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ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/491I 

o oslobodení od dovozného cla a oslobodenie od DPH pri dovoze udelené pre tovar, ktorý 

je potrebný na boj proti epidémii COVID-19 počas roka 2020 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

(16 – 04 – 2020) 

1. Aký tovar môže využívať výhody z oslobodenia? 

Komisia uverejnila orientačný zoznam tovaru, ktorý sa môžu členské štáty rozhodnúť schváliť 

pre dovoz bez dovozného cla a DPH na základe Rozhodnutia Komisie 2020/491/EÚ. 

Tento zoznam je založený na existujúcom zozname WCO pre epidémiu COVID-19 pre 

zdravotnícke potreby a výrobky, ktoré sa najčastejšie uvádzajú v žiadostiach o oslobodenie pre 

dovozné clo/DPH predložených členskými štátmi. 

Tento zoznam má slúžiť ako usmernenie pre členské štáty, a nie je úplný a ponecháva priestor 

na zváženie členských štátov, aby konali v súlade s ich konkrétnymi vnútroštátnymi 

potrebami. Členské štáty majú právomoc určiť druh tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie 

od dovozného cla a oslobodenie od DPH. Členské štáty by následne mali tieto informácie 

oznámiť Komisii (pozri aj bod 7). 

2. Aké je clo a sadzba DPH na takéto dovozy? 

Orientačný zoznam zverejnený Komisiou obsahuje príslušné percento cla, tam kde je to 

použiteľné (podstatná časť tovaru nepodlieha clu pri dovoze aj za bežných okolností) pre 

každý tovar. 

Pokiaľ ide o DPH, na väčšinu tohto tovaru sa uplatňuje štandardná sadzba DPH. Zoznam 

sadzieb DPH v členských štátoch je k dispozícii na webovej stránke GR TAXUD. 

3. Je potrebné, aby colné vyhlásenie obsahovalo osobitný kód pre túto výnimku? 

Dodatočný kód C26 („Tovar dovážaný pre obete živelnej pohromy – článok 74 nariadenia 

Rady (ES) č. 1186/2009“) by sa mal uviesť v ÚP 1/11 dovozného colného vyhlásenia (ďalej 

len „Dodatočný colný režim – HLAVA II Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/2447“). 

4. Ktoré organizácie môžu využívať oslobodenie? 

Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH sa uplatňuje na tovar dovezený alebo v 
mene: 

• štátnych organizácií (štátne orgány, verejné orgány a iné subjekty, ktoré sa spravujú 

verejným právom, vrátane nemocníc, vládnych organizácií, obcí/miest, regionálnych 

vlád atď.), 

                                                 
IOznámené členským štátom v rámci dokumentu C (2020) 2146 a uverejnené 3. apríla 
2020:Https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586267963869&uri=CELEX:32020D0491 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586267963869&uri=CELEX:32020D0491
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586267963869&uri=CELEX:32020D0491
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• charitatívnych alebo dobročinných organizácií schválených príslušnými orgánmi 

členských štátov. 

V zásade platí, že ak spoločnosť (verejná alebo súkromná) dovezie tovar na bezprostredné 

využitie zo strany organizácií oprávnených používať túto výnimku príslušnými orgánmi v 

členskom štáte, na takéto dovozy sa bude vzťahovať toto Rozhodnutie. Príslušné vnútroštátne 

orgány prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že tovar dovezený v rámci oslobodenia od 

dovozného cla a oslobodenia od DPH sa v skutočnosti doručí orgánom oprávneným na 

oslobodenie. 

Komisia dôrazne odporúča kontaktovanie príslušných orgánov členských štátov (pozri tiež bod 

10), kde sa bude uskutočňovať dovoz, kde sa bude v konečnom dôsledku rozhodovať o tom, či 

sú splnené podmienky na udelenie oslobodenia podľa tohto Rozhodnutia. 

5. Akým spôsobom môže moja organizácia získať povolenie na oslobodenie od 

dovozného cla a DPH? 

Členské štáty sú oprávnené schvaľovať ktoré organizácie sú oprávnené dovážať tovar, na ktorý 

sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH. 

Členské štáty majú zvyčajne postup, ktorým sa určuje, ako možno organizáciu schváliť. 

Prosím, obráťte sa na príslušné vnútroštátne orgány v každom členskom štáte (pozri aj bod 

10). 

6. Uplatňuje sa oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH, ak sa tovar 

dováža na obchodné účely, t. j. má sa predávať zákazníkom? 

Nie. Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenia od DPH sa neuplatňuje na obchodné 

dovozy, ako sú tie, ktoré sú opísané v tejto otázke. Neuplatňuje sa ani vtedy, ak súkromná 

spoločnosť dováža ochranné prostriedky pre vlastnú potrebu. 

7. Čo musia robiť členské štáty pri uplatňovaní tohto Rozhodnutia? 

Príslušné orgány v členských štátoch by mali: 

• Určiť tovar, na ktorý sa udeľuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH 

• Schváliť organizácie oprávnené na oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie 

dovážaného tovaru od DPH: 

i) Štátne organizácie vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných 

subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom 

ii) iné  charitatívne  alebo dobročinné organizácie  schválené príslušnými orgánmi 

• oznámiť Komisii do 30. novembra 2020: 

i) povahu a množstvá rôznych tovarov oslobodených od dovozného cla a DPH s 

cieľom bojovať proti epidémii COVID-19, 

ii) organizácie, ktoré schválili na distribúciu alebo sprístupnenie tohto tovaru, a 

iii) opatrenia prijaté s cieľom zabrániť tomu, aby bol tovar použitý na iné účely, ako 

je boj proti epidémii. 
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8. Za aké obdobie sa uplatňuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od 
DPH? 

Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH sa uplatňuje od 30. januára 2020 do 31. 

júla 2020 vrátane. Komisia sa domnieva, že výroba na európskej úrovni by mala byť schopná 

pokryť potreby už v danom čase. Ak sa však situácia do 31. júla 2020 nezlepší, Komisia môže 

po konzultácii s členskými štátmi rozhodnúť o predĺžení uplatňovania tohto obdobia. 

9. Rozhodnutie Komisie bolo zverejnené 3. apríla 2020 a moja organizácia už 

dovážala povolený tovar pred týmto dátumom. Môžem využiť oslobodenie od 

dovozného cla a oslobodenie od DPH? 

Ak môže byť organizácia schválená na oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH 

podľa tohto Rozhodnutia príslušnými orgánmi v členskom štáte v ktorom pôsobí, dovoz 

uskutočnený pred 3. aprílom 2020 a smerujúci k späť do 30. januára 2020 by mohol tiež byť 

oprávnený na oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH. Príslušné orgány 

členských štátov, v ktorých sa uskutočnil dovoz, rozhodnú o tom, či sú splnené podmienky pre 

retroaktívne oslobodenie podľa tohto Rozhodnutia. 

10. Ktoré príslušné orgány sú v členských štátoch? 

Kontakty na vnútroštátnu colnú správu v členských štátoch EÚ možno nájsť tu: 

https: //ec.europa.eu/taxation colné/národné internetové stránky. 

Kontakty pre vnútroštátne daňové orgány v členských štátoch EÚ možno nájsť tu: 

https: //ec.europa.eu/taxation colné/národné daňové stránky. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en

