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Aktualizované k  31.08.2021   
Priebeh elektronickej komunikácie v tranzite na colnom úrade odoslania 

 
Zoznam používaných elektronických správ 

 

Kód Názov 
 

Odosielateľ správy 

SK015 Tranzitné colné vyhlásenie Držiteľ režimu 

SK028 Potvrdenie prijatia tranzitného colného vyhlásenia Colný úrad 

SK013 Opravné tranzitné colné vyhlásenie Držiteľ režimu 

SK004 Prijatie opravy Colný úrad 

SK060 Rozhodnutie o kontrole na odoslaní  Colný úrad 

SK051 Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu tranzit Colný úrad 

SK029 Prepustenie tranzitnej operácie  Colný úrad 

SK014 Žiadosť o stornovanie tranzitného colného vyhlásenia Držiteľ režimu 

SK009 Rozhodnutie o stornovaní tranzitného colného vyhlásenia Colný úrad 

SK045 Rozhodnutie o ukončení tranzitu Colný úrad 

SK019 Oznámenie o nezrovnalostiach Colný úrad 

SK055 Oznámenie o neplatnosti záruky Colný úrad 

SK035 Oznámenie o vymáhaní Colný úrad 

SK140 Požiadavka na neukončenú tranzitnú operáciu  Colný úrad 

SK141 Informácia o nedoručenej tranzitnej operácii  Držiteľ režimu 

SK015Y Tranzitné colné vyhlásenie – Havarijný režim Držiteľ režimu 

SK029Y Prepustenie tranzitnej operácie – Havarijný režim  Colný úrad 

SK906 Chybová správa – funkčná chyba Colný úrad 

 

1. Vystavenie sprievodného tranzitného dokladu 
 

Sprievodný tranzitný doklad (ďalej len „STD“) vyhotovuje držiteľ colného režimu tranzit (ďalej len „držiteľ 
colného režimu“), alebo schválený odosielateľ (ďalej len „SchO“) pomocou deklaračného modulu využívaného 
na elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi  a zasiela  úradu odoslania (ďalej len „CÚodos“).  STD je 
vyplňovaný až do zmodernizovania automatizovaného tranzitného systému NCTS v súlade s dodatkami C1 
a D1 Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 2016/341. 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 tranzitných 
vyhlásení v režime tranzit – Elektronické colné konanie - Elektronická komunikácia pri spracovaní 
elektronického colného vyhlásenia v tranzite. 

 
          Vykazovanie niektorých dôležitých  údajov podľa nasledujúcich podmienok: 
 
TRANZITNÉ VYHLÁSENIE – ŠTANDARDNÝ POSTUP 
 
Skupina údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ predstavuje údaje prednej strany tranzitného vyhlásenia s jednotlivými 
podskupinami údajov napr. držiteľ režimu, príjemca, odosielateľ (ak je jeden) a pod.   

 Údaj Tranzitná operácia / LRN (lokálne referenčné číslo) – štruktúra je podľa zverejnenej dokumentácie, 
vytvára deklaračný modul automaticky. Toto číslo sa používa ako predmet odosielaného dokumentu   
na komunikáciu s CÚodos.   

 Údaj „druh vyhlásenia“ sa uvádza, ak celá zásielka je prepustená do colného režimu tranzit na podklade 
tranzitného vyhlásenia T1, alebo T2 (T2F). Potom sa tento údaj nesmie uviesť na úrovni TOVAROVÁ 
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POLOŽKA“. Pri zmiešaných zásielkach sa uvádza „T-“. Potom však je povinnosť uviesť pri každej tovarovej 
položke druh vyhlásenia.  

 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 pracovisko colného úradu. 

 Údaj „Dohodnuté umiestnenie tovaru“, ak je použitý kód 2, uvádza sa miesto, ktoré bolo dohodnuté v žiadosti 
o konanie mimo colný priestor .    

 Údaj Tranzitná operácia / zjednodušený postup – uvádzať hodnotu „0“, ak ide o štandardný  postup.   

 Údaj Tranzitná operácia / celková hodnota tovaru a celková predpokladaná hodnota colného dlhu a údaj 
Zabezpečenie/Osvedčenie záruky/príslušná predpokladaná hodnota colného dlhu – uvádzať povinne 
v prípade kódu zabezpečenia 0, 1, 2, 4 a 9. 

 Všetky ostatné vykazované údaje v zmysle platnej legislatívy.  

 Údaj „DG2“ – Export, ktorý sa uvádza v tovarovej položke – Osobitné záznamy v prípade, ak úrad odoslania 
je zároveň úradom vývozu v súlade s čl. 329 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447, ktorým 
sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“) 

 
 

KARNET TIR –  (LEN) ŠTANDARDNÝ  POSTUP 
 

Postup je zhodný so zápisom tranzitného vyhlásenia T1/T2. Upozorňujeme však na drobné detaily: 

 Druh vyhlásenia sa uvádza „TIR“ 

 Ako „držiteľ režimu sa uvádza držiteľ karnetu TIR. V prípade, ak elektronické colné vyhlásenie zasiela 
zástupca je potrebné uvádzať kód zastúpenia „2“ a vyplniť údaje o zástupcovi, ktorý je oprávnený na 
podávanie elektronického tranzitného colného vyhlásenia. Colný úrad nevyžaduje zmluvu o zastupovaní, 
pretože karnet TIR podpisuje jeho držiteľ. V prípade, ak elektronické tranzitné colné vyhlásenie TIR podáva 
priamo držiteľ, uvádza sa ako  držiteľ režimu a teda kód „1“.  

 Číslo karnetu TIR bude uvedené aj v Tovarovej položke – Predložené doklady/Osvedčenia, kde „Druh 
dokladu“ bude „952- Karnet TIR“ a  „Číslo dokladu = číslo karnetu TIR“.  

 ZABEZPEČENIE/Druh zabezpečenia“ bude uvádzané kódom „B“ a OSVEDČENIE ZÁRUKY/Iné druhy 
zabezpečenia = číslo karnetu TIR.  

 ID držiteľa karnetu TIR  sa používa na identifikáciu držiteľa karnetu – držiteľa režimu. 

Štruktúra identifikačného čísla je nasledovná:  

 

AAABBBXXX…X 

AAA - 3 znakový kód krajiny napr. SVK - Slovensko 

BBB – 3 číselný kód národného záručného združenia  napr. 040 – Česmad Slovakia 

XXX…X –  poradové číslo identifikujúce konkrétneho držiteľa (maximálne 10 číslic) 

 

 Úrad určenia musí byť colný úrad nachádzajúci sa v členskej krajine Únie.  

 Tranzitné úrady sa neuvádzajú.  
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 Takto vystavené tranzitné vyhlásenie pre systém TIR sa odosiela na CÚodos štandardným spôsobom.  

 
 
 
TRANZITNÉ COLNÉ VYHLÁSENIE – ZJEDNODUŠENÝ POSTUP 

 

 SchO v zmysle čl. 314 Vykonávacieho nariadenia, podáva tranzitné colné vyhlásenie  CÚodos v prípade ak 
navrhuje prepustiť tovar do colného režimu tranzit Únie. 

 
Skupina údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ predstavuje údaje prednej strany tranzitného colného vyhlásenia  
s jednotlivými podskupinami údajov napr. držiteľ režimu, príjemca, odosielateľ (ak je jeden) a pod.:   

 

 Údaj „schválené umiestnenie tovaru“, ktorý je spolu s podrobnejším popisom uvedený v povolení  
na zjednodušený postup. Je potrebné ho uvádzať presne, tak ako bol schválený.  

 Pr. VW Bratislava, VW Martin. V povolení bude ku každému kódu uvedená presná adresa, odkiaľ je tovar 
odosielaný; 

 Údaj „Tranzitná operácia / celková hodnota tovaru a celková predpokladaná hodnota colného dlhu a údaj 
Zabezpečenie/Osvedčenie záruky/príslušná predpokladaná hodnota colného dlhu“ – uvádzať povinne tieto 
hodnoty;  

 Údaj „Zabezpečenie / Druh zabezpečenia“ – uvádzať len hodnoty „0“ alebo „1“;  

 Údaj „Tranzitná operácia / zjednodušený postup“ – uvádzať vždy hodnotu „1“; 

 Údaj „Schválený odosielateľ / Číslo povolenia zjednodušeného postupu“ – obsahuje vždy evidenčné číslo 
pridelené príslušným úradom; 

 Údaj „Výsledok kontroly / Kód výsledku kontroly“ – uvádza sa vždy kód „A3“; 

 Lehotu na dodanie tovaru v zmysle povolenia. 

 Údaj „DG2“ – Export, ktorý sa uvádza v tovarovej položke – Osobitné záznamy v prípade, ak CÚodos je 
zároveň úradom výstupu pre colný režim vývoz (pod pojmom colný režim vývoz a účely tohto textu 
rozumieme; „colný režim vývoz“, „colný režim pasívny zušľachťovací styk“ a „spätný vývoz“) v súlade.  

 s čl.  329 Vykonávacieho nariadenia. 

 Dopravný prostriedok je v tomto okamihu už pristavený na schválenom mieste a v prípade, ak nie je udelené 
oslobodenie od prikladania uzávery, je uzavretý osobitnou uzáverou SchO. V prípade kusových zásielok 
prepravovaných kuriérnou službou alebo poštovou prepravou s oslobodením  od prikladania uzáver je 
zásielka v tomto okamihu pristavená na schválenom mieste.  

 
 

TOVAROVÉ POLOŽKY 
 
Skupina údajov „Tovarové položky“ predstavuje zoznam položiek s jednotlivými podskupinami údajov  
napr. Príjemca, Odosielateľ (ak ich je viac) a pod.: 

 

 Podskupiny údajov „Odosielateľ, Príjemca, Predchádzajúce doklady“ a pod. sa používajú, len ak sa viažu 
k danej tovarovej položke a nie k celému colnému vyhláseniu. 

 Nákladové kusy vypĺňať podľa podmienky C60. Ak je tovar voľne ložený, udáva sa len počet kusov. Ak je 
tovar v balení, udáva sa druh balenia,  počet nákladových kusov. Počet kusov sa v tomto prípade neuvádza.    
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Pr. Tovar rovnakého druhu je balený v krabiciach po 100 kusov. Krabice sú uložené na paletách po 100 krabíc. 
Okrem toho je 20 kusov je nebalených.  Uvedie sa príslušný kód z číselníka kódov balení, počet nákladových  kusov 
a do druhej podskupiny sa uvedie príslušný počet kusov a kód druhu balenia „Nebalené“.  
 

Uvádzanie údajov za účelom ukončenia  osobitného režimu prepustením do colného režimu tranzit Únie 
 
Ak bol tovar nachádzajúci sa v osobitnom colnom režime, na ktorý bola poskytnutá záruka a vedená skladová 
evidencia prepustený do colného režimu tranzit, môže držiteľ colného režimu tranzit  požiadať o uvoľnenie 
blokovanej sumy záruky z predchádzajúceho colného vyhlásenia a zápisu v skladovej evidencii colného úradu. Je 
potrebné však správne vypísať STD, ktorým sa tovar prepúšťa do colného režimu tranzit.   
 

 Uvádzanie údajov v STD 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.  
 
 

 Uvádzanie údajov v STD 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“- IPO - Povolenie vo veci použitia colného režimu aktívny 
zušľachťovací styk (stĺpec 8a, príloha A k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 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  
 
Príklad:  
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  
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Druh predchádzajúceho dokladu  - IM  
Číslo predchádzajúceho dokladu 16SK607601000986R6 
Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky v EUR – 1000 
 
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 
 
Dovoznými 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 colného režimu tranzit colným vyhlásením 
MRN 17SK5321TR00000028 s jednou tovarovou položkou, ktorá je súčtom položiek z predchádzajúcich colných 
vyhlásení. V odseku 40 tranzitného colného 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 colného 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.  
 
 

Uvádzanie údajov za účelom ukončenia  dočasného uskladnenia prepustením do colného režimu  tranzit 
Únie 

 
 
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 colnom režime tranzit a so systémom eDovoz. Tovar vstupuje do DUT 
automatizovane po ukončení colného 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 colného územia EÚ v colnom režime tranzit.  
 
 
V prípade dočasne uskladneného tovaru spätne vyvážaného / prepravovaného v colnom režime tranzit je potrebné 
pre korektné ukončenie DUT uvádzať správne údaje v ods. 40 - predchádzajúci doklad a zároveň je potrebné, aby v 
 ods. 31 – Nákladové kusy bolo uvedené číslo predchádzajúceho dokladu pre colný režim tranzit a to v tvare MRN 
alebo RDT. 

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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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 musí byť predchádzajúca tranzitná operácia, po ktorej bol tovar umiestnený do DUT v stave 
„Uvoľnené“ na CÚurč.  
 
 

2. Podanie STD  
 

 Podanie STD vykoná držiteľ režimu zaslaním elektronickej  správy SK015 - údaje tranzitného 
vyhlásenia, ktorej štruktúra zodpovedá štruktúre správy SK015 zverejnenej v dokumentácii NCTS (ďalej 
len „dokumentácia“). Správu zasiela prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej  správy SR. 
Zasielaná správa musí byť podpísaná oprávnenou osobou. Držiteľ režimu pri elektronickej komunikácii 
s CÚodos postupuje v zmysle „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní 
vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných 
daní“.  

V prípade, ak je STD podávané v zjednodušenom postupe, SchO musí v predkladanej deklarácii 
dodržať všetky podmienky povolenia (napr. nesmie uvádzať tovary vylúčené v povolení, musí uvádzať 
CÚodos a  evidenčné čísla uzáver uvedené v povolení a pod.).   

 

 Dopravný prostriedok, na ktorom je naložený tovar,  sa nachádza  v tomto okamihu už pristavený na 
deklarovanom mieste, alebo  smeruje na miesto uvedené v STD.   

 Držiteľ režimu obdrží informáciu o prijatí STD elektronickou podateľňou Finančného riaditeľstva SR  

 Pred prijatím STD prebieha formálna kontrola na správnosť vyplnenia všetkých odsekov. 

 

3. Prijatie STD 
 

               Ak STD splnil 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, 

 sú splnené všetky pravidlá a podmienky ustanovené pre správu SK015 uvedené vo zverejnenej dokumentácii,  

 sú splnené všetky podmienky vyplývajúce z povolenia zjednodušeného postupu (súhlasia identifikačné údaje  
SchO, celkové zabezpečenie - súhlasí GRN - číslo potvrdenia o záruke, schválené umiestnenie tovaru, 
deklarovaný tovar nie je vylúčený zo zjednodušeného postupu a pod.), 

 bol predložený tovar (s výnimkou zjednodušeného postupu SchO), na ktorý sa STD  vzťahuje, potom je STD 
CÚodos prijatý a je mu pridelené evidenčné číslo tranzitnej operácie (ďalej len „MRN“), 

 je vykonávaná kontrola existencie, platnosti záruky a postačujúcej aktuálnej výšky referenčnej sumy na úrade 
záruky.   

 
 CÚodos zasiela elektronickú správu SK028 – prijatie colného vyhlásenia držiteľovi režimu, ktorého týmto 
informuje o prijatí STD a pridelení MRN. Číslo MRN bude držiteľ režimu používať pri ďalšej komunikácii 
s CÚodos. 
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V prípade zjednodušeného postupu STD čaká na automatické prepustenie. Tento časový interval bude 
nastavený systémom na CÚodos. Po uplynutí tohto časového intervalu je tovar automatizovaným spôsobom 
prepustený do colného režimu tranzit. Túto lehotu bude mať SchO stanovenú v povolení zjednodušeného 
postupu a slúži na prípadnú kontrolu tovaru. 
 

4. Zamietnutie (neprijatie) STD 
 

Príčinou zamietnutia môže byť: 

 Držiteľ režimu nie je schválený pre podávanie elektronického STD, resp. STD nebol podpísaný oprávnenou 
osobou,  

 SchO nie je schválený pre podávanie STD el. formou, nie je uvedený v zozname, resp. STD nebol podpísaný 
oprávnenou osobou,  

 SchO nie je uvedený v zozname držiteľov zjednodušených postupov, príp. nesprávne vyplnil niektorý 
kontrolovaný údaj,   

 podávané údaje STD nie sú korektné, t.j. nevyhovujú podmienkam uvedeným v bodoch 1 a 2. 

 
Zamietnuté STD nemá pridelené MRN a teda nie je plnohodnotné z hľadiska tranzitu. Držiteľ režimu je  

o tejto situácii informovaný správou SK906 – formálna chyba, ktorá obsahuje údaje potrebné na vykonanie 
opravy. Po zamietnutí STD je zvyčajne zaslaný zo strany držiteľa režimu nový STD so správnymi údajmi, ktorý 
môže byť prijatý. Správa SK906 zostáva k dispozícii v podateľni Finančnej správy. Na žiadosť držiteľa režimu 
vydá CÚodos  „Rozhodnutie o neprijatí STD“ aj v listinnej podobe. 

 
 
 
Popis chýb v SK906 
 
K nižšie uvedenej chybe sa vždy uvádza aj ukazovateľ na príslušný údaj, na ktorom sa vyskytla chyba, príp. 

Na podmienku či pravidlo, ktoré bolo porušené.  

 

Kód                                                                              Popis 

01 
Údaj v skupine údajov ,,HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ - SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ" nie je zhodný s 
údajom  v evidencií schválených odosielateľov.  Znamená to, že niektorý z údajov o SchO (názov, 
adresa, EORI) nie je správny.  

12 
NESPRÁVNA HODNOTA - hodnota údaja v správe je mimo preddefinovaného rozsahu alebo nie je 
súčasťou používaného zoznamu kódov. Niektorý údaj z číselníka v SK015 nie je správny, napr. kód 
krajiny, číslo CÚ určenia a pod.).  

13 
STRATENÝ ÚDAJ - Povinný údaj sa nenachádza medzi prijatými údajmi.  Napr. nie je uvedené MRN, 
dátum oznámenia a pod.  

14 
HODNOTA NIE JE PRÍPUSTNÁ NA TEJTO POZÍCIÍ- Oznámenie, že príjemca nepodporuje takúto 
špeciálnu hodnotu na pozícií,  na ktorej bola použitá.  

15 
NIE JE PRÍPUSTNÝ NA TEJTO POZÍCIÍ - Údaj nemôže byť použitý kvôli tomu , že nezodpovedá 
štruktúre správy alebo jeho použitím by došlo  k porušeniu napr. nejakej podmienky .  

 
19 
 

NESPRÁVNY DECIMÁLNY ZÁPIS- Použitý zápis hodnoty údaja na desatinné miesta nezodpovedá 
decimálnym formátovým štandardom UCI, UCM,UCD 

26 DUPLICITA - Tie isté údaje už boli raz prijaté 

35 OPAKOVANIE VÝSKYTU - Skupina údajov alebo údaj sa v správe viac krát vyskytuje  ako je prípustné. 

37 
NESPRÁVNY CHARAKTER ZNAKOV - Bol použitý jeden alebo viac abecedných znakov tam kde mali 
byť použité iba numerické alebo opačne. 

39 ÚDAJ JE DLHÝ - obsahuje viac znakov ako je zadané . 

40 ÚDAJ JE KRÁTKY - obsahuje menej znakov ako je zadané. 

60 Autorizácia – Subjekt sa nenachádza v EESNTA 
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61 Autorizácia - TIN (EORI) subjektu v správe sa nezhoduje s TIN subjektu v EESTNA 

62 Autorizácia ZP - Nekorektné číslo licencie schváleného obchodníka 

63 Autorizacia ZP - Osoba nie je schválenou osobou pre ZP 

64 Autorizácia ZP - Deklarované vylúčené komodity 

66 Autorizacia ZP - Nepovolený Colný úrad pre schváleného odosielateľa 

68 Autorizácia ZP - Nekorektné schválené umiestnenie tovaru 

69 Autorizácia ZP - Chyba konektivity; Riadiace údaje nekorešpondujú z EES 

90 NEZNÁME MRN - MRN prijatej správy je neznáme, pričom bol predpoklad že bude známe. 

91 DUPLIKÁTNE MRN - MRN prijatej správy je už známe, preto nezodpovedá špecifikovaným pravidlám 

92 
SPRÁVA JE MIMO SCENÁRA - Správa nemôže byť prijatá pretože nebola prijatá v príslušnom stave 
tranzitnej operácie. Napr. je odmietnutá žiadosť o opravu, pretože tovar bol už prepustený  

93 
NESPRÁVNE MRN - Štruktúra MRN nezodpovedá špecifikácií uvedenej v FTSS. Špatne opísané 
MRN, napr. na poslednom mieste písmeno „O“ namiesto čísla „0“.   

 
 

5. Rozhodnutie o kontrole   
 
5.1 Kontrola tovaru CÚodos  s následným prepustením/neprepustením  do colného režimu tranzit Únie 
 

Po vyhodnotení podaného STD  CÚodos, ktorý  rozhodol o vykonaní  kontroly informuje o tomto zaslaním správy 
SK060 – oznámenie o vykonaní kontroly. Držiteľ režimu, resp. oprávnená osoba, je povinný dostaviť sa na miesto 
uvedené v STD (v prípade zjednodušeného postupu na schválené miesto) a poskytnúť potrebnú súčinnosť 
k vykonaniu kontroly. CÚodos vykoná kontrolu tovaru podľa údajov deklarovaných v prijatom STD.    

 
 
 
Kladný výsledok kontroly 
  

 Zodpovedá s úspešnou kontrolou: 
- neboli zistené žiadne nedostatky, 
- boli požadované minimálne opravy, 

      -  kontrola zabezpečenia skončila s kladným výsledkom, 
 

 Výsledok kontroly je zaznamenaný do systému colníkom CÚodos. 

 Po úspešnej kontrole, CÚodos prepustí tovar zaslaním správy SK029 a tranzitná operácia môže byť 
začatá.  

 
       Negatívny výsledok kontroly  

 

 Výsledky kontroly sú zaregistrované na CÚodos. V prípade závažných nedostatkov zistených pri kontrole 
tovaru úrad odoslania rozhodne, že zásielka nemôže byť  prepustená do colného režimu tranzit a informuje 
držiteľa režimu správou SK051- neprepustenie do režimu tranzit. Táto správa bude archivovaná. Na žiadosť 
držiteľa režimu bude vydané „Rozhodnutie o neprepustení tovaru do navrhovaného  režimu“ v listinnej podobe.  

 
 

6. Prepustenie tovaru do colného režimu tranzit Únie  
 

6.1. Štandardný postup 
 

 CÚodos vyhotoví STD doplnený v prípade viacpoložkového STD Zoznamom položiek (ďalej len „Zp“). 
Ak bude mať predpokladaný  úrad určenia štatút NCTS, (v číselníku colných úradov) CÚodos vyhotoví 
len diel A STD príp. diel A Zp. V opačnom prípade vyhotoví aj diel B STD príp. diel B Zp. Držiteľ režimu 
zabezpečí, aby diely A, príp.B STD a Zp sprevádzali zásielku a boli predložené tranzitným colným 
úradom, CÚurč, príp. SchP.    
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 Kontrola poskytnutého zabezpečenia sa vykonáva komunikáciou s Úradom záruky (ďalej len „CÚzar“). 
Výsledok tejto kontroly má vplyv na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit. V prípade negatívneho 
výsledku kontroly zabezpečenia v záručnom systéme sa stav tranzitnej operácie zmení  
na „Zabezpečenie menené“. Držiteľ režimu je informovaný správou SK055 (Oznámenie – zabezpečenie 
je neplatné).  V tomto stave je možné zabezpečenie opraviť a po opätovnej kontrole s kladným 
výsledkom v záručnom systéme,  procesy pokračujú ďalej podľa výsledku kontroly tovaru. Po uplynutí 
časovača (24 hodín) je tranzitná operácia neprepustená a držiteľovi režimu je zaslaná správa SK051 – 
neprepustenie do tranzitu.    
Možné dôvody neplatnosti zabezpečenia a návrhy riešenia danej situácie: 
G01-  Záruka (GRN) neexistuje-  zaslať opravu s iným GRN , 
G02-  Záruka existuje, ale je neplatná – zaslať opravu s iným GRN, 
G03-  Prístupový kód nie je platný – zaslať opravu GRN so správne uvedeným   prístupovým kódom, 
G04-  HZ v deklarácii ≠ HZ v k záruke  - zaslať opravu so správne uvedeným  identifikátorom pre     
          tranzit – TIN, 
G05-  Doklad pre jednotlivú záruku TC32 je už použitý – zaslať opravu s iným číslom dokladu TC32, 
G06-  Obmedzené použitie – vylúčený tovar – v súčasnosti sa nepoužíva, 
G07-  Obmedzené použitie – citlivý tovar – nepoužívať danú záruku na prepravu citlivého   tovaru, 
G08-  Neplatí pre krajinu určenia / tranzitu – znamená, že uvedená záruka nie je platná pre niektorú     
          krajinu – zaslať opravu, alebo iné zabezpečenie 
G09-  Referenčná suma nie je postačujúca – znamená, že aktuálny zostatok referenčnej sumy nie je   
         postačujúci na pokrytie zabezpečenia na danú tranzitnú operáciu.  
G10-  Jednotlivá záruka ručiteľom už použitá, 
G11-  Úrad odoslania / úrad určenia nekorešponduje s údajmi uvedenými v záručnom systéme –   
          platí len pre typ 2 (jednotlivá záruka), 
G12-  Deklarovaný kód tovaru nesúhlasí s povoleným kódom tovaru na záruke – pre typ 9 

 

 Tranzitná operácia je začatá.    

 
6.2. Zjednodušený  postup 

 

 Keďže nebola nariadená kontrola tovaru, je zásielka (automatizovaným spôsobom) po uplynutí lehoty 
definovanej v povolení prepustená do colného režimu tranzit, SchO je zaslaná elektronická správa SK029- 
prepustenie do tranzitu, ktorou je informovaný  o prepustení tovaru. 

 SchO vyhotoví STD doplnený v prípade viacpoložkového STD Zoznamom položiek (ďalej len „Zp“) podľa 
pravidiel a vzoru uvedeného v dokumentácii. Ak bude mať predpokladaný CÚurč štatút NCTS, (v číselníku 
colných úradov) SchO vyhotoví len diel A STD príp. diel A Zp. V opačnom prípade vyhotoví SchO aj diel B 
STD príp. diel B Zp. SchO zabezpečí, aby diely A, príp.B STD a Zp sprevádzali zásielku a boli predložené 
CÚurč, príp. SchP. Diel A, príp. diel B STD podpíše oprávnená osoba v odseku 50.   

 fotokópie sprievodných dokladov uvedených v odseku 44 odovzdá colnému úradu odoslania v lehote  
stanovenej v povolení.  

     Tranzitná operácia je začatá    

 

7. Oprava STD  
 

 Podanie opravy 
Po prijatí STD môžu opravy ovplyvniť STD. Držiteľ režimu zasiela opravu správou  SK013 – oprava colného 
vyhlásenia. Môže byť zaslaný neobmedzený počet opráv.  Oprava STD môže byť zaslaná, ak stav tranzitnej 
operácie je  "Prijatý". Oprava STD sa však  nesmie vzťahovať na  iný tovar, ako bol pôvodne deklarovaný. 
Kontrolovanými údajmi v tovarovej položke sú: 

- TRANZITNÁ OPERÁCIA/celkový počet položiek  
- TRANZITNÁ OPERÁCIA/ celkový počet nákladových kusov  
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- TRANZITNÁ OPERÁCIA/ celková hrubá hmotnosť  
- TOVAROVÁ POLOŽKA/  opis tovaru  
- TOVAROVÁ POLOŽKA/  kód tovaru  
- TOVAROVÁ POLOŽKA/  počet nákladových kusov 
- TOVAROVÁ POLOŽKA/  počet  kusov 
- TOVAROVÁ POLOŽKA/  hrubá hmotnosť 

 
Oprava je prijatá/neprijatá automatizovaným spôsobom, tzn. že v prípade, ak sa držiteľ režimu snaží opraviť vyššie 
uvedené údaje v tovarových položkách, CÚodos opravu neprijme.    
V prípade, ak držiteľ režimu uvedie v oprave zmenu niektorého z vyššie uvedených údajov, systém upozorní 
CÚodos, ktorý musí rozhodnúť o prijatí, resp. neprijatí opravy. Takýto proces nebude automatizovaný a je 
uskutočniteľný len za prítomnosti colníka na CÚodos.  
 

   V prípade zjednodušeného postupu počas časového intervalu, v ktorom STD čaká na prepustenie, môžu opravy 
ovplyvniť STD. Môže byť zaslaný neobmedzený počet opráv.   
 
 

 Prijatie / neprijatie opravy 
 
CÚodos formálne vyhodnotí správu SK013 a v prípade kladného výsledku je oprava prijatá. Držiteľ režimu je 
informovaný o prijatí opravy správou SK004 - prijatie opravy. Spracovanie STD pokračuje ďalšími procesmi  
až po prepustenie (SK029). 
 
Automatizovaný systém CÚodos opravu neprijme, ak: 

 ak CÚodos rozhodol o vykonaní kontroly u držiteľa režimu, vtedy je možné vykonať opravu po ukončení 
kontroly s kladným výsledkom, 

 ak zistil, že príslušné údaje v žiadosti sú nesprávne (formálne vyhodnotenie správy SK013 automatizovaným 
systémom), 

 tovar prepustil. 

Držiteľ režimu bude informovaný o tejto skutočnosti zaslaním správy SK906 – formálna chyba.   
 

V  prípade zjednodušeného postupu je oprava je prijatá/neprijatá automatizovaným spôsobom, t. zn.  
že v prípade, ak sa SchO snaží opraviť vyššie uvedené údaje v tovarových položkách, CÚodos opravu neprijme. 
V prípade, ak SchO uvedie v oprave zmenu niektorého z vyššie uvedených  údajov, systém upozorní CÚodos, ktorý 
musí rozhodnúť o prijatí, resp. neprijatí opravy. Takýto proces nebude automatizovaný a je uskutočniteľný len za 
prítomnosti príslušníka FS na CÚodos. Časovač automatického prepustenia v zjednodušenom postupe bude 
opätovne spustený.  
 
 
 

8. Stornovanie STD na návrh držiteľa režimu  pred prepustením tovaru /prepustení 
 

  Prijatie žiadosti o storno  
 

 STD je možné stornovať pred prepustením tovaru zaslaním správy SK014 – žiadosť o stornovanie tranzitného 
vyhlásenia.  

 Automatizovaný systém CÚodos žiadosti vyhovie a stornuje prijatý STD. Túto skutočnosť oznámi držiteľovi 
režimu zaslaním správy SK009 -  rozhodnutie o stornovaní. 

 Držiteľ režimu sa rozhodne stornovať zásielku na CÚodos, ktorý už tovar prepustil.  

 CÚodos môže prijať žiadosť o stornovanie aj v tomto prípade. Táto činnosť však prebieha automatizovane iba 
v prípade, ak bol STD spracovaný v zjednodušenom postupe. Držiteľ režimu však musí preukázať, že tovar 
neopustil colné územie Únie.  
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Pozn. Stornovanie je možné len do lehoty na dodanie tovaru uvedenej v odseku D STD. Po začatí pátrania 
je potrebné požiadať o stornovanie písomne na CÚodos.  
  
 

 Neprijatie žiadosti o storno  
 
V prípade, ak správa  SK014 – žiadosť o stornovanie prišla po lehote v súlade s čl. 297 Vykonávacieho 
nariadenia, CÚodos zamietne požiadavku držiteľa režimu na stornovanie STD správou SK906 s negatívnym 
stanoviskom a zdôvodnením zamietnutia opäť automatizovane.   
Rovnako sa postupuje aj pri iných príčinách, ktoré úrad odoslania určí ako príčinu zamietnutia stornovania, 
napr. ak je STD v stave „Kontrolované“.  
 
 

9. Vybavenie tranzitnej operácie  
 

 V prípade predloženia tovaru na CÚurč s kladným výsledkom kontroly (optimistický scenár) je STD vybavený 
automatizovaným spôsobom. 

 Držiteľ režimu je informovaný o tejto skutočnosti správou SK045 – Oznámenie o vybavení tranzitnej operácie.   

 Po ukončení STD dochádza opäť ku komunikácii so záručným systémom CÚzar. V záručnom systéme je z 
CÚodos zasielaná informácia už v okamihu dodania tovaru, ktorou je pripísaný kredit na referenčnú sumu 
danej záruky (platí len u typu záruky 0 a 1). 

 Po zaslaní kladných výsledkov kontroly z CÚurč na CÚodos je zasielaná informácia , ktorou je viazaná 
čiastka referenčnej sumy pripadajúca k danému STD definitívne uvoľnená. Tento krok má však vplyv len na 
uvoľnenie záruky voči ručiteľovi.    

 
 

10. Riešenie nezrovnalostí  
 

Kontrola pri dodaní tovaru na  CÚurč  môže byť "pozitívna alebo negatívna“. 

 V prípade negatívneho výsledku kontroly na CÚurč, colný režim tranzit nebude vybavený automatizovaným 
spôsobom (držiteľovi režimu nebude zaslaná správa SK045 – oznámenie o vybavení tranzitnej operácie).  
CÚodos je informovaný o nezrovnalostiach, oznámi to držiteľovi režimu správou SK019 - oznámenie  
o nezrovnalostiach. Preberanie nezrovnalostí je papierovo založená procedúra. Držiteľ režimu po preverení 
vzniknutých nezrovnalostí sa v termíne do 7 pracovných dní od obdržania správy SK019 dostaví na CÚodos 
a predloží dôkazy o vzniku nezrovnalostí pri odoslaní tovaru. 
 

  Ak nevznikol colný dlh, po vyriešení nezrovnalostí pri dodaní, CÚodos zašle oznámenie o vyriešení 
nezrovnalostí na CÚurč k informovaniu o riešení nezrovnalostí, po ktorej CÚodos môže vybaviť colný režim 
tranzit. 

 Ak vznikol colný dlh, CÚodos musí čakať oznámenie CÚurč o vybratí colného dlhu. Po vybratí vzniknutého 
colného dlhu je colný režim tranzit vybavený a držiteľovi režimu je zaslaná správa SK045. 

 
 

11. Zahájenie pátrania po nedodanom tovare 
 

 V prípade, ak nedôjde v určenom časovom limite (lehota na dodanie tovaru uvedená v odseku D STD)  
k vybaveniu colného režimu tranzit, CÚodos začne pátranie tým, že vyzve držiteľa režimu  správou SK140 –  
požiadavka na neukončený STD.  

 11.1  CÚodos nemá k dispozícii informáciu o dodaní z CÚ urč ani informáciu o výsledku kontroly.   
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 Držiteľ režimu je povinný odpovedať správou SK141 – Informácie o neukončenej tranzitnej operácii 
V informácii uvádza, či sú mu dostupné informácie, príp. dôkazy o riadnom ukončení STD. Informácie zašle 
CÚodos v lehote najneskôr do dvadsiatich ôsmich dní po dni obdržania správy SK140. V prípade, ak vo svojej 
odpovedi  uviedol, že  má dôkazy preukazujúce riadne ukončenie tranzitnej operácie je povinný v uvedenej 
lehote predložiť príslušné doklady, príp. ich zaslať na Odbor colný FR SR (tranzit@financnasprava.sk,  
tel: 02/48273235, fax: 02/43420065).  

 Na základe informácií poskytnutých držiteľom režimu je buď zahájené pátranie na CÚurč, ak sa preukáže, že 
sú nepostačujúce, alebo je STD vybavený.   

 Po úspešnom ukončení pátrania, prípadne vybratí colného dlhu, bude  tranzitný colný režim tranzit vybavený 
správou SK045 – oznámenie o vybavení tranzitnej operácie.  

 
11.2  CÚodos má k dispozícii informáciu o dodaní z CÚurč, avšak nemá informáciu o výsledku kontroly.   

 
V takomto prípade prebieha pátranie priamo na CÚurč, ktorý potvrdil dodanie tovaru. Po jeho ukončení je 
STD vybavený.  
 

 Po neúspešnom ukončení pátrania alebo po  uplynutí lehoty na zahájenie vymáhania dovoznej alebo 
vývoznej platby  (maximálne 7 mesiacov od lehoty na dodanie tovaru), príslušný úrad  zaháji vymáhanie 
colného dlhu. Držiteľovi režimu bude tento krok oznámený elektronickou správou   SK035 – Oznámenie 
o vymáhaní colného dlhu. Výmer na uhradenie colného dlhu dlžníkovi bude vyhotovený v písomnej  forme.  
 
 

Kontakty na centrum podpory pre systém NCTS:  
helpdesk.ncts@financnasprava.sk 

https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt#AkoKomunikovat 
Tel: 048/43 17 222 – voľba č. 5 
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