenej smernice. 

 (26) Pri prepúšťaní tovaru Únie do colného režimu vývoz colník  
a) overí informácie uvedené v odsekoch A až G útržkového listu v porovnaní s tovarom, na ktorý sa 

karnet ATA vzťahuje, 
 b) na prvej strane predného zeleného obalového listu karnetu ATA vyplní odsek H „Potvrdenie colných 

orgánov“ a úplnosť a správnosť údajov potvrdí služobnou pečiatkou a vlastnoručným podpisom, 
 c) vyplní odsek H útržkového listu, pričom v odseku H b) uvedie lehotu na spätný dovoz tovaru 

(stanovená lehota nesmie presiahnuť dátum platnosti karnetu ATA) a v odseku H  c) uvedie evidenčné 
číslo, pod ktorým colný úrad predmetný vývoz tovaru na podklade karnetu ATA zaevidoval, 

   d) primerane vyplní údaje vo vývoznom kmeňovom liste, pričom v odseku 3 (Iné údaje) uvedie evidenčné 
číslo, pod ktorým colný úrad predmetný vývoz tovaru na podklade karnetu ATA zaevidoval; v prípade, 
že colný úrad vývozu nie je zároveň aj výstupným colným úradom, colník vyplní iba odseky 1 až 6, 
odsek 7 (podpis a pečiatka) potvrdí výstupný colný úrad, 
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 e) ponechá  si vývozný útržkový list vo svojej evidencii, 
 f) v odseku H b) útržkového listu pre spätný dovoz (DOVOZ/REIMPORTATION/REIMPORTATION) 

uvedie názov a adresu colného úradu vývozu. 
 

6. oddiel Spätný dovoz tovaru 
 
(27) Ak bol tovar Únie prepustený do colného režimu vývoz a dočasne vyvezený na podklade karnetu ATA 

podľa odsekov 23 až 26 tohto nariadenia, môže byť tento tovar na podklade tohto dokladu dovezený späť 
na colné územie Únie a prepustený do colného režimu prepustenie do voľného obehu. 

(28) Pri spätnom dovoze tovaru Únie na podklade karnetu ATA colník použije žlté listy (SPÄTNÝ 
DOVOZ/REIMPORTATION/REIMPORTATON) a postupuje nasledovne 
a) overí úplnosť a správnosť údajov uvedených  v odsekoch A až G útržkového listu, 
b) vyplní odsek H útržkového listu a tiež primerane vyplní údaje v kmeňovom liste, 
c) v odseku 6 kmeňového listu a v odseku H útržkového listu úplnosť a správnosť údajov potvrdí 

odtlačkom služobnej pečiatky a vlastnoručným podpisom, 
d) ponechá si útržkový list vo svojej evidencii. 
V prípade, že colný úrad, ktorý prepúšťa späť dovážaný tovar Únie do colného režimu prepustenie do 
voľného obehu, nie je colným úradom, ktorý prepúšťal tovar do colného režimu vývoz, colník vyhotoví pre 
vlastnú evidenciu overenú fotokópiu útržkového listu a originál útržkového listu bezodkladne zašle 
colnému úradu uvedenému v odseku H b) útržkového listu.  

(29) Ak je tovar Únie, ktorý bol vyvezený na podklade karnetu ATA dovezený späť na colné územie Únie za 
účelom jeho prepustenia do colného režimu prepustenie do voľného obehu, po uplynutí lehoty platnosti 
karnetu ATA, colný úrad tento tovar prijme ako vrátený tovar podľa čl. 203 Colného kódexu v rámci 
obmedzení ustanovených v tomto článku. 

(30) Colný úrad spätného dovozu pri prepúšťaní tovaru Únie do colného režimu prepustenie do voľného obehu 
za podmienok uvedených v odseku 25 tohto nariadenia uvedie do odseku 2 kmeňového listu určeného pre 
spätný dovoz a do odseku H c) útržkového listu určeného pre spätný dovoz karnetu ATA poznámku „tovar 
dovezený späť po uplynutí platnosti karnetu ATA a prepustený do colného režimu prepustenie do voľného 
obehu podľa čl. 203 nariadenia EP a Rady č. 952/2013“. V prípade nedodržania podmienok ustanovených 
v čl. 203 Colného kódexu colný úrad postupuje v zmysle platných colných predpisov a vymeria colný dlh 
a iné platby. 

(31)  Ak nie je tovar, ktorý bol dočasne vyvezený na podklade karnetu ATA dovezený späť na colné územie 
Únie, musí byť dodatočne predložené na colnom úrade, kde bol tovar prepustený do colného režimu 
vývoz, colné vyhlásenie na prepustenie tohto tovaru do colného režimu vývoz.  

(32) Dodatočné predloženie a prijatie vývozného colného vyhlásenia sa vykonáva v súlade s ustanovením     
čl. 337 vykonávacieho nariadenia spolu s karnetom ATA. Ako dátum výstupu tovaru uvedie colný úrad, 
ktorý tovar do colného režimu vývoz na podklade karnetu ATA prepustil, dátum skutočného výstupu tovaru 
z colného územia Únie uvedený v odseku 7 kmeňového listu určeného pre vývoz karnetu ATA. 

(33) Colník v zmysle druhého odseku čl. 337 vykonávacieho nariadenia uvedie do odseku H e) vývozného 
útržkového listu a do odseku 3 vývozného kmeňového listu karnetu ATA položky tovaru, ktoré nebudú 
dovezené späť a uvedie pri nich evidenčné číslo vývozného colného vyhlásenia (JCD). 

(34)  Na základe vyhlásenia uvedeného v odseku F útržkového listu karnetu ATA určeného pre spätný dovoz 
uvedie colník do odseku 2 kmeňového listu karnetu ATA určeného pre spätný dovoz položky tovaru, ktoré 
nebudú dovezené späť a evidenčné číslo vývozného colného vyhlásenia (JCD). Rovnako aj v súhrnnom 
zozname útržkového listu karnetu ATA určeného pre spätný dovoz vyčiarkne položky, ktoré nebudú 
dovezené späť a uvedie pri nich evidenčné číslo vývozného colného vyhlásenia (JCD). Všetky uvedené 
zmeny potvrdí odtlačkom služobnej pečiatky a vlastnoručným podpisom. 

(35) Ak bol tovar Únie prepustený do colného režimu vývoz a dočasne vyvezený na podklade karnetu ATA 
podľa odsekov 23 až 26 tohto nariadenia a bol takto vyvezený tovar na podklade tohto dokladu následne 
dovezený späť na územie Únie cez vstupný colný úrad v inom členskom štáte a tento colný úrad neodošle 
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originál útržkového listu uvedenému v odseku H b) útržkového listu, čo môže mať za následok, že karnet 
ATA nebude ukončený v lehote jeho platnosti, bude uplatnený nasledovný postup: 

 a)  colný úrad vývozu, ktorý má predmetný karnet ATA v evidencii (má v evidencii príslušný vývozný žltý 
útržkový list), požaduje od držiteľa karnetu ATA preukázanie jeho riadneho ukončenia, 

 b) na základe tejto žiadosti colný úrad, ktorý má predmetný karnet ATA v evidencii, akceptuje ako dôkaz 
riadneho ukončenia karnetu ATA overenú fotokópiu kmeňového listu určeného na spätný dovoz 
vystavenú SOPK, na ktorom je vyznačené riadne ukončenie karnetu ATA vstupným colným úradom 
v inom členskom štáte. 

 
7. oddiel Tranzit na podklade karnetu ATA 

(36) Na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit sú určené modré listy karnetu ATA 
(TRANZIT/TRANSIT/TRANSIT). Na evidenciu modrého listu karnetu ATA slúži APV ISST NCTS. Postup 
colného úradu odoslania pri evidencii karnetu ATA je uvedený v bode V. prílohy č. 1 Informácie – 
„Zahájenie prevádzky nového informačného systému pre evidenciu režimu tranzit v systéme NCTS“. 

(37) Na podklade karnetu ATA môže byť tovar prepustený do colného režimu tranzit iba vtedy, ak karnet ATA 
obsahuje aspoň jeden pár listov určených pre tranzit. Pokiaľ karnet ATA neobsahuje listy určené pre 
tranzit, colný úrad neprepustí tovar do colného režimu tranzit na podklade karnetu ATA. Colný úrad  môže  
tovar prepustiť do colného režimu tranzit na podklade iného colného vyhlásenia, ale je nutné zabezpečiť 
colný dlh a iné platby. 

(38) Do colného režimu tranzit na podklade karnetu ATA colný úrad prepustí tovar v prípade, ak vstupný colný 
úrad vzhľadom na povahu a množstvo tovaru nemôže vykonať colnú kontrolu pri vstupe tovaru na colné 
územie Únie (nie je možné vykonať kontrolu plnenia podmienok, ktorými je prepustenie do colného režimu 
dočasné použitie podmienené), alebo je tovar cez územie Únie iba prevážaný. V tomto prípade vstupný 
colný úrad prepustí tovar do colného režimu tranzit, kde colným úradom určenia bude colný úrad 
dočasného použitia alebo výstupný colný úrad. 

(39) Do colného režimu tranzit na podklade karnetu ATA sa pri vstupe na územie Únie prepúšťa iba tovar 
z tretích krajín. 

(40) Pri prepúšťaní tovaru do colného režimu tranzit na poklade karnetu ATA colník  
a) overí úplnosť a správnosť údajov uvedených v odsekoch A až G prvého listu páru útržkových listov 

karnetu ATA určených pre tranzit, 
b) vyplní údaje v odsekoch H a) až H e) oboch listov páru útržkových listov určených pre tranzit, pričom 

1. do odseku H a) uvedie názov colného úradu určenia v tvare kód a názov colného úradu (napr. 
SK5267 PCÚ Bratislava – Jonáša), 

2. určí lehotu na dodanie tovaru colnému úradu určenia (lehota nesmie prekročiť dátum platnosti 
karnetu, odporúčaná lehota je tri až desať dní s ohľadom na vzdialenosť k colnému úradu určenia), 
ktorú zapíše do odseku H b), 

3. do odseku H c) uvedie evidenčné číslo, pod ktorým bolo prepustenie tovaru do colného režimu 
tranzit zaregistrované do evidencie, 

4. do odseku H d) napíše prípadne priložené colné uzávery, 
5. do odseku H e) napíše názov colného úradu odoslania v tvare kód a názov colného úradu (napr. 

SK526700 PCÚ Bratislava – Jonáša) a dátum, 
6. úplnosť a správnosť údajov potvrdí služobnou pečiatkou a vlastnoručným podpisom v odseku H 

oboch listov páru listov, 
7. ponechá si prvý list z páru útržkových listov určených pre tranzit, 

c) vyplní údaje v odsekoch 1 až 6 prvého listu páru kmeňových listov určených pre tranzit (časť „Colné 
konanie pri tranzite“) a tiež údaje v odsekoch 1 až 6 druhého listu páru kmeňových listov pre tranzit 
(časť „Colné konanie pri tranzite“), pričom 
1. v odseku 1 uvedie čísla jednotlivých položiek, ktoré majú by prepustené do colného režimu tranzit 

a colný úrad určenia, 
2. v odseku 2 uvedie určenú lehotu na dodanie tovaru colnému úradu určenia v súlade s odsekom H 

b) útržkového listu, 
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3. v odseku 3 napíše evidenčné číslo, pod ktorým bolo prepustenie tovaru do colného režimu tranzit 
zaregistrované do evidencie, 

4.  primerane vyplní odseky 4 až 6 a úplnosť a správnosť údajov potvrdí služobnou pečiatkou 
a vlastnoručným podpisom v odseku 7 oboch párov listov. 

 
(41) Ak je tovar, ktorý bol prepustený do colného režimu tranzit na podklade karnetu ATA, predložený colnému 

úradu určenia, colný úrad určenia postupuje takto: 
a) overí úplnosť a správnosť údajov v odsekoch A až G druhého listu páru útržkových listov, pričom 

v časti „Osvedčenie colného úradu určenia o prerokovaní tovaru“ 
1. primerane vyplní odsek H f) a do odseku H g) uvedie číslo, pod ktorým bol vykonaný zápis do 

evidencie na colnom úrade určenia, vyplní názov colného úradu a dátum, 
2. v odseku H potvrdí úplnosť a správnosť údajov odtlačkom služobnej pečiatky a vlastnoručným 

podpisom, 
3. ponechá si druhý list páru útržkových listov, vyhotoví jeho úradne overenú fotokópiu určenú pre 

vlastnú evidenciu a originál útržkového listu určeného pre tranzit neodkladne pošle colnému úradu 
odoslania uvedeného v odseku H e) útržkového listu, 

b) v druhom liste páru kmeňových listov primerane vyplní údaje v odsekoch 1 až 5 (časť „Osvedčenie 
colného úradu určenia o vybavení“), pričom 
1. do odseku 2 uvedie číslo, pod ktorým bol vykonaný zápis do evidencie, 
2. v odseku 6 potvrdí úplnosť a správnosť údajov odtlačkom služobnej pečiatky a vlastnoručným 

podpisom. 
 

 8.  oddiel Následný karnet ATA 
(42) V prípade, že by lehota stanovená na použitie colného režimu dočasné použitie mala presiahnuť lehotu 

platnosti karnetu ATA, pretože držiteľ nemôže tovar vyviezť späť, môže záručné združenie, ktoré príslušný 
karnet ATA vystavilo, vystaviť následný karnet ATA (tzv. replacement alebo anschlus carnet). Následný 
karnet ATA sa vystavuje s platnosťou na jeden rok a musí byť predložený príslušnému colnému úradu 
počas platnosti pôvodného karnetu ATA. Takýmto spôsobom je možné predĺžiť lehotu platnosti karnetu 
ATA iba jedenkrát. Nový karnet ATA musí byť na obálke označený ako „Replacement Carnet to Carnet 
No. ...“ , kde bude vyznačené evidenčné číslo pôvodného karnetu a musí obsahovať totožné údaje 
s pôvodným karnetom ATA (označenie jednotlivých položiek tovaru v následnom karnete ATA musí byť 
identické označeniu tohto tovaru v pôvodnom karnete ATA), pričom sa zmení len lehota pre spätný vývoz 
(maximálna lehota 12 mesiacov sa počíta od nasledujúceho dňa skončenia platnosti pôvodného karnetu 
ATA). 

(43) Následný karnet ATA spolu s pôvodným karnetom ATA je nutné predložiť colným orgánom príslušných 
zmluvných strán, t. j. colnému úradu, ktorý tovar na podklade karnetu ATA prepustil do colného režimu 
vývoz a potom colnému úradu, v ktorého územnej pôsobnosti sa tovar nachádza.  

(44) Colný úrad, ktorý tovar prepustil do colného režimu vývoz primerane podľa odseku 26 tohto nariadenia 
a v súlade s údajmi v pôvodnom karnete ATA vyplní potrebné údaje [okrem odseku 2 kmeňového listu 
a odseku H b) útržkového listu, kde uvedie novú lehotu na spätný dovoz tovaru; do odseku 7 kmeňového 
listu uvedie colný úrad výstupu a dátum výstupu a potvrdí služobnou pečiatkou] a útržkový žltý list určený 
na vývoz tovaru priloží vo svojej evidencii k pôvodnému útržkovému listu, na základe ktorého bol tovar 
prepustený do colného režimu vývoz.  

(45) Colný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa tovar nachádza, 
a) na útržkovom liste určenom pre spätný vývoz v pôvodnom karnete ATA v odsekoch A až G útržkového 

listu skontroluje úplnosť a správnosť údajov a vyplní údaje v odseku H, pričom v odseku H f) uvedie 
poznámku „Položka(y) tovaru č. ......... prevedená(é) na následný karnet č. ....../Goods Items No.(s) 
......... transfered in the Replacement Carnet number ...........“, 

b) ponechá si útržkový list určený pre spätný vývoz a v prípade, že nie je colným úradom, ktorý prepustil 
tovar do colného režimu dočasné použitie neodkladne tento list príslušnému colnému úradu zašle, 

c) v kmeňovom liste určenom pre spätný vývoz pôvodného karnetu ATA v odseku 2 uvedie poznámku 
„Položka(y) tovaru č. ......... prevedená(é) na následný karnet č. ....../Goods Items No.(s) ......... 
transfered in the Replacement Carnet number ...........“ a údaje potvrdí služobnou pečiatkou 
a podpisom, 
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d)  v následnom karnete ATA skontroluje úplnosť a správnosť uvedených údajov, 
e) v útržkovom liste určenom na prepustenie tovaru do colného režimu dočasné použitie uvedie konečnú 

lehotu určenú pre spätný vývoz tovaru a v odseku H d) (Iné údaje) uvedie číslo pôvodného karnetu 
ATA, 

f) do odseku H e) útržkového listu určeného pre spätný vývoz uvedie názov a adresu colného úradu, 
ktorý prepustil tovar do colného režimu dočasné použitie na podklade následného karnetu ATA, 

g)  skontroluje a vyplní údaje v následnom karnete ATA podľa odsekov 12 až 15 tohto nariadenia. 
 

(46) V prípade, že následný karnet ATA nie je predložený colnému úradu v lehote platnosti pôvodného karnetu 
ATA, colný úrad prihliada na okolnosti prekročenia lehoty a v riadne odôvodnených prípadoch prijme tento 
karnet aj po uplynutí lehoty platnosti pôvodného karnetu ATA (odporúčaná doba na tolerovanie 
prekročenia lehoty platnosti je jeden mesiac). 

 
(47) Vzhľadom na to, že následný karnet ATA je označený pod „novým“ číslom, je nevyhnutné, aby colný úrad 

tento karnet ATA zaevidoval do aplikačného programového vybavenia integrovaného systému správy taríf 
deklaračný systém (APV ISST DS) ako nový zápis, pričom do jedného z textových okien uvedie odkaz na 
pôvodný karnet ATA (napr. do textového okna účel použitia tovaru alebo údaje o balení uviesť text 
„Replacement Carnet to Carnet No....., kde bude vyznačené evidenčné číslo pôvodného karnetu ATA). Do 
pôvodného zápisu karnetu ATA taktiež uvedie odkaz na nový následný karnet ATA. Keďže následný 
karnet ATA bude zapísaný ako nový zápis, v pôvodnom zápise nie je potrebné predlžovať lehotu. 

 
 

9. oddiel Zničenie, strata, krádež karnetu ATA alebo tovaru 
 

(48) V prípade zničenia, straty alebo krádeže karnetu ATA colný úrad, ktorý tento karnet ATA colne prerokoval 
a tovar prepustil do colného režimu dočasné použitie, na žiadosť držiteľa uzná duplikát karnetu ATA 
označený na zelenom obalovom liste „Duplicate to ATA Carnet No....“, ktorý vystavilo na žiadosť držiteľa 
na základe pôvodného karnetu ATA vystavujúce združenie krajiny, z ktorej bol po prvýkrát tovar vyvezený. 
Colný úrad vyznačí do duplikátu všetky pôvodné údaje, ktoré boli vyznačené v pôvodnom karnete ATA 
a ich správnosť potvrdí vlastnoručným podpisom a služobnou pečiatkou. Lehota platnosti duplikátu 
karnetu ATA je zhodná s lehotou platnosti pôvodného karnetu ATA. V tomto prípade nie je potrebné opäť 
predkladať tovar colnému úradu. 

 
(49) V prípade krádeže tovaru držiteľ karnetu ATA toto doloží potvrdením od policajného zboru, následne colný 

úrad potvrdí túto skutočnosť do odseku H f) útržkového listu určeného pre spätný vývoz a do odseku 2 
kmeňového listu určeného pre spätný vývoz. Fotokópiu potvrdenia od policajného zboru si colný úrad 
ponechá vo svojej evidencii, vymeria colný dlh a iné platby, pričom dlžníkom je držiteľ karnetu ATA alebo 
jeho splnomocnený zástupca a ich uhradenie si uplatňuje u národného záručného združenia (SOPK). 

  
 10. oddiel Porušenie ustanovení Dohovoru a reklamačné konanie 

 
(50) Ak došlo počas colného režimu tranzit na podklade karnetu ATA k porušeniu colných predpisov alebo       

k nezrovnalostiam, colný úrad odoslania neodkladne oznámi túto skutočnosť držiteľovi karnetu ATA 
a záručnému združeniu podľa článku 283 vykonávacieho nariadenia. Súčasne s oznámením zašle kópiu 
útržkového listu príslušného karnetu ATA. Uvedené je potrebné vykonať najneskôr do jedného roka od 
konca platnosti karnetu ATA. 

(51) Ak niektorý z tuzemských colných úradov zistí, že došlo k vzniku colného dlhu, neodkladne informuje 
o tejto skutočnosti colný úrad, ktorý tovar na podklade karnetu ATA do colného režimu prepustil. Tento 
colný úrad v zmysle článku 171 vykonávacieho nariadenia zašle záručnému združeniu (SOPK) 
reklamáciu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia a zároveň pripojí fotokópiu útržkového 
listu príslušného karnetu ATA.  

(52) Ak vznikne colný dlh z dôvodu, že tovar prepustený do colného režimu na podklade karnetu ATA nebol 
vyvezený späť, resp. nebol vybavený v lehote stanovenej medzinárodnou zmluvou, zašle colný úrad, ktorý 
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tovar na podklade karnetu ATA do colného režimu prepustil, neodkladne záručnému združeniu 
reklamáciu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia a zároveň pripojí fotokópiu útržkového 
listu príslušného karnetu ATA. 

 (53) V prípade, že colný úrad zistí, že k porušeniu predpisov alebo k nezrovnalostiam došlo v inom členskom 
štáte Únie, postupuje podľa článku 169, resp. 170 vykonávacieho nariadenia a prostredníctvom 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (odbor colný) zašle koordinačnému úradu druhého 
členského štátu všetky podklady, ktoré má k dispozícii. Tuzemský colný úrad zastaví reklamačné konanie 
až vtedy, keď prijme od koordinačného úradu druhého členského štátu potvrdenie, že konanie týkajúce sa 
požiadavky bolo začaté a teda bola podaná reklamácia podľa zásad Istanbulského dohovoru, resp. 
Dohovoru ATA. Toto potvrdenie musí by vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 33-05 
vykonávacieho nariadenia. 

(54) V súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) prílohy A Istanbulského dohovoru, resp. článkom 7 ods. 1 Dohovoru 
ATA  má  záručné združenie  šesť mesiacov od doručenia reklamácie na poskytnutie dôkazov o spätnom 
vývoze tovaru za podmienok stanovených uvedenou prílohou, resp. ďalšími článkami, alebo o inom 
riadnom vybavení karnetu ATA. Pokiaľ tak záručné združenie neurobí, colný úrad zastaví reklamačné 
konanie, informuje o tom záručné združenie a pristúpi k vymeraniu colného dlhu a iných platieb. 

 
 11. oddiel Vymeranie sumy colného dlhu a iných platieb 

 
(55) Podľa článku 171 ods. 3 vykonávacieho nariadenia príslušný colný úrad vyhotoví výmer sumy colného 

dlhu a iných platieb (ďalej len „výmer“), ktorého vzor je uvedený v prílohe 33-04 vykonávacieho 
nariadenia. Tento obsahuje jednotlivé zložky colného dlhu a iných platieb – clo, spotrebnú daň, daň 
z pridanej hodnoty a čiastku navýšenia colného dlhu a iných platieb. Čiastku colného dlhu a iných platieb 
je možné navýšiť maximálne o 10 %  colného dlhu a iných platieb. Táto navýšená čiastka slúži na pokrytie 
nákladov colného úradu spojených s vymáhaním colného dlhu a iných platieb. Splatnosť výmeru colný 
úrad určí v súlade s platnými predpismi Únie. 

 
(56) Výmer colný úrad vystaví v dvoch vyhotoveniach. Jeden výtlačok colný úrad posiela záručnému 

združeniu, druhý si ponechá vo svojej evidencii.  
 
(57) Príslušný colný úrad podľa článku 9 ods. 1 písm. a) prílohy A Istanbulského dohovoru, resp. podľa článku 

7 ods. 1 Dohovoru ATA výmer pošle záručnému združeniu v lehote najneskôr šesť mesiacov od doručenia 
reklamácie (odporúča sa v priebehu piateho mesiaca od doručenia reklamácie). Táto lehota nesmie byť 
príslušným colným úradom prekročená, inak by došlo k porušeniu ustanovenia článku 171 ods. 3 
vykonávacieho nariadenia. Ak o vyhotovenie výmeru požiada národné záručné združenie pred uplynutím 
šesťmesačnej lehoty na predloženie náhradných dokladov o vybavení reklamovaného karnetu, príslušný 
colný úrad tejto žiadosti vyhovie ihneď, bez ohľadu na stanovené lehoty v Dohovore ATA, resp. 
Istanbulskom dohovore. 

 
(58) Podľa článku 9 ods. 1 písm. b) prílohy A Istanbulského dohovoru, resp. článku 7 ods. 2 Dohovoru ATA, 

má záručné združenie lehotu troch mesiacov od dátumu uhradenia výmeru na predloženie dôkazov 
o spätnom vývoze za podmienok ustanovených prílohou A Istanbulského dohovoru, resp. Dohovorom 
ATA, alebo o inom riadnom vybavení karnetu ATA, za účelom vrátenia uhradenej čiastky, ktorá bola 
vymeraná. 

 
(59) Dôkazom o spätnom vývoze tovaru dovezeného na podklade karnetu ATA je správne vyplnený útržkový 

list o spätnom vývoze vyplnený a opečiatkovaný colným úradom dočasného použitia, resp. colným 
úradom výstupu. Colný úrad môže prijať aj akýkoľvek iný dôkaz hodnoverne preukazujúci, že sa tovar 
nachádza mimo územia Únie. V prípade dôkazu o ukončení tranzitnej operácie na podklade karnetu ATA 
colný úrad považuje za alternatívny dôkaz doklady uvedené v článku 284 vykonávacieho nariadenia.  
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 12. oddiel Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 
(60) V prípade, že je colnému úradu predložený karnet ATA, ktorý nespĺňa podmienky ustanovení Dohovoru 

ATA, resp. Istanbulského dohovoru (napr. vzťahuje sa na tovar určený na spracovanie alebo opravu, na 
zariadenia určené na použitie v priemyselnej výrobe alebo na balenie tovaru, nie je vystavený v krajine, 
ktorá je zmluvnou stranou niektorej z medzinárodných zmlúv, a pod.), colný úrad takýto karnet ATA 
neprijme a pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného colného režimu postupuje v zmysle platných colných 
predpisov.  

 
(61) Jednotlivé útržkové listy sú v evidencii vedené v zmysle nariadenia GR CR SR o jednotnej evidencii 

a ukladaní dokladov týkajúcich sa colného konania. 
 
(62) Colné úrady budú evidovať karnety ATA, na ktorých podklade bol tovar prepustený do colného režimu 

dočasné použitie, prepustenie do voľného obehu, vývoz a ktorým bol tovar navrhnutý na spätný vývoz 
v APV DSClient v zmysle nariadenia GR CR SR „Používanie deklaračného systému a uvádzanie údajov 
do tlačiva JCD colným úradom“. Číslo karnetu ATA bude v APV DSClient uvádzané bez medzier 
a interpunkčných znamienok (napr. SK/2637/BA bude zapísaný ako SK2637BA). 

 
(63) Zrušujú sa  

a) služobný predpis č. 7/96/9 o vykonávaní Colného dohovoru o Karnete A. T. A. pre dočasný dovoz 
(Konvencia A. T. A.), 

 b) rozhodnutie GR CR SR č. 14/2002 „Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia 
(Istanbulský dohovor)“.   

 
(64) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. septembra 2016. 

 
 

Bratislava, 27. septembra 2016 
 

 
                                                                                                                       Ing. František Imrecze 

                 prezident finančnej správy 
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Príloha č. 2 k nariadeniu č. 22/2016 
 

COLNÝ ÚRAD ...  
Ulica, PSČ, mesto 

                    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––            
 

   

 
 
                                                                                                           

Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Útvar medzinárodnej spolupráce 
Gorkého 9 
816 03  Bratislava 

             
      

Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo     Vybavuje/linka         Mesto/Dátum 
 
 
VEC 
Začatie reklamačného konania 
 
 
 Oznamujeme Vám, že Colný úrad ............................... začal v súlade s ustanovením čl. 171 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 platnom znení reklamačné konanie vo veci karnetu ATA.  
 
Karnet ATA č.: 
Držiteľ karnetu ATA a adresa: 
Vydávajúce záručné združenie: 
Dátum platnosti karnetu ATA: 
Dátum pre spätný vývoz tovaru: 
Dátum vstupu na colné územie Spoločenstva: 
Označenie vstupného colného úradu: 
Názov a opis tovaru: 
Hodnota tovaru v zahraničnej mene/v EUR: 
 
 Dôvodom na začatie reklamačného konania je skutočnosť, že po uplynutí platnosti karnetu ATA jeho 
držiteľ nepredložil nášmu colnému úradu doklady potvrdzujúce spätný vývoz tovaru, ktorý bol dočasne 
prepustený do colného režimu dočasné použitie. Na základe uvedeného Vás žiadame o predloženie dôkazu 
o spätnom vývoze alebo inom vybavení karnetu ATA v súlade s ustanoveniami článkov 7 a 8 Colného dohovoru 
o karnete ATA, resp. článkov 9 a 10 Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Istanbulský 
dohovor). 
 
 Ak do šiestich mesiacov nepredložíte dôkaz o spätnom vývoze tovaru alebo inom vybavení karnetu 
ATA, budeme od Vás požadovať uhradenie colného dlhu a iných platieb, ktoré v súvislosti s týmto tovarom 
vznikli. 
 
 Predbežné stanovenie colného dlhu a iných platieb pre potreby SOPK: 
 
CLO: 
SPD: 
DPH:           
Medzisúčet: 



+  
10 % zmluvná pokuta z medzisúčtu:        
           
Spolu: 
 
 

S pozdravom 
 
 
 
       pečiatka a podpis riaditeľa colného úradu 
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