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VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ALEBO VNÚTROŠTÁTNYM 
INFORMAČNÝM SYSTÉMOM PRE OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY INÉ 

NEŽ TRANZIT 

HLAVA I 

Údaje, ktoré sa majú zaznamenať do jednotlivých kolónok tlačiva žiadosti 

1. Žiadateľ 

Uveďte celé meno, adresu a číslo EORI žiadateľa. Žiadateľ je osoba, ktorej 
by sa povolenie malo vydať. 

2. Colný režim 

Uveďte colný režim, do ktorého sa má tovar uvedený v kolónke 7 umiestniť. 
Príslušné colné režimy sú tieto: 

— konečné použitie 

— dočasné použitie 

— colné uskladňovanie 

— aktívny zušľachťovací styk 

— pasívny zušľachťovací styk 

Poznámka: 

1. Ak žiadateľ žiada o povolenie použiť viac než jeden colný režim, mali 
by sa použiť samostatné tlačivá. 

2. Na použitie colného režimu colné uskladňovanie sa nevyžaduje povole
nie, ale prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladnenie 
tovaru sa vyžaduje. 

3. Druh žiadosti 

Druh žiadosti sa v tejto kolónke musí uviesť pomocou aspoň jedného 
z týchto kódov: 

1 = prvá žiadosť 

2 = žiadosť o zmenu alebo obnovenie povolenia (uveďte aj číslo prísluš
ného povolenia) 

3 = žiadosť o povolenie, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu 

4 = žiadosť o po sebe idúce povolenie (aktívny zušľachťovací styk) 

4. Doplnkové tlačivá 

Uveďte počet pripojených doplnkových tlačív. 

Poznámka: 

Doplnkové tlačivá sa stanovujú pre tieto colné režimy: 

Colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk (v prípade potreby) 
a pasívny zušľachťovací styk (v prípade potreby) 

5. Miesto a druh účtovnej evidencie/záznamov 

Uveďte miesto, kde sa drží alebo je dostupná hlavná účtovná evidencia na 
colné účely. Uveďte aj druh evidencie poskytnutím údajov o používanom 
systéme. 

Takisto uveďte miesto, kde sa evidencia drží, a druh evidencie (skladová 
evidencia), ktorá sa má použiť pri colnom režime. Evidencia znamená: údaje 
obsahujúce všetky potrebné informácie a technické detaily, ktoré colným 
orgánom umožňujú vykonávať dohľad a kontrolu nad colným režimom. 
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Poznámka: 

V prípade dočasného použitia treba vyplniť kolónku 5, len ak to vyžadujú 
colné orgány. 

6. Obdobie platnosti povolenia 

V kolónke 6a uveďte požadovaný dátum, ku ktorému by povolenie malo 
nadobudnúť účinnosť (deň/mesiac/rok). Povolenie v zásade nadobúda účin
nosť najskôr v deň vydania. V takom prípade uveďte „deň vydania“. Dátum 
uplynutia platnosti povolenia sa môže navrhnúť v kolónke 6b. 

7. Tovar, ktorý sa má umiestniť do colného režimu 

Číselný znak KN 

Vyplňte podľa kombinovanej nomenklatúry (číselný znak KN = osem číslic). 

Opis 

Opis tovaru znamená obchodný a/alebo technický opis. 

Množstvo 

Uveďte odhadované množstvo tovaru, ktorý má byť umiestnený do colného 
režimu. 

Hodnota 

Uveďte v eurách alebo v inej mene odhadovanú hodnotu tovaru, ktorý má 
byť umiestnený do colného režimu. 

Poznámka: 

Konečné použitie: 

1. Ak sa žiadosť týka iného tovaru, než ktorý je uvedený v poznámke 2 
nižšie, do podkolónky „číselný znak KN“ by ste mali podľa potreby 
uviesť: kód TARIC (10 číslic alebo 14 číslic). 

2. Ak sa žiadosť týka tovaru podľa osobitných ustanovení (časť A a B) 
uvedených v predbežných ustanoveniach kombinovanej nomenklatúry 
(tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné 
alebo ťažobné plošiny/civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných 
lietadlách), číselné znaky KN sa nevyžadujú. V podkolónke „Opis“ by 
žiadatelia mali napríklad uviesť: „Civilné lietadlo a jeho časti/osobitné 
ustanovenia, časť B KN“. Okrem toho potom nie je potrebné uviesť 
informácie o číselnom znaku KN, množstve a hodnote tovaru; 

Colné uskladňovanie: 

Ak sa žiadosť týka viacerých položiek rôzneho tovaru, môžete do 
podkolónky „číselný znak KN“ vpísať slovo „rôzne“. V tomto prípade opíšte 
povahu tovaru, ktorý sa má uskladniť, v podkolónke „Opis“. Nie je potrebné 
uviesť informácie o číselnom znaku KN; množstve a hodnote tovaru; 

Aktívny a pasívny zušľachťovací styk: 

Číselný znak KN: Môže sa uviesť štvormiestny číselný znak. Osemmiestny 
číselný znak sa však musí uviesť, ak: 

sa má používať náhradný tovar alebo systém jednoduchej výmeny 

Opis: Obchodný a/alebo technický opis by mal byť dostatočne zrozumiteľný 
a podrobný, aby bolo možné vydať rozhodnutie o žiadosti. Ak sa plánuje 
použitie náhradného tovaru alebo systému jednoduchej výmeny, uveďte 
podrobné informácie o obchodnej kvalite a technických vlastnostiach tovaru. 
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8. Zušľachtené výrobky 

Všeobecná poznámka: 

Uveďte podrobné informácie o všetkých zušľachtených výrobkoch pochá
dzajúcich zo spracovateľských operácií a uveďte hlavné zušľachtené výrobky 
alebo druhotne zušľachtené výrobky podľa potreby. 

Číselný znak KN a opis: Pozri poznámky ku kolónke 7. 

9. Podrobné informácie o plánovaných činnostiach 

Opíšte povahu plánovaných činností (napr. podrobné údaje o operáciách na 
základe zmluvy o zušľachtení alebo druhu obvyklých spôsobov zaobchádza
nia), ktoré sa majú uskutočniť v súvislosti s tovarom v danom colnom 
režime. Uveďte aj príslušné miesto(-a). 

V prípade účasti viac než jednej colnej správy uveďte názov členského(-ých) 
štátu(-ov), ako aj miesta. 

Poznámka: 

V prípade konečného použitia uveďte plánované konečné použitie a miesto(- 
a), kde sa tovaru pridelí predpísané konečné použitie. 

V prípade potreby uveďte meno, adresu a funkciu ostatných zainteresova
ných subjektov. 

V prípade dočasného použitia uveďte vlastníka tovaru. 

10. Hospodárske podmienky 

V prípade aktívneho zušľachťovacieho styku žiadateľ musí uviesť dôvody 
týkajúce sa splnenia hospodárskych podmienok, a to pomocou aspoň 
jedného z dvoch číselných kódov uvedených v dodatku pre každý číselný 
znak KN uvedený v kolónke 7. 

11. Colný(-é) úrad(-y) 

a) umiestnenia tovaru 

b) ukončenia colného režimu 

c) colný(-é) úrad(-y) dohľadu 

Uveďte navrhnutý colný úrad, resp. colné úrady. 

Poznámka: 

V prípade konečného použitia sa kolónka 11b nevypĺňa. 

12. Identifikácia 

Do kolónky 12 uveďte plánované prostriedky identifikácie pomocou aspoň 
jedného z týchto kódov: 

1 = sériové alebo výrobné číslo 

2 = pripevnenie plomb, uzáver, háčikov alebo iných rozlišovacích znakov 

3 = informačný hárok INF 

4 = odber vzoriek, ilustrácie alebo technické opisy 

5 = uskutočňovanie analýz 

6 = informačný dokument uvedený v prílohe ex 104 (len v prípade pasív
neho zušľachťovacieho styku) 
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7 = iné prostriedky identifikácie (vysvetlite v kolónke 16 „Osobitné zázna
my“) 

8 = nevykonanie identifikačných opatrení (len v prípade dočasného použi
tia) 

Poznámka: 

V prípade colného uskladňovania je nutné túto časť vyplniť, len ak to 
vyžadujú colné orgány. 

Kolónka 12 sa nevypĺňa v prípade použitia náhradného tovaru. V takom 
prípade sa namiesto toho vypĺňajú doplnkové tlačivá. 

13. Lehota na ukončenie colného režimu (v mesiacoch) 

Uveďte odhadovanú lehotu potrebnú na operácie, ktoré sa majú uskutočniť, 
alebo na použitie v rámci colného režimu (colných režimov), ktorý je pred
metom žiadosti (kolónka 2). Dané obdobie sa začína umiestnením tovaru do 
colného režimu. Toto obdobie sa končí, keď sa tovar alebo výrobky 
umiestnia do nasledujúceho colného režimu, spätne vyvezú alebo s cieľom 
získať úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného cla pri prepustení 
tovaru do voľného obehu po pasívnom zušľachťovacom styku. 

Poznámka: 

V prípade konečného použitia uveďte obdobie, ktoré bude potrebné na to, 
aby sa tovaru pridelilo predpísané konečné použitie alebo na prevod tovaru 
inému držiteľovi povolenia. V prípade colného uskladnenia je dané obdobie 
neobmedzené; neuvádzajte preto nič. 

V prípade aktívneho zušľachťovacieho styku: ak lehota na ukončenie 
colného režimu uplynie k určitému dátumu pre všetok tovar, ktorý bol 
umiestnený do colného režimu v danom období, v povolení sa môže stano
viť, že lehota na ukončenie colného režimu sa automaticky predĺži pre všetok 
tovar, ktorý sa k tomuto dátumu ešte stále nachádza v danom colnom režime. 
Ak žiadate o toto zjednodušenie, uveďte: „Článok 174 ods. 2“ a podrobnosti 
uveďte v kolónke 16. 

14. Druh vyhlásenia 

Kolónka 14a: 

Uveďte druh vyhlásenia, ktoré sa má použiť na umiestnenie tovaru do 
colného režimu, a to pomocou aspoň jedného z týchto kódov: 

1 = štandardné colné vyhlásenie (v súlade s článkom 162 kódexu) 

2 = zjednodušené colné vyhlásenie (v súlade s článkom 166 kódexu) 

3 = zápis do evidencie deklaranta (v súlade s článkom 182 kódexu) 

Kolónka 14b: 

Uveďte druh vyhlásenia, ktoré sa má použiť na ukončenie colného režimu, 
a to pomocou aspoň jedného z týchto kódov: Tie isté ako pre kolónku 14a. 

Poznámka: 

V prípade colného režimu konečné použitie sa kolónka 14 nevypĺňa. 

15. Prevod 

Ak plánujete prevod práv a povinností, podrobne ho opíšte. 
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16. Osobitné záznamy 

V prípade potreby uveďte tieto osobitné záznamy: 

Druh záruky 

Záruka (áno/nie) 

Colný úrad prijímania záruk 

Výška záruky 

Spôsob výpočtu: 

V prípade aktívneho zušľachťovacieho styku uveďte, či sa v prípade colného 
dlhu výška dovozného cla vypočíta podľa článku 86 ods. 3 kódexu. (áno/nie) 

Doklad o ukončení režimu: 

Upustenie od požiadavky predložiť doklad o ukončení režimu? (áno/nie) 

Uveďte všetky osobitné záznamy, ktoré považujete za užitočné. 

17 Podpis/Dátum/Meno 

V prípade použitia doplnkového tlačiva, vyplňte namiesto toho len príslušnú 
kolónku (22, 23 alebo 26). 

HLAVA II 

Poznámky týkajúce sa doplnkových tlačív 

Doplnkové tlačivo „colné uskladňovanie“ 

18. Typ skladu 

Uveďte jeden z týchto typov: 

Verejný sklad typu I 

Verejný sklad typu II 

Súkromný sklad 

19. Sklad alebo skladovacie priestory 

Uveďte presné miesto, ktoré sa má použiť ako colný sklad alebo iné skla
dovacie priestory. 

20. Lehota na predloženie súpisu tovaru 

Môžete navrhnúť lehotu na predloženie súpisu tovaru. 

21. Miera stratovosti 

Uveďte podrobné informácie o prípadnej stratovosti. 

22. Skladovanie tovaru, ktorý nie je v colnom režime 

Číselný znak KN a opis 

Ak sa plánuje použitie spoločného uskladnenia alebo náhradného tovaru, 
uveďte osemmiestny číselný znak KN, obchodnú kvalitu a technické vlast
nosti tovaru. V prípade potreby uveďte prípadný colný režim, ktorý sa na 
tovar vzťahuje. 

23. Obvyklé spôsoby zaobchádzania 

Vyplňte, ak sa plánujú obvyklé spôsoby zaobchádzania. 
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24. Dočasné premiestnenie 

Účel: 

Vyplňte, ak sa plánuje dočasné premiestnenie. 

Doplnkové tlačivo „aktívny zušľachťovací styk“ 

18. Náhradný tovar 

Ak sa plánuje použitie náhradného tovaru, uveďte osemmiestny číselný znak 
KN, obchodnú kvalitu a technické vlastnosti náhradného tovaru, aby colné 
orgány mohli vykonať potrebné porovnanie dovážaného tovaru a náhradného 
tovaru. Kódy stanovené pre kolónku 12 sa môžu použiť na navrhnutie 
pomocných prostriedkov, ktoré by mohli byť užitočné pre toto porovnanie. 
Ak je náhradný tovar v pokročilejšom štádiu výroby ako dovážaný tovar, 
príslušnú informáciu uveďte v kolónke 21. 

19. Skorší vývoz 

Ak sa plánuje využitie systému skoršieho vývozu, uveďte obdobie, v rámci 
ktorého by tovar, ktorý nie je tovarom Únie, mal byť deklarovaný pre tento 
colný režim, a to so zreteľom na čas potrebný na jeho získanie a prepravu do 
Únie. 

20. Prepustenie tovaru do voľného obehu bez colného vyhlásenia 

Ak sa vyžaduje, aby zušľachtené výrobky alebo tovar, ktoré boli umiestnené 
do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, boli prepustené do 
voľného obehu bez formalít, uveďte „článok 170 ods. 1“. 

21. Osobitné záznamy 

Uveďte všetky osobitné záznamy, ktoré považujete za užitočné v súvislosti 
s kolónkami 18 až 20. 

Doplnkové tlačivo „pasívny zušľachťovací styk“ 

18. Systém 

Uveďte príslušný(-é) kód(-y), ak plánujete využiť: 

1 = systém jednoduchej výmeny bez skoršieho dovozu 

2 = systém jednoduchej výmeny so skorším dovozom 

3 = pasívny zušľachťovací styk IM/EX v súlade s článkom 223 ods. 2 
písm. d) kódexu 

19. Náhradné výrobky 

Ak sa plánuje použitie systému jednoduchej výmeny (možné len v prípade 
opravy), uveďte osemmiestny číselný znak KN, obchodnú kvalitu a technické 
charakteristiky náhradných výrobkov na to, aby colné orgány mohli vykonať 
potrebné porovnanie dočasne vyvezeného tovaru s náhradnými výrobkami. 
Kódy stanovené pre kolónku 12 sa môžu použiť na navrhnutie pomocných 
prostriedkov, ktoré by mohli byť užitočné pre toto porovnanie. 

20. Neuplatňuje sa 

21. Neuplatňuje sa 

22. Osobitné záznamy 

Uveďte všetky osobitné záznamy, ktoré považujete za užitočné v súvislosti 
s kolónkami 18 až 21. 

Napríklad, ak sa plánuje použitie náhradného tovaru, uveďte osemmiestny 
číselný znak KN, obchodnú kvalitu a technické vlastnosti tovaru, ktorý nie je 
tovarom Únie, aby colné orgány mohli vykonať potrebné porovnanie 
dočasne vyvážaného tovaru a náhradného tovaru. Kódy stanovené pre 
kolónku 12 sa môžu použiť na navrhnutie pomocných prostriedkov, ktoré 
by mohli byť užitočné pre toto porovnanie. 
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Dodatok 

Kódy hospodárskych podmienok 

(Článok 211 ods. 3 a 4 kódexu) 

Až do dňa zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného 
v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie z 29. apríla 2014, ktorým sa 
stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie, sa na účely podávania 
žiadostí o povolenie na aktívny zušľachťovací styk používajú tieto kódy: 

zušľachtenie tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe 71-02 (kód 01); 

oprava (kód 30.4); 

zušľachtenie tovaru priamo alebo nepriamo daného k dispozícii držiteľovi povo
lenia, vykonané podľa špecifikácií na účet osoby usadenej mimo colného územia 
Únie, obvykle len za platbu nákladov na zušľachtenie (kód 30.2); 

zušľachtenie tvrdej pšenice na cestoviny (kód 30.6); 

umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v rámci množ
stva stanoveného na základe vyrovnanosti v súlade s článkom 18 nariadenia 
Rady (EÚ) č. 510/2014 (kód 31); 

zušľachtenie tovaru uvedeného v prílohe 71-02 v týchto situáciách: 

i) nedostupnosť tovaru vyrábaného v Únii s rovnakým osemmiestnym číselným 
znakom KN, rovnakou obchodnou kvalitou a technickými vlastnosťami ako 
tovar, ktorý sa má doviezť pre plánované spracovateľské operácie (kód 10); 

ii) rozdiely v cene medzi tovarom vyrobeným v Únii a tovarom určeným na 
dovoz, ak porovnateľný tovar nemožno použiť, keďže vzhľadom na jeho 
cenu by plánovaná obchodná operácia nebola hospodársky životaschopná 
(kód 11); 

iii) zmluvné záväzky, ak porovnateľný tovar nevyhovuje zmluvným požia
davkám subjektu z tretej krajiny, ktorý nakupuje zušľachtené výrobky, 
alebo ak musia byť podľa zmluvy zušľachtené výrobky získané z tovaru 
určeného na prepustenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk 
s cieľom dodržať ustanovenia týkajúce sa ochrany práv priemyselného 
alebo obchodného vlastníctva (kód 12); 

iv) celková hodnota tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny 
zušľachťovací styk na žiadateľa a kalendárny rok pre každý osemmiestny 
číselný znak KN nepresahuje 150 000 EUR (kód 30.7); 

zušľachtenie tovaru na zaistenie jeho súladu s technickými požiadavkami na jeho 
prepustenie do voľného obehu (kód 40); 

zušľachtenie tovaru neobchodnej povahy (kód 30.1); 

zušľachtenie tovaru získaného na základe predchádzajúceho povolenia, ktorého 
vydanie podliehalo preskúmaniu hospodárskej situácie (kód 30.5); 

zušľachtenie tuhých a tekutých frakcií z palmového oleja, z oleja z kokosových 
olejov, tekutých frakcií z oleja z kokosových orechov, oleja z palmových jadier, 
tekutých frakcií z oleja z palmových jadier, babasového oleja alebo ricínového 
oleja na výrobky, ktoré nie sú určené pre potravinársky sektor (kód 41); 

zušľachtenie na výrobky, ktoré sa majú zakomponovať do civilných lietadiel, pre 
ktoré sa vydalo osvedčenie o letovej spôsobilosti, alebo ktoré sa na týchto 
lietadlách majú používať (kód 42); 
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spracovanie na výrobky, v prípade ktorých sa využíva autonómne pozastavenie 
dovozného cla na určité zbrane a vojenské vybavenie v súlade s nariadením Rady 
(ES) č. 150/2003 (kód 43); 

spracovanie tovaru na vzorky (kód 44); 

spracovanie akéhokoľvek druhu elektronických súčiastok, častí a súčastí, zostáv 
alebo akýchkoľvek iných materiálov na výrobky informačných technológií (kód 
45); 

spracovanie tovaru patriaceho pod číselné znaky KN 2707 alebo 2710 na 
výrobky patriace pod číselné znaky KN 2707, 2710 alebo 2902 (kód 46); 

premena na odpad a zvyšky, zničenie, opätovné získanie častí a súčastí alebo 
súčiastok (kód 47); 

denaturácia (kód 48); 

obvyklé spôsoby zaobchádzania uvedené v článku 220 kódexu (kód 30.3); 

celková hodnota tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny 
zušľachťovací styk na žiadateľa a kalendárny rok pre každý osemmiestny číselný 
znak KN nepresahuje 150 000 EUR, pokiaľ ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje 
príloha 71-02, a 300 000 EUR v prípade ostatného tovaru, s výnimkou prípadu, 
ak by tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk 
podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnáva
ciemu clu, ochrannému opatreniu alebo doplnkovému clu v dôsledku pozasta
venia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu 
(kód 49). 
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