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Oznámenie  
o predĺžení uplatňovania jednostranných preferenčných opatrení na dovoz 

tovaru s pôvodom na Ukrajine  
 

 
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom tovaru pôvodom z Ukrajiny, že sa predlžuje 
uplatňovanie jednostranného preferenčného opatrenia na dovoz tovaru s pôvodom na 
Ukrajine  uvedeného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 o znížení 
alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (ďalej len „nariadenie č. 374/2014“)  
a to zmenou uskutočnenou nariadením EPR č. 1150/2014  do 31.12.2015.  
 
Nariadenie č. 374/2014 pred jeho novelizáciou platilo do 01. novembra 2014. Aj napriek 
novelizácii niektorých jeho článkov, medzi ktoré patrí aj vyššie uvedené predĺženie 
uplatňovania do 31.12.2015, ostáva aj naďalej v platnosti predkladanie dôkazov o pôvode 
ktorými sú: 

- sprievodné osvedčenie EUR.1 
- vyhlásenie o pôvode pri zásielkach, ktorých hodnota nepresahuje 6000 eur 

Pravidlá pôvodu stanovené pre sadzobné opatrenia prijaté EÚ jednostranne k Ukrajine na 
základe nariadenia č. 374/2014 sú ustanovené v čl. 97x až 123 a prílohách č. 14 a 15 
nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.  
 
Clá na tovar s pôvodom na Ukrajine sa odstraňujú alebo znižujú v súlade s prílohou 
I nariadenia č. 374/2014 a to nasledovne: 
 
� Odstránenie ciel 
 

� kategória postupného znižovania ciel označená číslom 0 – v tomto prípade sa základná 
sadzba cla na roky 2014 a 2015 odstraňuje 

 
� Zníženie ciel 

 

� kategória postupného znižovania ciel označená číslom 3 – v tomto prípade sa základná 
sadzba cla na roky 2014 a 2015 znižuje o 25% 

� kategória postupného znižovania ciel označená číslom 5 – v tomto prípade sa základná 
sadzba cla na roky 2014 a 2015 znižuje o 16,7% 

� kategória postupného znižovania ciel označená číslom 7 – v tomto prípade sa základná 
sadzba cla na roky 2014 a 2015 znižuje o 12,5% 



 
Týmito jednostrannými opatreniami nie sú dotknuté pravidlá využívania systému 
všeobecných colných preferencií, kde Ukrajina je v súčasnosti zvýhodnenou krajinou daného 
systému. Výhody z tohto systému (zavedeného nariadením EÚ č. 978/2012 v platnom znení) 
môže Ukrajina využívať paralelne s vyššie uvedenými jednostrannými opatreniami. 
Zvýhodnenia v rámci systému všeobecných colných preferencií môžu byť dovozcami 
využívané najmä v prípadoch prísnejších podmienok na splnenie jednostranných opatrení 
alebo po vyčerpaní kvót stanovených týmito opatreniami. V prípade systému všeobecných 
colných preferencií naďalej platí, že dôkazom o pôvode ostáva certificate of origin Form-A 
prípadne vyhlásenie na faktúre. 
 
 
 
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica,     
                    Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
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