
Informácia o zmenách v rámci elektronického colného konania pri vývoze 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že povolenia na zjednodušený postup pri vývoze, ktoré boli vydané jednotlivými 

colnými úradmi už nie je možné po 1. 5. 2019 používať, Finančná správa SR pripravila v rámci elektronického 

colného konania pri vývoze zmenu, ktorá smeruje k automatizovanému spôsobu prepúšťania tovaru na základe 

vývozných colných vyhlásení na colnom úrade vývozu. Pripravená zmena bude uplatňovaná od 28. 4. 2019. 

Nižšie uvedené informácie sa budú týkať vývozných colných vyhlásení, ktorými je tovar zo strany colného úradu 

vývozu prepúšťaný do colného režimu vývoz, colného režimu pasívny zušľachťovací styk a spätného vývozu 

(ďalej len „režim vývoz“). V porovnaní so súčasným stavom dôjde k zavedeniu dátového elementu „Typ výstupu“, 

ktorý bude uvádzať deklarant vo vývoznom colnom vyhlásení. V rámci „Typu výstupu“ bude môcť deklarant 

vybrať nasledovné hodnoty: 

 „2 - ECS“ – v tomto prípade bude colné vyhlásenie po všeobecne stanovenom časovom intervale (15 

minút) prepustené do navrhovaného režimu vývoz, pričom vo väčšine prípadov nebude potrebné 

vykonať úkony zo strany colného úradu vývozu. V prípadoch, kedy bude potrebné vykonať kontrolu 

tovaru/dokladov bude prepustenie tovaru do navrhovaného režimu vývoz zabezpečené manuálnym 

zásahom colného úradu vývozu. V rámci spracovania takto podaného colného vyhlásenia nie je 

potrebné zo strany deklaranta/zástupcu uvádzať do colného vyhlásenia odkaz na číslo povolenia na 

zjednodušenie formou zápisu do evidencie deklaranta (ďalej len „ZED“). 

 

 „3 – Jednotná prepravná zmluva“ – v tomto prípade bude colné vyhlásenie aj naďalej prepúšťané do 

navrhovaného režimu vývoz na základe úkonov, ktoré vykoná colný úrad vývozu. Vzhľadom na to, že 

deklarant navrhol vyššie uvedený typ výstupu, colný úrad vývozu bude očakávať predloženie Jednotnej 

prepravnej zmluvy [pozri článok 329 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. 

novembra 2015, 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“)]. Po fyzickom predložení Jednotnej prepravnej zmluvy, môže colný úrad 

vývozu pristúpiť k prepusteniu tovaru do navrhovaného režimu vývoz, pričom zároveň dôjde 

k potvrdeniu výstupu tovaru z colného územia Únie. 

 

 „4 - Tranzit“ - v tomto prípade bude colné vyhlásenie aj naďalej prepúšťané do navrhovaného  režimu 

vývoz na základe úkonov, ktoré vykoná colný úrad vývozu. Vzhľadom na to, že deklarant navrhol vyššie 

uvedený typ výstupu, colný úrad vývozu bude očakávať predloženie tranzitného colného vyhlásenia 

(pozri článok 329 Vykonávacieho nariadenia). Po predložení tranzitného colného vyhlásenia môže 

colný úrad vývozu pristúpiť k prepusteniu tovaru do navrhovaného režimu vývoz, pričom zároveň dôjde 

k potvrdeniu výstupu tovaru z colného územia Únie. 

 

 „5 – druh deklarácie Z“ - v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým 

sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“) sa ZED, ktorý nahradil zjednodušený 

postup miestneho colného konania vykonáva spôsobom zasielania „Oznámení o predložení tovaru“ 

v rozsahu stĺpca I2 prílohy B delegovaného nariadenia Komisie (EU) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, 

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné 

pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (ďalej len „Delegované 

nariadenie“) s následným predložením dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Preto je možné po 

1.5.2019 v zmysle článku 150 ods. 4 Delegovaného nariadenia udeliť povolenie na zápis do evidencie 

deklaranta v zmysle článku 182 Colného kódexu Únie na vývoz a spätný vývoz len v prípade, ak sú 

splnené obe tieto podmienky:  



a) v súlade s článkom 263 ods. 2 Colného kódexu Únie sa upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred 
výstupom;  

 v prípade dopravných prostriedkov a tovaru prevážaného na nich, ktoré sa iba plavia v 
teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Únie bez 
zastávky na tomto území; alebo  

 v osobitných prípadoch, ak to riadne odôvodňuje druh tovaru alebo dopravy alebo si to 

vyžadujú medzinárodné dohody, 

 

b) colný úrad vývozu je zároveň colným úradom výstupu, resp. colný úrad vývozu a colný úrad výstupu 

uzavreli dohodu, podľa ktorej tovar podlieha colnému dohľadu pri výstupe. 

Po skončení prechodného obdobia (30. 4. 2019) by teda povolenia na ZED mali spĺňať vyššie uvedené nové 

podmienky. Tí, ktorí splnia podmienky ZED ho môžu uplatňovať len so zasielaním „Oznámenia o predložení 

tovaru“ inou formou ako elektronickou, keďže Oznámenie (stĺpec I2 prílohy B Delegovaného nariadenia) bude 

zapracované až pri úprave systému ECS podľa Colného kódexu Únie [článok 21 ods. 1 Delegovaného nariadenia 

Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné 

elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EU) 2015/2446], resp. 

s upustením od povinnosti predložiť tovar, teda bez zasielania „Oznámenia o predložení tovaru“. 

Ďalšie údaje týkajúce sa spôsobu vypĺňania v rámci vývozných colných vyhlásení zostávajú aj po nasadení 

„nového“ spôsobu spracovania zo strany vývozného colného úradu bez zmeny.  
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