Oznámenie pre verejnosť
Pristúpenie Ukrajiny k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít
pri preprave tovaru

V súvislosti s pristúpením Ukrajiny k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít
pri preprave tovaru boli dňa 25. augusta 2022 bezvýhradne prijaté rozhodnutia Spoločného výboru EÚ/EZVO, na
základe ktorých 31. augusta 2022 Ukrajina prijala písomnú dohodu o pristúpení k vyššie spomenutým dohovorom a
s účinnosťou od 1. októbra 2022 sa stane Ukrajina samostatnou zmluvnou stranou dohovoru.
Od tohto dátumu môžu byť tranzitné operácie v spoločnom tranzitnom režime poukazované aj do/z Ukrajiny, avšak iba
za predpokladu, že zabezpečenie colného dlhu na spoločný tranzitný režim/tranzitný režim Únie bude platný aj pre
Ukrajinu.
Zároveň od 1. októbra 2022 Ukrajina začína vykonávať operácie v rámci pripojenia k fáze NCTS 4 a spúšťa aj pilotný
projekt fázy NCTS 5, ktorého predpokladaný oficiálny dátum spustenia je odhadovaný pred 1. decembrom 2023.
V deklaračnom systéme držiteľa colného režimu (hlavného zodpovedného) používanom pre colný režim tranzit bude
potrebné aktualizovať číselníky, najmä číselník colných úradov, kde pribudnú nové colné úrady, ako aj číselník krajín,
kde príde k zmene štatútu krajiny UA – Ukrajina. Aktuálne číselníky budú dostupné na portáli finančnej správy SR
v časti Elektronická komunikácia – Elektronické doručovanie dokumentov – clo, EMCS - Číselníky - Aktualizácia
číselníkov pre Tranzit.
Tlačivá založené na vzorových tlačivách v prílohách C1 až C6 k dodatku III k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
sa v znení platnom v deň pred nadobudnutím účinnosti Rozhodnutia Spoločného výboru EÚ/EZVO č. 3/2022 pre
spoločný tranzitný režim, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime môžu naďalej používať
s výhradou nevyhnutných geografických úprav a úprav v súvislosti s adresou na doručovanie alebo s oprávneným
zástupcom, a to do 1. apríla 2024.
Upozorňujeme, že keďže nejde o nový členský štát Európskej únie, nie sú zmeny záručných vyhlásení
bezpodmienečne nutné pre plynulé pokračovanie v používaní celkovej záruky v tranzite Spoločenstva/spoločnom
tranzitnom režime do 1. apríla 2024. Iba v prípade záujmu držiteľov režimu (hlavných zodpovedných), ktorí chcú
vykonávať tranzitné operácie do novej zmluvnej strany dohovoru, bude potrebné požiadať o vyššie uvedené zmeny.
V blízkej dobe budú schválené a zverejnené aj zodpovedajúce zmeny vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ)
2015/2447 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá určitých ustanovení nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Vykonávacie
nariadenie“) v zmysle doplnenia poznámok v prílohe C Vykonávacieho nariadenia a zmeny vzorov tlačív uvedených
v prílohách 72-04, 32-01, 32-02 a 32-03 Vykonávacieho nariadenia. Po zavedení týchto zmien bude následne
upravená príloha 10, 11, 12 Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Úprava na strane vývozných colných vyhlásení (colný režim vývoz, colný režim pasívny zušľachťovací styk,
spätný vývoz).
V súvislosti s pristúpením Ukrajiny k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít
pri preprave tovaru je rovnako potrebné upozorniť na zmenu, ktorú je potrebné uplatňovať od 1. októbra 2022. Kód
druhu colného vyhlásenia ods. 1 bude „EU“, ak kód krajiny určenia (ods. 17a) je UA (Ukrajina). Táto zmena je v súlade
s prílohou 9 Dodatkom D1 Hlava II 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, kde je pri kóde „EU“ nasledovný text „V rámci obchodu so zmluvnými stranami
Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom“. Z vyššie uvedeného vyplýva, že doteraz používaný kód
„EX“ pri vývoze tovaru na Ukrajinu už nebude možné používať.

