
 

 

                                                                               

 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 
 
 

Oznámenie  
o zmene podmienok pri prepúšťaní vybraných druhov ovocia a zeleniny do 

colného režimu voľný obeh  
 

 
        Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom vybraných druhov ovocia a zeleniny, na 
ktoré sa vzťahuje systém vstupných cien a jednotkové ceny, že sa zmenil spôsob určovania 
ceny, ktorá bude tvoriť základe pre výpočet cla a daní. Táto zmena bola spôsobená 
novelizáciou článku 137 (viď príloha č. 1) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)                
č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES)       
č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (ďalej 
len „nariadenie č. 543/2011“) a to delegovaným nariadením Komisie č. 499/2014 
s platnosťou od 1.10.2014.  
 
Na základe uvedenej zmeny je od 1.10.2014 dovozca povinný pri dovoze výrobkov 
uvedených v prílohe XVI časť A nariadenia č. 543/2011 (viď príloha č. 2) určiť jednu 
z nasledujúcich vstupných cien ako základ pre výpočet cla a daní: 
 
- prevodnú hodnotu v súlade s pravidlami pre určovanie colnej hodnoty podľa čl. 29 

nariadenia (EHS) č. 2913/92; 
- colnú hodnotu podľa čl. 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92;  
- štandardnú dovoznú hodnotu (v prípade komisionálneho predaja)   

Podstatné zmeny oproti postupu platnému do 30.09.2014 nastali hlavne v dvoch oblastiach 
a to v prípade určovania: 
 

� prevodnej hodnoty  
- podľa doteraz platných predpisov mal možnosť dovozca deklarovať tzv. FOB cenu plus 

náklady na poistenie a prepravu až po hranicu colného územia spoločenstva, ak boli tieto 
náklady známe 

- podľa nového znenia predpisov je možné deklarovať už iba prevodnú hodnotu podľa čl. 
29 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (zjednodušene povedané fakturovanú cenu) následne 
upravenú podľa čl. 32 a 33 tohto nariadenia (t.j. pripočítateľné a nezapočítateľné položky 
v závislosti od dodacích podmienok ako napr. náklady na dopravu, balenie, manipuláciu, 
provízia a pod.) 



 
 

� štandardnej dovoznej hodnoty  
- podľa predchádzajúceho znenia si mohol dovozca zvoliť túto hodnotu ako colnú hodnotu, 

z ktorej boli následne vypočítané dovozné clá 
- podľa nového znenia predpisov je možné túto hodnotu deklarovať iba v prípade tovaru 

dovážaného do komisionálneho predaja 

 
Ostatné podmienky týkajúce sa výpočtu zábezpeky v prípadoch porovnávania so štandardnou 
dovoznou hodnotou ako aj povinnosti preukazovania predaja tovaru za podmienok, ktoré 
potvrdzujú správnosť deklarovanej ceny, ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – znenie čl. 137 na základe zmeny delegovaným nariadením Komisie č. 499/2014 
Príloha č. 2 – výrobky uvedené v prílohe XVI nariadenia č. 543/2011  
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica,     
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Príloha č. 1 

Článok 137 

Základ pre vstupné ceny 

 

1. Článok 181 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uplatňuje na výrobky uvedené v prílohe XVI. 

2. Keď sa colná hodnota výrobkov uvedených na zozname v časti A prílohy XVI určuje v súlade s prevodnou 
hodnotou uvedenou v článku 29 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a predmetná colná hodnota je o viac než 8 % 
vyššia než paušálna hodnota, ktorú vypočítala Komisia ako štandardnú dovoznú hodnotu v čase, keď sa 
predkladá vyhlásenie na prepustenie týchto výrobkov do voľného obehu, dovozca musí zložiť zábezpeku 
uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Na tento účel je suma dovozného cla, ktorá sa môže v 
konečnom dôsledku vyrubiť na výrobky uvedené na zozname v časti A prílohy XVI, sumou cla, ktoré by sa 
zaplatilo, ak by bol príslušný výrobok zatriedený na základe príslušnej štandardnej hodnoty. 

Prvý pododsek sa neuplatňuje vtedy, keď je štandardná dovozná hodnota vyššia než vstupné ceny uvedené v 
prílohe 2 k oddielu I časti III prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 22 ) a keď deklarant žiada okamžité 
zaúčtovanie sumy cla, ktorá sa môže v konečnom dôsledku vyrubiť na výrobky namiesto zloženia zábezpeky. 

3. Keď sa colná hodnota výrobkov uvedených v časti A prílohy XVI vypočíta podľa článku 30 ods. 2 písm. c) 
nariadenia (EHS) č. 2913/92, clo sa odpočíta podľa článku 136 ods. 1 tohto nariadenia. V tom prípade dovozca 
zloží zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú výške cla, ktoré by musel 
zaplatiť, ak by boli výrobky zatriedené na základe uplatniteľnej štandardnej dovoznej hodnoty. 

4. Colnú hodnotu tovaru dovážaného do komisionálneho predaja sa určuje priamo v súlade s článkom 30 ods. 2 
písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 a na tento účel sa počas lehoty účinnosti uplatňuje štandardná dovozná 
hodnota vypočítaná v súlade s článkom 136. 

5. Dovozca má jeden mesiac od predaja predmetných výrobkov, ale maximálne štyri mesiace odo dňa prevzatia 
vyhlásenia o prepustení do voľného obehu na to, aby dokázal, že zásielka bola predaná za podmienok, ktoré 
potvrdzujú správnosť cien uvedených v odseku 29 nariadenia (EHS) č. 2913/92, alebo aby určil colnú hodnotu 
uvedenú v článku 30 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia. Nedodržanie jednej z týchto lehôt má za následok 
stratu zloženej zábezpeky bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 6. 

Zložená zábezpeka sa uvoľní, ak bude poskytnutý dôkaz o podmienkach predaja k spokojnosti colných úradov. 
Inak zábezpeka prepadá formou zaplatenia dovozných ciel. 

Dovozca s cieľom preukázať, že zásielka bola predaná za podmienok stanovených v prvom pododseku 
sprístupní faktúru, ako aj všetky dokumenty potrebné na vykonanie príslušnej colnej kontroly týkajúcej sa predaja 
a odbytu každého výrobku z dotknutej zásielky vrátane dokumentov týkajúcich sa prepravy, poistenia, nakladania 
so zásielkou a jej skladovaním. 

Ak si obchodné normy uvedené v článku 3 vyžadujú, aby sa na obale výrobku uvádzala odroda výrobku alebo 
obchodný druh ovocia a zeleniny, odroda výrobku alebo obchodný druh ovocia a zeleniny, ktoré sú súčasťou 
zásielky, sa uvádzajú na dokumentoch súvisiacich s dopravou, faktúrach a dodacom liste. 

7. Lehotu štyroch mesiacov uvedenú v odseku 5 prvom pododseku môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti 
dovozcu príslušné orgány členského štátu predĺžiť maximálne o tri mesiace. 

Ak príslušné orgány členského štátu pri preverovaní zistia, že požiadavky tohto článku neboli splnené, vyberú clo 
v súlade s článkom 220 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Výška cla, ktoré sa má vybrať, alebo zostatok, ktorý sa má 
vybrať, zahŕňa úroky od dátumu prepustenia tovaru do voľného obehu až do dátumu vybratia cla. Uplatní sa 
úroková sadzba, ktorá je platná na operácie vymáhania podľa vnútroštátneho práva. 
 

 



 
 

 

Príloha č. 2 

PRÍLOHA XVI 

 

SYSTÉM VSTUPNÝCH CIEN UVEDENÝ V ODDIELE 1 KAPITOLE I HLAVE IV 

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry sa opis výrobkov považuje len za 
orientačný. Rozsah pôsobnosti opatrení ustanovených v oddiele 1 kapitole I hlave IV je na účely tejto prílohy 
určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich podobe v čase prijatia najnovšej zmeny a doplnenia 
tohto nariadenia. Ak sa pred číselným znakom KN nachádza výraz „ex“, rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je 
určený rozsahom pôsobnosti číselného znaku KN, ako aj opisom výrobkov a zodpovedajúcim obdobím 
uplatňovania. 
 

ČASŤ A 
 
Číselný znak KN Opis Obdobie uplatnenia 
ex  0702 00 00 Rajčiaky od 1. januára do 31. decembra 
ex 0707 00 05 Uhorky šalátové (1) od 1. januára do 31. decembra 
ex 0709 90 80 Artičoky od 1. novembra do 30. júna 
 0709 90 70 Cukety od 1. januára do 31. decembra 
ex 0805 10 20 Sladké pomaranče, čerstvé od 1. decembra do 31. mája 
ex 0805 20 10 Klementínky od 1. novembra do konca februára 
ex 0805 20 30 

0805 20 50 
0805 20 70 
0805 20 90 

 
Mandarínky (vrátane druhov tangerínok a satsumov); 
wilkingy a podobné citrusové hybridy 

 
od 1. novembra do konca februára 

ex 0805 50 10 Citróny (Citrus limon, Citrus limonum) od 1. júna do 31. mája 
ex 0806 10 10 Stolové hrozno od 21. júla do 20. novembra 
ex 0808 10 80 Jablká od 1. júla do 30. júna  
ex 0808 20 50 Hrušky od 1. júla do 30. apríla  
ex 0809 10 00 Marhule od 1. júna do 31. júla 
ex 0809 20 95 Čerešne, okrem višní od 21. mája do 10. augusta 
ex 0809 30 10 

0809 30 90 
Broskyne, vrátane nektáriniek  od 11. júna do 30. septembra 

ex 0809 40 05 Slivky od 11. júna do 30. septembra 
(1) Iné ako uhorky uvedené v časti B tejto prílohy 

 
 

ČASŤ B 
 
Číselný znak KN Opis Obdobie uplatnenia 
ex 0707 00 05 Uhorky šalátové určené na spracovanie od 1. mája do 31. októbra 
ex 0809 20 05 Višne (Prunus ceracus) od 21. mája do 10. augusta 
 
 
 
 
 
 


