
 

Zmeny v deklaračných systémoch pre elektronické colné vyhlásenie v dovoze eDovoz, písomné colné vyhlásenie 
a elektronické colné vyhlásenie pre vývoz – ECS platné od 12.3.2017, 00.00 hod. 

 

Dovoľujeme si upozorniť na niektoré zmeny, ktoré nastali v súvislosti v nasadením nových verzií vyššie uvedených 
systémov. 

 

A. Zmeny v eDovoze v súvislosti s vyhláškou MF SR č. 161/2016 

Z dôvodu zmien vo vyplňovaní colných vyhlásení v dovoze definovaných vyhláškou MF SR č. 161/2016, 
ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 26.4.2016, teda v čase keď bolo vyplňovanie colných vyhlásení 
v eDovoze už definované v rámci 1. fázy projektu eDovoz, bolo potrebné vykonať príslušné úpravy v štruktúre 
a pravidlách pre vyplňovanie colných vyhlásení.    

 

1. Umiestnenie tovaru  

1.1 Zavedený nový údaj „Umiestenie tovaru/ kód krajiny“  (aktuálne „SK“) 

1.2 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód umiestnenia tovaru“    

 A – určené miesto,  

 B – povolené miesto, 

 C – schválené miesto,  

 D – iné,  
 

V prípade, ak sa uvedie ako druh miesta  

 „A“ - neuvádza sa bližšia špecifikácia miesta, keďže tovar je predkladaný v colnom priestore na colnom 
úrade, 

 „B“ – Uvádza sa aj údaj „Colné vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“. Uvádza sa presná adresa miesta, na 
ktorom colný úrad povolil predložiť tovar na vykonanie kontroly (napr. colné konanie mimo colného 
priestoru). O konanie mimo colný priestor je potrebné vopred požiadať na formulári, ktorého vzor sa 
nachádza v prílohe č. 3 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., 

 „C“ – uvádza sa aj Údaj „Colné vyhlásenie/schválené umiestnenie tovaru“, ktorý je spolu s podrobnejším 
popisom uvedený v povolení na zjednodušený postup zápisu do evidencie deklaranta. Je potrebné ho 
uvádzať presne, tak ako bol schválený.  

  „D“ –iné dohodnuté umiestnenie v prípade povolenia predloženia tovaru na inom schválenom alebo 
určenom mieste v súlade s čl. 115 delegovaného nariadenia. Uvádza sa aj údaj „Colné 
vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“.  

  
Pozn.  
Opravy po prepustení SK413 pre MRN prijaté pred zavedením zmeny – je potrebné zasielať už nový kód 
umiestnenia tovaru aj v prípade, že kód umiestnenia tovaru nie je predmetom opravy.  V prípade, že by bola správa 
SK413A odmietnutá, kontaktujte helpdesk.ds@financnasprava.sk  
 
Dodatočné CV – SK413A prijaté pred zavedením zmeny – je potrebné zasielať už nový kód umiestnenia tovaru. 
V prípade, že by bola správa SK413A odmietnutá, kontaktujte helpdesk.ds@financnasprava.sk  
 

 
2. Hrubá a vlastná hmotnosť   

2.1 Upraviť rozsah údaja  z 18,4 na 18,6 

ItemPreviuosDocument/RDTGrossMass 
 

O decimal(18,6) Hrubá hmotnosť (predchádzajúci doklad RDT )  

ItemAmount/Amount 
 

R decimal(18,6) Množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom  
 

Poznámka:  

Ak je hrubá hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť s presnosťou na šesť desatinných miest (napr. 0,000123). 
Pri hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa uvádza hmotnosť v celých číslach, desatinné čísla od 0,001 do 0,499 sa zaokrúhľujú 
smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. 
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3. Cena za položku  

Zmena rozsahu  18,3 na 18,2 – uvádza sa s presnosťou na dve desatinné miesta 

4. Skladová evidencia 

Zmena rozsahu údaja ItemWarehouseEvidence/Amount z 18,4 na 18,2 – uvádza sa s presnosťou na dve desatinné 

miesta 

Item WarehouseEvidence/Amount 
 

R decimal(18,2) Množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom 
 

5. Dodatkový údaj  

5.1  Zmena pravidla PR651 

PR651  

Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0620"  tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená 

ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami a zároveň väčšia alebo rovná hodnota „D0600“. Oddelenie 

celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou. 

5.2 Nové pravidlá  

PR684 

Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0700"  tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená 

ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou. 

PR685 

Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0710"  tak hodnota v doplňujúcom údaji osobitného záznamu musí byť uvedená 

ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou. 

6. Štatistická hodnota 

Ods. 46 – hodnota v tomto ods. sa uvádza ako nezáporné desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie 

celých a desatinných čísel bude vykonané bodkou. Zmena v porovnaní so súčasným stavom kedy sa hodnota uvádza na 

celé eurá.  

 

B. Zmeny v písomnom colnom vyhlásení pre dovoz v súvislosti s vyhláškou MF SR č. 161/2016 

 

1. Ods. 15a – kód krajiny odoslania- nevypĺňa sa ak je tovar prepúšťaný do colného režimu „Umiestnenie do colného 
skladu“, v ostatných prípadoch sa vypĺňa.   

 
2. Ods.17b – kód krajiny určenia-  tento  odsek sa nevypĺňa, ak je kód krajiny určenia (17a) iný ako SK.  (platí pre 

všetky dovozné colné režimy). 
 

3. Ods. 42 – cena za položku – zmena. Hodnota by sa mala uvádzať s presnosťou na 2 desatinné miesta. 
V súčasnosti sa tu uvádza hodnota s presnosťou na 3 desatinné miesta.  
 

4. Ods. 44  - Osobitné záznamy - hodnoty za kódmi D0620 a D0700 sa zaokrúhľujú s presnosťou na 2 desatinné 
miesta. Zmena v porovnaní so súčasným stavom, kedy sa tieto hodnoty uvádzajú na celé eurá.  
 

5. Ods. 46 – štatistická hodnota - hodnota v tomto ods. sa uvádza na dve desatinné miesta, zmena v porovnaní so 
súčasným stavom kedy sa hodnota uvádza na celé eurá.  
 



 
 

C. Zmeny v elektronickom colnom vyhlásení pre vývoz v súvislosti s vyhláškou MF SR č. 161/2016 

1. Zmena v ods. 8 „Príjemca“.  

Vyhláška 161/2016 v prílohe č. 6 stĺpci A1 posledné dve vety ods. 8 hovorí: „Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo 

EORI, ak bolo pridelené, alebo jedinečné identifikačné číslo vydané v treťom štáte (TCUIN), ak bolo vydané v rámci 

programu obchodného partnerstva tretieho štátu, ktorý je uznaný Európskou úniou. Ak takýto identifikátor nie je 

vydaný, neuvádza sa žiadny údaj.“ 

PR613 

Ak je uvedený identifikátor subjektu a nachádza sa v databáze EORI, potom sú ostatné údaje o subjekte nepovinné, v 

opačnom prípade sú povinné s výnimkou hodnoty „SubName – Názov Prevádzkarne subjektu“. Platný identifikátor pre  

subjekt  je EORI/AdHocEORI číslo alebo MRA číslo  (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej 

krajine). 

2. Zmena v ods. 44.  

Bolo zadefinované  znenie nového pravidla v súvislosti s uvádzaním jedného z certifikátov 3PPP, 3PPN, 3PPO. Uvedené 

certifikáty sa uvádzajú ak je druh dopravy „Cestná doprava“. Znenie certifikátov je k dispozícii v prílohe č. 6 časť A1 

vyhlášky MF SR č. 161/2016. 

PR602 

Ak je v odseku 26 (Druh dopravy vo vnútrozemí) uvedený druh dopravy "3" (Cestná preprava), tak na každej tovarovej 

položke CV v odseku 44 musí byť uvedený aspoň jeden záznam, kde kód certifikátu je jeden z uvedených: ("3PPP", 

"3PPN", "3PPO"). 


