Systém pre kontrolu vývozu – fáza 2
Dňom 1. júl 2009 nadobúda účinnosť ustanovenie čl. 182a ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, ktoré ustanovuje povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie
alebo colné vyhlásenie na tovar, ktorý opúšťa colné územie Spoločenstva. Ustanovenie čl. 787 ods. 1 nariadenia
komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Spoločenstva (ďalej len vykonávacie nariadenie) ustanovuje povinné použitie elektronického colného
vyhlásenia a čl. 842b ods. 1 vykonávacieho nariadenia ustanovuje povinné použitie elektronickej formy
predbežného colného vyhlásenia. Pre uplatnenie uvedených ustanovení je potrebné vybudovať informačné
systémy, ktoré zabezpečia požadovanú elektronickú komunikáciu pri vývoze tovaru z colného územia
Spoločenstva.
Na základe ustanovenia čl. 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 273/2009 ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, a ktorým sa udeľujú
výnimky z určitých ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 podanie predbežného colného
vyhlásenia pred výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva je nepovinné do 31. decembra 2010.
Povinnosť podať vývozné colné vyhlásenie v elektronickej forme od 1. júla 2009 zostáva
nezmenená.
Colné riaditeľstvo SR pripravilo technickú špecifikáciu pre elektronickú komunikáciu pri vývoze tovaru,
ktorá sa bude uplatňovať od 1. júla 2009 tak, aby boli splnené všetky legislatívne požiadavky na uplatnenie
elektronickej formy colných vyhlásení resp. predbežných colných vyhlásení.
Fáza 2 systému pre kontrolu vývozu umožní bezpapierové prostredie pri vývoze tovaru (s výnimkou
prípadov, kedy je potrebné urobiť úradné záznamy v povoleniach a pod.) od podania colného vyhlásenia až po
doručenie potvrdenia o výstupe tovaru z colného územia Spoločenstva. Predloženie tovaru colnému úradu
výstupu v leteckej a železničnej doprave bude taktiež prebiehať za použitia elektronickej komunikácie.
Nevyhnutné predpoklady pre elektronickú komunikáciu v colnom konaní sú
1. disponovať potrebným programovým vybavením,
2. vlastniť kvalifikovaný certifikát pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu,
3. uzavrieť dohodu o elektronickej komunikácii s Colným riaditeľstvom SR.
Predbežné colné vyhlásenia pri vývoze tovaru je povinný podať dopravca colnému úradu výstupu
v prípade, ak vyváža tovar, ktorý nie je deklarovaný vývozným colným vyhlásením (napr. spätný vývoz vratných
obalov).
Elektronická komunikácia pri predložení tovaru colnému úradu výstupu bude povinná pri leteckej
a železničnej doprave.
Priložená technická špecifikácia sa zaoberá tromi samostatnými témami
- elektronické colné vyhlásenia
- elektronické predbežné colné vyhlásenia
- elektronická komunikácia dopravcu s colným úradom výstupu.
Priložená technická špecifikácia sa nezaoberá elektronickou komunikáciou uplatňovanou pri colnom
režime tranzit, ktorá prebieha podľa platnej špecifikácie pre NCTS.

Zoznam typov správ
Typ správy

Názov

Odosielateľ

Príjemca

SK504

povolenie opravy colného vyhlásenia

CÚ vývozu

deklarant

SK504A

potvrdenie doplnenia údajov neúplného colného CÚ vývozu
vyhlásenia

deklarant

SK507

príchod na CÚ výstupu

dopravca

CÚ výstupu

SK509A

rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia

CÚ vývozu

deklarant

SK509B

zamietnutie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia

CÚ vývozu

deklarant

SK513

žiadosť o opravu colného vyhlásenia

deklarant

CÚ vývozu

SK513A

doplnenie údajov neúplného colného vyhlásenia

deklarant

CÚ vývozu

SK514

žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia

deklarant

CÚ vývozu

SK515

colné vyhlásenie

deklarant

CÚ vývozu

SK525A

povolenie výstupu

CÚ výstupu

dopravca

SK525B

zamietnutie výstupu

CÚ výstupu

dopravca

SK528

potvrdenie o prijatí colného vyhlásenia

CÚ vývozu

deklarant

SK529A

rozhodnutie o pridelení colne schváleného určenia

CÚ vývozu

deklarant

SK529B

rozhodnutie o zamietnutí pridelenia colne schváleného CÚ vývozu
určenia alebo použitia

deklarant

SK547

predloženie manifestu

dopravca

CÚ výstupu

SK548

schválenie manifestu

CÚ výstupu

dopravca

SK560

rozhodnutie o vykonaní kontroly

CÚ vývozu

deklarant

SK561

rozhodnutie o kontrole na CÚ výstupu

CÚ výstupu

dopravca

SK582

výzva na preukázanie výstupu tovaru

CÚ vývozu

deklarant

SK599

potvrdenie o výstupe tovaru

CÚ vývozu

deklarant

SK604

Rozhodnutie o schválení opravy

CÚ výstupu

deklarant

SK613

žiadosť o zmenu (opravu) PCV

deklarant

CÚ výstupu

SK615

Predbežné colné vyhlásenie

deklarant

CÚ podania

SK628

potvrdenie o registrácií PCV

CÚ podania

deklarant

SK904

vyžiadanie informácie o stave colného vyhlásenia

deklarant

CÚ vývozu

SK905

informácia o stave colného vyhlásenia

CÚ vývozu

deklarant

SK906

funkčné chyby

Deklaračný
systém

deklarant

