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Priebeh elektronickej komunikácie v dovoze – colný úrad dovozu  

 

1. ÚVOD 
 
V uvedenom materiály sa nachádza podrobný popis priebehu elektronickej komunikácie medzi deklarantom a colným 
úradom dovozu. Všetky scenáre výmeny údajov platia pre štandardný postup aj pre zjednodušené postupy.  

 

2. Základné pojmy 
 

Colný úrad dovozu (CUdov)-  pobočka colného úradu, na ktorom je predložené dovozné colné vyhlásenie    
Elektronické colné vyhlásenie – eCV – colné vyhlásenie v predpísanej štruktúre podané elektronickou správou 
SK415 prostredníctvom Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka 
Zjednodušené colné vyhlásenia – eZCV- elektronické colné vyhlásenie s kódom druhu vyhlásenia „B“ „C“ alebo 
„E“, F“ predložené v zmysle čl. 166 Colného kódexu Únie 
Dodatočné colné vyhlásenie – eDCV – elektronické colné vyhlásenie s kódom druhu vyhlásenia „X“  „Y“ alebo 
„Z“ predložené v zmysle čl. 167 Colného kódexu Únie 
Písomné colné vyhlásenie- colné vyhlásenie podané v listinnej podobe na tlačive JCD, príp. doplnené  
elektronickou prílohou na prenosnom médiu 
Colné vyhlásenie – elektronické colné vyhlásenia a písomné colné vyhlásenie  
Zjednodušený postup zápisu do evidencie deklaranta –  ZED - zjednodušený postup podania colného 
vyhlásenia vrátane zjednodušeného colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta v zmysle čl. 182 
Colného kódexu 
MRN – hlavné referenčné číslo operácie pridelené systémom colného úradu dovozu, ktorý pracuje v systéme 
eDovoz. Je tvorené nasledujúcim spôsobom: 

                                                             
 16SK607601000899R9 

Pole 
 

Obsah Typ pole Príklady 

       1 
Posledné dve číslice roku, v ktorom bola záruka 
prijatá (RR) 

Numerické 2 16 

2 
Identifikátor krajiny, v ktorej je sa nachádza úrad 
dovozu (kód krajiny ISO Alpha 2) 

Alfabetické 2 SK 

3 
Unikátny identifikátor pre dovoznú operáciu za rok 
a krajinu 
 
 

alfanumerický 12 607601000899 

4 Identifikátor režimu  
Pre dovozné colné vyhlásenie = R 

Alfabetické 1 R 

5 Kontrolná číslica alfanumerický 1 9 

 
Pole 1 –  posledné dvojčíslie roka napr. 16 
Pole 2  - kód krajiny colného úradu dovozu napr. SK 
Pole 3 -  uvádza sa identifikátor pre dovoz. Každá dovozná operácia v rámci danej krajiny v priebehu jedného      
              roka musí mať jedinečné číslo.  MRN obsahuje  aj číslo colného úradu dovozu 
Pole 4 – obsahuje identifikátor režimu 
Pole 5 -  uvádza sa hodnota slúžiaca ako kontrolná číslica pre celé MRN. Toto pole umožní zistiť chybu pri zápise   
              MRN. Kontrolná číslica, ktorá je počítaná zadaným algoritmom z hodnoty kontrolného súčtu polí 1-5.  
 
 
 
 
 
 



Elektronické colné konanie  v dovoze – systém eDovoz 
           
 

 Strana 3 

 

 
Evidenčné číslo colného úradu 
 

Odsek Obsah Typ odseku Príklad 

1 Kód krajiny, v ktorej sa nachádza colný úrad (kód 
krajiny ISO Alpha 2)  

Alfabetický 2 SK 

2 Národné číslo colného úradu Alfanumerický 6     607600 

Odsek 1, ako je vysvetlené vpredu. 

V odseku 2 sa uvádza šesťmiestny alfanumerický kód. Týmito šiestimi znakmi môžu národné správy, v prípade 
potreby, určiť hierarchiu colných úradov. 

 
Evidenčné číslo colného vyhlásenia – evidenčné číslo pridelené systémom colného úradu dovozu na účely 

internej komunikácie s okolitými systémami. Je tvorené nasledujúcim spôsobom:    
                                                                       607610600899                                               

Pole 
 

Obsah Typ pole Príklady 

        1 
Kód pobočky CÚ dovozu Numerické 4 6067 

2 
Séria ev.čísla 

       0 - vývozné CV 

1- dovozné CV 

2- neobchodný tovar v dovoze 

3- výmer iným spôsobom  

AlfaNumerické 1 1 

3 
Podséria ev.čísla 
0-9  
Využíva sa v prípade vyčerpania poradového čísla 
v danom roku v rámci CÚ dovozu 
 

Numerický 1 0 

4 Koncová číslica roka Numerický  1 6 

5 Poradové číslo v danom roku Numerický 5 00899 

 Je vytvorené systémom pri registrácii CV nasledovne  
1.-4. znak - kód pobočky,  5. znak - séria ev.čísla  6. znak - podséria ev.čísla ,  7. znak – posledná číslica z 
roku registrácie,  8.-12. znak - poradové číslo CV.  
 
3. Zoznam elektronických správ zasielaných medzi deklarantom a colným úradom dovozu 

Kód Názov 
 

Odosielateľ 

SK415 Dovozné colné vyhlásenie – obchodný tovar Deklarant 

SK413 Žiadosť o zmenu (pred prijatím) opravu (po prijatí) colného vyhlásenia  Deklarant 

SK413A Doplnenie údajov zjednodušeného (neúplného) CV Deklarant 

SK414 Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia Deklarant 

SK471 Potvrdenie doručenia rozhodnutia o prepustení tovaru  Deklarant 

SK904 Vyžiadanie informácie o stave CV Deklarant 

SK905 Informácia o stave CV/prerušenie ZP Colný úrad 

SK416 Informácie o registrácii  colného vyhlásenia Colný úrad 

SK906 Oznámenie o chybe podania Colný úrad 

SK428A Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia Colný úrad 

SK428B Rozhodnutie o neprijatí colného vyhlásenia Colný úrad 
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SK460 Rozhodnutie o kontrole – informácia Colný úrad 

SK429A Rozhodnutie o prepustení tovaru Colný úrad 

SK429B Rozhodnutie o neprepustení tovaru Colný úrad 

SK404A Informácia o prijatí žiadosti na zmenu/ opravu CV Colný úrad 

SK404B Rozhodnutie o neprijatí žiadosti na zmenu/ opravu CV Colný úrad 

SK409A Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia Colný úrad 

SK409B Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia Colný úrad 

SK417 Rozhodnutie o prijatí doplneného zjednodušeného (neúplného) CV Colný úrad 

SK470 Výzva deklarantovi na doplnenie /predloženie dokladov Colný úrad 

SK455 Zábezpeka neplatná Colný úrad 

SK425 Informácia o vybavení osobitého režimu / Informácia o úhrade col. dlhu Colný úrad 

 
 

Zoznam elektronických správ zasielaných medzi schváleným ručiteľom a colným úradom záruky 
 

Kód Názov 
 

Odosielateľ 

SK671 Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka Schválený ručiteľ 

SK672 Oznámenie o schválení ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka Colný úrad záruky 

SK673 Oznámenie o chybe/neschválení ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka Colný úrad záruky 

SK674 Späť vzatie – Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka Schválený ručiteľ 

SK675 Oznámenie o schválení späť vzatia ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka  Colný úrad záruky 

SK676 Oznámenie o chybe/neschválení späť vzatia ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá 
záruka 

Colný úrad záruky 

 

4. Podanie elektronického colného vyhlásenia (ďalej len „eCV) 
 
         Elektronické colné vyhlásenie vyhotovuje deklarant / zástupca pomocou deklaračného modulu schváleného 
Finančným riaditeľstvom SR a zasiela  úradu dovozu (CÚdov). Podrobnosti o uvádzaní jednotlivých údajov, podmienky 
a pravidlá sú uvedené v dokumentácii, ktorá je zverejnená na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) 
v časti e-služby- Elektronická komunikácia – clo – EMCS-  Podávanie CV v režime dovoz a vývoz - Elektronické colné 
konanie - Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz - 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-
emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie 
 
Vyplňovanie údajov colného vyhlásenia sa vykonáva v súlade s prílohou B Hlava I (Kapitola 3, stĺpce tabuľky H1 – H5) 
Delegovaného  nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2446 a II delegovaného nariadenia a prílohy č. 6 (časť B tabuľky) 
vyhlášky MF SR č.161/2016 Z. z. (viď   ECK_dovoz_2017_priloha.docx)  

4.1. Vykazovanie niektorých dôležitých  údajov podľa nasledujúcich podmienok: 
 
DOVOZNÉ  COLNÉ VYHLÁSENIE – ŠTANDARDNÝ POSTUP – Štandardné colné vyhlásenie „ 
 
Skupina údajov „COLNÉ VYHLÁSENIE“ predstavuje údaje prednej strany colného vyhlásenia s jednotlivými 
podskupinami údajov napr. Deklarant, Dovozca, Zástupca / Deklarácia údajov o colnej hodnote / Zabezpečenie apod.    

 Údaj Colné vyhlásenie / LRN (lokálne referenčné číslo) – štruktúra je podľa zverejnenej dokumentácie, vytvára 
deklaračný modul automaticky. Toto číslo sa používa ako predmet odosielaného dokumentu, príp. ako 

http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie
file:///C:/Users/00012089/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1KJFM7IH/ECK_dovoz_2017_priloha.docx
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Identifikátor biznis prípadu  na komunikáciu s colným úradom dovozu prostredníctvom Informačného systému 
CEP, 

 Údaj „Colné vyhlásenie/Druh deklarácie“ môže mať hodnoty „IM – dovoz z tretích krajín “ a „CO – dovoz z tzv. 
fiškálnych území“,  

 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód druhu deklarácie“ môže mať hodnoty „A – štandardné colné vyhlásenie, alebo „D“ - 
štandardného colného vyhlásenia (pred predložením  tovaru) v súlade s článkom 171 kódexu  

 Údaj „Colné vyhlásenie/ typ zastupovania subjektu“ –  (odsek 14) musí byť rovný "1", "2" alebo "3" (pričom 1 = 

"deklarant (bez zastupovania)", 2 = "zástupca (priame zastupovanie v zmysle prvej odrážky článku 5 (2) 
Kódexu)", 3 = "zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle druhej odrážky článku 5 (2) Kódexu)").  V prípade 
uvedenia kódu „2“ je povinná skupina „ZÁSTUPCA“. V takomto prípade eCV musí byť podpísané ZEPom 
oprávnenej osoby zástupcu deklaranta.   

 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód umiestnenia tovaru“     
              Uvedú sa tieto kódy: 

„A“ – určené miesto - tovar v colnom priestore CÚ dovozu, 
„B“ – povolené miesto - konanie mimo colný priestor, 
„D“ – iné umiestenie. 

 
„A“  -   ev. číslo CÚ dovozu,    
„B“ -   dohodnuté umiestnenie tovaru – v prípade, ak je  konanie mimo colný priestor. Uvádza sa aj údaj          

„Colné vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“. 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., 

„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. Údaj „Colné vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“ môže obsahovať ľubovoľný text.  
 Údaje „Kód vstupného colného úradu na územie EÚ“ a „Dátum vstupu na územie EÚ“  sa uvádzajú len 

v prípade, ak sú známe a uvádzajú sa vždy obidva súčasne.  Vychádza sa z predchádzajúcich dokladov buď 
z predbežného CV o vstupe alebo tranzitného vyhlásenia 

 Údaj „Colné vyhlásenie/ Kód colného úradu predloženia tovaru“ je určený na Centralizované colné konanie. Je 
to nepovinný údaj a až do zavedenia Centralizovaného colného konania je v prípade uvedenia totožný               
s  Colným úradom dovozu.  

 Údaj „Colné vyhlásenie/Odklad platby“ – uvádza sa číslo povolenia, ak má deklarant odklad platby ale zároveň  
certifikát „C506“ a číslo povolenia v skupine údajov „Tovarová položka/ Certifikát“ . 

 Skupiny údajov „Predávajúci“ a Kupujúci“ – uvádzajú sa, ak sa vyžaduje predloženie deklarácie údajov o colnej 
hodnote. Potom sa uvádza taktiež    

 Údaj „Tovarová položka/ukazovatele colnej hodnoty“.: 

Kód zahŕňa štyri číslice, pričom každá je buď „0“ alebo „1“.  

Každá číslica „1“ alebo „0“ vyjadruje, či indikátor určovania colnej hodnoty je alebo nie je relevantný pre určovanie 
colnej hodnoty dotknutého tovaru.  

1. číslica: spojenie medzi stranami, bez ohľadu na to, či je cena ovplyvnená alebo nie  

2. číslica: obmedzenia týkajúce sa nakladania s tovarom alebo jeho používania kupujúcim v súlade s článkom 70 ods. 
3 písm. a) kódexu  

3. číslica: na predaj alebo cenu sa vzťahujú určité podmienky alebo protiplnenie v súlade s článkom 70 ods. 3 písm. b) 
kódexu  

4. číslica: na predaj sa vzťahuje dohoda, podľa ktorej časť výnosu z akéhokoľvek ďalšieho predaja, nakladania alebo 
použitia priamo alebo nepriamo pripadá predávajúcemu  

Príklad: V prípade tovaru, pri ktorom existuje vzťah medzi stranami, ale nevzťahuje sa naň žiadna z ostatných situácií 
vymedzených v rámci 2., 3. a 4. číslice, by sa použila kombinácia kódov „1000“. 
 

 Údaj „Deklarácie údajov o colnej hodnote/Kód pripočítateľnej položky“  

Prirážky (podľa vymedzenia v článkoch 70 a 71 kódexu):  

AB: Provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií  
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AD: Kontajnery a obaly  

AE: Materiály, súčiastky, dielce a podobné predmety zahrnuté v dovážanom tovare  

AF: Náradie, matrice, formy a podobné predmety používané pri výrobe dovážaného tovaru  

AG: Materiály spotrebované pri výrobe dovážaného tovaru  

AH: Technika, vývoj, umelecká práca, dizajn, plány a nákresy vyhotovené mimo Európskej únie a potrebné na výrobu     

        dovážaného tovaru  

AI: Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky  

AJ: Výnos z ďalšieho predaja, nakladania alebo použitia pripadajúci predávajúcemu  

AK: Náklady na dopravu, poplatky za nakládku a manipuláciu s tovarom a náklady na poistenie až do miesta vstupu    

       tovaru do Európskej únie  

AL: Nepriame platby a iné platby (článok 70 kódexu)  

AN: Prirážky na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. 
 
 

Zrážky (podľa vymedzenia v článku 72 kódexu):  

BA: Náklady na dopravu po príchode na miesto vstupu  

BB: Poplatky za výstavbu, inštaláciu, montáž, údržbu alebo technickú pomoc realizovanú po dovoze  

BC: Dovozné clá alebo iné poplatky splatné v Únii z dôvodu dovozu alebo predaja tovaru  

BD: Úrokové poplatky 

BE: Poplatky za právo reprodukovať dovážaný tovar v Európskej únii  

BF: Nákupné provízie  

BG: Zrážky na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. 
 

 Údaj „Zabezpečenie/ druh zabezpečenia“ – vypĺňa sa formou nižšie uvedených kódov 
 

 0 - Upustenie od záruky 
 1-  Celková záruka 
 2 - Jednotlivá záruka formou záväzku ručiteľa 
 3 - Jednotlivá záruka zložením hotovosti 
 5 - Upustenie od záruky, ak suma nepresahuje štatistický hodnotový prah 
 8 - Záruka sa nevyžaduje od určitých verejných orgánov (čl. 89 ods. 7 kódexu) 
 C - Záruka  sa nevyžaduje na tovar prepravovaný v pevných dopravných zariadeniach 
 D – Záruka sa nevyžaduje na dočasné použitie v súlade s článkom 81 písm. a) (EÚ) 2015/2446 
 E - Záruka sa nevyžaduje na dočasné použitia v súlade s článkom 81 písm. b) (EÚ) 2015/2446  
 F - Záruka sa nevyžaduje na dočasného použitie v súlade s článkom 81 písm. c) (EÚ) 2015/2446  
 G - Záruka sa nevyžaduje na dočasné použitie v súlade s článkom 81 písm. d) (EÚ) 2015/2446 
 U - Úhrada colného dlhu pred prepustením do režimu 
 Y - Povolenie byť ručiteľom iným ako banka podľa § 55 ods. 2 písm. b) Colného zákona 
 O- Záruka sa nevyžaduje v povolení (uvádza sa v prípade uplatnenia osobitného režimu na povolenie    
vydané pred 1.5.2016 s oslobodením od záruky).  

 
  Údaj „Colné vyhlásenie/ Kód výsledku kontroly“ sa neuvádza 
  Údaj „Colné vyhlásenie/ Dátum prijatia CV“ sa neuvádza 

 
 Všetky ostatné vykazované údaje v zmysle platnej legislatívy.  

 
DOVOZNÉ COLNÉ  VYHLÁSENIE – ŠTANDARDNÝ POSTUP – Zjednodušené colné vyhlásenie 
 

 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód druhu deklarácie“ môže mať hodnoty „B“ , „E“- čl. 166 ods. 1 Colného kódexu, 
tzn. bez povolenia na príležitostné použitie  
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 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód druhu deklarácie“ môže mať hodnoty „C“, „F“ - čl. 166 ods. 2 Colného kódexu, 
tzn. s povolením na pravidelné používanie, zároveň je potrebné uviesť certifikát „C512“ a číslo povolenia 
v skupine údajov „Tovarová položka/ Certifikát“.    

 Údaje, ktoré sa uvádzajú sú definované v prílohe B delegovaného nariadenia – stĺpec I1. Sú to všetky ako pri 
štandardnom colnom vyhlásení okrem: ods. 20, ods. 21, ods. 22, ods. 24, ods. 25, ods. 26, ods. 43, ods. 46 
alebo ak nie sú predložené niektoré doklady potrebné k colnému konaniu. 

 V stanovenej lehote 10 dní od prepustenia je potrebné podať dodatočné colné vyhlásenie formou správy 
SK413A 

 
DOVOZNÉ COLNÉ  VYHLÁSENIE – ZJEDNODUŠENÝ  POSTUP ZED 
 
V prípade, ak deklarant využíva ZED podáva buď štandardné colné vyhlásenia, alebo zjednodušené colné vyhlásenia. 
V obidvoch prípadoch sa colné vyhlásenia vyplňujú rovnakým spôsobom ako v štandardnom postupe s výnimkou 
nasledujúcich údajov:  

 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód druhu deklarácie“ = „A“ – štandardné colné vyhlásenie alebo „C“ – zjednodušené 
colné vyhlásenie.  

 Uvádza sa údaj „Colné vyhlásenie/Kód výsledku kontroly = „A3“. Tým je jednoznačnej identifikované, že sa 
jedná o ZED.  

 Uvádza sa  certifikát „C514“ a číslo povolenia v skupine údajov „Tovarová položka/ Certifikát“.    
 Údaj „Colné vyhlásenie/kód umiestnenia tovaru“ = C. 
 Údaj „Colné vyhlásenie/Kód colného úradu dovozu“ je zhodný s povolením ZED, 
 Údaj „Colné vyhlásenie/schválené umiestnenie tovaru“, ktorý je spolu s podrobnejším popisom uvedený 

v povolení na ZED. Je potrebné ho uvádzať presne, tak ako bol schválený!  

 Pr. VW BA, VW MT. V povolení bude ku každému kódu uvedená presná adresa, kde sa tovar  

 nachádza v čase zápisu do evidencie deklaranta, 
 Údaj Zabezpečenie / Druh zabezpečenia – uvádzať len hodnoty „0“ alebo „1“. V prípade uplatnenia ZED na 

osobitný režim pre povolenie vydané pred 1. májom 2016 s oslobodením od záruky sa uvádza kód „O“. 
V prípade prepravy tovaru v pevne zabudovaných zariadeniach sa uvádza kód „C“. V prípade priameho 
zastúpenia môže byť uvedený aj kód „Y“ pre záruku schváleným ručiteľom.  

 Údaj „Colné vyhlásenie/ Dátum prijatia CV“ sa uvádza v prípade dodatočného súhrnného eCV (druh „Z“)    
a rovná sa dátumu prvého zápisu do evidencie deklaranta.  

 Údaj „Colné vyhlásenie/Typ zastupovania subjektu“ –  (odsek 14 colného vyhlásenia) musí byť rovný "1", "2" 
alebo "3" (pričom 1 = "deklarant = držiteľ povolenia (bez zastupovania)", 2 = "zástupca = držiteľ povolenia, 
alebo zastúpená osoba (priame zastupovanie v zmysle prvej odrážky čl. 5 ods. 2  Colného kódexu)", 3 = 
"zástupca = držiteľ povolenia (nepriame zastupovanie v zmysle druhej odrážky čl. 5 ods. 2  Colného kódexu)". 
V prípade uvedenia kódu „2“ je povinná skupina „ZÁSTUPCA“. V takomto prípade eCV musí byť podpísané 
ZEPom oprávnenej osoby zástupcu deklaranta.  
 

Pozn. Vykazovanie všetkých údajov v elektronickom colnom vyhlásení sa nachádza v prílohe tohto dokumentu. 
 

5. Podanie a registrácia colného vyhlásenia 
 

 Predloženie colného vyhlásenia vykoná deklarant zaslaním elektronickej  správy SK415- dovozné colné 
vyhlásenie, ktorej štruktúra zodpovedá štruktúre správy SK415 zverejnenej v projektovej dokumentácii eDovoz 
(ďalej len „dokumentácia“). Správu zasiela prostredníctvom elektronickej podateľne informačného systému CEP. 
Zasielaná správa musí byť podpísaná oprávnenou osobou.  

 Tovar sa v tomto okamihu ešte nemusí nachádzať v colnom priestore colného úradu dovozu. Môže byť na 
dohodnutom mieste, príp. smeruje  na miesto uvedené v deklarácii.   

 
Ak eCV podané v štandardnom postupe spĺňa všetky nasledujúce body: 
 má vyplnené všetky povinné údaje (označené v štruktúre správy ako „R-povinné“ príp.  „C-podmienené“), 
 údaje, na ktoré sa vzťahuje číselník boli vybraté z príslušného číselníka, 
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 sú splnené všetky pravidlá a podmienky ustanovené pre správu SK415 uvedené vo zverejnenej 
dokumentácii,  

 sú splnené všetky podmienky vyplývajúce z povolenia  ZED, príp. povolenia na osobitný režim (súhlasia 
identifikačné údaje  držiteľa povolenia, celkové zabezpečenie- súhlasí GRN -číslo potvrdenia o záruke, 
schválené umiestnenie  tovaru,  deklarovaný tovar nie je vylúčený zo ZED a pod.), 

 

 CÚ dovozu zasiela elektronickú správu „SK416 - Informácia o registrácii“ deklarantovi, ktorého týmto informuje             
o registrácii  colného vyhlásenia a pridelení MRN. Číslo MRN bude deklarant používať pri ďalšej komunikácii 
s CÚ dovozu. 

5.1. Odmietnutie registrácie 
Príčinou odmietnutia registrácie  môže byť: 
 Deklarant nie je schválený pre  podávanie  eCV, resp. colné vyhlásenie nebolo podpísané oprávnenou osobou,  
 Podávané údaje eCV nie sú korektné, t.j. nevyhovujú podmienkam uvedeným v bode 4 
Deklarant je informovaný chybovou správou SK906 
eCV, ktoré neboli zaregistrované, nemajú pridelené MRN, a teda nie sú plnohodnotné  z hľadiska colného konania. 
Deklarant je o tejto situácii informovaný správou „SK906 – Oznámenie o chybe podania“, ktorá obsahuje údaje 
potrebné na vykonanie opravy. Po zamietnutí registrácie eCV je zvyčajne zaslané deklarantom nové  eCV so 
správnymi údajmi, ktoré môže byť registrované, pokiaľ neobsahuje ďalšie chyby.  

V správach SK906 je vždy uvedený jeden z nasledujúcich kódov funkčnej chyby podania 

1- Kontrola voči schéme – takáto chyba by znamenala porušenie štruktúry správy SK415. Je skôr výnimočná,. 
pretože už IS CEP kontroluje štruktúru podávaných správ. 

2- Kontrola existencie externých subjektov – nastáva v prípade, ak uvedený subjekt resp. jeho identifikátor sa 
nenachádza v Centrálnom registri subjektov. Je potrebné sa obrátiť na pracovisko finančnej správy 
zaoberajúce sa evidenciou externých subjektov –  

Korešpondenčná adresa: 

Finančné riaditeľstvo SR,  
oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad,  
Karpatská 13,  
05801, Poprad 

Tel.: 
+421 52 7142803 
+421 52 7142858 
+421 52 7142841 
+421 917 607323 

E-mail: eori@financnasprava.sk 

3- Kontrola  na číselníkové hodnoty – uvedená číselníková hodnota je neplatná. V správe je uvedené aj ktorá 
konkrétne. Potrebná aktualizácia číselníkov  

4- Kontrola na pravidlá pre správy -  číslo a text uvedeného pravidla sa nachádza priamo v správe. V prípade, 
že by bol text dlhší ako povolený, existuje zoznam pravidiel na portáli FS - 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-
emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie 

5- Kontrola na dodatkovú mernú jednotku / mernú jednotku SPD  

6- Chyba „92“ - správa mimo poradia - znamená, že daná správa nebola zaslaná v očakávanom stave napr. 
SK413- žiadosť o opravu je zasielaná v čase keď bolo rozhodnuté o kontrole. 

mailto:eori@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie
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Registrácia colného vyhlásenia pred predložením tovaru 

 
V zmysle čl. 171 Colného kódexu môže deklarant podať colné vyhlásenie pred očakávaným predložením tovaru 
colnému úradu dovozu. eCV obsahuje v ods. 1 kód „D“ , „E“, alebo „F“. Takéto eCV v prípade, ak je formálne správne 
je zaregistrované a deklarantovi je zaslaná správa „SK416 -  Informácia o registrácii“. Ak deklarant nepredloží tovar do 
30 dní po podaní colného vyhlásenia, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané. Deklarantovi je automatizovaným 
spôsobom zasielaná správa „SK428B – Rozhodnutie o neprijatí“, v ktorej je ako dôvod neprijatia uvedený „tovar 
nepredložený v 30 dňovej lehote“. 
 
Zamietnuté eCV nemajú pridelené MRN a teda nie sú plnohodnotné  z hľadiska colného konania. Deklarant je  o tejto 
situácii informovaný správou SK906 – Oznámenie o chybe podania, ktorá obsahuje údaje potrebné na vykonanie 
opravy. Po zamietnutí eCV je zvyčajne zaslané deklarantom nové eCV so správnymi údajmi, ktoré môže byť 
zaregistrované.    

Pozn. Tento postup až do vybudovania systému na oznámenia o predložení   tovaru a dočasné uskladnenie podľa 
Colného kódexu nebude možný v ZED.  
 

6. Prijatie colného vyhlásenia  
6.1. Štandardný postup  
 
O prijatí colného vyhlásenia v štandardnom postupe rozhoduje colník na colnom úrade dovozu bezodkladne, 

potom ako k registrovanému colnému vyhláseniu boli splnené nasledujúce podmienky:     
 

 je v zmysle § 29 Colného zákona vecne príslušný na podanie colného vyhlásenia a predloženie tovaru  
 colnému úradu bol predložený tovar, na ktorý sa colné vyhlásenie vzťahuje; Tovar sa nachádza v colnom 

priestore, alebo na inom dohodnutom mieste schválenom colným orgánom,   
 v prípade, ak je v colnom vyhlásení uvedené dohodnuté umiestnenie tovaru mimo colný priestor a bola 

schválená žiadosť o konanie mimo colný priestor  v súlade s § 26 Colného zákona – pozri bod 6.1.1 
 sprievodné doklady, ktoré sa požadujú na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého 

je tovar navrhovaný, sú v držbe deklaranta a v prípade potreby k dispozícii colným orgánom v čase 
podania colného vyhlásenia, 

 v prípade, ak colné vyhlásenie bolo podané priamym zástupcom (kód zastúpenia „2“ - v ods. 14) bolo 
predložené splnomocnenie na priame zastupovanie deklaranta, 

 v prípade, ak bola podaná žiadosť o povolenie na osobitný režim na základe colného vyhlásenia, boli 
splnené podmienky uvedené v čl. 163 delegovaného nariadenia  – pozri bod 6.1.2 

 v prípade, ak bolo podané eZCV v zmysle čl. 166 ods. 1, colný úrad súhlasí s jeho prijatím – pozri bod 
6.1.3 

 V prípade colného vyhlásenia typu „D, E“, (pred predložením tovaru) je určená lehota 30 dní po podaní 
eCV na predloženie tovaru v zmysle čl. 171 Colného kódexu, 

 Úrad dovozu zasiela elektronickú správu SK428A – prijatie colného vyhlásenia deklarantovi, ktorého týmto   informuje 
o prijatí colného vyhlásenia a začatí colného konania. Číslo MRN bude deklarant používať pri ďalšej komunikácii 
s Úradom dovozu. 

 
6.1.1. Konanie mimo colný priestor 

Pri rozhodovaní o prijatí colného vyhlásenia, v prípade, ak deklarant uviedol v colnom vyhlásení  „Kód umiestnenia  
tovaru = B“ , v údaji „Colné vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“ musí byť uvedený stručný popis umiestnenia tovaru ( ods. 
30). Po skontrolovaní, že je v súlade s § 26 Colného zákona dohodnuté konanie mimo colný priestor rozhodne colník 
o prijatí colného vyhlásenia. V opačnom prípade upozorní osobu, ktorá predložila colné vyhlásenie o vzniknutej 
situácii, ktorá môže mať za následok neprijatie alebo zamietnutie prepustenia colného vyhlásenia.   
 

6.1.2. Žiadosť o povolenie na osobitný režim na základe colného vyhlásenia  
Pri rozhodovaní o prijatí colného vyhlásenia, v ktorom uvedením osobitného kódu v „Dodatkový údaj/Kód dodatkového 
údaju“ (ods. 44 colného vyhlásenia) „00100 - Žiadosť o povolenie použiť osobitný colný režim iný než tranzit na 
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základe colného vyhlásenia“ rozhoduje colník aj o prijatí žiadosti o osobitný režim po kontrole splnenia podmienok 
uvedených v čl. 163 delegovaného nariadenia a predložení dodatočných údajov uvedených v prílohe A stĺpec 8f 
Delegovaného nariadenia. Následne zaeviduje povolenie na osobitný režim do evidencie povolení. V opačnom prípade 
upozorní osobu, ktorá predložila colné vyhlásenie o vzniknutej situácii, ktorá môže mať za následok neprijatie colného 
vyhlásenia. 
V prípade, ak nie sú splnené podmienky na prijatie žiadosti o povolenie na osobitný colný režim, colník upozorní 
osobu, ktorá predložila eCV o vzniknutej situácii, ktorá môže mať za následok neprijatie colného vyhlásenia. Postup 
zamietnutia prijatia colného vyhlásenia je uvedený v bode 7. 

 

6.1.3. Žiadosť o zjednodušené colné vyhlásenie 
Deklarant uvedením kódu druhu vyhlásenia „B“ v ods. 1 predkladá žiadosť o prijatie eZCV  v zmysle čl. 166 ods. 

1 Colného kódexu bez udeleného predchádzajúceho povolenia.  Colník môže takúto žiadosť prijať tým spôsobom, že 
prijme colné vyhlásenie. V prípade pravidelného predkladania eZCV odporučí deklarantovi požiadať o povolenie na 
colnom úrade. Spracovanie takéhoto colného vyhlásenia, ktoré nemusí obsahovať všetky údaje, alebo nie sú 
predložené všetky doklady  končí uvedením lehoty na predloženie dodatočného colného vyhlásenia. Táto lehota je 
automatizovane prednastavená v zmysle čl. 146 delegovaného nariadenia na 10 dní od dátumu prepustenia. 
V odôvodnených prípadoch môže colný úrad v zmysle čl. 147 delegovaného nariadenia povoliť dlhšiu lehotu na 
sprístupnenie podporných dokladov. Táto lehota nesmie presiahnuť 120 dní od dátumu prepustenia tovaru. 

6.1.4. Oznámenie sumy colného dlhu a iných platieb  
 
V prípade, že v eCV obsahuje údaj „Zabezpečenie/ Kód zabezpečenia“ = U (úhrada) znamená, že deklarant 
predpokladá úhradu colného dlhu a iných platieb pred prepustením tovaru do navrhovaného režimu. deklarantovi je 
automatizovane oznámená prostredníctvom elektronickej správy „SK470 – Výzva deklarantovi“ suma colného dlhu 
v zmysle § 53 Colného zákona. Elektronická správa obsahuje všetky potrebné  informácie k úhrade colného dlhu. Toto 
oznámenie si môže deklarant v prípade potreby vytlačiť. Sú v ňom uvedené všetky potrebné údaje na úhradu colného 
dlhu a iných platieb. Následne zasiela „Potvrdenie o doručení SK471“. Dátum doručenia. V prípade, ak je deklarant 
prítomný pri colnom konaní a požiada o jeho vyhotovenie v listinnej podobe, colník ho vytlačí a odovzdá proti podpisu 
deklarantovi. Deklarant má od tohto okamihu v zmysle čl. 108 ods. 1 Colného kódexu lehotu 10 dní na zaplatenie 
colného dlhu. V osobitných prípadoch, kedy počas colného konania vznikne požiadavka colného úradu na dodatočnú 
záruku napr. z dôvodu odobratia vzorky, zaslania dôkazov o pôvode na verifikáciu a pod., colný úrad požaduje 
poskytnutie záruky za colný dlh a iné platby, ktorý by mohol vzniknúť. V takomto prípade je eCV prepustené až po 
poskytnutí tejto záruky.  
V prípadoch, že tovar nemôže byť prepustený do navrhovaného režimu napr. z dôvodu skúmania orgánov dohľadu, 
alebo si držiteľ práv duševného vlastníctva uplatní svoje právo na žalobu na súde a pod., tovar naďalej zostáva pod 
dohľadom CÚ dovozu. V takomto prípade sa lehota v zmysle čl. 108 ods. 3 písm. b) Colného kódexu primerane 
predĺži.  

 
Pozn. Správa SK470, ktorou bude oznámená výška colného dlhu a iných platieb bude zasielaná aj v prípade 

poskytnutia záruky schváleným ručiteľom, tzn. ako druh zabezpečenia bude uvedený kód „Y“. V tomto prípade je to 
však len na účel vyhotovenia vyhlásenia ručiteľa v zmysle prílohy 11 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z..       
 

6.1.5. Predkladanie sprievodných dokladov  
Sprievodné doklady v zmysle čl. 163 ods. Colného kódexu, ktoré má deklarant k dispozícii  poskytne colným 

orgánom  v čase podania colného vyhlásenia. V aktuálnej verzii systému eDovoz sa podporné doklady predkladajú 
v listinnej podobe. Jedná sa najmä o doklady týkajúce sa colnej hodnoty (čl. 145 vykonávacieho nariadenia), podporné 
doklady pre eZCV (čl. 224 vykonávacieho nariadenia), potvrdenia o vážení banánov (čl. 251 vykonávacieho 
nariadenia), dôkazy o pôvode tovaru (čl. 116 vykonávacieho nariadenia), doklady na vydanie povolenia na osobitný 
režim v zmysle čl. 163 delegovaného nariadenia, príp. ďalšie doklady potrebné ku kontrole.  
 
 

6.2. Zjednodušený postup ZED 
 
eCV predložené v ZED sú prijímané automatizovaným spôsobom po splnení nasledujúcich podmienok:  

 má vyplnené všetky povinné údaje (označené v štruktúre správy ako „R-povinné“ príp. „C-podmienené“), 
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 údaje, na ktoré sa vzťahuje číselník, boli vybraté z príslušného číselníka, 
 eCV je podpísané oprávnenou osobou deklaranta, príp. jeho priameho zástupcu; oprávnenosť osoby je 

overovaná v IS CEP. Držiteľ povolenia súhlasí s vydaným povolením zapísaným v evidencii povolení, 

 Kód zastúpenia „1“ tak DEKLARANT = DRŽITEĽ POVOLENIA  

 Kód zastúpenia „2“ tak DEKLARANT alebo PRIAMY ZÁSTUPCA = DRŽITEĽ POVOLENIA 

 Kód zastúpenia „3“ tak NEPRIAMY ZÁSTUPCA (DEKLARANT) = DRŽITEĽ POVOLENIA 
 sú splnené všetky náležitosti povolenia najmä – CÚ dovozu, kód schváleného umiestnenia tovaru, vylúčené 

komodity, forma povoleného zastupovania, povolenie na eZCV atď,  
 sú splnené všetky pravidlá a podmienky ustanovené pre správu SK415 uvedené vo zverejnenej dokumentácii.  

CÚ dovozu zasiela elektronickú správu „SK416 - Informácia o registrácii“ deklarantovi, ktorého týmto informuje 
o prijatí colného vyhlásenia a pridelení MRN. Číslo MRN bude deklarant používať pri ďalšej komunikácii s CÚ 
dovozu, 

 sprievodné doklady, ktoré sa požadujú na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je 
tovar navrhovaný, sú v držbe deklaranta a v prípade kontroly dokladov alebo tovaru k dispozícii colným 
orgánom  – pozri bod. 6.1.5. V prípade predloženia eZCV budú požadované sprievodné doklady k držbe 
deklaranta najneskôr v čase podania eDCV. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad v zmysle čl. 147 
delegovaného nariadenia povoliť dlhšiu lehotu na sprístupnenie podporných dokladov. Táto lehota nesmie 
presiahnuť 120 dní od dátumu prepustenia tovaru. 

 
eCV, ktoré neboli prijaté, nemajú pridelené MRN, a teda nie sú plnohodnotné  z hľadiska colného konania. 
Deklarant je o tejto situácii informovaný správou „SK906 – Oznámenie o chybe podania“, ktorá obsahuje údaje 
potrebné na vykonanie opravy. Po zamietnutí registrácie eCV je zvyčajne zaslané deklarantom nové  eCV so 
správnymi údajmi, ktoré môže byť registrované, pokiaľ neobsahuje ďalšie chyby.  

 
V prípade ZED colné vyhlásenie zostáva po vykonaní automatizovaných kontrol čakať na automatické prepustenie. 
Dĺžka časovej lehoty  je definovaná v povolení ZED. Po uplynutí stanovenej lehoty na informovanie držiteľa povolenia 
o kontrole tovaru, je eCV v zmysle čl. 235 ods. 1 vykonávacieho nariadenia automatizovaným spôsobom prepustené 
do navrhovaného režimu. Uvedenú lehotu môže colný úrad dovozu využiť na rozhodnutie o kontrole tovaru. 
 

7. Zamietnutie prijatia colného vyhlásenia  
Príčinou zamietnutia prijatia už zaregistrovaného eCV môže byť: 

 colný úrad, ktorému bolo eCV predložené, nie je vecne príslušný na predloženie tovaru (§ 34 ods.1 písm. a) 
Colného zákona 

 nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi. 
 

V ostatných prípadoch uvedených nižšie colník vyzve deklaranta zaslaním správy SK470 – Výzva deklarantovi na 
zjednanie nápravy.  

 deklarant uviedol v eCV umiestnenie tovaru mimo colného priestoru napriek tomu, že nebol vopred vydaný 
súhlas s colným konaním mimo colný priestor; V prípade, že deklarant odmietne predložiť tovar v colnom 
priestore nie je v zmysle čl. 172 Colného kódexu splnená podmienka na prijatie eCV, 

 deklarant uviedol v ods. 44 eCV kód „00100“, ale nie sú splnené podmienky uvedené v čl. 163 delegovaného 
nariadenia na  prijatie žiadosti o osobitný colný režim na základe eCV, 

 deklarant uviedol druh vyhlásenia „B“, ale v zmysle čl. 166 ods. 1 Colného kódexu colný úrad nesúhlasí  
s prijatím  žiadosti o eZCV „B“, 

 deklarant neuviedol v eCV   údaje v záložke DV1 - deklaráciu údajov o colnej hodnote, ak sa neuplatňuje 
výnimka (príloha B delegovaného nariadenia),  

 iné dôvody, napr. colný úrad nie je miestne príslušný na podanie colného vyhlásenia 
 
Colný úrad však môže odmietnuť prijatie colného vyhlásenia, ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslušnej 
pobočke colného úradu (§ 4 vyhlášky MF SR č. 161/2016). 

Colník rozhodne o neprijatí už zaregistrovaného eCV.  Správa „SK428B – Rozhodnutie o neprijatí colného 
vyhlásenia“ obsahuje aj dôvod neprijatia zapísaný do systému eDovoz colníkom. Takéto eCV už nie je možné použiť 
na ďalšie procesy.  
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Pozn.  
V prípade, ak deklarant podá colné vyhlásenie v zmysle čl. 171 Colného kódexu pred očakávaným predložením tovaru 
(druh vyhlásenia „D“, „E“, „F“) a do 30 dní nepredloží tovar, je colné vyhlásenie považované za nepodané. Systém 
eDovoz informuje deklaranta správou „SK409A - Rozhodnutie o zrušení“ s odvolaním sa na čl. 171 Colného kódexu.  
 

8. Overovanie colného vyhlásenia 
 
Za účelom správnej aplikácie colných predpisov je colný úrad v zmysle čl. 188 písm. b) Colného kódexu  oprávnený 
požadovať predloženie ďalších sprievodných dokladov napr. prepravné doklady, záväzné informácie o pôvode alebo 
sadzobnom zaradení pokiaľ boli vydané atď. Zároveň môže colný úrad rozhodnúť o vykonaní fyzickej kontroly (čl. 188 
písm. c) Colného kódexu), príp. odoberať vzorky (čl. 188 písm. d) Colného kódexu).   

 
8.1. Výzva deklarantovi 

 
V  colnom konaní v procese overovania môže colník vyzvať deklaranta správou „SK470 – výzva deklarantovi“ na 

doplnenie požadovaných dokladov alebo informácií so stanovením lehoty. Vo výzve uvedie požadované informácie 
alebo doklady. Deklarant po prijatí takejto výzvy je povinný reagovať a predložiť požadované informácie alebo doklady.  

9. Rozhodnutie o kontrole 
 

5.1 Kontrola tovaru Úradom dovozu  s následným prepustením/ neprepustením  do navrhovaného režimu  
 

CÚ dovozu v zmysle čl. 238 – 243 vykonávacieho nariadenia má právo v rámci overovania colného vyhlásenia 
rozhodnúť o vykonaní kontroly a príp. odoberaní vzoriek. Kontrola sa vykonáva v colnom priestore, príp. na inom 
mieste v prípade, ak bolo dohodnuté konanie mimo colný priestor v súlade s § 26 Colného zákona., alebo  v prípade 
ZED na schválenom mieste.  

 Deklarantovi je oznámené rozhodnutie o kontrole elektronickou správou SK460. V zmysle čl. 189 ods. 2 Colného 
kódexu má deklarant alebo jeho zástupca právo byť prítomný pri kontrole tovaru a odoberaní vzoriek. Zároveň je 
povinný  poskytnúť potrebnú súčinnosť k vykonaniu kontroly.  

 
5.2 Rozhodnutie o kontrole v ZED – fyzická kontrola alebo odber vzorky 

 
V prípade, ak došlo k rozhodnutiu o kontrole u eCV podaného v ZED kde bola nariadená fyzická kontrola tovaru alebo 
nariadený odber vzorky, deklarantovi/ zástupcovi  je okrem správy SK460 – Rozhodnutie o kontrole zasielaná aj 
správa SK905 – prerušenie zjednodušeného postupu s uvedením  dôvodu prerušenia   = Prerušenie ZP - automatické 
spracovanie bolo prerušené colným úradom. V prípade eZCV (druh vyhlásenia „C“) sa uvedené eCV už nezahŕňa do 
súhrnného eDCV (druh „Z“), ale je potrebné ho doplniť samostatným eDCV (druh „Y“).  
 
Spracovanie eCV pokračuje ďalej štandardným postupom uvedeným v bode 5.4.  
 

5.3 Rozhodnutie o kontrole v ZED – dokladová kontrola, Informácia a kontrola po prepustení  
 
V prípade, ak došlo k rozhodnutiu o kontrole u eCV podaného v ZED či už na základe rizikového profilu alebo 
rozhodnutím colníka, kde bola nariadená dokladová kontrola, alebo informácia, eCV naďalej zostáva v stave „Prijaté“ 
a automatizovaný proces pokračuje ďalej. Deklarantovi / zástupcovi je zasielaná správa SK470 – Výzva na 
predloženie dokladov. Ten je povinný predložiť všetky doklady na colný úrad dovozu.  
 

5.3.1 Lehota na predloženie dokladov  
 

 Maximálne  7 dní od prepustenia tovaru do režimu v prípade, ak bolo eCV v ZED podané formou colného 
vyhlásenia (druh „A“),  

 najneskôr v lehote na podanie eDCV v prípade ak bolo eCV v ZED podané formou eZCV (druh „C). 
 

Po tejto lehote colný úrad dovozu opätovne vyzve držiteľa povolenia na predloženie dokladov.  
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5.4 Zápis výsledkov kontroly 
 
Negatívny  výsledok kontroly  

 Zodpovedá s úspešnou kontrolou: 
-  neboli zistené žiadne nedostatky 
-  kontrola záruky skončila s negatívnym  výsledkom 
 

 Výsledok kontroly je zaznamenaný do systému colníkom CÚdov 

 Po úspešnej kontrole, CÚdov  prepustí tovar  zaslaním správy  „SK429A- Rozhodnutie o prepustení“  a tovar je 
prepustený do navrhovaného režimu. Súčasťou rozhodnutia je aj „Oznámenie sumy colného dlhu a iných platieb“ 
v zmysle § 53 ods. 1 písm. a) Colného zákona.  

 
       Pozitívny výsledok kontroly  

 

 Výsledky kontroly sú zaregistrované na CÚdov. V prípade závažných nedostatkov zistených pri kontrole tovaru 
CUdov rozhodne, že tovar  nemôže byť  prepustený do navrhovaného režimu a informuje deklaranta správou 
„SK429B- Rozhodnutie o neprepustení do režimu“. Táto správa  bude archivovaná. Na žiadosť deklaranta bude 
vydané „Rozhodnutie   o neprepustení tovaru“  v papierovej forme. Postup je uvedený v bode č. 14.  

 
V prípade, ak eCV bolo podané v ZED formou zápisu do evidencie deklaranta je deklarant najskôr informovaný 
o prerušení ZED správou „SK905- informácia o stave/ prerušenie ZP“. Spracovanie eCV pokračuje štandardným 
postupom. O stave colného vyhlásenia sa môže informovať zaslaním správy SK904 – Vyžiadanie informácie o stave 
(viď bod 18.4) 
 

10. Kontrola záruky - Zabezpečenie menené  
V prípade, ak poskytnutá záruka bola validovaná v záručnom systéme s negatívnym výsledkom, je deklarantovi 

táto skutočnosť oznámená správou „SK455- Zabezpečenie menené“ spolu s uvedením dôvodu. Mal by prijať opatrenia 
v podobe podania opravy colného vyhlásenia a navrhnúť iný spôsob zabezpečenia, príp. uvoľnil sumu na záruke.   

 
      Možné dôvody neplatnosti zabezpečenia a návrhy riešenia danej situácie:                    

Zabezpečenie neexistuje – zaslať opravu s iným GRN 
Neplatné zabezpečenie – GRN existuje, ale skončila mu platnosť. Zaslať opravu s iným GRN 
Jednotlivé zabezpečenie nie je opakovane použiteľné -  GRN už bolo použité. Zaslať opravu s iným GRN 
Nie je možné prekročiť sumu zabezpečenia – zabezpečiť uvoľnenie sumy. Možnosť opätovného prepustenia.  
Prekročenie sumy bez blokácie – požiadať o navýšenie referenčnej sumy . V tomto prípade nebude blokované 
prepustenie tovaru do režimu. Správa SK455 je však upozornením o prečerpaní referenčnej sumy. Platí len 
pre záruky vydané pre osobitné režimy.  
Číslo dokladu je už použité -  v prípade jednotlivej záruky nie je možné opakovane použiť doklad.  
Dlžník nezodpovedá zabezpečeniu – zaslať opravu s iným GRN, ktoré patrí deklarantovi 
Dlžník nemôže byť svojim ručiteľom -  zaslať opravu s iným GRN, u ktorého  deklarant  nie je ručiteľ 
Požadovaný režim nie je povolený  - zaslať opravu s iným GRN vyhovujúcim navrhovanému režimu  
Odklad platby nie je povolený –  odklad platby uvedený v eCV nie je povolený 
Typ platby nie je povolený – navrhnúť inú záruku platnú na daný typ platby. 
 

Po podaní žiadosti o opravu SK413 zo strany deklaranta, ktorá je systémom  eDovoz automatizovane spracovaná, je 
vykonávaná opätovná kontrola zabezpečenia v GMS.  
V prípade, ak príčinou zablokovania prepustenia bola nedostatočná suma zabezpečenia, je možné opätovne prikročiť 
k prepusteniu bez potreby podania žiadosti o opravu za predpokladu, že došlo k navýšeniu referenčnej sumy (napr. 
pripísaním úhrad).   
 
V prípade, že sa s daným eCV nič neudeje v priebehu nasledujúcich siedmich dní, bude automatizovane vykonané 
„Rozhodnutie o neprepustení“. Stav eCV sa nastaví na „Neprepustené“ a deklarantovi bude zaslané „Rozhodnutie 
o neprepustení“ formou elektronickej správy SK429B s prednastaveným dôvodom neplatnosti zabezpečenia.     
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Pozn.  
V prípade, ak príde k prečerpaniu referenčnej sumy záruky u typu záruky, kde je toto prečerpanie povolené, 
deklarantovi je odosielaná správa SK455 – Zabezpečenie menené s upozornením na „Prekročenie sumy bez 
blokácie“. Táto skutočnosť však nebude mať za následok zastavenie procesu prepustenia. Colné vyhlásenie preto 
nebude zaradené do stavu „Zabezpečenie menené“. Deklarant by však mal postupovať podľa podmienokv uvedených 
v povolení celkovej záruky.   
 

11. Prepustenie tovaru do navrhovaného režimu  
 

11.1. Colné vyhlásenie s poskytnutím záruky príp. upustením  od záruky   
 

Pokiaľ colník rozhodne, že na základe kladného výsledku kontroly „A1 – vyhovujúci“, v prípade dokladovej 
kontroly „A2- Stanovený ako vyhovujúci“, rozhodne o prepustení tovaru do navrhovaného režimu, deklarantovi je 
zasielaná správa „SK429A- Rozhodnutie o prepustení“, ktorej súčasťou je aj oznámenie výšky colného dlhu a iných 
platieb podľa jednotlivých položiek a úhrnná suma, ak sa tieto vymeriavajú  ako aj  colný režim, do ktorého sa tovar 
prepúšťa a  výška zabezpečenia. Po prijatí potvrdenia o doručení správou SK471 je nastavený dátum doručenia 
rozhodnutia, od ktorého sa odvíja lehota na uhradenie colného dlhu a iných platieb.  V zmysle § 36 ods. 10 Colného 
zákona sa však aj v prípade neprijatia správy SK471 rozhodnutie považuje za doručené okamihom jeho sprístupnenia 
prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok deklarantovi.    

V prípade, ak deklarant v náležite odôvodnených prípadoch pre potreby niektorých orgánov štátnej správy (napr. 
pre potreby obvodného úradu za účelom evidencie dovezeného motorového vozidla), požiada o vyhotovenie 
rozhodnutia o prepustení v listinnej podobe na formulári č. 6 colného vyhlásenia, je možné  požiadať o jeho 
vyhotovenie  spolu s výmerom platieb, ktorý tvorí prílohu colného vyhlásenia.  Na takéto colné vyhlásenie do ods. D/J 
colník uvedie poznámku „Údaje na doklade súhlasia s údajmi v systéme Finančnej správy SR“, ktorú doplní 
vlastnoručným podpisom s uvedením svojho mena, priezviska, funkcie a potvrdí odtlačkom služobnej pečiatky.  

   
Pozn.  
eCV podané v ZED je po uplynutí stanovenej lehoty na informovanie držiteľa povolenia o kontrole tovaru v zmysle čl. 
235 ods. 1 vykonávacieho nariadenia automatizovaným spôsobom prepustené do navrhovaného colného režimu.  
 

11.2. Colné vyhlásenie bez poskytnutia záruky – s úhradou dovozných platieb  
 

Ak prepustením do colného režimu s výnimkou režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od 
dovozného cla vzniká colný dlh, ale deklarant uvedie údaj  „Zabezpečenie/ Kód zabezpečenia“ = U (úhrada), 
prepustenie tovaru je v zmysle čl. 195 Colného kódexu podmienené zaplatením colného dlhu a iných platieb pred 
prepustením. V takomto prípade už pri prijatí eCV sú deklarantovi spôsobom uvedeným v bode 6.1.4 – Oznámenie 
sumy colného dlhu“   zasielané všetky údaje potrebné na úhradu dovozného cla a iných platieb. Deklarant zasiela zo 
svojho systému správu „SK471- Potvrdenie no doručení“ 

Po predložení dokladu o úhrade, colník skontroluje zaznamenanie dátumu doručenia do systému eDovoz  
a v prípade, že deklarant nezaslal správu SK471 – Potvrdenie o doručení, doplní dátum úhrady. Následne môže 
prikročiť k prepustenie eCV do navrhovaného režimu. Deklarantovi je zasielaná správa SK429A – Rozhodnutie 
o prepustení.  
V prípadoch, že tovar nemôže byť prepustený do navrhovaného režimu napr. z dôvodu skúmania orgánov dohľadu, 
alebo si držiteľ práv duševného vlastníctva uplatní svoje právo na žalobu na súde a pod., tovar naďalej zostáva pod 
dohľadom CÚ dovozu. V takomto prípade sa lehota v zmysle čl. 108 ods. 3 písm. b) Colného kódexu primerane 
predĺži. V APV DS eDovoz toto treba vyznačiť prostredníctvom menu „Editovať – „Zmeniť dátum oznámenia colného 
dlhu“.  

 
11.3. Colné vyhlásenie s poskytnutím záruky schváleného ručiteľa  

 
V prípade, že je na colný dlh a iné platby poskytnutá záruka schváleným ručiteľom iným ako banka (§ 55a Colného 
zákona), ktorý uvádza „Zabezpečenie/ Kód zabezpečenia" = Y (schválený ručiteľ) a zároveň GRN obsahuje na 11 
mieste zľava  „Y“, je v okamihu prijatia eCV spolu so správou „SK428A - Rozhodnutie o prijatí" generovaná aj správa 
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SK470, ktorou CÚ dovozu oznamuje deklarantovi, resp. jeho zástupcovi požadovanú výšku colného dlhu a iných 
platieb. Deklarant/zástupca požiada schváleného ručiteľa o vyhotovenie záväzku ručiteľa pre jednotlivú záruku 
v elektronickej podobe. Ak je priamy zástupca zároveň osobou schváleného ručiteľa, nie je toto potrebné.  Ručiteľské 
vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe obsahuje náležitosti ustanovené prílohou č. 11 
vyhlášky 161/2016 MF SR Z. z. okrem požiadaviek na odtlačok pečiatky a text uvádzaný vlastnou rukou. Priamy 
zástupca/schválený ručiteľ má k dispozícii dostatok údajov vrátane výšky colného dlhu a evidenčného čísla colného 
vyhlásenia na vyhotovenie elektronického záväzku ručiteľa, ktorý zašle formou elektronickej správy „SK671 – Záväzok 
ručiteľa – jednotlivá záruka“. Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe musí 
byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). CÚ záruky zaeviduje záväzok ručiteľa 
automatizovaným spôsobom a odošle späť prostredníctvom správy „SK672 – Oznámenie o schválení ručiteľského 
vyhlásenia – jednotlivá záruka“. V tomto okamihu je záväzok ručiteľa zaevidovaný a nie je potrebné vyhotoviť jeho 
listinnú podobu. Pri prepustení sa na CÚ dovozu vykoná kontrola existencie záväzku ručiteľa v GMS DS a proces 
prepustenia v prípade kladného výsledku validácie pokračuje prepustením – správou SK429A – Rozhodnutie 
o prepustení.  

V rámci elektronickej komunikácie môžu nastať aj ďalšie scenáre, pričom priamy zástupca/schválený ručiteľ má 
k dispozícii dostatok údajov vrátane výšky colného dlhu a evidenčného čísla colného vyhlásenia na vyhotovenie 
elektronického záväzku ručiteľa, ktorý zašle formou elektronickej správy „SK671 – Záväzok ručiteľa – jednotlivá 
záruka“; 

 Na CÚ záruky dôjde k negatívnemu výsledku validácie záväzku ručiteľa zaslaného elektronickou správou 
„SK671 – Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka“, záväzok ručiteľa nebude zaevidovaný a CÚ záruky 
oznamuje prostredníctvom správy „SK673 – Oznámenie o chybe/neschválení ručiteľského vyhlásenia“ 
negatívny výsledok. Priamy zástupca/schválený ručiteľ môže po oprave opätovne zaslať záväzok ručiteľa 
správou „SK671 – Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka“. V prípade, že už je výsledok validácie kladný, 
záväzok ručiteľa bude schválený a schválený ručiteľ je informovaný správou „SK672 – Oznámenie 
o schválení ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka“ o jeho schválení. Následne pokračuje proces 
colného konania. 

 Na CÚ záruky došlo k schváleniu ručiteľského vyhlásenia (prebehla výmena informácií prostredníctvom 
správ SK671 – SK672). Následne sa priamy zástupca/schválený ručiteľ z akéhokoľvek dôvodu (napr. 
ručiteľské vyhlásenie poskytol omylom, resp. tovar nebol prepustený) rozhodne už zaregistrované 
vyhlásenie ručiteľa vziať späť, zasiela správu „SK674 – Späť vzatie – Záväzok ručiteľa – jednotlivá 
záruka“. CÚ záruky o schválení späť vzatia ručiteľského vyhlásenia informuje schváleného ručiteľa 
správou „SK675 – Oznámenie o schválení späť vzatia ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka“. 
Následne pokračuje proces colného konania. 

 Na CÚ záruky došlo k schváleniu ručiteľského vyhlásenia (prebehla výmena informácií prostredníctvom 
správ SK671 – SK672). Následne sa priamy zástupca/schválený ručiteľ z akéhokoľvek dôvodu (napr. 
ručiteľské vyhlásenie poskytol omylom, resp. tovar nebol prepustený) rozhodne už zaregistrované 
vyhlásenie ručiteľa vziať späť, zasiela správu „SK674 – Späť vzatie – Záväzok ručiteľa – jednotlivá 
záruka“. V prípade, že správa  „SK674 – Späť vzatie – Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka“ je 
vyhodnotená ako nevalidná, CÚ záruky informuje schváleného ručiteľa o neschválení späť vzatia 
prostredníctvom správy „SK676 – Oznámenie o chybe/neschválení späť vzatia ručiteľského vyhlásenia – 
jednotlivá záruka. Schválený ručiteľ môže opakovane požiadať o späť vzatie správou SK674  a po 
kladnom vyhodnotení bude CÚ záruky informovaný správou SK675  o schválení späť vzatia. 

 

 Poskytovanie elektronických záväzkov ručiteľa nie je k dátumu poskytnutia novej funkcionality zo strany Finančnej 
správy pre subjekty komunikujúce v colnom konaní povinné. K využívaniu danej funkcionality jednotlivé subjekty 
pristúpia v momente, keď budú na takýto spôsob komunikácia v plnom rozsahu pripravení. Z toho dôvodu je možné aj 
naďalej predkladať „Záväzok ručiteľa – jednotlivú záruku“ v listinnej podobe. Pokiaľ však v čase prepustenia colného 
vyhlásenia nebude v záručnom systéme „Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka“ zaevidovaný, colník si vyžiada 
vyhlásenie ručiteľa v listinnej podobe. V prípade, že je na colný dlh a iné platby poskytnutá záruka schváleným 
ručiteľom iným ako banka (§ 55a Colného zákona), ktorý uvádza „Zabezpečenie/ Kód zabezpečenia" = Y (schválený 
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ručiteľ) a zároveň GRN obsahuje na 11 mieste zľava  „Y“, je v okamihu prijatia eCV spolu so správou „SK428A - 
Rozhodnutie o prijatí" generovaná aj správa SK470, ktorou CÚ dovozu oznamuje deklarantovi, resp. jeho zástupcovi 
požadovanú výšku colného dlhu a iných platieb. Deklarant pred prepustením musí predložiť záručné vyhlásenie 
ručiteľa na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., podpísané 
oprávnenou osobou. Na zadnú stranu záručného vyhlásenia ručiteľa colník vyznačí dátum prijatia, číslo colného 
vyhlásenia a potvrdí odtlačkom jemu pridelenej služobnej pečiatky. Záručné vyhlásenie zostáva založené v evidencii 
CÚ dovozu. 

V prípadoch, kedy držiteľ zjednodušeného postupu zápisu do evidencie deklaranta využíva formu ručenia 
jednotlivou zárukou schválený ručiteľom, bude potrebné elektronické vyhlásenie ručiteľa zaslať do záručného systému 
GMS DS pred samotným prepustením tovaru do navrhovaného colného režimu. V opačnom prípade bude úkon 
prepustenia prerušený správou SK905 z dôvodu overenia záväzku ručiteľa v listinnej podobe Zároveň generuje správu 
SK455 s popisom chyby zabezpečenia – „Nie je evidovaný záväzok schváleného ručiteľa“.  
 

12. Zamietnutie prepustenia 
 

Skutočnosť, že pri kontrole boli identifikované závažné nedostatky, ktoré znemožňujú prepustenie tovaru do 
navrhovaného režimu alebo iné dôvody uvedené v čl. 198 ods. 1 písm. b) Colného kódexu sa v systéme eDovoz 
vyznačujú uvedením kódu výsledku kontroly B1- nevyhovujúci.  
 

V zmysle čl. 22 ods. 6 Colného kódexu  pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v neprospech žiadateľa, oznámia 
colné orgány dôvody, ktoré budú podkladom ich rozhodnutia, žiadateľovi, ktorému sa umožní, aby v stanovenej lehote, 
ktorá plynie odo dňa, keď mu bolo uvedené oznámenie doručené alebo sa považuje za doručené, predložil svoje 
stanovisko. Oznámenie je možné vykonať v súlade článkom 9 ods.1 písm. b) vykonávacieho nariadenia zaslaním 
správy „SK470 – Výzva deklarantovi“ alebo iným ako elektronickým spôsobom. Oznámenie zahŕňa údaje uvedené v čl. 
8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.  
Po uplynutí určenej lehoty colník rozhodne o zamietnutí prepustenia zaslaním správy SK429B.  

 
Colník rozhodne o neprepustení tovaru do navrhovaného režimu. Do rozhodnutia uvedie  výrok a dôvod 

rozhodnutia o neprepustení. Tieto údaje sú spolu s rozhodnutím o neprepustení zasielané deklarantovi formou 
elektronickej správy SK429B – zamietnutie prepustenia. Táto správa  bude archivovaná. Na žiadosť deklaranta bude 
vydané „Rozhodnutie   o neprepustení tovaru do navrhovaného  režimu“ v listinnej podobe.  
 

13. Dodatočné zabezpečenie colného dlhu a iných platieb  
 

V prípade spochybnenia niektorých údajov eCV, ktoré môžu mať vplyv na výšku colného dlhu  a iných platieb, 
môže colný úrad požadovať vyššiu záruku ako je vymeraný colný dlh a iné platby. Medzi dôvody oprávňujúce colný 
úrad predpokladať, že colný dlh môže byť vyšší ako vypočítaný patrí:  
a) pochybnosti o colnej hodnote - správnosť uvedených údajov a dokladov, na základe ktorých bola deklarantom 

navrhnutá colná hodnota). Pomocou údajov uvedených v časti 4.1  sa v prípade hodnoty vyššej ako 20 000 EUR  
uvádza deklarácia colnej hodnoty; v prípade, ak deklarácia údajov o colnej hodnote nie je uvedená, colník má 
možnosť prostredníctvom zaslania správy „SK470 - Výzva na predloženie dokladov“ požadovať zaslanie 
deklarácie údajov o colnej hodnote aj v prípade, keď hodnota tovaru je nižšia ako 20 000 EUR, 

b) pochybnosti o sadzobnom zatriedení – správnosť údajov týkajúcich sa deklarantom navrhnutého sadzobného 
zatriedenia tovaru a navrhnutej sadzby DPH spravidla spojené s odoberaním vzoriek, 

c) pochybnosti o pôvode tovaru – správnosť údajov a dokladov týkajúcich sa deklarovaného pôvodu tovaru, 
d) pochybnosti o množstve tovaru – správnosť údajov týkajúcich sa navrhovaného množstva tovaru, najmä pokiaľ 

sa jedná o položku sadzobníka so špecifickou alebo kombinovanou sadzbou cla. 
 

13.1. Celková záruka a upustenie od záruky  
 

Vo vyššie uvedených prípadoch colník vyjadrí svoje pochybnosti a učiní opatrenia vedúce k dodatočnému 
zabezpečeniu colného dlhu a iných platieb. V prípade, ak je poskytnutá celková záruka, vypočíta maximálny možný 
colný dlh (napr. dovozné clo erga-omnes, prípadne antidumpingové, vyrovnávacie alebo dodatkové clo, SPD a sumu 
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DPH) a  uvedie potrebnú sumu výšky zabezpečenia do systému eDovoz. Výška zabezpečenia, ktorá v tomto prípade 
bude iná ako určený colný dlh  je deklarantovi oznámená správou SK429A – Rozhodnutie o prepustení.  
 
 

13.2. Jednotlivá záruka  
 
V prípade použitia jednotlivej záruky, resp. záruky schváleným ručiteľom je po určení novej výšky zabezpečenia 
colného dlhu a iných platieb deklarant povinný predložiť záručné vyhlásenie na zvýšenú sumu. V rámci colného 
konania môže colník na CÚ dovozu požiadať o „dozabezpečenie“ colného dlhu napr. z dôvodu spochybnenia colnej 
hodnoty, resp. z dôvodu zaslania žiadosti o preverenie dokladov o pôvode. V takom prípade pôvodná vypočítaná 
výška colného dlhu uvedená v správe SK470, na ktorú pôvodne schválený ručiteľ predložil záväzok ručiteľa – 
jednotlivú záruku bude zmenená. V rámci validácie sa zistí, že záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka síce bolo 
predložené, avšak s nepostačujúcou výškou. Deklarant/priamy zástupca je následne informovaný správou SK455 
s uvedením dôvodu nedostatočného zabezpečenia („Nie je možné prekročiť sumu zabezpečenia“). Zároveň CÚ 
dovozu oznámi deklarantovi/priamemu zástupcovi novú požadovanú výšku zabezpečenia napr. všeobecnou výzvou 
pomocou správy SK470. Schválený ručiteľ predloží nový záväzok ručiteľa – jednotlivú záruku na požadovanú výšku 
zabezpečenia správou SK671, ktorý bude zaregistrovaný pričom CÚ záruky pošle „SK672 – Oznámenie o schválení 
ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka“ a následne môže dôjsť k opätovnému prepusteniu. Zároveň schválený 
ručiteľ pošle „SK674 Späť vzatie – záväzok ručiteľa – jednotlivú záruku“, na ktorú zašle CÚ záruky „SK675 – 
Oznámenie o schválení späť vzatia ručiteľského vyhlásenia – jednotlivá záruka“.  

   
 

14. Oprava colného vyhlásenia  
 
V systéme eDovoz rozlišujeme 3 druhy zmien / opráv:   

14.1. Zmena údajov pred prijatím 
 

 Podanie žiadosti o opravu/zmenu údajov 
Po registrácií eCV  môžu opravy ovplyvniť údaje colného vyhlásenia. Deklarantovi je umožnená na základe jeho 
žiadosti oprava/zmena údajov registrovaného eCV  zaslaním  žiadosti o zmenu / opravu formou elektronickej 
správy  „SK413 – Žiadosť o zmenu/ opravu“. Môže byť zaslaný neobmedzený počet žiadostí.  Žiadosť o oprava eCV 
sa však  nesmie vzťahovať  na nasledujúce údaje:  
 

 MRN,  

 druh deklarácie  

 kód druhu deklarácie  

 dátum registrácie,  

 EORI deklaranta alebo jeho zástupcu,  

 kód zastupovania,  

 colný režim.  

 dátum zápisu 

 miesto zápisu 

 colný úrad dovozu 

 kód metódy hodnotenia 

Takáto zmena/oprava prebehne automatizovaným spracovaním. Deklarant bude informovaný o prijatí opravy správou 
„SK404A – Informácia o prijatí opravy“. V prípade, že je žiadosť formálne nesprávna, alebo sa deklarant snaží 
o opravu niektorého z vyššie uvedených údajov, je zamietnutá správou SK906- Oznámenie o chybe podania“ 
s uvedením dôvodu. 
 

14.2. Oprava po prijatí eCV 
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Deklarantovi je v zmysle čl. 173 ods. 1 Colného kódexu na základe jeho žiadosti možné povoliť opravu údajov colného 
vyhlásenia po jeho prijatí zaslaním žiadosti o opravu formou elektronickej správy  „SK413 – Žiadosť o opravu“. 
Potvrdenie o prijatí žiadosti o opravu (SK413) je v zmysle čl. 22 ods. 2 Colného kódexu  vydávané automatizovaným 
spôsobom elektronickou podateľňou FR SR. Opravu však nie je možné vykonať, ak by sa colné vyhlásenie vzťahovalo 
na iný tovar, ako tovar pôvodne uvedený v eCV.  
 
Opravu nie je možné vykonať po tom, ako colné orgány:  
a) oznámili deklarantovi, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru tzn. bola odoslaná správa SK460 a kontrola nebola  
    ukončená;   
b) zistili, že údaje v colnom vyhlásení sú nesprávne;  
c) prepustili tovar. O prípadnom prijatí žiadosti rozhodne colný úrad (pozri bod 14.3). 
 
V prípade, ak žiadosť o opravu bude spĺňať vyššie uvedené podmienky, bude zamietnutá chybovou správou SK906 
s uvedením dôvodu (body a) a b)) .  
 
Žiadosť o opravu (SK413), ktorá neobsahuje žiadny z údajov uvedených v bode 8.1  je prijatá a spracovaná 
automatizovaným spôsobom. Žiadosť o opravu však  nie je možné automatizovane vykonať, ak by sa eCV vzťahovalo 
na iný tovar, ako tovar pôvodne uvedený  v colnom vyhlásení.  
Kontrolovanými údajmi v tovarovej položke sú: 

 COLNÉ VYHLÁSENIE / počet položiek,  

 COLNÉ VYHLÁSENIE / nákladové kusy spolu,  

 TOVAROVÁ POLOŽKA / opis nákladových kusov a tovaru,  

 TOVAROVÁ POLOŽKA / kód nomenklatúry,   

 TOVAROVÁ POLOŽKA / počet  kusov, 

 COLNÉ VYHLÁSENIE/výsledok kontroly. 

 
Žiadosť o opravu (SK413), ktorá neobsahuje žiadny z vyššie uvedených údajov, je prijatá a spracovaná 
automatizovaným spôsobom. Deklarant je informovaný správou SK404A – Rozhodnutie o prijatí žiadosti na opravu 
colného vyhlásenia.  
V prípade, ak deklarant uvedie v oprave zmenu niektorého z vyššie uvedených údajov, eCV sa dostáva opäť do 
spracovania. Takýto proces nie je automatizovaný a je uskutočniteľný len za prítomnosti colníka na CÚ dovozu. 
V prípade požadovania doplňujúcich údajov alebo dokladov zašle deklarantovi prostredníctvom správy SK470 výzvu 
na predloženie dokladov.  
 V zmysle čl. 22 ods. 6 Colného kódexu  pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v neprospech žiadateľa, oznámia 
colné orgány dôvody, ktoré budú podkladom ich rozhodnutia, žiadateľovi, ktorému sa umožní, aby  v stanovenej 
lehote, ktorá plynie odo dňa, keď mu bolo uvedené oznámenie doručené alebo sa považuje za doručené, predložil 
svoje stanovisko. Oznámenie je možné vykonať v súlade článkom 9 ods.1 písm. b) vykonávacieho nariadenia 
zaslaním správy SK470 – Výzva deklarantovi alebo iným ako elektronickým spôsobom. Oznámenie zahŕňa údaje 
uvedené v čl. 8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia. Po uplynutí určenej lehoty colník rozhodne o zamietnutí žiadosti 
o opravu a  zaznamená dôvod neprijatia opravy. 
 Deklarant bude informovaný o prijatí opravy správou „SK404A – Rozhodnutie o prijatí opravy“, resp. správou „SK404B 
– Rozhodnutie o zamietnutí opravy“.   
 
Pozn:  
V prípade ZED počas časového intervalu, v ktorom eCV čaká na prepustenie,  môžu opravy ovplyvniť colné 
vyhlásenie. Môže byť zaslaný neobmedzený počet opráv. Oprava eCV a eZCV prijatého v ZED pred prepustením sa 
vykonáva rovnakým  spôsobom ako v štandardnom postupe. Žiadosť o opravu podaná pred prepustením počas lehoty 
stanovenej na automatizované prepustenie, v ktorej deklarant žiada o opravu vyššie uvedených údajov nemá však za 
následok prerušenie automatizovaného prepustenia ZED. Lehota určená na automatizované prepustenie sa však 
v tomto prípade počíta od začiatku.   
 

14.3. Oprava po prepustení  
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Na žiadosť deklaranta možno v zmysle čl. 173 ods. 3 Colného kódexu 3 rokov od dátumu prijatia povoliť opravu 
colného vyhlásenia po prepustení tovaru. Žiadosť o opravu eCV môže obsahovať opravené údaje eCV okrem údajov 
uvedených v bode 14.1.  Potvrdenie o prijatí žiadosti o opravu (SK413) je v zmysle čl. 22 ods. 2 Colného kódexu  
vydávané automatizovaným spôsobom elektronickou podateľňou FR SR V prípade, ak deklarant uvedie v oprave 
zmenu iných údajov, eCV sa dostáva do spracovania na CUdov. Takýto proces nie je  automatizovaný a je 
uskutočniteľný len za prítomnosti colníka na CÚ dovozu. Colník rozhodne o prijatí / neprijatí žiadosti o opravu.  
Deklarant bude informovaný o prijatí opravy správou SK404A – Informácia o prijatí opravy. Zároveň je generované 
nové Rozhodnutie o prepustení – SK429A. Ak oprava mala za následok zmenu výmeru platieb, nový výmer je 
deklarantovi oznámený správou SK429A- Rozhodnutie o prepustení.     
V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, colník zaznamená dôvod neprijatia opravy. Deklarant je informovaný správou  
SK404B – Informácia o zamietnutí opravy.   
 
V zmysle čl. 22 ods. 6 Colného kódexu  pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v neprospech žiadateľa, oznámia 
colné orgány dôvody, ktoré budú podkladom ich rozhodnutia, žiadateľovi, ktorému sa umožní, aby v stanovenej lehote, 
ktorá plynie odo dňa, keď mu bolo uvedené oznámenie doručené alebo sa považuje za doručené, predložil svoje 
stanovisko. Oznámenie je možné vykonať v súlade článkom 9 ods.1 písm. b) vykonávacieho nariadenia zaslaním 
správy „SK470 – Výzva deklarantovi“ alebo iným ako elektronickým spôsobom. Oznámenie zahŕňa údaje uvedené v čl. 
8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.  
Po uplynutí určenej lehoty colník rozhodne o zamietnutí žiadosti o opravu a  zaznamená dôvod neprijatia opravy. 
Deklarant je o neprijatí opravy informovaný správou „SK404B – Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o opravu colného 
vyhlásenia“. 
 
V prípade opravy eCV, ktorá má za následok vrátenie príp. dovymeranie cla a iných platieb vykonávajú vyššie 
uvedené úkony príslušné útvary v súlade s Organizačným poriadkom colných úradov. V prípade potreby môže colný 
úrad požadovať  aj  žiadosť o rozhodnutie vo veci vrátenia alebo odpustenia sumy dovozného cla v zmysle čl. 116 
Colného kódexu v listinnej podobe. Colníci odborných útvarov colného úradu zaoberajúci sa opravami, ktoré majú za 
následok vrátenie alebo dovymeranie cla na základe žiadosti deklaranta, spracujú žiadosť o opravu SK413 a vydajú 
elektronické rozhodnutie  správou SK429A alebo SK404B v APV DS eDovoz, príp. aj v listinnej podobe. Ostatné 
náležitosti čl. 22 Colného kódexu  sa v prípade potreby vykonávajú inou formou ako elektronickou.    
Opravy eCV po prepustení bez predchádzajúcej žiadosti nie je možné vykonávať. V prípade identifikovania uvádzania 
nesprávnych údajov eCV počas kontroly po prepustení, colný úrad eviduje vzniknutý colný dlh a iné platby  
samostatným  rozhodnutím.   
 

Pozn.  

Oprava eCV (druh „A“) prijatého v ZED po prepustení sa vykonáva rovnakým  spôsobom ako v štandardnom postupe. 
Oprava eZCV (druh „C“) po prepustení pred predložením eDCV (druh „Z“) sa vykonáva rovnakým  spôsobom ako 
v štandardnom postupe. Po vydaní rozhodnutia o prepustení eDCV (druh „Z“) sa prípadné opravy vzťahujúce sa na 
všetky eZCV zahrnuté v príslušnom eDCV vykonávajú len na eDCV.   
 

15. Zrušenie platnosti colného vyhlásenia 
 
V systéme eDovoz rozlišujeme 3 druhy zrušenia platnosti:   
 

15.1.  Zrušenie pred prijatím  
Colné vyhlásenie v stave, ktoré bolo registrované na CUdov  je možné zrušiť na žiadosť deklaranta v podobe správy 
„SK414 – Žiadosť o zrušenie“. Takáto žiadosť je spracovaná automatizovane. Systém eDovoz vygeneruje správou 
SK409A – Rozhodnutie o zrušení oznámi deklarantovi.  
 

15.2. Zrušenie po prijatí (pred prepustením) 
 

15.2.1. Na žiadosť deklaranta 
 

V zmysle čl. 174 Colného kódexu colný úrad na žiadosť deklaranta zruší platnosť už prijatého eCV. Deklarant požiada 
o zrušenie eCV zaslaním správy „SK414- Žiadosť o zrušenie“.   
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Zrušenie eCV nie možné vykonať po tom, ako colné orgány; 
a) oznámili deklarantovi, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru; tzn. bola odoslaná správa SK460 a kontrola nebola 
ukončená,  
b) zistili, že údaje v colnom vyhlásení sú nesprávne;  
c) prepustili tovar. O prípadnom prijatí žiadosti o zrušenie rozhodne colný úrad v zmysle čl. 148 DNCKÚ – bod 14.3.  
O prijatí  žiadosti o zrušenie je deklarant informovaný správou „SK409A – Rozhodnutie o zrušení“. V prípade 
zamietnutia žiadosti o zrušenie je zasielaná správa SK409B- Zamietnutie zrušenia s uvedením dôvodu.  
 
Pozn:  
V prípade ZED počas časového intervalu, v ktorom eCV čaká na prepustenie, môže deklarant podať žiadosť 
o zrušenie eCV. Zrušenie eCV a eZCV prijatého v ZED pred prepustením sa vykonáva rovnakým  spôsobom ako 
v štandardnom postupe. Žiadosť o zrušenie podaná pred prepustením počas lehoty stanovenej na automatizované 
prepustenie, v ktorej deklarant žiada o zrušenie colného vyhlásenia  má za následok prerušenie automatizovaného 
prepustenia a colné vyhlásenie prechádza do štandardného postupu.  
 

15.2.2. Z podnetu colného úradu  
 
CÚ dovozu môže zrušiť už prijaté eCv aj z vlastného podnetu s uvedením dôvodu zrušenia. Deklarantovi je zasielaná 
správa SK409A – Rozhodnutie o zrušení.  
V zmysle čl. 22 ods. 6 Colného kódexu  pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v neprospech žiadateľa, oznámia 
colné orgány dôvody, ktoré budú podkladom ich rozhodnutia, žiadateľovi, ktorému sa umožní, aby  v stanovenej 
lehote, ktorá plynie odo dňa, keď mu bolo uvedené oznámenie doručené alebo sa považuje za doručené, predložil 
svoje stanovisko. Oznámenie je možné vykonať v súlade čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia zaslaním 
správy „SK470 – Výzva deklarantovi“ alebo iným ako elektronickým spôsobom. Oznámenie zahŕňa údaje uvedené v čl. 
8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia. Po uplynutí určenej lehoty colník rozhodne o zamietnutí. 
 

15.3. Zrušenie po prepustení  
 
V zmysle čl. 174 ods. 2 Colného kódexu z dôvodov uvedených v čl. 148 delegovaného nariadenia môže CÚ dovozu na 
žiadosť deklaranta zrušiť platnosť colného vyhlásenia po prepustení tovaru. Deklarant požiada o zrušenie eCV 
zaslaním správy „SK414 - Žiadosť o zrušenie eCV“ Deklarant je o vydaní rozhodnutia o zrušení informovaný správou 
„SK409A – Rozhodnutie o zrušení“. 
 

Pozn.  

Zrušenie eCV (druh „A“) prijatého v ZED po prepustení sa vykonáva rovnakým  spôsobom ako v štandardnom 
postupe. 

Zrušenie eZCV (druh „C“) po prepustení avšak pred predložením eDCV (druh „Z“) sa vykonáva rovnakým  spôsobom 
ako v štandardnom postupe. Po vydaní rozhodnutia o prepustení eDCV (druh „Z“) sa prípadné zrušenie eZCV (druh 
„C“)  vykonáva opravou príslušných tovarových položiek eDCV.      

16. Zamietnutie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia 
 
V prípade, ak CÚ dovozu nesúhlasí so zrušením colného vyhlásenia, môže žiadosť zamietnuť. V zmysle čl. 22 ods. 6 
Colného kódexu  pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v neprospech žiadateľa, oznámia colné orgány dôvody, 
ktoré budú podkladom ich rozhodnutia, žiadateľovi, ktorému sa umožní, aby v stanovenej lehote, ktorá plynie odo dňa, 
keď mu bolo uvedené oznámenie doručené alebo sa považuje za doručené, predložil svoje stanovisko. Oznámenie je 
možné vykonať v súlade čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia zaslaním správy „SK470 – Výzva deklarantovi“ 
alebo iným ako elektronickým spôsobom. Oznámenie zahŕňa údaje uvedené v čl. 8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.  
Po uplynutí určenej lehoty colník rozhodne o zamietnutí voľbou „Aktuálne CV – Editovať - zamietnuť zrušenie“. 
Deklarant je informovaný správou „SK409B - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia“.  
 

17. Zjednodušené colné vyhlásenie  
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Prijatie eZCV druh „B“ bez povolenia v zmysle čl. 166 ods. 1 Colného kódexu je uvedené v  bode 6.1.3. V prípade 
pravidelného predkladania eZCV je v zmysle čl. 166 ods. 2 Colného kódexu potrebné, aby deklarant mal povolenie. 
V takomto prípade uvádza v ods. 1 eCV kód „C“ a v ods. 44 druh povolanie „C512“ a číslo povolenia.   
 

17.1. Predloženie dodatočného colného vyhlásenia 
 
V rozhodnutí o prepustení eZCV (druh „B“ príp. „E“ alebo „C“, príp. „F“) je uvedený dátum na predloženie dodatočného 
colného vyhlásenia. Lehota je zároveň uvedená vo všeobecnej časti v ods. D/J  „Lehota na doplnenie údajov“. 
Štandardne je na predloženie dodatočného colného vyhlásenia nastavená v zmysle čl. 146 ods. 1 delegovaného 
nariadenia 10 dňová lehota od prepustenia. V rovnakej lehote musia byť v držbe deklaranta aj doklady, ktoré chýbali 
deklarantovi v čase podania eZCV. Deklarant predkladá dodatočné colné vyhlásenie elektronickou správou SK413A – 
Doplnenie údajov zjednodušeného colného vyhlásenia. Deklarant je o prijatí informovaný správou SK417- Rozhodnutie 
o prijatí doplneného eZCV. CÚ dovozu porovná údaje uvedené v eZCV (B, C, E, F) s dodatočným eCV (X, Y), ktoré sa 
v zmysle čl. 167 ods. 4 Colného kódexu považujú za jediný a nedeliteľný nástroj, prípadne skontroluje sprievodné 
doklady, ktoré chýbali deklarantovi v čase podania eZCV. Po uhradení dovoznej platby deklarantom colník zasiela 
správu SK425 – Oznámenie o uvoľnení po úhrade.  
 

17.2. Výzva na predloženie dodatočného colného vyhlásenia  
 
V prípade, že deklarant nepredloží eDCV (druh „X“, alebo „Y“ alebo „Z“), systém eDovoz mu zašle 3 dni pred 
uplynutím lehoty upozornenie správou SK470- Výzva deklarantovi, ktorou ho upozorňuje na blížiacu sa lehotu 
predloženia dodatočného colného vyhlásenia.  
 

17.3. Predĺženie lehoty na predloženie dokladov dodatočného colného vyhlásenia  
 
V prípade, že dôvodom na podanie eZCV boli chýbajúce sprievodné doklady v zmysle č. 163 Colného kódexu 
potrebné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, môže v  zmysle čl. 147 ods. 2 delegovaného 
nariadenia CÚ dovozu za riadne odôvodnených okolností povoliť dlhšiu lehotu na sprístupnenie podporných dokladov. 
Deklarant však napriek tomu musí podať eDCV formou správy SK413A v predpísanej lehote (viď 17.1).  
 

17.4. Oslobodenie od predloženia dodatočného colného vyhlásenia   
 

17.4.1. Od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie sa upúšťa v týchto prípadoch:  
 

a) V zmysle čl. 167 ods. 2 písm. a) Colného kódexu ak sa tovar prepúšťa do colného režimu colné 
uskladňovanie; V takomto prípade DCV nie je požadované systémom eDovoz a nie je nastavená lehota na 
doplnenie údajov v ods. D/J ani v správe SK429A – Rozhodnutie o prepustení.  

b) V ostatných prípadoch uvedených v čl. 183  delegovaného nariadenia a čl. 167 ods. 3 Colného kódexu  sa  
upúšťa od povinnosti podať eDCV.   

 

18. Vybavenie eCV  
 
Vybavením CV máme na mysli uvoľnenie blokovanej záruky príp. zápis uvoľnenia skladovej evidencie, ak je na daný 
osobitný režim vedená.   
 

18.1. Po úhrade vzniknutého colného dlhu  
 
Colný dlh a iné platby vzniknuté prijatím eCV je po prepustení odosielaný do účtovnej evidencie finančnej správy 
(ACIS). Po uhradení je automatizovaným spôsobom vygenerovaný výpis, na základe ktorého colný úrad dovozu 
automatizovaným spôsobom zaznamená danú úhradu, ktorá bude uvoľnená zo záruky. Zároveň je deklarantovi 
zasielaná správa SK425- Informácia o úhrade colného dlhu.  
 

18.2. Po ukončení osobitného colného režimu     
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Osobitný colný režim sa ukončí, ak sa tovar alebo zušľachtené výrobky prepustia do nasledujúceho colného režimu, 
prepravia z colného územia Únie, zničia, alebo prenechajú v prospech štátu.  Ukončenie osobitného colného režimu 
bude teda vykonané na základe colného vyhlásenia, resp. vyhlásenia o spätnom vývoze, kde ako predchádzajúci 
doklad bude uvedené príslušné colné vyhlásenie, ktorým tovar vstupoval do osobitného režimu. Deklarantovi je  aj 
v tomto prípade zasielaná správa „SK425- Informácia o vybavení osobitného colného režimu“.  
 

18.2.1. Ukončenie osobitného režimu prepustením do nasledujúceho režimu iného ako tranzit  
 
Ak bol tovar nachádzajúci sa v osobitnom colnom režime prepustený do nasledujúceho režimu iného ako tranzit alebo 
spätného vývozu, môže deklarant požiadať o uvoľnenie blokovanej  sumy záruky z predchádzajúceho colného 
vyhlásenia a zápisu v skladovej evidencii colného úradu. Je potrebné však správne vypísať colné vyhlásenie, ktorým 
sa tovar prepúšťa do nasledujúceho režimu.   
 
 

18.2.1.1. Uvádzanie údajov v colnom vyhlásení za účelom uvoľnenia záruky 
 
Aby sa colný dlh, ktorý bol  blokovaný pri umiestnení tovaru do osobitného režimu pri jeho ukončení korektne uvoľnil 
v záručnom systéme, je potrebné vyplniť správne ods. 40 colného vyhlásenia, ktorým sa tovar prepúšťa do 
nasledujúceho režimu.  
 
Ods. 40 colného vyhlásenia 

Prvá zložka (a1) pozostáva z písmena 

 Z - predchádzajúci doklad. 

Druhá zložka (an..3) pozostáva z kombinácie čísel a/alebo písmen a slúži na identifikáciu typu dokladu.  

   MRN  

Tretia zložka (an..35) predstavuje identifikačné číslo alebo iný rozpoznateľný údaj o doklade. 

  Evidenčné číslo predchádzajúceho colného vyhlásenia v tvare MRN   

Štvrtá zložka (an..5) predstavuje číslo tovarovej položky na predchádzajúcom colnom vyhlásení  

     Evidenčné číslo tovarovej položky predchádzajúceho colného vyhlásenia 
 

18.2.1.2. Uvádzanie údajov v colnom vyhlásení za účelom odpisu v skladovej evidencii  
 
K tomu, aby sa údaje skladovej evidencie vedené v predchádzajúcom režime korektne odpísali je potrebné v colnom 
vyhlásení na nasledujúci režim uviesť údaje v skupine údajov „Údaje o skladovej evidencii pre tovarovú položku CV“, 
ktoré musia byť zhodné s údajmi o skladovej evidencii v tovarovej položke predchádzajúceho colného vyhlásenia.  
 
Katalógový kód  
Množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom  
Kód mernej jednotky 
Kód kvalifikátora mernej jednotky 
Jednotková cena tovaru 
 
Taktiež je potrebné uviesť správne údaje o povolení na osobitný režim  
Kód certifikátu  
Predchádzajúci režim – 51 uvádza sa  C601- PO - Povolenie vo veci použitia colného režimu aktívny zušľachťovací 
styk (stĺpec 8a, príloha A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446) 
Predchádzajúci režim – 53 uvádza sa C516 - TEA - Povolenie vo veci použitia colného režimu dočasné použitie 
(stĺpec 8d, príloha A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446) 
Predchádzajúci režim – 71 uvádza sa  C517- CWP - Povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na 
colné uskladňovanie tovaru v súkromnom colnom sklade  
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alebo  
C518-CW1 - Povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru vo verejnom 
colnom sklade typu I  
alebo  
C519-CW2 - Povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru vo verejnom 
colnom sklade typu II  
 
Číslo certifikátu (povolenia na osobitný režim) 
ISO kód krajiny, ktorá vydala povolenia (zatiaľ len „SK“) 
Príznak určujúci, či tovar vstupuje / vystupuje z osobitného režimu  (hodnota „1“ vstupuje, hodnota „2“ vystupuje) 
 
Pr.1   
Colnými vyhláseniami MRN 16SK607601001827R4 a MRN 16SK607601000986R6, z ktorých každé malo jednu 
položku bol tovar umiestnený do režimu colného uskladnenia 7100.  
Ods. 44 CV: 
Kód certifikátu -  C517 
Číslo povolenia - S60761600034 
ISO kód krajiny „SK“ 
Príznak vystupujúci – 2 
 
Ods. 40 CV: 
Kód kategórie dokladu  - Z  
Kód typu dokladu - MRN  
Číslo predchádzajúceho dokumentu  16SK607601001827R4  
Číslo položky predchádzajúceho dokumentu - 1 
 
Kód kategórie dokladu  - Z  
Kód typu dokladu - MRN  
Číslo predchádzajúceho dokumentu 16SK607601000986R6 
Číslo položky predchádzajúceho dokumentu - 1 
 
 
 
Údaje skladovej evidencie:  
Katalógový kód  - 00221 
Množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom  - 10 
Kód mernej jednotky  - NAR 
Kód kvalifikátora mernej jednotky – pri NAR sa neuvádza 
Jednotková cena tovaru  - 100 
 
Colnými vyhláseniami MRN 16SK607601001827R4 a MRN 16SK607601000986R6, z ktorých každé malo jednu 
položku bol tovar umiestnený do režimu colného uskladnenia 7100. Na osobitný colný režim bola blokovaná suma 
záruky vo výške 2 x 1000,- EUR. Výška zabezpečenia v čase umiestnenia do osobitného režimu bola určená 
a odoslaná v rozhodnutí o prepustení (správa SK429A) v údaji „Osvedčenie záruky – Požadovaná výška 
zabezpečenia colného dlhu“.  
Tovar bol po ukončení režimu colného uskladňovania  prepustený do voľného obehu na režim 4071 colným 
vyhlásením MRN 17SK607601000173R8 s jednou položkou, ktorá je súčtom položiek z predchádzajúcich colných 
vyhlásení. V odseku 40 colného vyhlásenia, je zároveň uvedený odkaz na predchádzajúce colné vyhlásenia „Z-MRN- 
16SK607601001827R4-1“ a Z-MRN- 16SK607601000986R6-1  
Zároveň by mali byť uvedené údaje o skladovej evidencii a povolení. V takomto prípade dochádza k uvoľneniu 
blokovanej sumy záruky a deklarantovi sú zasielané správy „SK425- Informácia o vybavení osobitného colného 
režimu“. 
 

18.2.2. Ukončenie osobitného režimu prepustením do tranzitu 
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Ak bol tovar nachádzajúci sa v osobitnom colnom režime prepustený do režimu tranzit, môže držiteľ režimu tranzit  
požiadať o uvoľnenie blokovanej sumy záruky z predchádzajúceho colného vyhlásenia a zápisu v skladovej evidencii 
colného úradu. Je potrebné však správne vypísať tranzitné vyhlásenie, ktorým sa tovar prepúšťa do režimu tranzit.   
 

18.2.2.1. Uvádzanie údajov v tranzitnom vyhlásení za účelom uvoľnenia záruky  
 
Ods. 40 – Predchádzajúci doklad  

Prvá zložka (a1) pozostáva z písmena 

 Z - predchádzajúci doklad. 

Druhá zložka (an..3) pozostáva z kombinácie čísel a/alebo písmen a slúži na identifikáciu typu dokladu.  

IM alebo CO  (závisí od druhu predchádzajúceho colného vyhlásenia) 

Tretia zložka (an..35) predstavuje identifikačné číslo alebo iný rozpoznateľný údaj o doklade. 

  Evidenčné číslo predchádzajúceho colného vyhlásenia v tvare MRN   

Štvrtá zložka (an..5) predstavuje číslo tovarovej položky na predchádzajúcom colnom vyhlásení  

 
     Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky  - v tomto údaji sa uvádza suma, ktorú je potrebné uvoľniť     
     z predchádzajúceho colného vyhlásenia. Suma sa týka výšky záruky pre tovarovú položku.  
 

18.2.2.2. Uvádzanie údajov v colnom vyhlásení za účelom odpisu v skladovej evidencii  
 
 
Ods. 44 – Súvisiace doklady a osvedčenia 
Uvádza sa príslušný typ certifikátu v závislosti od predchádzajúceho režimu.   
 
Predchádzajúci režim – 51 uvádza sa  C601- PO - Povolenie vo veci použitia colného režimu aktívny zušľachťovací 
styk (stĺpec 8a, príloha A k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446) 
Predchádzajúci režim – 71 uvádza sa  C517- CWP - Povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na 
colné uskladňovanie tovaru v súkromnom colnom sklade  
alebo  
C518-CW1 - Povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru vo verejnom 
colnom sklade typu I  
alebo  
C519-CW2 - Povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru vo verejnom 
colnom sklade typu II  
 
Pr.2   
Ods. 44 CV: 
Kód certifikátu -  C517 
Číslo povolenia - S60761600034 
 
Ods. 40 CV: 
Druh predchádzajúceho dokladu  - IM  
Číslo predchádzajúceho dokladu  16SK607601001827R4  
Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky v EUR – 1000  
 
Druh predchádzajúceho dokladu  - IM  
Číslo predchádzajúceho dokladu 16SK607601000986R6 
Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky v EUR – 1000 
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Údaje skladovej evidencie:  
Katalógový kód  - 00221 
Množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom  - 10 
Kód mernej jednotky  - NAR 
Kód kvalifikátora mernej jednotky – pri NAR sa neuvádza 
Jednotková cena tovaru  - 100 
 
Colnými vyhláseniami MRN 16SK607601001827R4 a MRN 16SK607601000986R6, z ktorých každé malo jednu 
položku bol tovar umiestnený do režimu colného uskladnenia 7100.  
Na osobitný colný režim bola blokovaná suma záruky vo výške 2 x 1000,- EUR. Výška zabezpečenia v čase 
umiestnenia do osobitného režimu bola určená a odoslaná v rozhodnutí o prepustení (správa SK429A) v údaji 
„Osvedčenie záruky – Požadovaná výška zabezpečenia colného dlhu“.  
Tovar bol po ukončení režimu colného uskladňovania  prepustený do režimu tranzit colným vyhlásením MRN 
17SK5321TR00000028 s jednou položkou, ktorá je súčtom položiek z predchádzajúcich colných vyhlásení. V odseku 
40 tranzitného vyhlásenia, v ktorom je uvedený odkaz na predchádzajúce colné vyhlásenia „Z-MRN- 
16SK607601001827R4-1“ a Z-MRN- 16SK607601000986R6-1 a zároveň aj Výška colného dlhu pre uvoľnenie 
zábezpeky.  
Zároveň by mali byť uvedené údaje o skladovej evidencii a povolení  V takomto prípade dochádza k uvoľneniu 
blokovanej sumy záruky a deklarantovi sú zasielané správy „SK425- Informácia o vybavení osobitného colného 
režimu“. 
 
Pozn. Prípadné rozdiely vo výške záruky, ktorá bola poskytnutá na osobitný režim a ktorá bola poskytnutá na 
nasledujúci režim (napr. z dôvodu rozdielu kurzu, alebo ceny tovaru) budú korigované na colnom úrade tak, aby po 
uvoľnení tovaru z osobitného režimu bola uvoľnená aj záruka.  
Držiteľ záruky uvoľnenie blokovanej sumy záruky má možnosť si overiť pomocou aplikácie pre externé subjekty 
o čerpaní zabezpečenia, ktorá je dostupná na portáli finančnej správy – Elektronická komunikácia – Elektronické 
doručovanie dokumentov Clo, EMCS- Informácia o zabezpečení dovozných platieb - 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-
emcs/zabezpeceni-dovoznych-platieb.  
 
 
 
 

19. Dočasné uskladnenie tovaru 
 
Systém na sledovanie dočasného uskladnenia tovaru (ďalej len „DUT“) je prevádzkovaný na colných úradoch. 
Spolupracuje s tranzitným systémom na mieste určenia pri dodaní tovaru, na mieste spätného odoslania dočasne 
uskladneného tovaru pri jeho odoslaní v režime tranzit a so systémom eDovoz. Tovar vstupuje do DUT 
automatizovane po ukončení režimu tranzit zápisom do registra dodaného tovaru a je mu pridelené číslo RDT.  
Podmienkou korektného  výstupu z DUT je správne vyplňovanie colných vyhlásení, ktorými je tovar prepustený do 
nasledujúceho režimu alebo spätne vyvezený z územia EÚ v režime tranzit.  
 

19.1. Tovar prepustený do nasledujúceho režimu v dovoze  
 
Dôležité je vyplnenie ods. 40 – „Predchádzajúci doklad“ a zároveň v  ods. 31 – „Nákladové kusy a balenie“ bolo 
uvedené číslo predchádzajúceho dokladu pre režim tranzit a to v tvare MRN alebo RDT a hrubá hmotnosť tovaru za 
danú tovarovú položku.   
Platí pravidlo PR609:  
Ak je v Predchádzajúcich dokumentoch v Kóde typu dokladu hodnota (720, 722, 740, 741, 750, 820, 821, 822, 952, 
955, T2F alebo T2M)  tak potom musí byť RDT alebo tranzitné MRN uvedené v Predchádzajúcich dokumentoch v čísle 
predchádzajúceho dokumentu  a zároveň sa musí rovnať RDT alebo MRN uvedenému v Nákladové kusy a balenie. 
 

19.2. Tovar spätne vyvážaný / prepravovaný v režime  tranzit  
 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/zabezpeceni-dovoznych-platieb
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/zabezpeceni-dovoznych-platieb
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Aj v prípade dočasne uskladneného tovaru spätne vyvážaného / prepravovaného v tranzite je potrebné pre korektné 
ukončenie dočasného uskladnenia uvádzať správne údaje v ods. 40- predchádzajúci doklad a zároveň v  ods. 31 – 
Nákladové kusy  bolo uvedené číslo predchádzajúceho dokladu pre režim tranzit a to v tvare MRN alebo RDT. 

NR053 

Ak je uvedený typ predchádzajúceho dokladu (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) zo zoznamu 
dokladov RDT / MRN (720, 722, 740, 741, 750, 820, 821, 822, 952, 955, T2F, T2M) potom číslo predchádzajúceho 
dokladu v danej sekcii (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document reference) predstavuje RDT alebo MRN 
evidenčné číslo tranzitného colného vyhlásenia, ktorým  tovar vstúpil do dočasného uskladnenia.  Toto číslo môže byť 
uvedené, ako predchádzajúci doklad, na danej položke len raz. 
 
Upozornenie!  
V obidvoch prípadoch (body 19.1 a 19.2) musí byť predchádzajúca tranzitná operácia, po ktorej bol tovar umiestnený 
do dočasného uskladnenia v stave „Uvoľnené“ na úrade určenia.  
 

20. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZJEDNODUŠENÝ POSTUP  ZÁPISU DO EVIDENCIE DEKLARANTA 
 

ZED  je možné povoliť v zmysle čl. 182 Colného kódexu. Podmienkou je vydanie povolenia ZED, ktoré musí 
byť zaevidované v evidencii povolení. Držiteľ povolenia môže podávať eCV nepretržite v režime 24/7/365 a tovar 
predkladať na schválenom mieste jednoznačne definovanom v povolení. Colný dlh je v prípade ZP vždy zabezpečený 
celkovou zárukou, alebo upustením od záruky. Výnimkou môžu byť v prechodnom období povolenia ZED na osobitné 
režimy vydané pred 1.májom 2016 s oslobodením od záruky alebo v prípade priameho zastúpenia môže byť uvedený 
aj kód „Y“ pre záruku schváleným ručiteľom. 

V prípade prepravy tovaru v pevne zabudovaných zariadeniach sa uvádza kód „C“. V prípade priameho 
zastúpenia môže byť uvedený aj kód „Y“ pre záruku schváleným ručiteľom. 
 
Evidencia povolení okrem iným náležitostí bude obsahovať: 
1. Držiteľa povolenia , príp. zástupcu / zastúpenú osobu  

 Bez zastúpenia – držiteľ povolenia je zároveň deklarant 

 Priame zastúpenie – držiteľ povolenia je priamy zástupca alebo zastúpená osoba  

 Nepriame zastúpenie – držiteľ povolenia je nepriamy zástupca 
2. Presné uvedenie kódu(ov) schváleného umiestnenia tovaru k danému CÚ dovozu,  
3. Časovač automatizovaného prepustenia do režimu bude definovaný osobitne pre každé povolenie, 
4. Možnosť podávania eZCV a zároveň povinnosť predkladania eDCV s uvedením zúčtovacieho obdobia 

nepresahujúceho 31 dní; Lehota na podanie eDCV je štandardne nastavená na 10 od skončenia zúčtovacieho 
obdobia,    

5.  Možnosť upustenia od povinnosti predkladania tovaru v zmysle čl. 182 ods. 3 Colného kódexu 
 
eCV v ZED  budú podávané nasledovným spôsobom: 
1. Oznámením o predložení tovaru formou štandardného  eCV typu "A". 
2. Oznámením o predložení tovaru formou eZCV typu "C". V tomto prípade je potrebné  
    podávania DCV (typ "Z").  
3. Upustením od povinnosti predkladania tovaru – predkladanie dodatočných eCV (druh „Z“) 
     
Systém eDovoz bude vykonávať validáciu povolenia v stanovenom rozsahu. Všetky procesy umožnené v štandardnom 
postupe zostávajú umožnené aj v ZP. Automatizované prepustenie  je možné počas plynutia časovača prerušiť 
a oznámiť deklarantovi vykonanie fyzickej kontroly. Po uplynutí lehoty je vydané Rozhodnutie o prepustení. Od tohto 
okamihu môže deklarant nakladať s tovarom.  
    

20.1. ZED formou colného vyhlásenia (druh „A“) 
 

Spôsob podania eCV v ZED je totožný so štandardným postupom. Odlišnosti pri vyplňovaní eCV sú uvedené 
v bode 4.  
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V prípade ZED o prijatí eCV colník na CUdov nerozhoduje, ale je prijaté automatizovane systémom eDovoz 
bezodkladne po vykonaní overenia  oprávnení a správnosti vyplnenia eCV.  Deklarantovi je teda ako odpoveď na jeho 
podanie v podobe správy SK415, správa SK428A – Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia zasielaná obratom. Tovar 
sa po uplynutí lehoty uvedenej v povolení považuje za prepustený, pokiaľ colný úrad dohľadu neoznámil v uvedenej 
lehote svoj zámer vykonať kontrolu. Deklarant je o prepustení tovaru do navrhovaného režimu informovaný správou 
SK429A- Rozhodnutie o prepustení. Rozhodnutie o prepustení obsahuje „Oznámenie výšky colného dlhu a iných 
platieb“, ako aj lehoty splatnosti.  

 
20.2. ZED formou zjednodušeného colného vyhlásenia (druh „C“) 

 
V prípade, že je  deklarant pracujúci v ZED, ktorý má povolené  vykonávať zápis do evidencie formou  eZCV (druh 
„C“), zasiela eCV správou SK415 s kódom druhu deklarácie „C“. Colné vyhlásenia sú formou eCV typu „C“ zasielané 
pribežne počas zúčtovacieho obdobia, ktoré je definované v povolení. Rozhodnutia o prepustení SK429A však 
neobsahujú „Oznámenie výšky colného dlhu a iných platieb“ a variabilný symbol,  ale iba výšku sumy, ktorá je 
odpísaná z referenčnej sumy celkovej záruky. Po ukončení zúčtovacieho obdobia deklarant predkladá dodatočné 
colné vyhlásenie (nia)  súhrnnej povahy  (druh „Z“), ktoré obsahuje(ú) všetky zápisy do evidencie deklaranta 
uskutočnené eZCV počas zúčtovacieho obdobia. eDCV musí obsahovať všetky údaje eZCV, resp. každé eZCV sa 
musí nachádzať v eDCV. V jednom eDCV sa všk musia nachádzať všetky položky eZCV  uvedeného v ods. 40. 
Kontrolu správnosti by si mal vykonať deklarant, ale aj colný úrad. Ako predchádzajúci doklad sa uvádza v odseku 40 
DCV odkaz na predchádzajúce ZCV v tvare 
 

                              Y – SDE – 16SK607601000899R9 - 1 
kde  
Y-   zápis do evidencie deklaranta       
SDE – kód pre zjednodušené colné vyhlásenie  
16SK607601000899R9 – číslo MRN eZCV 
1 - číslo tovarovej položky eZCV 
 

1.1.1. Údaje kontrolované v dodatočnom (súhrnnom) eCV  
 
Platí zásada, že každá položka eZCV sa musí vyskytnúť v eDCV a naopak každá položka eDCV musí byť uvedená 
v niektorom eZCV. Pri prijatí eDCV sa kontroluje najmä:  
 
 
Všeobecná časť: 
Subjekty - Deklarant, Zástupca a Dovozca  
Odsek 15 – Krajina odoslania/vývozu 
Odsek 17 – Krajina určenia 
Odsek 20 – Dodacia podmienka 
Odsek 22 – Mena a fakturovaná suma 
Odsek 23 – Prepočítavací kurz 
 
Tovarová položka: 
Odsek 31 - Nákladové kusy a opis tovaru 
Kód druhu nákladových kusov  
Počet kusov  
Kód mernej jednotky  
Kód kvalifikátora mernej jednotky  
Množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom  
 
Odsek 33 - Kód tovaru 
Kód nomenklatúry 
Doplnkový kód tovaru 1 (doplnkový kód EÚ)  
Doplnkový kód tovaru 2 (doplnkový kód EÚ)  
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Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód)  
 
Odsek 34 - Kód krajiny pôvodu 
Odsek 35 - Hrubá hmotnosť 
Odsek 36 - Preferencia  
Odsek 37 - Režim 
Odsek 38 - Hrubá hmotnosť 
Odsek 39 - Kvóta 
Odsek 43 - Kód metódy hodnotenia 
 
Podrobnosti k validácii eDCV sú uvedené v projektovej dokumentácii eDovozu – v dokumente ZP_validacia.docx 
 

20.3. Zjednodušený postup ZED v prípade upustenia od povinnosti predkladania tovaru    
             

V prípade, ak bolo deklarantovi umožnené upustenie od predkladania tovaru v zmysle čl. 182 ods. 3 Colného kódexu, 
počas zúčtovacieho obdobia vykonáva zápis do evidencie deklaranta vo svojom systéme. Po ukončení zúčtovacieho 
obdobia predloží eDCV (druh „Z“). Toto je predkladané štandardným spôsobom správou SK415. Postup spracovania 
je zhodný so štandardným postupom. Ako predchádzajúci doklad sa uvádza v odseku 40 eDCV odkaz na 
predchádzajúce eZCV v tvare: 
                                                                     Y – CLE – 20160815/0001  
kde  
Y-   zápis do evidencie deklaranta       
CLE –  kód pre zápis do evidencie deklaranta 
20160815/0001  – dátum a referenčné číslo zápisu do evidencie deklaranta 
 
 

20.4. Vyžiadanie stavu operácie  
 
Deklarant si môže vyžiadať stav spracovávaného eCV v ZED  správou „SK904- Vyžiadanie informácie o stave CV“.  

Odpoveď správu „SK905 – Informácia o stave CV“  zasiela systém eDovoz automatizovaným spôsobom.  

Atribút sa uvádza, iba ak CV bolo podané v ZED a zatiaľ nebolo prepustené. Možné hodnoty: 
 
 
1 = Čaká na spracovanie ZP 
2 = Prebieha spracovanie ZP 
4 = Prerušenie ZP - kontrola správ (napr. bola podaná žiadosť o zrušenie CV správou SK414 alebo bolo  odoslané     
      rozhodnutie o vykonaní kontroly správouSK460) 
5 = Prerušenie ZP - automatické spracovanie bolo prerušené colným úradom 
6 = Prerušenie ZP - kontrola povolení 
7 = Prerušenie ZP - kalkulácia 
8 = Prerušenie ZP - systémová chyba 

9 = prerušenie ZP - komunikácia s CEP 

10 = prerušenie ZP - komunikácia s ERP 

11 = prerušenie ZP - komunikácia s Taric – Kvoty 

14 = prerušenie ZP - Validácia CV 

15 = prerušenie ZP - Blokácia GMS 

16 = prerušenie ZP - Komunikácia DUT 

 

21. Havarijné postupy 
 

21.1. Štandardný postup  
 

file:///C:/Users/00008520/Documents/Moje%20dokumenty/PowerPoint/CD_Services/eDovoz_2017/ZP_validacia.docx
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Havarijné postupy sa uplatňujú v prípade nedostupnosti APV DS eDovoz alebo niektorého so spolupracujúcich 
systémov. Preto rozlišujeme: 
  

 nedostupnosť elektronickej podateľne EKR CEP,  
 nedostupnosť APV DS eDovoz, 
 nedostupnosť EKR CEP a súčasne aj  APV DS eDovoz, 
 nefunkčnosť deklaračného systému deklaranta . 

 
21.2. Nedostupnosť EKR CEP 

 
V prípade nefunkčnosti aplikácie EKR CEP (nie je možné podať colné vyhlásenie prostredníctvom EKR CEP) môže 
deklarant podať colné vyhlásenie v havarijnom postupe nižšie uvedeným spôsobom. Deklarant sa však musí dostaviť 
na príslušný colný úrad. 
 

Podanie CV vo forme XML na dátovom nosiči 
Deklarant sa dostaví na príslušný colný úrad a predloží vyplnený doklad JCD v listinnej podobe (na tlačive JCD, alebo 
na bielom papieri) podpísaný oprávnenou osobou spolu s elektronickými údajmi vo forme XML na dátovom nosiči. 
V takomto prípade colné vyhlásenie až do odvolania musí byť vyplnené v súlade s dodatkami C1  a D1  Prechodného 
nariadenia, prílohou č. 6 (stĺpec A2) a prílohou č. 7 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. Colník importuje dané XML do 
APV DS.  

 
Podanie záručného vyhlásenia pre jednotlivú záruku v listinnej podobe 

 

 Poskytovanie elektronických záväzkov ručiteľa nie je k dátumu poskytnutia novej funkcionality zo strany Finančnej 
správy pre subjekty komunikujúce v colnom konaní povinné. K využívaniu danej funkcionality jednotlivé subjekty 
pristúpia v momente, keď budú na takýto spôsob komunikácia v plnom rozsahu pripravení. Z toho dôvodu je možné aj 
naďalej predkladať „Záväzok ručiteľa – jednotlivú záruku“ v listinnej podobe. V prípade, že je na colný dlh a iné platby 
poskytnutá záruka schváleným ručiteľom iným ako banka (§ 55a Colného zákona), ktorý uvádza „Zabezpečenie/ Kód 
zabezpečenia" = Y (schválený ručiteľ) a zároveň GRN obsahuje na 11 mieste zľava  „Y“, CÚ dovozu primeraným 
spôsobom oznámi deklarantovi, resp. jeho zástupcovi požadovanú výšku colného dlhu a iných platieb. Deklarant pred 
prepustením musí predložiť záručné vyhlásenie ručiteľa na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 
11 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., podpísané oprávnenou osobou. Na zadnú stranu záručného vyhlásenia ručiteľa 
colník vyznačí dátum prijatia, číslo colného vyhlásenia a potvrdí odtlačkom jemu pridelenej služobnej pečiatky. 
Záručné vyhlásenie zostáva založené v evidencii CÚ dovozu. 

 
21.2.1. Nedostupnosť APV DS eDovoz 

V systéme  IS CEP sa podania kumulujú a po skončení výpadku systému APV DS eDovoz sa nakumulované podania 
odošlú do APV DS eDovoz. V prípade, že deklarant nemôže čakať na obnovenie prevádzky APV DS eDovoz, colný 
úrad prijme písomné CV spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode.  
 

21.2.2. Nedostupnosť EKR CEP a súčasne aj  APV DS eDovoz 
 Deklaranti počas nedostupnosti systému využívajú písomné CV. Deklarant sa dostaví na príslušný colný úrad 
a predloží vyplnený doklad JCD v listinnej podobe (na tlačive JCD) podpísaný oprávnenou osobou. Colník v riadne 
odôvodnených prípadoch prijme písomné colné vyhlásenie a skutočnosť vyznačí v ods. A JCD. Colník pomocou 
kalkulačného modulu TARICu vypočíta colný dlh a iné platby. Vyplní ods. 47 JCD, potvrdí JCD v ods. D a prepustí 
tovar.  
 

21.2.3. Nefunkčnosť deklaračného systému deklaranta  
V prípade, že systém deklaranta je nefunkčný, môže registrovaný užívateľ využiť možnosť zápisu colného vyhlásenia 
v prostredí workdesku úradníka – agenda „Dovozné colné vyhlásenie“ na web stránke   
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/en-us/obchodn%C3%ADci.aspx. Takéto podanie je 

https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/en-us/obchodn%C3%ADci.aspx
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rovnocenné eCV vytvorenému v deklaračnom systéme deklaranta a je podpísané oprávnenou osobou. Predloženie 
písomného JCD nie je potrebné.  
 

21.2.4. Deklarant nemá prístup k deklaračnému systému  
V prípade, že deklarant podáva colné vyhlásenia ojedinele a nemá vôbec prístup k deklaračnému systému a nie je 
registrovaný v informačnom systéme Centrálneho elektronického priečinka môže podať colné vyhlásenie  v listinnej 
podobe. V takomto prípade colné vyhlásenie až do odvolania musí byť vyplnené v súlade s dodatkami C1  a D1  
Prechodného nariadenia, prílohou č. 6 (stĺpec A2) a prílohou č. 7 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. Deklarant sa 
dostaví na príslušný colný úrad s vyplneným písomným colným vyhlásením. Colník následne manuálne prepíše údaje 
z daného colného vyhlásenia do formulára v APV DS eDovoz. 
 

21.3. Zjednodušený postup  
 

A. Správa  SK428A (rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia)  nebola doručená 
 
Ak nebola deklarantovi doručená elektronická správa o prijatí colného vyhlásenia – SK428A,  resp. chybová správa – 
SK906 v lehote do  15 minút od zaslania elektronickej správy SK415 - Dovozné colné vyhlásenie, bude deklarant 
postupovať nasledovne: 
1. ak ide o čas pracovnej doby colného úradu kontaktuje vedúceho zmeny,  
2. vedúci zmeny informuje deklaranta o možnej príčine nedoručenia správy; ak ide o výpadok APV DS eDovoz  na 

čas dlhší ako 60 minút, povolí deklarantovi  prejsť na havarijný postup,    
3. ak deklarant zistil na  https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka, že APV DS eDovoz má plánovaný alebo 

neplánovaný výpadok dlhší ako 60 minút, príp. na stránke IS CEP 
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/, že je evidovaný výpadok elektronickej podateľne,    
bezodkladne informuje  colný úrad dovozu o prechode na havarijný postup; deklarant zaznamená presný dátum 
a čas prechodu na havarijný postup,  

4. v prípade, ak vznikne daná situácia mimo pracovnej doby colného úradu, kontaktuje deklarant call centrum  
finančnej správy, ktoré ho v prípade neuverejnenia výpadku systémov na stránkach finančnej správy  informuje 
o stave dostupnosti, prípadne o havarijnom stave dotknutých informačných systémov. Na základe informácií sa 
deklarant rozhodne o prechode na havarijný postup, 

5. deklarant počas havarijného stavu zapisuje colné vyhlásenia (príp. eZCV) do svojej evidencie. Zápisom do 
evidencie je tovar prepustený do navrhovaného režimu,  

6. ak bol uplatnený postup v bode 3, deklarant priebežne (minimálne raz za hodinu) kontroluje stav nedostupnosti 
APV DS eDovoz  na uvedenej web stránke. Po opätovnom obnovení dostupnosti  vyššie uvedených systémov  
ihneď ukončí havarijný postup, deklarant si zaznamená presný dátum a čas ukončenia havarijného postupu, 

7. ak deklarant vykonáva zápis ZED formou colného vyhlásenia  po ukončení havarijného postupu, najneskôr do 
troch pracovných dní odošle všetky colné vyhlásenia zapísané počas havarijného stavu za jeden deň na CÚ 
dovozu súhrnne prostredníctvom jednej alebo viacerých správ SK415, v ktorých bude  uvedený druh vyhlásenia 
„Z“,  

8. ak deklarant  vykonáva ZED formou eZCV zašle všetky ZCV zapísané počas havarijného stavu (havarijných 
stavov) v danom zúčtovacom období v lehote  na podanie DCV osobitne súhrnne prostredníctvom správy SK415, 
v ktorej bude  uvedený druh vyhlásenia „Z“,  

9. v ods. 40 eCV v prípadoch uvedených v bodoch 7 a 8 bude uvedené:  
 

Y – CLY – 16SK526520100001R9 
kde  
Y-   zápis do evidencie deklaranta       
CLY –  kód pre zápis do evidencie deklaranta pre havarijný postup  
16SK526520100001R9  -  evidenčné číslo operácie pridelené systémom deklaranta, ktorý pracuje v systéme eDovoz. 
Je tvorené nasledujúcim spôsobom: 

16SK526520100001R9 

Pole 
 

Obsah Typ pole Príklady 

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/
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        1 
Posledné dve číslice roku, v ktorom bolo eCV alebo 
eZCV podané  (RR) 

Numerické 2 17 

2 
Identifikátor krajiny, v ktorej je sa nachádza CÚ 
dovozu (kód krajiny ISO Alpha 2) 

Alfabetické 2 SK 

3 Evidenčné číslo CÚ dovozu 

 

 

Numerický 4 5265 

4 Jedinečné evidenčné číslo deklaranta v rámci 
SR (100 – 999).  

Numerický 3 201 

5 
Poradová číslica v rámci roka 

 
 

Numerický 6 0001 

6 Identifikátor colného režimu  
Pre dovozné eCV alebo eZCV  = R 

Alfabetické 1 R 

7 Kontrolná číslica Alfanumerický 1 9 

 
Pole 1 – posledné dvojčíslie roka, napr. 17 
Pole 2 – kód krajiny CÚ dovozu, napr. SK 
Pole 3 -  uvádza sa 4 miestne evidenčné číslo úradu odoslania napr. „6076“ 
Pole 4 – uvádza sa identifikačné číslo schváleného odosielateľa pridelené colným úradom odoslania. 

Jedinečné 3 miestne evidenčné číslo deklaranta, ktoré prideľuje vydávajúci colný úrad v povolení.  
Evidenčné čísla sú prideľované nasledovne:  
100-199 - CÚ Banská Bystrica 
200-349 - CÚ Bratislava  
350-399 - CÚ Michalovce 
400-499 - CÚ Košice 
500-599 - CÚ Trnava 
600-699 - CÚ Žilina 
700-799 - CÚ Nitra 
800-899 - CÚ Prešov 
900-999 - CÚ Trenčín   

Pole 5 – uvádza sa poradové číslo colného vyhlásenia vyhotoveného deklarantom v havarijnom stave  v rámci roka 
a CÚ dovozu 

Pole 6 - obsahuje identifikátor colného režimu 
Pole 7- uvádza sa hodnota slúžiaca ako kontrolná číslica pre celé MRN. Toto pole  umožní zistiť  chybu pri  zápise 

MRN. Kontrolná číslica (0 - 9), ktorá je počítaná zadaným algoritmom z hodnoty kontrolného súčtu polí 1 - 6.  
 

B. Správa  „SK429A - Rozhodnutie o prepustení colného vyhlásenia“  nebola doručená 
 

  Ak nebola deklarantovi doručená správa SK429A o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu v lehote 
stanovenej v povolení mohli nastať nasledujúce prípady: 

 
1. CÚ dovozu využil svoju možnosť a v určenej lehote v zmysle čl. 235 ods. 1 vykonávacieho nariadenia rozhodol 

o vykonaní kontroly. Proces automatického prepustenia prerušil. Deklarantovi je zasielaná informácia 
o prerušení ZP – SK905 ako aj „Rozhodnutie o kontrole“ – SK460. V takomto prípade sa colník dostaví na 
schválené  miesto umiestnenia tovaru uvedené v povolení ZED. Nejedná sa  teda o havarijný stav.  

 
2. Colný úrad  dovozu je nedostupný – čiastočné, úplné zlyhanie systému 

  
2.1. Ak bol deklarant spôsobom uvedeným v časti A upovedomený o APV DS eDovoz, alebo IS CEP 

informuje CÚ dovozu, (príp. call centrum finančnej správy, ak sa situácia odohráva mimo pracovnej doby  
colného úradu) o prechode na havarijný postup. Deklarant zaznamená presný dátum a čas prechodu na 
havarijný postup a uplatní havarijný postup uvedený v bode A.  
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2.2. Po obnovení prevádzky nedostupného systému je potrebné skontrolovať, či eCV podané pred začatím 
havarijného stavu (SK429A bola následne odoslaná) nie je duplicitne evidované aj v havarijnom stave. 
V prípade, že sa tak stalo, je potrebné požiadať o zrušenie evidovaného eCV zaslaním elektronickej 
správy „SK414 – Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia“ s uvedením dôvodu a havarijného evidenčného 
čísla duplicitného zápisu počas havarijného stavu. 

Pozn.  

V prípade akejkoľvek žiadosti o opravu, zrušenie colného vyhlásenia, vrátenie alebo odpustenie cla komunikácia 
prebieha výlučne písomnou formou.  

 

22. ZÁVER 
22.1. Podmienky pre obchodníkov 

Podmienky, ktoré musí splniť deklarant na to, aby sa mohol pripojiť k eDovozu pre štandardný postup sú nasledovné:  
 Zabezpečiť si software od dodávateľa pracujúci v systéme eDovoz 
 Vykonať registráciu v CEPe - www.cep.financnasprava.sk  – možno využiť existujúcu  
 Aktivácia elektronickej schránky UPVS – www.slovensko.sk  
 Zabezpečiť elektronické podpisy – možné využiť existujúce  
 Zaškoliť pracovníkov deklarácie na nové elektronické procesy + havarijné postupy 

Podmienky, ktoré musí splniť deklarant na to, aby sa mohol pripojiť k eDovozu pre zjednodušený postup zápisu do 
evidencie deklaranta sú nasledovné: 

 Všetko ako pre štandardný postup 
 Nastavenie podmienok nového povolenia na zjednodušený postup 
 Získanie celkovej záruky za colný dlh – možnosť zníženia záručnej sumy 
 Nastavenie podmienok osobitného režimu – nové povolenie 
 Zaškolenie pracovníkov deklarácie na nové procesy + havarijné postupy 

 
22.2. Postup pri zavádzaní eDovozu do praxe  

22.2.1. Štandardný postup 
 Zahájenie ostrej prevádzky – 07/2016 
 Povinné predkladanie colných vyhlásení v elektronickej forme – 1.5.2017 
 Uplatnenie havarijných postupov  

 
22.2.2. Zjednodušený postup  

 Zahájenie ostrej prevádzky typu „A“ a „Z“ – 1.2.2017 
 Povinné používanie zjednodušených postupov typu „A“ a „Z“ – 1.7.2017 
 Zahájenie ostrej prevádzky typu „C“ – 1.3.2017 
 Povinné používanie zjednodušených postupov typu „C“ – 1.9.2017 

http://www.cep.financnasprava.sk/
http://www.slovensko.sk/

