Aktualizované k 14.5..2017
Priebeh elektronickej komunikácie v tranzite na colnom úrade určenia
Colný úradu určenia v prípade, ak tovar bol prepustený do režimu tranzit na úrade odoslania, ktorý pracuje
v systéme NCTS, je zasielaná elektronická správa o predbežnom príchode zásielky.
Elektronické oznámenie o dodaní tovaru vyhotovuje príjemca tovaru pomocou deklaračného modulu
schváleného Finančným riaditeľstvom SR. Podrobnosti o uvádzaní jednotlivých údajov, podmienky a pravidlá sú
uvedené v dokumentácii, ktorá je zverejnená na oficiálnej web stránke Finančnej správy SR. Deklaráciu
predstavuje v uvedenej dokumentácii správa SK07.
Zoznam používaných elektronických správ
Kód

Názov

Odosielateľ správy

SK007
SK021
SK025
SK061
OTS007
OTS025
SK043
SK100
SK044

Oznámenie o dodaní tovaru
Zamietnutie odklonu
Oznámenie o uvoľnení tovaru
Rozhodnutie o kontrole na určení
Oznámenie o dodaní tovaru – JCD, CIM aTIR
Oznámenie o uvoľnení tovaru – JCD, CIM aTIR
Povolenie vykládka tovaru
Žiadosť o dokumenty
Záznamy o vykládke

Príjemca
Colný úrad
Colný úrad
Colný úrad
Príjemca
Colný úrad
Colný úrad
Colný úrad
Príjemca

A. Tovar sprevádzaný Sprievodným tranzitným dokladom a Zoznamom položiek.
Colnému úradu určenia (ďalej len „CÚurč“) v režime tranzit v prípade, ak tovar bol prepustený do režimu
tranzit na Colnom úrade odoslania (ďalej len „CÚodos“), ktorý pracuje v systéme NCTS, je zasielaná elektronická
správa o predbežnom príchode zásielky. V prípade, ak je režim tranzit ukončovaný v zjednodušenom postupe,
schválený príjemca (ďalej len „SchP“) vedie elektronickú evidenciu všetkých prijatých a ukončených tranzitných
operácií, ktorú na požiadanie sprístupní v prípade kontroly CÚurč aj vo forme tlačovej zostavy obsahujúcej
minimálne:
 poradové číslo zápisu
 číslo tranzitného vyhlásenia (MRN) príp. RDT
 dátum a čas zápisu do evidencie
 druh a množstvo tovaru
 miesto vykládky
 evidenčné číslo colného vyhlásenia na prepustenie do nasledujúceho režimu.
1. Oznámenie o dodaní zásielky
 Príjemca oznámi úradu určenia príchod zásielky správou SK07- oznámenie o dodaní.
Štandardný postup – vykazovanie niektorých údajov
 Údaj Tranzitná operácia / kód dohodnutého umiestnenia
Uvedú sa tieto kódy:
0 - sídlo úradu odoslania
1 - „vysunuté pracovisko“ úradu odoslania
2 - dohodnuté umiestnenie tovaru – v prípade, ak je konanie mimo colný priestor.

 Údaj „Pracovisko colného úradu“ – uvádza sa napr. SK526300, ak je tovar na PCÚ, alebo napr. VW
Bratislava, ak ide o vysunuté pracovisko colného úradu.
 Údaj „Dohodnuté umiestnenie tovaru“, ak je použitý kód 2, uvádza sa miesto, kde je možné tovar
skontrolovať. V takomto prípade však musí byť vopred dohodnuté konanie mimo colný priestor.
 Údaj Tranzitná operácia / zjednodušený postup – uvádzať hodnotu „0“.
 V prípade, ak sú na STD (ods. 55) zaznamenané prekládky, alebo na zadnej strane STD zaznamenané
iné udalosti počas prepravy a nie je zaškrtnuté v odseku F STD políčko s názvom „Údaje už zadané do
systému“, je príjemca povinný zaznamenať tieto udalosti do systému.
Zjednodušený postup - vykazovanie niektorých údajov
 SchP v zmysle článku 315 ods. 1 písm. a) Vykonávacieho nariadenia informuje úrad určenia okamžite po
príchode zásielky o dodaní zásielky tzn. pred jej vyložením.
 SchP oznámi CÚurč príchod zásielky na schválené miesto uvedené v povolení, správou SK07- oznámenie
o dodaní. SchP musí v oznámení o príchode zásielky dodržať všetky podmienky povolenia (napr. nesmie
uvádzať tovary vylúčené v povolení, colný(é) úrad(y) určenia, schválené umiestnenie tovaru
a pod.).
Vykazovanie niektorých údajov podľa nasledujúcich podmienok:



v prípade, ak sú na STD (ods. 55) zaznamenané prekládky, alebo na zadnej strane STD
zaznamenané iné udalosti počas prepravy a nie je zaškrtnuté v odseku F STD políčko s názvom
„Údaje už zadané do systému“, je SchP povinný zaznamenať tieto udalosti do systému,
Údaj Schválený príjemca/číslo povolenia zjednodušeného postupu obsahuje vždy evidenčné číslo
pridelené príslušným úradom.

 Nastáva čas čakania na povolenie vykládky, ktorý môže CÚurč využiť na vykonanie kontroly. Tento čas je
stanovený v povolení zjednodušeného postupu. V prípade, ak CÚurč rozhodol o vykonaní kontroly, preruší
tento proces čakania, nie je odosielaná správa SK043- povolenie na vykládku a spracovanie pokračuje ďalej
štandardným postupom (pozri bod 3.1.- Rozhodnutie o kontrole).
 V prípade, že nedôjde k zásahu do automatizovaného procesu zo strany CÚurč, rozhodne systém CÚurč
nekontrolovať a v stanovenom časovom limite zasiela správu SK043 – povolenie na vykládku.
2. Zamietnutie oznámenia o príchode
2.1. Nekorektné oznámenie SK007
V prípade, ak CÚurč zamietne dodanie, informuje o tom príjemcu zaslaním správy SK906 - neprijatie oznámenia
o dodaní. To môže nastať napr. ak je formálne nesprávne. Zvyčajne za normálnych okolností je znovu zaslané
oznámenie o príchode, ktoré je akceptovateľné CÚurč.
2.2. Medzinárodne odklonená trasa – neprijatie/prijatie
V prípade, ak tovar bol dodaný na iný colný úrad ako bol deklarovaný, stáva sa za normálnych okolností
skutočný colný úrad určenia novým CÚurč. Systém na CÚurč však nemá potrebné informácie o tranzitnej
operácii. Preto sa obráti s požiadavkou o potrebné informácie na CÚodos. Ten mu ich zašle. CÚurč na základe
informácií od CÚodos môže rozhodnúť o zamietnutí zmeny trasy. Avšak zvyčajne by mal akceptovať zmenu
trasy. Zamietnutie môže nastať len v prípade, že v tranzitnom vyhlásení sa vyskytujú určité obmedzenia, napr.
„Vývoz z .... podlieha obmedzeniam“, „Vývoz z ......podlieha platbám“ alebo „Export“. Po dodaní správy z
CÚodos, v ktorej je zapísaná príčina zamietnutia.
- Skutočný CÚurč oznámi príjemcovi príčiny zamietnutia správou SK021- oznámenie o zamietnutí
zmeny trasy,
- tranzitný režim nie je ukončený,

-

SchP sa môže osobne dostaviť na Skutočný CÚurč a požiadať o povolenie ukončenia tranzitnej
operácie.
Skutočný CÚurč rozhodne o :
a.) neprijatí zásielky správou SK021 – zamietnutie zmeny trasy, ktorá môže pokračovať na
deklarovaný CÚurč, alebo do tej zmluvnej strany, v ktorej sa nachádza CÚodos
b.) alebo sa prostredníctvom SchP skontaktuje s CÚodos (tel. email, fax) a v prípade, ak dostane
povolenie na zmenu trasy, CÚurč (napr. vybratie platieb ap.) ukončí režim tranzit. Následne
nato je zaslaná správa SK025- oznámenie o uvoľnení tovaru, ako aj správy pre CÚodos.

Aby sa však predchádzalo takýmto situáciám, SchP v prípade, ak STD obsahuje v odseku 44 jednu z vyššie
uvedených poznámok, bezodkladne informuje vopred dohodnutým vhodným spôsobom (tel., faxom) o príchode
takejto zásielky a predloží ju spolu so sprievodnými dokladmi na CÚurč, t. zn. že takáto zásielka nemôže byť
ukončená v zjednodušenom postupe.
3. Rozhodnutie o kontrole
3.1. Výsledok kontroly – A1-súhlasí, A5- vybraté clo
Štandardný postup
Pokiaľ po oznámení príchodu tovaru sa úrad určenia na náklade analýzy rizík rozhodne nekontrolovať,
zašle príjemcovi správu SK025 - oznámenie o uvoľnení tovaru, ktorou je režim tranzit ukončený a tovar
uvoľnený z režimu tranzit. Zároveň mu však zasiela správu SK100 – žiadosť o dokumenty, na základe ktorej
je príjemca povinný predložiť tranzitné vyhlásenie (STD) a ostatné sprievodné doklady v lehote najneskôr
nasledujúci pracovný deň po dni dodania tovaru. Doklady sú predkladané v papierovej forme.
Zjednodušený postup
Ak sa CÚurč rozhodne pre kontrolu, preruší automatizovaný proces, nezasiela správu SK043- povolenie na
vykládku, ale zasiela správu SK061- oznámenie rozhodnutia o vykonaní kontroly. Správu zasiela CÚurč osobe,
schválenému príjemcovi alebo jeho zástupcovi, potom ako sa colný úrad určenia rozhodol vykonať kontrolu
tovaru a súvisiacich dokladov. Tranzitná operácia sa dostáva do stavu „Kontrolované“ a proces ďalej pokračuje
štandardným postupom. V takomto prípade je potrebné kontaktovať colný úrad určenia, ktorý rozhodne
o rozsahu, mieste a spôsobe kontroly.
V prípade kladného výsledku kontroly zasiela CÚurč na CÚodos správu IE018 – výsledok kontroly,
ktorý môže na základe tejto správy vybaviť režim tranzit. CÚurč zaznamená výsledky kontroly do systému,
čím uvoľní tovar z režimu tranzit - správa SK025 je zaslaná SchP.
3.2. Výsledok kontroly - nesúhlasí
V prípade nesúhlasnej kontroly CÚurč zašle len správu o výsledku kontroly s uvedením nezrovnalostí IE18
späť na CÚodos a nebude okamžite zaslaná správa SK025 SchP. CÚurč rozhoduje o uvoľnení, resp. neuvoľnení
tovaru z režimu tranzitu. Ak nemá dostatok informácií o dôvodoch vzniknutých rozdielov, požiada CÚodos
o pomoc pri riešení nezrovnalostí, ktoré mohli vzniknúť ešte pri nakládke tovaru u odosielateľa. Keď je CÚodos
informovaný o nezrovnalostiach po doručení správy o výsledku kontroly s uvedením nezrovnalsotí IE18, oznámi
to hlavnému zodpovednému. . Preberanie nezrovnalostí je papierovo založená procedúra.
Po kladnom vyriešení nezrovnalostí pri dodaní (nevznikol colný dlh), CÚodos zašle výsledok
k informovaniu o riešení nezrovnalostí, po ktorej CÚurč môže uvoľniť zásielku.

na CÚurč

Po negatívnom vyriešení nezrovnalostí na CÚodos, CÚurč nakoniec rozhodne o ukončení režimu tranzit
a uvoľnení, resp. neuvoľnení tovaru z režimu tranzit.

4. Zjednodušený postup - záznamy o vykládke
4.1. Prijatie záznamov o vykládke
 SchP Schválený príjemca po prijatí správy SK043 môže zahájiť vykládku tovaru. Kontrolu vykoná na základe
údajov o tranzitnej operácii uvedených v správe SK043. Výsledok kontroly zašle späť CÚurč správou SK044
- záznamy o vykládke u schváleného príjemcu. Výsledok kontroly (správa SK044) zasiela SchP CÚurč
najneskôr do troch dní odo dňa doručenia tovaru; ak SchP v rámci vykonania kontroly zistí
nezrovnalosti, správa bude obsahovať údaje o všetkých zistených nezrovnalostiach. V prípade
kladného výsledku kontroly u SchP (bez nezrovnalostí) bude na CÚodos zaslaný výsledok kontroly „A2Považované za súhlasí“. CÚurč zašle príjemcovi správu SK025– oznámenie o uvoľnení tovaru, čím je tovar
uvoľnený z režimu tranzit a má postavenie dočasne uskladneného tovaru.
 Schválený príjemca odovzdá doklady súvisiace s tranzitnou operáciou v termíne určenom v povolení
zjednodušeného postupu.
4.2. Neprijatie záznamov o vykládke
Keď SchP zašle správu SK044 – Záznamy o vykládke (výsledok kontroly u schváleného príjemcu), CÚurč
môže zamietnuť tieto poznámky zaslaním správy SK906 – neprijatie záznamov o vykládke. K tomuto neprijatiu
môže dôjsť v prípade formálnych chýb v SK044. Zvyčajne je potom znovu posielaná správa SK044, až kým nie
je akceptovaná CÚurč.
Tranzitná operácia sa na CÚurč až do prijatia SK044 nachádza v stave „Vykládka“.
4.3. Zistené nezrovnalosti u schváleného príjemcu – nové povolenie vykládky
V prípade, ak SchP zistí :
 porušenie colných uzáver, alebo ich nedovolené odňatie nemôže zahájiť vykládku tovaru a ihneď
informuje CÚurč o tejto skutočnosti a čaká na ďalšie pokyny.
 nadbytočné alebo chýbajúce množstvo tovaru, jeho zámenu, alebo iné nezrovnalosti;
počas vykládky tovaru, musí vykládku ihneď prerušiť a zaslať CÚurč správu SK044, v ktorej budú uvedené
nezrovnalosti zistené počas vykládky. CÚurč môže vydať nové povolenie vykládky (SK043). Záznamy o vykládke
SK044 môžu niesť menšie nezrovnalosti z informácií pôvodne doručených v SK043 - povolenie vykládky.
Colník rozhodne podľa rozsahu nezrovnalostí, či ide o menšie nezrovnalosti, ktoré si nevyžadujú žiadnu
akciu na CÚurč. V tomto prípade, výsledky kontroly na CÚurč sú uspokojivé – „A2-Považované za súhlasí“. Je
potrebné ďalej kontrolovať tovary, napr. ak vykládka nebola ukončená. Iba táto informácia je zmenená správou
SK044, ktorá obsahuje malé nezrovnalosti.
V opačnom prípade, ak nejde o drobné nezrovnalosti, colník rozhodne o vykonaní kontroly tovaru u
schváleného príjemcu a spracovanie pokračuje normálnym postupom.
4.4. Uvoľnenie tovaru z režimu tranzit a doručenie dokladov
4.4.1. Štandardný potup


Po zapísaní výsledku kontroly príjemcovi zásielky resp. osobe, ktorá zasielala správu SK07 – Oznámenie
o dodaní je zasielané oznámenie o uvoľnení tovaru z režimu tranzit elektronickou správou SK025.
4.4.2. Zjednodušený postup

 Po prijatí záznamov o vykládke (SK044) s kladným výsledkom, CÚurč uvoľní tovar správou SK025oznámenie o uvoľnení tovaru. Od tohto okamihu je tovar uvoľnený z režimu tranzit a prechádza do dočasného
uskladnenia. SchP nakladá sz tovarom v zmysle platnej legislatívy, alebo v zmysle povolenia na prepustenie
do nasledujúceho režimu.

 SchP odovzdá CÚurč sprievodný tranzitný doklad alebo, zoznam položiek a ostatné doklady sprevádzajúce
zásielku, najneskôr do 7 pracovných dní po dni dodania tovaru. Ak túto lehotu prekročí, obdrží správu
SK100- žiadosť o doklady. Do jedného pracovného dňa od obdržania tejto správy je SchP povinný doručiť
všetky doklady týkajúce sa danej tranzitnej operácie na CÚurč.
B. Tovar sprevádzaný karnetom TIR a Sprievodným tranzitným dokladom
V prípade, ak je karnet TIR doplnený Sprievodným tranzitným dokladom označeným v odseku 1 kódom
„TIR“ a prideleným evidenčným číslom MRN v pravom hornom rohu, znamená to, že tranzitná operácia
uskutočnená na podklade karnetu TIR je zaznamenaná na CÚodos v systéme NCTS.
Postup SchP pri ukončovaní takejto tranzitnej operácie je zhodný s postupom uvedeným v časti A.
Všetky ostatné povinnosti a postupy SchP schváleného príjemcu zostávajú zachované. Najneskôr do troch
pracovných dní nasledujúcich po dni dodania tovaru odovzdá karnet TIR potvrdený osobitnou pečiatkou SchP na
zadnej strane zeleného listu č. 2 spolu so sprievodnými dokladmi CÚurč. Po potvrdení karnetu TIR CÚurč, SchP
zabezpečí spôsobom uvedeným v povolení doručenie karnetu TIR jeho držiteľovi alebo osobe konajúcej v jeho
mene.
C. Tovar sprevádzaný listami č. 4 a 5 JCD, príp. STD A a B s označením havarijného stavu, alebo
nákladným listom CIM v železničnej doprave, príp. leteckým nákladným listom AWB
CÚurč pre režim tranzit v prípade, ak tovar bol prepustený do režimu na CÚodos, ktorý nepracuje
v systéme NCTS, prípadne v čase prepustenia nastal havarijný stav, písomným colným vyhlásením na tlačive
JCD, príp. STD A a B so špeciálnou pečiatkou červenej farby pre havarijný stav (vzor uvedený nižšie) alebo
v železničnej doprave nákladným listom CIM, príp. v leteckej preprave leteckým nákladným listom AWB, je
zasielaná informácia o predložení tovaru SchP a ukončení režimu spôsobom ustanoveným príslušným úradom
v povolení zjednodušeného postupu SchP (napr. emailom, faxom, tel.).
V prípade, ak CÚurč na základe údajov colného vyhlásenia zaslaného SchP rozhodne o vykonaní kontroly
tovaru na schválenom mieste určenom v povolení, oznámi svoje rozhodnutie dohodnutou formou SchP. SchP po
obdržaní tohto oznámenia počká na príchod colníka, ktorý vykoná kontrolu tovaru.
V prípade ukončenia takejto zásielky v štandardnom postupe musí príjemca predložiť tranzitné doklady
a tovar na colný úrad určenia.
Kontrola uzáver a tovaru s výsledkom „súhlasí“
SchP po uplynutí lehoty stanovenej v povolení, skontroluje neporušenosť priloženej uzávery, vyloží tovar,
skontroluje tovar podľa predložených sprievodných dokladov - na základe písomného tranzitného vyhlásenia,
listu CIM alebo leteckého nákladného listu AWB a ukončí režim tranzit. V prípade, ak neboli zistené žiadne
nezrovnalosti, zapíše údaje tranzitného vyhlásenia potrebné na vytvorenie správy „Oznámenie o dodaní JCD,
CIM, AWB“ (OTS007), ktorú v elektronickej forme zašle na CÚurč. O uvoľnení tovaru z režimu tranzit bude
informovaný zaslaním správy „Oznámenie o uvoľnení tovaru“ (OTS025). Správa OTS025 obsahuje aj číslo RDT,
ktoré SchP uvádza na diel č. 4 JCD, príp. diel č. 3 nákladného listu CIM alebo príslušný diel leteckého
nákladného listu AWB.
Všetky ostatné povinnosti a postupy SchP zostávajú zachované. Najneskôr do troch pracovných dní
nasledujúcich po dni dodania tovaru odovzdá diely č. 4 a 5 tranzitného vyhlásenia (STD A a B), príp. diely č. 1 a 3
nákladného listu CIM alebo príslušný diel leteckého nákladného listu AWB potvrdené osobitnou pečiatkou SchP
spolu so sprievodnými dokladmi CÚurč.
Kontrola uzáver a tovaru s výsledkom „Nezrovnalosti“
V prípade, ak SchP zistí porušenie uzávery alebo nezrovnalosti pri vykládke tovaru, vykládku preruší
a bezodkladne kontaktuje CÚurč. Ten rozhodne o spôsobe ukončenia vykládky a zaznamenaní nezrovnalostí.

V takomto prípade SchP nezasiela elektronickú správu o dodaní tovaru. Dodanie tovaru, ako aj výsledky kontroly
budú zaznamenané colníkom do systému CÚurč.
Vzor špeciálnej pečiatky červenej farby nachádzajúcej sa v pravom hornom rohu Sprievodného
tranzitného dokladu identifikujúci havarijný stav na úrade odoslania v SK a EN verzii.
NCTS HAVARIJNÝ STAV

NCTS FALLBACK PROCEDURE

V SYSTÉME NSK SÚ K DISPOZÍCII
ŽIADNE ÚDAJE

NO DATA AVAILABLE IN THE
SYSTEM

SPUSTENÝ____________________
(Dátum/hodina)

INITIATED ON
____________________
(Date/hour)

D. Tovar sprevádzaný karnetom TIR bez Sprievodného tranzitného dokladu
V prípade, ak karnet TIR nie je doplnený STD znamená to, že tranzitná operácia nebola na CÚodos
zaznamenaná v systéme NCTS. SchP zasiela informáciu o predložení tovaru a ukončení režimu spôsobom
ustanoveným príslušným úradom v povolení zjednodušeného postupu SchP (napr. emailom, faxom, tel.).
V prípade, ak CÚurč na základe údajov colného vyhlásenia zaslaného SchP rozhodne o vykonaní kontroly
tovaru na schválenom mieste určenom v povolení, oznámi svoje rozhodnutie dohodnutou formou SchP. SchP po
obdržaní tohto oznámenia počká na príchod colníka, ktorý vykoná kontrolu tovaru.

Kontrola uzáver a tovaru s výsledkom „súhlasí“
SchP po uplynutí lehoty stanovenej v povolení, skontroluje neporušenosť priloženej uzávery, vyloží tovar,
vykoná kontrolu na základe karnetu TIR a ukončí režim tranzit. V prípade, ak neboli zistené žiadne
nezrovnalosti, zapíše údaje kartnetu TIR potrebné na vytvorenie správy „Oznámenie o dodaní TIR“ (OTS007),
ktorú v elektronickej forme zašle na CÚurč. O uvoľnení tovaru z režimu tranzit bude informovaný zaslaním správy
„Oznámenie o uvoľnení tovaru“ (OTS025). Správa OTS025 obsahuje aj číslo RDT, ktoré SchP uvádza na zadnú
stranu zeleného listu spolu s výsledkom kontroly a pečiatkou SchP. Všetky ostatné povinnosti a postupy SchP
zostávajú zachované. Najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni dodania tovaru odovzdá karnet TIR potvrdený
osobitnou pečiatkou SchP na zadnej strane zeleného listu č. 2 spolu so sprievodnými dokladmi CÚurč Po
potvrdení karnetu TIR CÚurč, SchP zabezpečí spôsobom uvedeným v povolení doručenie karnetu TIR jeho
držiteľovi alebo osobe konajúcej v jeho mene.
Kontrola uzáver a tovaru s výsledkom „Nezrovnalosti“
V prípade, ak SchP zistí porušenie uzávery alebo nezrovnalosti pri vykládke tovaru, vykládku preruší
a bezodkladne kontaktuje CÚurč. Ten rozhodne o spôsobe ukončenia vykládky a zaznamenaní nezrovnalostí.
V takomto prípade SchP nezasiela elektronickú správu o dodaní tovaru. Dodanie tovaru, ako aj výsledky kontroly
budú zaznamenané colníkom do systému CÚurč.
Kontakty na centrum podpory pre systém NCTS:
Email: helpdesk.ncts@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/ako-s-nami-komunikovat/opytajte-sa-fs - pričom
zvolí tému dopytu „Tranzit“
Tel: 048/43 17 222 – voľba č. 5

