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ZOZNAM SKRATIEK A AKRONYMOV POUŽÍVANÝCH V USMERNENÍ K EUCDM 

 

 

 

AKT africké, karibské a tichomorské štáty 

AES automatizovaný systém vývozu 

CD colné vyhlásenie 

KN kombinovaná nomenklatúra 

GR TAXUD  Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu  

ENS predbežné colné vyhlásenie o vstupe 

Erga omnes Všetky tretie krajiny 

EÚ Európska únia 

EUCDM Model colných údajov EÚ 

EUR.1 sprievodné osvedčenie používané na preukázanie pôvodu tovaru 

EXS predbežné colné vyhlásenie o výstupe 

VSP všeobecný systém preferencií 

ICS systém kontroly pri dovoze 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

MRN hlavné referenčné číslo 

NA oznámenie o príchode 

NCTS nový počítačový tranzitný systém 

Ú. V. EÚ Úradný vestník Európskej únie 

PN predloženie (oznámenie) 

JCD jednotný colný doklad 

TARIC integrovaný sadzobník Európskej únie 

TDA 

 

Delegované nariadenie 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 (EÚ) 2015/2446 

TS dočasné uskladnenie 

TSD vyhlásenie na dočasné uskladnenie 

CKÚ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 

z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie 

CKÚ-DA Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, 
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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 

CKÚ-VA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 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  

DPH daň z pridanej hodnoty 

WCO Svetová colná organizácia 

WTO Svetová obchodná organizácia 
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1 Úvod 

1.1 Cieľ 

Hlavným cieľom tohto usmernenia je poskytnúť ďalšie vysvetlenie a príklady požiadaviek na údaje 

stanovených v prílohe B k CKÚ-DA a CKÚ-VA, ktoré sú základom pre model EUCDM. Vypracovala ho 

projektová skupina Colníctvo 2020 „Usmernenia pre model colných údajov EÚ“. 

1.2 Stav a aktualizácie 

Usmernenie zodpovedá právnej situácii k 1. máju 2016. Taktiež musí byť v súlade s informačnými 

systémami, ktoré sa vyvíjajú na základe prílohy B. Keďže sa v blízkej budúcnosti vypracujú funkčné 

a technické špecifikácie vrátane modelov pracovných postupov pre príslušné informačné systémy, v tejto 

súvislosti je možné, že budú potrebné aj ďalšie informácie a že toto usmernenie bude menené. 

1.3 Štruktúra 

Usmernenie k EUCDM pozostáva z troch hlavných častí a niekoľkých príloh. 

 Prvá časť obsahuje stručné predstavenie obsahu a opisuje ciele dokumentu. 

 V druhej časti sa uvádza úplný zoznam možných kombinácií súborov údajov, ktoré sú opísané 

v hlave I kapitole 3 oddiele 1 prílohy B k CKÚ-DA. 

 Tretia časť obsahuje ďalšie vysvetlenia a príklady používania požiadaviek na údaje stanovených 

v prílohe B k CKÚ-DA. 

Usmernenie má v súčasnosti tri prílohy s týmto obsahom: 

 príloha 2 týkajúca sa doplnkových kódov colných režimov – série C, 

 príloha 3 týkajúca sa doplnkových kódov colných režimov – série D a 

 príloha 4 obsahujúca prehľad krajín Európskej únie. 

Počas ďalšej fázy práce projektovej skupiny Colníctvo 2020 „Usmernenia pre model colných údajov EÚ“ sa 

doplní nová príloha, v ktorej sa uvedú všetky možné kombinácie kódov colných režimov vrátane 

doplnkových kódov colných režimov s výnimkou tých, ktoré sú vymedzené na vnútroštátnej úrovni. 

Štruktúra usmernenia je navrhnutá tak, aby sa uľahčilo začlenenie a uverejnenie textu aj ako súčasť 

EUCDM. 

1.4 Model colných údajov EÚ 

EUCDM je model údajov pre celoeurópske colné systémy ako NCTS, AES, ICS a pre vnútroštátne systémy 

členských štátov. Jeho všeobecným cieľom je poskytnúť technický nástroj, ktorý bude modelovať 

požiadavky na údaje stanovené v colných predpisoch EÚ, a vytvoriť jednotný a skutočný zdroj informácií pre 

technický vývoj rôznych informačných systémov, ktoré colné orgány v EÚ používajú na spracovanie údajov. 

 

Základom EUCDM sú údaje, ktoré poskytujú obchodníci colným orgánom formou rôznych vyhlásení 

a oznámení vymedzených v colných predpisoch EÚ, ktorých požiadavky na údaje, ako aj ich formáty a kódy 

sú stanovené v prílohe B k CKÚ-DA a v prílohe B k CKÚ-VA. EUCDM zahŕňa aj mapovanie týchto požiadaviek 

na údaje v porovnaní s modelom údajov WCO. Toto mapovanie slúži na tieto hlavné účely: 

 poskytnúť dôkazy o tom, že EUCDM je plne kompatibilný s modelom údajov WCO, 

 prepojiť údajové prvky EUCDM so zodpovedajúcimi údajovými prvkami modelu údajov WCO, 

a tým jednoznačne vymedziť vzťah medzi colnými potrebami a údajmi hospodárskych subjektov. 



Strana 7 

 

Cieľom je rozšíriť budúci rozsah pôsobnosti EUCDM prostredníctvom začlenenia údajových prvkov 

používaných na účely odpovedí a údajových prvkov na účely výmeny údajov medzi colnými orgánmi, ako aj 

na účely stanovené v CKÚ-DA a prílohe A k CKÚ-VA. 

 

EUCDM vzhľadom na jeho charakter aj vzhľadom na nástroj použitý na jeho navrhnutie, ktorý používa aj 

WCO na riadenie modelu údajov WCO, umožňuje členským štátom doplniť tento model na vlastné 

vnútroštátne účely pri úplnom dodržiavaní colných ustanovení EÚ. Členské štáty používajúce rovnaký 

nástroj na mapovanie údajov môžu prevziať EUCDM a doplniť ho v súlade so svojimi vnútroštátnymi 

potrebami. Ostatné členské štáty môžu využívať EUCDM zverejnený v iných formátoch na webovom sídle 

EUROPA. 

 

 

 

1.5 Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že toto usmernenie nie je právne záväzným aktom a má len vysvetľovací 

charakter. Uvádza sa v ňom však všeobecný výklad príslušných ustanovení EÚ colnými orgánmi 

všetkých členských štátov EÚ. Právne ustanovenia týkajúce sa colných predpisov majú prednosť pred 

obsahom tohto usmernenia a vždy je potrebné sa o ne opierať. Autentické znenie právnych nástrojov 

EÚ je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Pri rozsudkoch Súdneho dvora Európskej únie 

sú autentické tie texty, ktoré sú uvedené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu. 

V tomto dokumente sa uvádzajú usmernenia k tým prvkom EUCDM, pri ktorých sa autori domnievali, 

že ďalšie usmernenie napomôže pri pochopení právneho textu. Jeho zámerom nie je zaoberať sa 

všetkými prvkami a kódmi, na ktoré sa vzťahuje CKÚ a jeho delegované a vykonávacie akty. 

Predkladaný dokument neobsahuje žiadne usmernenia v súvislosti s požiadavkami na údaje 

používanými v kontexte systému ICS 2.0. Tieto bude obsahovať budúca revízia usmernenia, ako sa 

uvádza vyššie v bode 1.2 Právna sila a aktualizácie. 

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm
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2 Kombinácia stĺpcov 

2.1 Úvodná poznámka k tomuto oddielu 

V CKÚ sa opisuje tok colných formalít, ktoré musia byť splnené v prípade tovarov vstupujúcich na 

colné územie Únie alebo opúšťajúcich toto územie. 

Tok formalít v prípade tovarov vstupujúcich na colné územie EÚ je zvyčajne takýto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

predbežné colné vyhlásenie o vstupe tovarov (ENS) 
článok 127 ods. 1 CKÚ 

 

oznámenie o príchode námorného plavidla alebo lietadla (NA) 

článok 133 ods. 1 CKÚ 

predloženie tovaru (oznámenie) (PN) 

článok 139 ods. 1 CKÚ 

vyhlásenie na dočasné uskladnenie 

predloženého tovaru (TSD) 

článok 145 ods. 1 CKÚ 

dočasné uskladnenie 

článok 144 CKÚ 

colný režim 

článok 149 CKÚ 

spätný vývoz 

článok 149 CKÚ 

colné vyhlásenie (CD) 

článok 158 ods. 1 CKÚ 
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Tok formalít v prípade tovarov opúšťajúcich colné územie EÚ je zvyčajne takýto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci toku činností pri vstupe tovarov na colné územie EÚ deklarant v každom kroku podá 

samostatné vyhlásenie alebo oznámenie.  

V prípade tovaru, ktorý sa má prepraviť z colného územia EÚ, sa podáva vyhlásenie pred výstupom. 

V tabuľke s požiadavkami na údaje uvedenej v prílohe B k CKÚ-DA sa stanovujú súbory údajov 

v stĺpcoch pre jednotlivé vyhlásenia a oznámenia, v ktorých sa uvádzajú údajové prvky, ktoré sa majú 

používať v danom vyhlásení alebo oznámení. 

V CKÚ sa tiež poskytuje možnosť kombinovať vyhlásenia a/alebo oznámenia v jednom vyhlásení 

a/alebo oznámení. 

Ak sa použije kombinované vyhlásenie a/alebo oznámenie, je potrebné uviesť všetky požiadavky na 

údaje v súvislosti s príslušnými stĺpcami. 

Ak sa vo viacerých stĺpcoch uplatňuje rovnaký údajový prvok a údajové prvky majú v týchto stĺpcoch 

rôzny status (A, B alebo C), prednosť má najvyšší status (A). 

Príklad: 

 

Tovar Únie, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, sa prepustí do colného režimu vývoz. Podľa 

článku 263 ods. 1 CKÚ sa pred tým, ako je tovar prepravený z colného územia Únie, podáva 

vyhlásenie pred výstupom. 

 

Deklarant podal vyhlásenie pred výstupom vo forme colného vyhlásenia na účely colného režimu 

vývoz v súlade s článkom 263 ods. 3 písm. a) CKÚ. Toto vyhlásenie obsahuje všetky údajové prvky 

prílohy B k CKÚ-DA pre stĺpce A1 (predbežné colné vyhlásenie o výstupe) a B1 (vývozné colné 

vyhlásenie). 

vyhlásenie pred výstupom 
článok 263 ods. 1 CKÚ 

 

colné vyhlásenie (CD) 
článok 263 ods. 3 

písm. a) CKÚ 

vyhlásenie o spätnom 
vývoze 

článok 263 ods. 3 
písm. b) CKÚ 

predbežné colné vyhlásenie 
o výstupe (EXS) 

článok 263 ods. 3  
písm. c) CKÚ 

 

predloženie colnému úradu výstupu 
článok 267 ods. 2 CKÚ 

oznámenie o spätnom 
vývoze 

článok 274 CKÚ 

prepustenie tovaru na výstup 
článok 267 ods. 4 CKÚ 
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Údajové prvky 3/9 – príjemca a 3/10 – identifikačné číslo príjemcu v stĺpci A1 sú povinné, čo 

znamená, že tieto informácie sú požadované všetkými členskými štátmi (status A). 

Rovnaké údajové prvky v stĺpci B1 sú pre členské štáty nepovinné (status B). Od vyžadovania týchto 

informácií môžu členské štáty upustiť. Vzhľadom na povinný status A v stĺpci A1 platí, že v tomto 

kombinovanom vyhlásení sa dané údajové prvky budú vyžadovať. Od vyžadovania týchto informácií 

v tomto prípade nemožno upustiť. 

 

Vyhlásenia a/alebo oznámenia na samostatné použitie 

Tieto stĺpce prílohy B pre vyhlásenia a/alebo oznámenia nemožno kombinovať s inými stĺpcami vyhlásení 

a/alebo oznámení: 

 

A3: Oznámenie o spätnom vývoze 

B3: Colné vyhlásenie na účely colného uskladnenia tovaru Únie 

B4: Colné vyhlásenie na účely odoslania tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami 

C2: Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta alebo v kontexte  

colných vyhlásení podaných pred predložením vyvážaného tovaru 

E1: Dôkaz colného statusu tovaru Únie (T2L/T2LF) 

E2: Colný zoznam tovaru 

G1: Oznámenie o odklone 

G5: Oznámenie o príchode v prípade prepravy tovaru v dočasnom uskladnení 

H5: Colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami 

I2: Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta alebo v kontexte  

colných vyhlásení podaných pred predložením tovaru pri dovoze 

 

 

2.2 Tabuľka kombinácií 

Čísla stĺpcov v tabuľke kombinácií sú v súlade s týmito číslami stĺpcov a názvami z prílohy B k CKÚ-DA. 

  

Stĺpec 

v prílohe B 
Názov vyhlásenia alebo oznámenia 

A1 Predbežné colné vyhlásenie o výstupe 

A2 Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky 

A3 Oznámenie o spätnom vývoze 

B1  Vývozné colné vyhlásenie a vyhlásenie o spätnom vývoze 

B2  Osobitný colný režim – zušľachťovanie – colné vyhlásenie na účely pasívneho 

zušľachťovacieho styku 

B3 Colné vyhlásenie na účely colného uskladnenia tovaru Únie 

B4 Colné vyhlásenie na účely odoslania tovaru v rámci obchodu s osobitnými 

daňovými územiami 

C1  Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie 

C2 Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta 

alebo v kontexte colných vyhlásení podaných pred predložením vyvážaného 

tovaru 
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D1 Osobitný colný režim – tranzitné vyhlásenie 

D2 Osobitný colný režim – tranzitné vyhlásenie so zníženými požiadavkami na 

údaje – (železničná, letecká a námorná doprava)  

D3 Osobitný colný režim – tranzit – použitie elektronického prepravného 

dokladu ako colného vyhlásenia – (letecká a námorná doprava)  

E1  Dôkaz colného statusu tovaru Únie (T2L/T2LF)  

E2 Colný zoznam tovaru 

G1 Oznámenie o odklone  

G2  Oznámenie o príchode  

G3 Predloženie tovaru colným orgánom  

G4  Vyhlásenie na dočasné uskladnenie  

G5 Oznámenie o príchode v prípade prepravy tovaru v dočasnom uskladnení 

H1  Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu a osobitný colný režim – 

osobitné použitie – colné vyhlásenie na konečné použitie  

H2  Osobitný colný režim – uskladnenie – colné vyhlásenie na účely colného 

uskladnenia  

H3  Osobitný colný režim – osobitné použitie – colné vyhlásenie na dočasné 

použitie  

H4  Osobitný colný režim – zušľachťovanie – colné vyhlásenie na účely aktívneho 

zušľachťovacieho styku  

H5 Colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými 

daňovými územiami  

H6 Colné vyhlásenia na účely prepustenia do voľného obehu v poštovej doprave 

I1  Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie  

I2 Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta 

alebo v kontexte colných vyhlásení podaných pred predložením tovaru pri 

dovoze  
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Tabuľka kombinácií 

 

Legenda tabuľky: 

 Stĺpec s názvom „Stĺpce prílohy B“ obsahuje súvisiace čísla stĺpcov z tabuľky s požiadavkami na 

údaje uvedenej v hlave I kapitole 3 prílohy B (pozri tabuľku vyššie). 

 Stĺpec s názvom „Možné kombinácie“ obsahuje všetky čísla stĺpcov možných kombinácií vyhlásení 

a/alebo oznámení v súlade s právnymi predpismi. Ako sa uvádza vo vyhlásení o odmietnutí 

zodpovednosti v bode 1.5, možné kombinácie obsahujúce súbor údajov ENS v stĺpcoch F v tejto fáze 

nie sú zahrnuté. 

 Stĺpec s názvom „Právny základ“ obsahuje príslušné články CKÚ alebo CKÚ-DA, ktoré umožňujú 

príslušnú kombináciu vyhlásení a/alebo oznámení. 

Všetky možné kombinácie sa uvádzajú vždy z hľadiska východiskového bodu. 

 

Príklad: 

Spoločne s oznámením o príchode sa v kombinácií podá aj vyhlásenie na dočasné uskladnenie. V prípade 

vopred podaného vyhlásenia na dočasné uskladnenie je východiskovým bodom z hľadiska možných 

kombinácií G4 + G2. 

Ak sa vyhlásenie na dočasné uskladnenie podá v čase príchodu plavidla, t. j. východiskovou udalosťou je 

oznámenie o príchode, v tabuľke sa uvádza kombinácia G2 + G4. 

 

Stĺpce 

prílohy B 

Možné  

kombinácie 

Právny základ 

A 

A1 

A1 + B1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A1 + B2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A1 + C1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A1 + D1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A1 + D2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A1 + D3 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ. Táto kombinácia je možná len vtedy, 

keď colné orgány akceptujú situáciu uvedenú v článku 271 ods. 4 CKÚ. 

A2 

A2 + B1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A2 + B2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A2 + C1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A2 + D1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A2 + D2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

A2 + D3 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ. Táto kombinácia je možná len vtedy, 

keď colné orgány akceptujú situáciu uvedenú v článku 271 ods. 4 CKÚ. 

A3     

B 

B1 
B1 + A1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

B1 + A2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

B2 
B2 + A1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

B2 + A2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 
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B3     

B4     

 

 

C 
C1 

C1 + A1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

C1 + A2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

C2     

D 

D1 
D1 + A1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

D1 + A2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

D2 
D2 + A1 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

D2 + A2 článok 263 ods. 3 písm. a) CKÚ 

D3 
D3 + A1 článok 263 ods. 3 písm. a) a článok 271 ods. 4 CKÚ  

D3 + A2 článok 263 ods. 3 písm. a) a článok 271 ods. 4 CKÚ  

 

 

G 

G1     

G2 G2 + G4 článok 145 ods. 8 písm. a) CKÚ 

G3 G3 + G4 článok 145 ods. 8 písm. b) CKÚ 

G4 
G4 + G2 článok 145 ods. 8 písm. a) CKÚ 

G4 + G3 článok 145 ods. 8 písm. b) CKÚ 

G5     
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3 Údajové prvky 

Skupina 1 – Správa (vrátane kódov colných režimov) 

1/1 Druh vyhlásenia 

Príklady EX: 

Tovar Únie sa vyváža do tretej krajiny, pričom v Ú. P. (údajovom prvku) 1/1 vývozného colného vyhlásenia 

by sa mal uviesť kód „EX“. 

Príklady IM: 

Kód „IM“ sa používa v prípade obchodu medzi členskými štátmi, pri ktorom sa prepúšťa tovar, ktorý nie je 

tovarom Únie, do colného režimu. 

 

 Švédska spoločnosť dováža tovar z USA a umiestňuje ho do režimu colné uskladňovanie vo Švédsku. 

Tovar sa predáva dánskej spoločnosti a posiela v rámci colného režimu vonkajší tranzit Únie (T1). 

V Dánsku sa tovar prepustí do voľného obehu a v dovoznom vyhlásení sa uvedie kód „IM“. 

 

Kód IM sa používa v prípade umiestnenia tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do colného režimu dovoz: 

 

 Chorvátska spoločnosť dováža kakaové maslo z Turecka. Tovar sa prepravuje v rámci colného 

režimu vonkajší tranzit Únie. V Chorvátsku sa kakaové maslo prepustí do voľného obehu a pri Ú. P. 

1/1 sa uvedie kód „IM“. 

 

 Chorvátska spoločnosť dováža solárne panely z Číny a prepúšťa ich do voľného obehu. V tomto 

prípade sa pri Ú. P. 1/1 uvedie kód „IM“. 

Príklady CO: 

Kód „CO“ sa používa v súvislosti s tovarom Únie, na ktorý sa vzťahujú osobitné opatrenia počas 

prechodného obdobia ustanoveného v akte o pristúpení nových členských štátov. 

 

 Nemecká spoločnosť vyváža tovar Únie do kandidátskej krajiny. Tovar sa v kandidátskej krajine pred 

dátumom pristúpenia umiestni do režimu colné uskladňovanie. V období po pristúpení sa v Ú. P. 

1/1 v colnom vyhlásení na prepustenie tovaru do voľného obehu po režime colné uskladňovanie 

uvedie kód „CO“. 

 

Kód „CO“ sa používa aj v prípade obchodu s tovarom Únie: 

 

 medzi časťami colného územia Únie, z ktorých jedna časť je vnútri územia DPH a druhá mimo neho, 

napríklad v prípade obchodu s tovarom Únie medzi Švédskom a Alandami, 

 

 medzi časťami colného územia Únie, z ktorých obe sú mimo územia DPH, napríklad v prípade 

obchodu s tovarom Únie medzi Alandami a Kanárskymi ostrovmi. 
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1/2 Doplnkový druh vyhlásenia 

A – pre štandardné colné vyhlásenie (podľa článku 162 CKÚ) 

 Chorvátska spoločnosť si objedná zásielku údeného lososa z Ruska a v Chorvátsku ho prepustí do 

voľného obehu. Ak chce v Ú. P. 1/2 použiť kód „A“, vyhlásenie by malo obsahovať všetky 

požadované údaje a potrebné podporné doklady na uplatnenie ustanovení súvisiacich 

s deklarovaným režimom. 

 

 Deklarovaný colný režim dočasné použitie v Chorvátsku pre námornú plachetnicu dovezenú z USA 

končí deklarovaním plavidla na prepustenie do voľného obehu v Chorvátsku. V tomto prípade, ak 

vyhlásenie obsahuje všetky požadované údaje a potrebné podporné doklady na uplatnenie 

ustanovení súvisiacich s deklarovaným režimom, v Ú. P. 1/2 treba uviesť kód „A“. 

 

 Tovar dovezený s pôvodom v Srbsku bol umiestnený do colného režimu dočasné použitie 

s karnetom ATA v Chorvátsku na účely výstavy. Lehota na ukončenie režimu je približne 2 mesiace, 

ale pred uplynutím lehoty deklarant deklaruje tovar, ktorý nie je tovarom Únie, na prepustenie do 

voľného obehu, pričom v dovoznom colnom vyhlásení uvedie všetky požadované údaje a podporné 

doklady. Ú.P. 1/2 by mal obsahovať kód „A“. 

 

 Solárne panely dovezené z Číny prišli na určený colný úrad v Rotterdame, kde bolo predtým podané 

colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu s použitím kódu „D“ v Ú. P. 1/2. Po príchode 

tovaru ho deklarant predloží a v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu sa v Ú. P. 1/2 

kód „D“ nahradí kódom „A“, keďže vyhlásenie obsahuje všetky požadované údaje a podporné 

doklady týkajúce sa tohto režimu. 

B – pre zjednodušené colné vyhlásenie na príležitostné použitie (podľa článku 166 ods. 1 CKÚ) 

 Chorvátska spoločnosť dováža kolíky s pôvodom v Bosne a Hercegovine. V čase podania colného 

vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu chýba faktúra, a preto by sa mal v Ú. P. 1/2 

zjednodušeného colného vyhlásenia uviesť kód „B“. Na toto vyhlásenie by následne malo 

nadväzovať dodatočné colné vyhlásenie s kódom „X“. 

 

 Chorvátska spoločnosť dováža konzervovanú papriku s pôvodom v Srbsku. V čase podania colného 

vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu deklarant ešte nemá k dispozícii originálny formulár 

dôkazu o pôvode, ako sa stanovuje v preferenčnej obchodnej dohode alebo prílohe 22-14 VA. 

V takomto prípade by sa mal v Ú. P. 1/2 zjednodušeného colného vyhlásenia uviesť kód „B“. Na 

toto colné vyhlásenie by následne malo nadväzovať dodatočné colné vyhlásenie s kódom „X“. 

 

 Ropa dovezená s pôvodom v Kazachstane sa navrhuje na prepustenie do voľného obehu 

v Chorvátsku na základe proforma faktúry. Colné vyhlásenie v danom čase ešte neobsahuje všetky 

potrebné prvky na výpočet colnej hodnoty (čaká sa na určenie burzovej ceny ropy), v takomto 

prípade by sa v Ú. P. 1/2 zjednodušeného colného vyhlásenia mal uviesť kód „B“. Na toto colné 

vyhlásenie by následne malo nadväzovať dodatočné colné vyhlásenie s kódom „X“. 
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C – pre zjednodušené colné vyhlásenie na pravidelné používanie (podľa článku 166 ods. 2 CKÚ) 

 Chorvátska spoločnosť s povolením na zjednodušené vyhlásenie (článok 166 ods. 2 CKÚ) dováža 

štrk z Bosny a Hercegoviny a prostredníctvom zjednodušeného colného vyhlásenia ho prepúšťa do 

režimu voľný obeh. V Ú. P. 1/2 zjednodušeného colného vyhlásenia by sa mal uviesť kód „C“. 

D – na podanie štandardného colného vyhlásenia (uvedeného v rámci kódu A) skôr, ako deklarant môže 

predložiť tovar 

 Chorvátska spoločnosť objednáva solárne panely z Číny. Zásielka ešte nedošla na colné územie EÚ, 

deklarant však predkladá colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu. V tomto prípade by 

sa v Ú. P. 1/2 mal uviesť kód „D“. Keď tovar príde a predkladá sa colným orgánom, kód „D“ v Ú. P. 

1/2 možno nahradiť kódom „A“ v colnom systéme na základe prijatia colného vyhlásenia. 

 

 Zásielka tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, bola odoslaná v tretej krajine colnému úradu na území 

EÚ, kde bude prepustená do režimu voľný obeh. Súbežne s odoslaním deklarant predloží colné 

vyhlásenie na prepustenie tovaru do voľného obehu v mieste určenia a v Ú. P. 1/2 uvedie kód „D“. 

Keď tovar príde a predkladá sa colným orgánom, kód „D“ v Ú. P. 1/2 možno v colnom systéme 

nahradiť kódom „A“ na základe prijatia colného vyhlásenia. 

 

 Rakúska spoločnosť dováža ostatné elektrické transformátory a induktory (85045095 90) z Číny. 

Tovar príde na hranicu EÚ v Hamburgu. Na účely prepravy tovaru do Rakúska sa na colnom úrade 

v Hamburgu (DE004851) podá tranzitné vyhlásenie (T1). Colným úradom určenia je colný úrad Linz 

– Wels (AT530000). Zároveň sa na colnom úrade Linz – Wels podá colné vyhlásenie na prepustenie 

tovaru do voľného obehu. Keďže tovar zatiaľ nebol colnému úradu Linz – Wels predložený, v Ú. P. 

1/2 by sa mal uviesť kód „D“. O dva dni neskôr tovar príde a predloží sa colnému úradu Linz – Wels. 

Colný úrad vtedy prijme colné vyhlásenie a v colnom systéme sa kód D v Ú. P. 1/2 môže nahradiť 

kódom „A“. 

 

 Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hračky (95030039 90) z USA sa posielajú expresným 

kuriérom do Viedne. Už v čase nakladania tovaru do lietadla v USA expresný kuriér podá colné 

vyhlásenie na prepustenie tovaru do voľného obehu na colnom úrade na letisku Viedeň 

(AT330100). Keďže tovar sa stále nachádza v USA a nemožno ho predložiť colnému úradu na letisku 

Viedeň, v Ú. P. 1/2 by sa mal uviesť kód „D“. Keď tovar príde na letisko Viedeň, expresný kuriér 

predloží tovar colnému úradu. Colný úrad vtedy prijme colné vyhlásenie a v colnom systéme sa kód 

„D“ v Ú. P. 1/2 môže nahradiť kódom „A“. 

E – na podanie zjednodušeného colného vyhlásenia (uvedeného v rámci kódu B) skôr, ako deklarant 

môže predložiť tovar 

 Chorvátska spoločnosť dováža kolíky s pôvodom v Bosne a Hercegovine. V čase podania vyhlásenia 

na prepustenie tovaru do voľného obehu tovar ešte neprišiel a faktúra chýba. Preto by sa mal 

v Ú. P. 1/2 zjednodušeného colného vyhlásenia uviesť kód „E“. Keď tovar príde a predloží sa colným 

orgánom, kód „E“ v Ú. P. 1/2 možno nahradiť kódom „B“ v colnom systéme na základe prijatia 

colného vyhlásenia. 
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 Chorvátska spoločnosť dováža konzervovanú papriku s pôvodom v Srbsku. V čase podania 

vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu tovar ešte neprišiel a originálny formulár 

dôkazu o pôvode chýba. Preto by sa mal v Ú. P. 1/2 zjednodušeného colného vyhlásenia uviesť kód 

„E“. Keď tovar príde a predloží sa colným orgánom, kód „E“ v Ú. P. 1/2 možno nahradiť kódom „B“ 

v colnom systéme na základe prijatia colného vyhlásenia. 

F – na podanie zjednodušeného colného vyhlásenia (uvedeného v rámci kódu C) skôr, ako deklarant 

môže predložiť tovar 

 Chorvátska spoločnosť s povolením na zjednodušené colné vyhlásenie (článok 166 ods. 2 CKÚ) 

dováža štrk z Bosny a Hercegoviny a prostredníctvom zjednodušeného colného vyhlásenia ho 

prepúšťa do voľného obehu. V čase podania pôvodného vyhlásenia na prepustenie tovaru do 

voľného obehu tovar nebol predložený určenému colnému úradu. V tomto prípade by sa v Ú. P. 1/2 

zjednodušeného colného vyhlásenia mal uviesť kód „F“. Keď tovar príde a predkladá sa colným 

orgánom, kód „F“ v Ú. P. 1/2 možno v colnom systéme nahradiť kódom „C“ na základe prijatia 

colného vyhlásenia. 

X – pre dodatočné colné vyhlásenie zjednodušených colných vyhlásení, na ktoré sa vzťahujú kódy B a E 

 Ropa dovezená s pôvodom v Kazachstane sa navrhuje na prepustenie do voľného obehu 

v Chorvátsku na základe proforma faktúry. Po určení burzovej ceny ropy deklarant predloží 

dodatočné colné vyhlásenie obsahujúce všetky potrebné prvky na určenie colnej hodnoty. V tomto 

prípade by sa mal v Ú. P. 1/2 dodatočného colného vyhlásenia uviesť kód „X“. 

 

 Konzervované papriky dovezené s pôvodom v Srbsku boli navrhnuté na prepustenie do voľného 

obehu v Chorvátsku bez predloženia tovaru a originálneho formulára dôkazu o pôvode. Po 

predložení tovaru a originálneho formulára dôkazu o pôvode deklarant predloží colným orgánom 

dodatočné vyhlásenie a originálny formulár dôkazu o pôvode a v Ú. P. 1/2 dodatočného colného 

vyhlásenia uvedie kód „X“. 

Y – pre dodatočné colné vyhlásenie zjednodušených colných vyhlásení, na ktoré sa vzťahujú kódy C a F 

 Príklad dodatočného colného vyhlásenia zjednodušeného colného vyhlásenia s kódom „C“: 

Chorvátska spoločnosť dováža štrk z Bosny a Hercegoviny a prepustí ho do voľného obehu 

prostredníctvom zjednodušeného colného vyhlásenia. Následne deklarant predloží colným 

orgánom dodatočné colné vyhlásenie v stanovenej lehote. V rámci stanovenej lehoty na podanie 

dodatočného colného vyhlásenia deklarant musí mať v držbe a colné orgány k dispozícii potrebné 

podporné doklady. V Ú. P. 1/2 dodatočného colného vyhlásenia by sa mal uviesť kód „Y“. 

 

 Príklad dodatočného colného vyhlásenia zjednodušeného colného vyhlásenia s kódom „F“: 

Chorvátska spoločnosť dováža štrk z Bosny a Hercegoviny a navrhne ho do režimu voľný obeh 

prostredníctvom zjednodušeného colného vyhlásenia bez toho, aby v danej chvíli colným orgánom 

predložila tovar. Po predložení a prepustení tovaru deklarant v stanovenej lehote predloží 

dodatočné colné vyhlásenie. V rámci stanovenej lehoty na podanie dodatočného colného 
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vyhlásenia deklarant musí mať v držbe a colné orgány k dispozícii potrebné podporné doklady. 

V Ú. P. 1/2 dodatočného colného vyhlásenia sa uvedie kód „Y“. 

Z – pre dodatočné colné vyhlásenie podľa postupu, na ktorý sa vzťahuje článok 182 CKÚ 

 Chorvátska spoločnosť má povolenie na zápis do evidencie deklaranta. Z Číny dováža pamäťové 

karty, ktoré navrhuje na prepustenie do voľného obehu zápisom do svojej evidencie. Pri podaní 

dodatočného colného vyhlásenia v stanovenom čase vymedzenom v povolení by mala v Ú. P. 1/2 

dodatočného colného vyhlásenia uviesť kód „Z“. 
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1/3 Druh tranzitného vyhlásenia/dôkazu colného statusu 

Stĺpec D1 (príloha B k CKÚ-DA): 

T Zmiešané zásielky pozostávajúce z tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu vonkajší 

tranzit Únie, ako aj z tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu vnútorný tranzit Únie 

 Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a tovar Únie sa spoločne prepravuje cestnou dopravou v režime 

tranzit z Talianska do Švajčiarska v tom istom dopravnom prostriedku. V takomto prípade by Ú. P. 

1/3 mal obsahovať kód „T“ na úrovni záhlavia tranzitného vyhlásenia [na úrovni položky by sa malo 

vymedziť, či sa tento tovar umiestňuje do colného režimu vonkajší (T1) alebo vnútorný tranzit Únie 

(T2)]. 

T1 – Tovar umiestnený do colného režimu vonkajší tranzit Únie 

 Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa prepravuje cestnou dopravou z Hamburgu do Chorvátska 

v režime vonkajší tranzit Únie. V tranzitnom vyhlásení by sa mal pre Ú. P. 1/3 použiť kód „T1“. 

T2 Tovar umiestnený do colného režimu vnútorný tranzit Únie v súlade s článkom 227 CKÚ, pokiaľ sa 

neuplatňuje článok 286 ods. 2 CKÚ-VA 

 Tovar Únie sa prepravuje z Bulharska do miesta určenia vo Francúzsku v režime vnútorný tranzit 

Únie, pričom prechádza cez Srbsko. V tranzitnom vyhlásení by sa mal pre Ú. P. 1/3 uviesť kód „T2“. 

T2F – Tovar umiestnený do colného režimu vnútorný tranzit Únie v súlade s článkom 188 CKÚ-DA 

 Tovar Únie sa odosiela z Litvy na Kanárske ostrovy v režime vnútorný tranzit Únie. V tomto prípade 

by sa pri Ú. P. 1/3 mal použiť kód „T2F“. 

T2SM – Tovar umiestnený do colného režimu vnútorný tranzit Únie podľa článku 2 rozhodnutia Výboru 

pre spoluprácu EHS – San Maríno č. 4/92 z 22. decembra 1992 

 Zásielka s tovarom Únie sa odosiela a prepravuje cestnou dopravou z talianskeho Terstu do San 

Marína v režime vnútorný tranzit Únie. V Ú. P. 1/3 by sa mal uviesť kód „T2SM“. 

Stĺpec D2 (príloha B k UCC-DA): 

T Zmiešané zásielky pozostávajúce z tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu vonkajší 

tranzit Únie, ako aj z tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu vnútorný tranzit Únie 

 Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ako aj tovar Únie sa spoločne prepravuje železničnou dopravou 

z Rakúska do Švajčiarska v colnom režime tranzit. V tomto prípade by sa pri Ú. P. 1/3 na úrovni 

záhlavia tranzitného vyhlásenia mal použiť kód „T“ [na úrovni položky by sa malo vymedziť, či sa 

tento tovar umiestňuje do colného režimu vonkajší (T1) alebo vnútorný tranzit Únie (T2)]. 
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Stĺpec D3 (príloha B k CKÚ-DA): 

T1 – Tovar umiestnený do colného režimu vonkajší tranzit Únie 

 Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prišiel z USA do Nemecka. Tovar sa prepravuje v režime vonkajší 

tranzit Únie z letiska Frankfurt do Chorvátska s použitím elektronického prepravného dokladu ako 

tranzitného vyhlásenia. V tranzitnom vyhlásení by sa mal pri Ú. P. 1/3 uviesť kód „T1“. 

TD – Tovar, ktorý už je umiestnený do colného režimu tranzit alebo ktorý sa prepravuje v rámci colného 

režimu aktívny zušľachťovací styk, colné uskladňovanie alebo dočasné použitie v rámci 

uplatňovania článku 233 ods. 4 písm. e) CKÚ 

 Tovar je umiestnený do colného režimu dočasné použitie s karnetom ATA a odosiela sa leteckou 

dopravou z Varšavy do Lisabonu s využitím elektronického prepravného dokladu. V Ú. P. 1/3 by sa 

mal uviesť kód „TD“. 

X – Tovar Únie, ktorý sa má vyviezť a nie je umiestnený do colného režimu tranzit v súvislosti 

s uplatňovaním článku 233 ods. 4 písm. e) CKÚ 

 Tovar Únie sa v Spojenom kráľovstve navrhuje na vývoz do USA a odosiela sa s elektronickým 

zoznamom, ktorý sa používa ako tranzitné vyhlásenie na prepravu iného tovaru, kontajnerovou 

loďou do holandského prístavu Rotterdam s cieľom preložiť ho na inú loď na účely ďalšej prepravy 

do New Yorku. V takomto prípade by v Ú. P. 1/3 mal byť zadaný kód „X“. 

Stĺpec E1 (príloha B k CKÚ-DA): 

T2L – Dôkaz potvrdzujúci colný status tovaru Únie 

 Zásielka s tovarom Únie sa odosiela z Poľska do Litvy s využitím cestnej dopravy, pričom prechádza 

cez Bielorusko. Na účely preukázania colného statusu tovaru Únie by sa v Ú. P. 1/3 mal uviesť kód 

„T2L“. 

T2LF – Dôkaz potvrdzujúci colný status tovaru Únie pre tovar zasielaný do alebo z osobitných daňových 

území, alebo medzi takýmito územiami 

 Zásielka s tovarom Únie sa odosiela z Lisabonu na Tenerife po mori, pričom prechádza cez Maroko. 

Na účely preukázania colného statusu tovaru Únie by sa v Ú. P. 1/3 mal uviesť kód „T2LF“. 

T2LSM – Dôkaz potvrdzujúci status tovaru Únie pre tovar určený pre San Maríno v súlade s článkom 2 

rozhodnutia Výboru pre spoluprácu EHS – San Maríno č. 4/92 z 22. decembra 1992 

 Tento kód sa uplatňuje výlučne v Taliansku. 
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 Zásielka s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, sa odosiela v režime vonkajší tranzit Únie – T1 

z francúzskeho Marseille do talianskeho Janova, kde sa tovar prepúšťa do voľného obehu. Následne 

sa tovar prepravuje z Janova do San Marína v colnom režime tranzit, pričom v Ú. P. 1/3 by sa uvedie 

kód „T2LSM“. 

Stĺpec E2 (príloha B k CKÚ-DA): 

N – Všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú situácie opísané v rámci kódov T2L a T2LF 

 V colnom zozname tovaru by sa mal v Ú. P. 1/3 uviesť kód „N“ pre položky, na ktoré sa nevzťahujú 

kódy „T2L“ alebo „T2LF“, napr. tovar, ktorý nie je tovarom Únie. 

T2L – Dôkaz potvrdzujúci colný status tovaru Únie 

 Zásielka s tovarom Únie sa po mori odosiela z talianskej Ancony do chorvátskeho Zadaru. V Ú. P. 

1/3 colného zoznamu tovaru by sa mal uviesť kód „T2L“. 

T2LF – Dôkaz potvrdzujúci colný status tovaru Únie pre tovar zasielaný do alebo z osobitných daňových 

území, alebo medzi takýmito územiami 

 Zásielka s tovarom Únie sa po mori odosiela z Francúzska na Normanské ostrovy. Na účely 

preukázania colného statusu tovaru Únie by sa v colnom zozname tovaru v Ú. P. 1/3 mal uviesť kód 

„T2LF“. 
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Skupina 2 – Odkazy na správy, doklady, osvedčenia, povolenia 

2/1 Zjednodušené colné vyhlásenie/predchádzajúce doklady 

 

Úvod: 

 

V úvodnej poznámke 3 prílohy B k CKÚ-DA sa uvádza, „že určité údaje sa zbierajú, len ak si to vyžadujú 

okolnosti“. 

To znamená, že v situáciách, ak je tovar priamo umiestnený do colného režimu (vrátane údajov 

o bezpečnosti a ochrane) a neexistuje žiaden „predchádzajúci doklad“, informácie týkajúce sa Ú. P. 2/1 sa 

nezbierajú. 

Príklady uvedené ďalej sa vzťahujú len na situácie, keď sa informácie týkajúce sa Ú. P. 2/1 vyžadujú. 

Stĺpce A: 

Informácie týkajúce sa Ú. P. 2/1 sa zbierajú len vtedy, ak sa dočasne uskladnený tovar (TS) alebo tovar 

umiestnený do slobodného pásma priamo spätne vyváža. 

S využitím príslušných kódov Únie sa v predbežnom colnom vyhlásení o výstupe (EXS)/oznámení o spätnom 

vývoze uvedie buď: 

→ MRN vyhlásenia na dočasné uskladnenie, alebo 

→ referenčné číslo oznámenia pre slobodné pásmo, 

na základe ktorých sa tovar pôvodne umiestnil. 

Príklad: 

EXS/oznámenie o spätnom vývoze podané pre tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa priamo spätne 

vyváža zo zariadenia na dočasné uskladnenie. 

 

 
 
 
 

Stĺpce B: 

Všeobecne: 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

EXS;                           
oznámenie o spätnom 

vývoze 

predchádzajúci doklad: 

colné vyhlásenie na 

dočasné uskladnenie 
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Vo väčšine situácií sa vývozné colné vyhlásenie (vrátane údajov o bezpečnosti a ochrane) podáva priamo 

a neexistuje žiaden „predchádzajúci doklad“. Informácie týkajúce sa Ú. P. 2/1 sa teda nezbierajú.  Táto 

všeobecná zásada sa vzťahuje aj na zjednodušené vývozné colné vyhlásenia/vyhlásenia na pasívny 

zušľachťovací styk. 

V situáciách, kde je zbieranie Ú. P. 2/1 opodstatnené, do vývozného vyhlásenia/vyhlásenia na spätný vývoz 

sa uvedú (s využitím príslušných kódov Únie): 

→ referenčné údaje dokladov, ktoré predchádzajú vývozu do tretej krajiny/odoslaniu do členského štátu. 

Ak sa colné vyhlásenie týka spätne vyvážaného tovaru, uveďte referenčné údaje colného vyhlásenia, na 

základe ktorého tovar vstúpil do predchádzajúceho colného režimu, do ktorého bol umiestnený. 

 

Tovar Únie 

Príklady 

 

a) Vývozné colné vyhlásenie podané ako dodatočné colné vyhlásenie, ktorým sa dopĺňa „zjednodušené 

vývozné colné vyhlásenie“ alebo EIDR, na základe ktorého bol tovar pôvodne umiestnený. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Vývozné colné vyhlásenie podané po colnom režime konečné použitie 

 

Vysvetlenie:   

 

Časti lietadla, ktoré nemožno použiť na predpísané konečné použitie (napr. pre ich stav)  a následne sa 

vyvážajú mimo colného územia EÚ. 

 
 

 

 

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie 

Príklad 

tovar Únie, ktorý má 
opustiť EÚ 

zjednodušené vývozné 
colné vyhlásenie 

vývozné colné 
vyhlásenie 

 (dodatočné vyhl.) 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

colné vyhlásenie na 
konečné použitie  

vývozné colné 
vyhlásenie 

predchádzajúci doklad: 

zjednodušené vývozné colné 

vyhlásenie 

predchádzajúci doklad: 

 colné vyhlásenie na konečné použitie  
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Colné vyhlásenie o spätnom vývoze podané po osobitnom colnom režime inom ako colný režim tranzit 

(napr. aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, colné uskladňovanie) 

 

Vysvetlenie: 

Spätný vývoz umeleckého diela (napr. sochy) po  výstave v členskom štáte EÚ.  

 
 

 

 

Stĺpce D: 

 

 

V situáciách, kde je zbieranie Ú. P. 2/1 opodstatnené, sa do tranzitného vyhlásenia uvedie: 

→ odkaz na dočasné uskladnenie alebo predchádzajúci colný režim alebo zodpovedajúce colné doklady. 

(s využitím príslušných kódov Únie). 

 

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie 

Príklady 

Colné vyhlásenie na vonkajší tranzit (T1) podané po dočasnom uskladnení. 

 

Vysvetlenie: 

 

→ umiestnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do dočasného uskladnenia po príchode do prístavu 

Rotterdam, 

→ prekládka (v rámci T1) z prístavu Rotterdam do colného skladu v Amsterdame. 

 
 
 
 
 
 
 

Colné vyhlásenie na vonkajší tranzit (T1) podané po osobitnom colnom režime inom ako colný režim tranzit 

(napr. aktívny zušľachťovací styk, dočasné  použitie, colné uskladňovanie)   

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

colné vyhlásenie na 
dočasné použitie  

vyhlásenie o spätnom 
vývoze 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

tranzitné vyhlásenie 
(T1) 

predchádzajúci doklad:  

colné vyhlásenie na dočasné použitie  

predchádzajúci doklad: 

vyhlásenie na dočasné 

uskladnenie 
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Vysvetlenie: 

 

→ umiestnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do colného režimu colné uskladňovanie po príchode na 

letisko Frankfurt, 

→ prekládka (v rámci T1) z letiska Frankfurt do Stuttgartu na účely umiestnenia do režimu aktívny 

zušľachťovací styk. 

 
 
 
 
 

Stĺpce E: 

E1: dôkaz colného statusu tovaru Únie (T2L/T2LF) 

V doklade T2L/T2LF uveďte odkaz (MRN) na colné vyhlásenie, na základe ktorého bol tovar prepustený do 

voľného obehu. 

Príklad: 

Doklad T2LF vyhotovený pre tovar Únie, ktorý sa má preložiť na iný dopravný prostriedok v rámci obchodu 

s osobitnými daňovými územiami. 

 

Vysvetlenie: 

→ tovar prepustený do voľného obehu v Paríži a preložený na iný dopravný prostriedok smerujúci na 

Guadeloupe na základe dokladu T2LF. 

 
 
 
 
 
 
 

E2: colný zoznam tovaru 

Príklad 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na účely 
colného uskladňovania  

tranzitné vyhlásenie 
(T1) 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

colné vyhlásenie na 
prepustenie do voľného 

obehu  
T2L/T2LF 

predchádzajúci doklad: 

vyhlásenie na účely 

colného uskladňovania 

predchádzajúci doklad: 

colné vyhlásenie na 

prepustenie do voľného 

obehu 
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Colný zoznam tovaru vyhotovený pre tovar Únie a tovar, ktorý nie je tovarom Únie, naložený na plavidlo 

v Rotterdame a prepravovaný do Marseille. 

 

 

 

 

 

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie 

V colnom zozname tovaru uveďte odkaz (MRN) na predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS) podané 

v súvislosti s príslušným tovarom. 

 
 

 

 

 

 

 

  

ENS 
tovar, ktorý nie je 

tovarom Únie, 
vstupujúci do EÚ  

colný zoznam tovaru 

predchádzajúci doklad: 

ENS 
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Stĺpce G: 

oznámenie o odklone/oznámenie o príchode (G1 a G2): 

V situáciách, kde je zbieranie Ú. P. 2/1 opodstatnené (pozri poznámku 6), sa v oznámení o príchode uvedie: 

→ odkaz (MRN) na vyhlásenie ENS podané v súvislosti s príslušným tovarom. 

 
 

 

 

 

  

ENS 
tovar, ktorý nie je 

tovarom Únie, 
vstupujúci do EÚ 

oznámenie o príchode 

predchádzajúci doklad: 

ENS 
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Predloženie tovaru (G3): 

V oznámení o predložení tovaru uveďte buď: 

 → odkaz (MRN) na predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS) podané v súvislosti s príslušným 

tovarom, 

alebo 

 odkaz (MRN) na colné vyhlásenie v situáciách, kde bolo namiesto ENS podané colné vyhlásenie, 

 vyhlásenie na dočasné uskladnenie, 

 colné vyhlásenie (napr. tranzitné vyhlásenie T1, vyhlásenie na účely colného uskladňovania 

v prípade prepravy medzi dvomi colnými skladmi). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENS alebo vyhlásenie 
na dočasné 

uskladnenie alebo 
colné vyhlásenie 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 
predloženie tovaru 

predchádzajúci doklad: 

ENS 

predchádzajúci doklad: 

vyhlásenie na dočasné 

uskladnenie, colné vyhlásenie 
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Vyhlásenie na dočasné uskladnenie (G4) 

V situáciách, kde je zbieranie Ú. P. 2/1 opodstatnené, sa vo vyhlásení na dočasné uskladnenie (TS) uvedie 

buď: 

→ odkaz (MRN) na predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS), 

Príklad 

tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa prepravuje z Kambodže do Hamburgu po mori a po príchode sa 

dočasne uskladní. 

 
 
 
 
 
 

alebo 

→ odkaz (MRN) na colné vyhlásenie v situáciách, keď bolo namiesto ENS podané colné vyhlásenie, 

tranzitné vyhlásenie (T1). 

Príklad 

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa prepravuje z Istanbulu do Budapešti cestnou dopravou (T1) a po 

príchode sa dočasne uskladní. 

 
 

 

 

 

ENS                              
tovar, ktorý nie je 

tovarom Únie, 
vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

tranzitné vyhlásenie 
(T1) 

 tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

predchádzajúci doklad: 

ENS 

predchádzajúci doklad: 

tranzitné vyhlásenie (T1) 
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Oznámenie o príchode v prípade prepravy tovaru v dočasnom uskladnení (G5): 

Uveďte MRN vyhlásenia(-í) na dočasné uskladnenie podaného(-ých) v súvislosti s tovarom na mieste 

začiatku jeho prepravy. 

 
 

 

 

 

Stĺpce H: 

V situáciách, kde je zbieranie Ú. P. 2/1 opodstatnené, do dovozného vyhlásenia sa uvedie buď: 

→ MRN vyhlásenia na dočasné uskladnenie, alebo 

→ odkaz na iné predchádzajúce doklady (pozri príklady nižšie). 

 

  

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

oznámenie o príchode 
po preprave tovaru 

v dočasnom 
uskladnení 

predchádzajúci doklad:  

 vyhlásenie na dočasné uskladnenie podané 

v súvislosti s tovarom na mieste začiatku jeho 

prepravy.  
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Tovar, ktorý nie je tovarom Únie 

Príklady 

Vyhlásenie na umiestnenie tovaru do režimu colné uskladňovanie podané po dočasnom uskladnení 

 
 

 

 

 

Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu podané po osobitnom colnom režime inom ako colný 

režim tranzit (napr. aktívny zušľachťovací styk, dočasné  použitie, colné uskladňovanie). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk podané po colnom režime 

vonkajší tranzit (T1): 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

colné uskladňovanie 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

colné vyhlásenie na:  
colné uskladňovanie  

colné vyhlásenie na 
prepustenie do 
voľného obehu 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

colné vyhlásenie na 
vonkajší tranzit                 

(T1)  

colné vyhlásenie na 
aktívny zušľachťovací 

styk 

predchádzajúci doklad: 

vyhlásenie na dočasné 

uskladnenie 

predchádzajúci doklad: 

vyhlásenie na účely 

colného uskladňovania 

predchádzajúci doklad: colné 

vyhlásenie na vonkajší tranzit 

(T1)  
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Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu podané ako dodatočné colné vyhlásenie, ktorým sa 

dopĺňa zjednodušené dovozné vyhlásenie alebo EIDR, na základe ktorého bol tovar pôvodne umiestnený. 

 
 

 

 

Stĺpce I: 

 

V situáciách, kde je zbieranie Ú. P. 2/1 opodstatnené (pozri poznámku 5), sa v zjednodušenom dovoznom 

colnom vyhlásení alebo oznámení o predložení v situáciách podľa I2 uvedie buď: 

→ MRN vyhlásenia na dočasné uskladnenie, alebo 

→ odkaz na iný predchádzajúci doklad. 

Príklady: 

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie podané priamo po dočasnom uskladnení 

 

 
 

 

 

 

  

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

zjednodušené 
dovozné colné 

vyhlásenie 

dodatočné colné 
vyhlásenie 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

zjednodušené 
dovozné colné 

vyhlásenie 

predchádzajúci doklad: 

zjednodušené dovozné colné 

vyhlásenie 

predchádzajúci doklad: colné 

vyhlásenie na dočasné 

uskladnenie 
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Oznámenie o predložení v prípade EIDR podaného priamo po dočasnom uskladnení 

 
 

 

 

 

 

 

tovar, ktorý nie je 
tovarom Únie, 

vstupujúci do EÚ 

vyhlásenie na dočasné 
uskladnenie 

EIDR 

predchádzajúci doklad colné 

vyhlásenie na dočasné 

uskladnenie 
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2/3 Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje 

Úvod: 

 

Informácie o Ú. P. 2/3 sa zbierajú len v situáciách, keď je prijatie colného vyhlásenia podmienené 

poskytnutím určitého dokladu, osvedčenia, povolenia alebo iného referenčného údaju. 

Požiadavka na predloženie určitej informácie na podporu colného vyhlásenia môže vyplývať 

z medzinárodných záväzkov, právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych ustanovení. 

 Odkazy na doklady, osvedčenia a povolenia, ako aj dodatočné údaje a ich zodpovedajúce kódy možno nájsť 

v databáze TARIC: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk. 

 

Medzinárodné dohody: 

 Preferenčný pôvod 

Informácie o doklade potvrdzujúcom preferenčný pôvod (napr. tlačivo A; EUR.1 a pod.) by sa mali uviesť 

v Ú. P. 2/3. 

Príklad: 

K colnému vyhláseniu sa predloží osvedčenie o pôvode na tlačive A č.°004567 z 1.5.2016. 

V tejto situácii sa v Ú. P. 2/3 uvedú tieto informácie: N865 004567 01.05.2016.   

 

N865 Osvedčenie o pôvode na tlačive A 

 

Pozn.: 

Od 1. januára 2017 začnú zvýhodnené krajiny podľa EÚ VSP postupne uplatňovať systém REX, ktorým sa 

nahradí súčasný systém osvedčovania pôvodu vychádzajúci z osvedčení na tlačive A alebo vyhlásení na 

faktúre pre zásielky s nízkou hodnotou s potvrdením o pôvode. Do 30. júna 2020 budú musieť všetci 

vývozcovia, ktorí chcú využívať preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci VSP, vyhotovovať potvrdenia 

o pôvode. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk
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Príklad: 

Kambodžský textilný výrobca, ktorý je v rámci VSP registrovaným vývozcom, odosiela pôvodné tričká 

z Kambodže do Španielska.   

 

a) Ak celková hodnota odosielaných pôvodných výrobkov presiahne sumu 6 000 EUR, do Ú. P. 2/3 sa uvedú 

tieto informácie:  

C100 číslo registrovaného vývozcu 

U165 
potvrdenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom v rámci VSP na celkovú hodnotu 

odosielaných pôvodných výrobkov prekračujúcu sumu 6 000 EUR. 

 

b) Ak celková hodnota odosielaných pôvodných výrobkov nepresiahne sumu 6 000 EUR, do Ú. P. 2/3 sa uvedú 

tieto informácie: 

U164 
Potvrdenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom v rámci VSP na celkovú hodnotu 

odosielaných pôvodných výrobkov neprekračujúcu sumu 6 000 EUR. 

 

(Pozn.: Tieto kódy možno používať až od dátumu zavedenia systému REX.) 

 

Právne predpisy Únie: 

 Colná hodnota 

Aby mohli colné úrady overiť deklarovanú colnú hodnotu zásielky, ako podporný doklad sa vyžaduje 

faktúra, ktorá sa týka deklarovanej prevodnej hodnoty (článok 145 CKÚ VA). 

Príklad: 

K vyhláseniu sa predloží faktúra č. 100200/16 z 15.4.2016. 

V tejto situácii sa v Ú. P. 2/3 uvedú tieto informácie: N935 100200/16 15.04.2016.   

N935 faktúra, na základe ktorej sa deklaruje colná hodnota tovaru 

 

 Dvojaké použitie 

Vývoz položiek s dvojakým použitím podlieha kontrole [pozri článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009], 

pričom položky s dvojakým použitím nesmú opustiť colné územie EÚ bez vývozného povolenia. 

Príklad: 

K vyhláseniu sa predloží vývozné povolenie na položky s dvojakým použitím č. 1234/16 z 15.4.2016. 

V tejto situácii sa v Ú. P. 2/3 uvedú tieto informácie: X002 1234/16 15.04.2016.   
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X002 

vývozné povolenie na položky s dvojakým použitím (nariadenie č. 428/2009 v znení neskorších 

predpisov). 

 

 Antidumpingové opatrenia 

V situáciách, keď dovoz tovaru podlieha antidumpingovým clám, možno za určitých podmienok (pozri 

príklad nižšie) udeliť zníženie alebo oslobodenie od antidumpingových ciel, a to za predpokladu, že 

v právnych predpisoch sa predpokladá táto možnosť. 

Príklad:   

Hospodársky subjekt usadený v Litve dováža kyselinu citrónovú (kód tovaru 2918) s pôvodom v Čínskej 

ľudovej republike, ktorá pri dovoze podlieha konečnému antidumpingovému clu. 

 

Situácia 1: 

 

Na jednej strane, litovskému hospodárskemu subjektu bude udelené zníženie konečného 

antidumpingového cla za predpokladu, že: 
 

 poskytne informácie o výrobcovi kyseliny citrónovej v Ú. P. 6/16  zadaním príslušného doplnkového 

kódu TARIC.   
 

Situácia 2: 

 

Na druhej strane, litovskému hospodárskemu subjektu bude udelené oslobodenie od konečného 

antidumpingového cla za predpokladu, že: 

 poskytne informácie o výrobcovi kyseliny citrónovej v Ú. P. 6/16  zadaním príslušného doplnkového 

kódu TARIC 
 

a 
 

 v Ú. P. 2/3 poskytne túto informáciu: 
 

D005 obchodná faktúra v rámci prijatých záväzkov 
 

Pozn.: 
 

Všetky informácie týkajúce sa sadzobných a nesadzobných opatrení, ktoré sa vzťahujú na kódy tovaru, 

možno nájsť na webovom sídle GR TAXUD EK s názvom TARIC: 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk. 

 Elektronický administratívny dokument (e-AD): 

 
Informácie o e-AD predloženom pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia 
spotrebnej dane by sa mali uviesť v Ú. P. 2/3.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk
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Príklad: 

Schválený prevádzkovateľ skladu 12. mája 2016 vyvezie cigarety v režime pozastavenia spotrebnej dane 
z Luxemburska do USA. Vyhotoví sa e-AD s administratívnym referenčným kódom (ARC)  
č. 16LUXXXXXXXXXXXXXXXXX, ktorý sa týka prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime 
pozastavenia spotrebnej dane z daňového skladu na colný úrad výstupu/vývozu. 
 
Vo vývoznom colnom vyhlásení prevádzkovateľ skladu v Ú. P. 2/3 uvedie tieto informácie: C651 
16LUXXXXXXXXXXXXXXXXX 12.05.2016. 
 
 

C651 Elektronický administratívny dokument (e-AD) podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 684/2009  

 

 



Strana 38 

Skupina 3 – Strany 

3/2 Identifikačné číslo vývozcu 

Podrobnejšie usmernenia týkajúce sa vývozcu nájdete po kliknutí na tento odkaz: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_

definition_exporter_en.pdf 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_definition_exporter_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_definition_exporter_en.pdf
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3/20 Identifikačné číslo zástupcu 

Príklady prípadov zahŕňajúcich zastúpenie: 

Vývoz 

Tovar bol navrhnutý na dočasný vývoz v režime pasívny zušľachťovací styk. Spoločnosť A je vlastníkom 

tovaru a má právo rozhodnúť, že tovar sa má prepraviť na miesto určenia mimo colného územia Únie. 

Spoločnosť A je teda vývozcom. Držiteľom povolenia na pasívny zušľachťovací styk tovaru je však spoločnosť 

B. Táto spoločnosť vymenovala priameho zástupcu (colného zástupcu – spoločnosť C). 

Podľa článku 269 ods. 3 CKÚ sa colné vyhlásenie, ktorým sa dočasne vyvážaný tovar navrhuje do režimu 

pasívny zušľachťovací styk, musí podať v súlade s pravidlami vývozu. Colné ustanovenia nevyžadujú, aby 

držiteľ povolenia na použitie režimu pasívny zušľachťovací styk a vývozca dočasne vyvážaného tovaru bola 

tá istá osoba. Colné vyhlásenie na dočasný vývoz tovaru v režime pasívny zušľachťovací styk však podľa 

článku 170 ods. 1 druhého pododseku CKÚ môže podať len držiteľ povolenia alebo osoba konajúca na jeho 

účet. 

V Ú. P. 3/2 Identifikačné číslo vývozcu sa uvedie číslo EORI vývozcu – spoločnosti A, keďže táto má právo 

rozhodnúť, že tovar sa má prepraviť na miesto určenia mimo colného územia Únie (článok 1 ods. 19 CKÚ-

DA). Číslo EORI colného zástupcu, ktorý zastupuje držiteľa povolenia – spoločnosť C, sa uvedie v Ú. P. 3/20 

Identifikačné číslo zástupcu, keďže držiteľ povolenia ho vymenoval, aby konal v jeho mene a na jeho účet 

(článok 19 CKÚ). Držiteľ povolenia na pasívny zušľachťovací styk – spoločnosť B – bude vystupovať ako 

deklarant a jeho číslo EORI sa uvedie v Ú. P. 3/18 Identifikačné číslo deklaranta. 

Dovoz 

a) Umiestnenie tovaru do colného režimu konečné použitie podlieha povoleniu. Vyhlásenie musí podať 

držiteľ povolenia alebo musí byť podané na jeho účet (článok 170 ods. 1 druhý pododsek CKÚ). 

Držiteľ povolenia vymenoval colného zástupcu za svojho priameho zástupcu. 

Držiteľ povolenia na konečné použitie – spoločnosť B – bude vystupovať ako deklarant a jeho číslo 

EORI sa uvedie v Ú. P. 3/18 Identifikačné číslo deklaranta. 

Číslo EORI priameho zástupcu, ktorý vyplní colné vyhlásenie, sa uvedie v Ú. P. 3/20 Identifikačné 

číslo zástupcu. Ako osoba iná ako dlžník môže táto osoba zaplatiť aj dovozné clo namiesto dlžníka 

(článok 77 ods. 3 CKÚ). 

V tomto prípade by sa v Ú. P. 3/21 Kód statusu zástupcu mal uviesť kód 2, ktorým sa určí status 

zástupcu. 

b) Dovozca vymenoval colného zástupcu, aby konal ako nepriamy zástupca pri konaní o prepustení 

dovezeného tovaru do voľného obehu. 

Číslo EORI dovozcu treba uviesť v Ú. P. 3/16. Číslo EORI colného zástupcu treba uviesť v Ú. P. 3/20 

a v Ú. P. 3/21 treba uviesť kód 3. 

Keďže colný agent je vzhľadom na nepriame zastupovanie zároveň aj deklarantom, jeho číslo EORI 

sa uvedie aj v Ú. P. 3/18.



Strana 40 

3/40 Identifikačné číslo dodatočných daňových referenčných dokladov 

Ak po dovoze nasleduje dodanie tovaru do iného členského štátu v rámci Spoločenstva, pri dovoze sa 

neplatí DPH a táto DPH bude splatná v členskom štáte konečného určenia. 

Ak sa plánuje využiť tento režim, deklarant musí v dovoznom vyhlásení poskytnúť informácie o dovozcovi 

a zákazníkovi v inom členskom štáte. 

Na deklarovanie dovozcu treba použiť kód FR1 a následne IČ DPH dovozcu. Ak je dovozca zastúpený 

daňovým zástupcom v členskom štáte, kde sa podáva colné vyhlásenie, použije sa kód FR3 a následne sa 

uvedie IČ DPH daňového zástupcu. Deklarovanie dovozcu a daňového zástupcu sa navzájom vylučujú. To 

znamená, že daňový zástupca sa musí deklarovať len vtedy, keď dovozca skutočne má zastúpenie, 

a v takom prípade nemôže byť deklarovaný dovozca. 

Na deklarovanie zákazníka v členskom štáte určenia treba použiť kód FR2, za ktorým sa uvedie IČ DPH 

zákazníka v členskom štáte určenia. 

V prípadoch trojstrannej dodávky, kde sa tovar predáva sprostredkujúcemu zákazníkovi, ktorý ale nie je 

príjemcom tovaru v mieste konečného určenia, sa v dovoznom vyhlásení musí uviesť IČ DPH zákazníka 

dovozcu s kódom FR2 v čase dovozu, a nie IČ DPH konečného príjemcu v členskom štáte, kde preprava 

končí. 

 

 

 

Príklad: 

Tovar sa dováža (navrhuje sa na prepustenie do voľného obehu s kódom režimu 42) do Belgicka 

a prepravuje sa priamo konečnému zákazníkovi v Španielsku. Dovozca A však tovar dodáva (t. j. fakturuje) 

spoločnosti B v Nemecku, ktorá ho následne dodá (t. j. fakturuje) spoločnosti C v Španielsku. Prvá dodávka 

od spoločnosti A pre spoločnosť B sa uskutoční v Belgicku, je však oslobodená od DPH ako dodanie v rámci 

Spoločenstva. Spoločnosť A deklaruje toto dodanie v rámci Spoločenstva vo svojom priznaní k DPH 

v Belgicku a vo svojom mesačnom súhrnom výkaze, ktorý sa má predložiť v Belgicku, pričom uvedie IČ DPH 

svojho klienta B (spoločnosť v Nemecku). Spoločnosť B musí vo svojom priznaní k DPH deklarovať transakciu 

ako nadobudnutie v rámci Spoločenstva. Následne spoločnosť B uskutoční dodanie v rámci Spoločenstva 

spoločnosti C, pričom túto skutočnosť uvedie vo svojom mesačnom súhrnom výkaze podávanom 

v Nemecku, kde uvedie IČ DPH spoločnosti C v Španielsku s osobitným kódom T, ktorý znamená, že ide 

o zjednodušenie trojstranných operácií. IČ DPH, ktoré sa musia uviesť v dovoznom vyhlásení, sú IČ DPH 

dovozcu A (pred jeho IČ DPH sa uvedie kód FR1) alebo jeho daňového zástupcu (pred jeho IČ DPH sa uvedie 

kód FR3) a spoločnosti B v Nemecku (pred jej IČ DPH sa uvedie kód FR2). 

Každá z týchto strán (dovozca, zákazník a daňový zástupca) sa môže deklarovať len raz pre jednu tovarovú 

položku dovozného vyhlásenia. Ak sú časti zásielky určené pre rôznych zákazníkov v iných členských 

štátoch, mali by sa deklarovať pod rozdielnymi tovarovými položkami. 

Ako dôkaz toho, že dovezený tovar je určený na prepravu alebo odoslanie z členského štátu dovozu do 

iného členského štátu, by sa mal v Ú. P. 2/3 „Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné 

údaje“ uviesť kód TARIC Y044, za ktorým sa uvedie referenčné číslo zmluvy o preprave. 
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Skupina 4 – Informácie o určovaní colnej hodnoty/dane 

4/1 Dodacie podmienky 

Dodacie podmienky sú súčasťou zmluvných dohôd medzi predávajúcim a kupujúcim. V zásade majú strany 

voľnosť v tom, aby sa dohodli na ľubovoľných podmienkach potrebných na účely naplnenia svojich 

obchodných záujmov. 

Dodacie podmienky sa musia deklarovať v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu, aby bolo 

možné správne určiť colnú hodnotu dovážaného tovaru, ktorá sa ďalej stáva základom pre určenie 

štatistickej hodnoty na výpočet DPH. V súvislosti s vývoznými operáciami sa dodacie podmienky musia 

uviesť s cieľom určiť základ dane a štatistickú hodnotu tovaru, ktorý sa má vyviezť. 

Strany v medzinárodnom obchode vo svojich zmluvných dohodách zvyčajne vychádzajú z podmienok 

Incoterms. Ide o medzinárodné podmienky predaja uverejnené Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC). 

Ôsme vydanie (Incoterms 20101) je platné od 1. januára 2011. 

V zozname kódov pre Ú. P. 4/1 v prílohe B k CKÚ-VA sa uvádza 11 kódov umožňujúcich deklarovanie 

dodacích podmienok vychádzajúcich z podmienok Incoterms 2010. 

V súlade so zásadou, že obchodníci si môžu v zmluvách slobodne zvoliť zmluvné podmienky, môžu tiež 

naďalej používať predošlé vydania podmienok Incoterms. S cieľom uľahčiť vypĺňanie colných vyhlásení pre 

obchodníkov, ktorí v zmluvách vychádzajú z podmienok Incoterms 2000, sa v zozname kódov pre Ú. P. 4/1 

v prílohe B k CKÚ-VA ponechali kódy DAF, DDU, DES, DEQ. 

Ak sa na dodacie podmienky dohodnuté medzi stranami nevzťahuje žiaden z týchto 15 kódov, použije sa 

kód XXX. Po uvedení kódu XXX by sa mal uviesť slovný opis dodacích podmienok podľa zmluvy, ktorý sa 

uvedie v druhom pododdiele Ú. P. 4/1. 

DAF – S dodaním na hranicu 

„S dodaním na hranicu“ znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď je tovar daný k dispozícii 

kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku nevyložený, preclený na vývoz, ale nepreclený na 

dovoz v dohodnutom bode a mieste na hranici, ale pred colnou hranicou susediacej krajiny. Pojem hranica 

sa pritom môže použiť pre akúkoľvek hranicu vrátane hranice krajiny vývozu. 

EXW –Zo závodu 

„Zo závodu“ znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu 

v priestoroch predávajúceho alebo na inom dohodnutom mieste (t. j. továreň, sklad a podobne). 

FCA – Vyplatené dopravcovi 

„Vyplatené dopravcovi“ znamená, že predávajúci dodá dopravcovi alebo inej osobe určenej kupujúcim 

v priestoroch predávajúceho alebo na inom dohodnutom mieste. 

CPT – Preprava platená do 

„Preprava platená do“ znamená, že predávajúci dodá dopravcovi alebo inej osobe určenej predávajúcim na 

dohodnutom mieste (ak si strany takéto miesto dohodli) a že predávajúci musí uzatvoriť zmluvu 

                                                           
1
 Zdroj: Medzinárodná obchodná komora: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-

2010/the-incoterms-rules/. 



Strana 43 

s prepravcom a zaplatiť príslušné náklady na prepravu potrebnú na prepravenie tovaru na dohodnuté 

miesto určenia. 

CIP – Preprava a poistenie platené do 

„Preprava a poistenie platené do“ znamená, že predávajúci dodá tovar dopravcovi alebo inej osobe určenej 

predávajúcim na dohodnutom mieste (ak si strany takéto miesto dohodli) a že predávajúci musí uzatvoriť 

zmluvu s prepravcom a zaplatiť príslušné náklady na prepravu potrebnú na prepravenie tovaru na 

dohodnuté miesto určenia. 

Predajca musí uzatvoriť poistenie len na minimálne krytie. Ak by si kupujúci želal vyššiu poistnú ochranu, 

bude sa musieť na tom výslovne dohodnúť s predávajúcim alebo si sám zariadiť ďalšie poistenie. 

DAT – S dodaním na terminál 

„S dodaním na terminál“ znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď sa vyloží z prichádzajúceho 

dopravného prostriedku a dá sa k dispozícii kupujúcemu v dohodnutom prístave alebo na dohodnutom 

mieste určenia. Pojmom terminál sa označuje akékoľvek miesto, kryté alebo nekryté, ako napríklad 

nábrežie, sklad, kontajnerová lodenica alebo cestný, železničný alebo letecký nákladný terminál. 

DAP – S dodaním na miesto 

„S dodaním na miesto“ znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď je tovar daný k dispozícii 

kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravený na vyloženie na dohodnutom mieste 

určenia. 

DDP – S dodaním clo platené 

„S dodaním clo platené“ znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď je tovar daný k dispozícii 

kupujúcemu, preclený na dovoz na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravený na vyloženie na 

dohodnutom mieste určenia. Predávajúci znáša všetky náklady na prepravu tovaru na miesto určenia a má 

povinnosť precliť tovar nielen na vývoz, ale aj na dovoz, zaplatiť clo pri vývoze aj dovoze a vykonať všetky 

colné formality. 

DDU – S dodaním clo neplatené 

„S dodaním clo neplatené“ znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu nepreclený na dovoz 

a nevyložený z prichádzajúceho dopravného prostriedku na dohodnutom mieste určenia. Predávajúci musí 

znášať náklady súvisiace s prepravou tovaru na toto miesto okrem „colných nákladov“ (vrátane colných 

formalít a zaplatenia formalít, ciel, daní a iných poplatkov) na dovoz do krajiny určenia. Tieto „colné 

náklady“, ako aj iné náklady a riziká spôsobené nepreclením tovaru na dovoz načas znáša kupujúci. 

FAS – Vyplatené k boku lode 

„Vyplatené k boku lode“ znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď ho umiestni k boku lode (napr. 

na nábrežie alebo vlečný čln) určenej kupujúcim v dohodnutom prístave nakládky. Od daného momentu 

znáša všetky náklady kupujúci. 

FOB – Vyplatené na loď 

Podmienka „Vyplatené na loď“ sa používa len v námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave a znamená, 

že predávajúci dodá tovar na palubu plavidla určeného kupujúcim v dohodnutom prístave nakládky. 
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CRF – Náklady a prepravné 

Podmienka „Náklady a prepravné“ sa používa len v námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave 

a znamená, že predávajúci dodá tovar na palubu plavidla alebo zaobstará tovar už takto dodaný. Predajca 

musí uzatvoriť zmluvu na dopravu a zaplatiť náklady a prepravné na prepravenie tovaru do dohodnutého 

prístavu určenia. 

CIF – Náklady, poistenie a prepravné 

Podmienka „Náklady, poistenie a prepravné“ sa používa len v námornej alebo vnútrozemskej vodnej 

doprave a znamená, že predávajúci dodá tovar na palubu plavidla alebo zaobstará tovar už takto dodaný. 

Predajca musí uzatvoriť zmluvu na dopravu a zaplatiť náklady a prepravné na prepravenie tovaru do 

dohodnutého prístavu určenia. 

DES – S dodaním z lode 

Podmienka „S dodaním z lode“ sa používa len v námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave a znamená, 

že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď ho dá k dispozícii kupujúcemu na palube lode nepreclený na dovoz 

v dohodnutom prístave určenia. Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká súvisiace s prepravou 

tovaru do dohodnutého prístavu určenia pred vyložením. 

DEQ – S dodaním z nábrežia 

Podmienka „S dodaním z nábrežia“ sa používa len v námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave 

a znamená, že predávajúci dodá tovar vo chvíli, keď ho dá k dispozícii kupujúcemu nepreclený na dovoz na 

nábreží (prístavnej hrádzi) v dohodnutom prístave určenia. Predávajúci musí znášať náklady a riziká 

súvisiace s prepravou tovaru do dohodnutého prístavu určenia a s vyložením tovaru na nábrežie (prístavnú 

hrádzu). Podmienka DEQ od kupujúceho vyžaduje, aby preclil tovar na dovoz a zaplatil všetky formality, clá, 

dane a iné poplatky pri dovoze. 
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4/2 Spôsob platby prepravného 

Príklady: 

1. Súkromná osoba z EÚ mesačne posiela druhej súkromnej osobe v USA balíky s rôznym tovarom 

na súkromné použitie. Balíky sa posielajú ako expresné zásielky a prepravné platí expresnému 

kuriérovi inkasom z peňažného účtu osoba v EÚ (na základe proforma faktúry, ktorú jej kuriér 

pošle pred prevzatím balíka na prepravu). 

V predbežnom colnom vyhlásení o výstupe – expresné zásielky – prepravná spoločnosť (expresný 

kuriér) uvedie v Ú. P. 4/2 kód „D“. 

 

2. Súkromná osoba posiela ručne robené výrobky mimo EÚ na základe týždenných objednávok na 

rovnaké množstvo tovaru. Táto osoba posiela balíky stále tou istou prepravnou spoločnosťou 

každý týždeň za rovnaké prepravné. Na základe dohody s prepravnou spoločnosťou sa prepravné 

platí trvalým príkazom na úhradu (pravidelná platba v pevnej výške z účtu). 

 

V predbežnom colnom vyhlásení o výstupe – expresné zásielky – prepravná spoločnosť uvedie 

v Ú. P. 4/2 kód „D“.  
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4/3 Výpočet daní – Druh dane 

 

A00 Clo  Tento typ dane sa uplatňuje pri dovoze.  

A30 Konečné 

antidumpingové clo  

Antidumpingové clá sa môžu uložiť v prípade, že je cena tovaru 

dumpingová, t. j. vývozná cena, za ktorú sa výrobok predáva na trhu Únie, 

sa považuje za nižšiu ako cena na domácom trhu výrobcu. 

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm 

A35 Predbežné 

antidumpingové clo  

Predbežné antidumpingové clá sa môžu zmeniť na konečné 

antidumpingové clá alebo sa môžu zrušiť. Podrobnosti nájdete na 

webovom sídle TARIC. Zoznam prípadov je dostupný na webovej stránke: 

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm 

A40 Konečné vyrovnávacie 

clo 

Vyrovnávacie clá možno uložiť na spätné vyrovnanie vývozných subvencií. 

Podrobnosti nájdete na webovom sídle TARIC. Zoznam prípadov je 

dostupný na webovej stránke: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-

markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/  

A45 Predbežné 

vyrovnávacie clo 

Predbežné vyrovnávacie clá sa môžu zmeniť na konečné vyrovnávacie clá 

alebo sa môžu zrušiť. Podrobnosti nájdete na webovom sídle TARIC. 

Zoznam prípadov je dostupný na webovej stránke: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-

defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/  

B00 DPH  Daň z pridanej hodnoty vyberaná v súlade so smernicou Rady 

2006/112/ES.  

C00 Vývozné dane  Tento typ dane sa uplatňuje pri vývoze.  

E00 Clo vybrané na účet 

iných krajín  

Clo vybrané na účet San Marína a Andorry 

 

Pozri príklady pri Ú. P. 4/8. 

4/4 Výpočet daní – základ dane 

Pozri príklady pri Ú. P. 4/8. 

4/5 Výpočet daní – sadzba dane 

Pozri príklady pri Ú. P. 4/8. 

4/6 Výpočet daní – splatná suma dane 

Pozri príklady pri Ú. P. 4/8. 

4/7 Výpočet daní – spolu 

Pozri príklady pri Ú. P. 4/8.

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/
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4/8 Výpočet daní – spôsob platby 

Príklady uvedené ďalej sa týkajú údajových prvkov 4/3 až 4/8 súvisiacich s výpočtom daní a vychádza 

sa pri nich z predpokladu, že Ú. P. 4/3 – 4/8 sú vyplnené, bez ohľadu na ich povinný alebo nepovinný 

charakter. Sadzby DPH sa uvádzajú len ako príklad, pretože v členských štátoch sa líšia. 

V prípade vývozného colného vyhlásenia v súlade s článkom 81 ods. 1 a 2 CKÚ vzniká colný dlh pri 

vývoze prepustením tovaru, na ktorý sa vzťahuje vývozné clo, do colného režimu vývoz alebo 

pasívny zušľachťovací styk. Colný dlh vzniká v okamihu prijatia colného vyhlásenia. 

V súčasnosti sa neuplatňujú žiadne vývozné clá. 

Príklady: 

 

 1. Dovoz šperkov z Číny 

 Kód TARIC – 7117 90 00 00 

 Colná hodnota – 3 000 EUR (CIF Konstanca) a platba cla v hotovosti (A) a odklad platby DPH (G). 

 

DRUH DANE ZÁKLAD DANE SADZBA DANE SPLATNÁ SUMA 

DANE 

SPÔSOB PLATBY 

A00 3 000 4 % 120 A 

B00 3 120 20 % 624 G 

  SPOLU 120  

 

2. Dovoz poštových známok z USA 

Kód TARIC – 4907 00 10 00 

Zaplatená cena – 15 954,00 EUR (EXW USA), náklady na prepravu do miesta vstupu do EÚ – 

850,00 EUR, platba cla inkasom z peňažného účtu zástupcu (D) a platba DPH v hotovosti (A). 

Tento príklad sa týka situácie, kde neexistujú žiadne zdaniteľné prepravné a poistné poplatky. 

Colná hodnota – 15 954,00 EUR (zaplatená cena) + 850,00 EUR (náklady na prepravu do miesta 

vstupu do EÚ) – 16 804,00 EUR. 

DRUH DANE ZÁKLAD DANE SADZBA DANE SPLATNÁ SUMA 

DANE 

SPÔSOB PLATBY 

A00 16 804,00 0 % 0 D 

B00 16 804,00 20 % 3 361,00 A 

  SPOLU 3 361,00  
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3. Dovoz sušienok z USA 

Kód TARIC – 1 905 90 45 00 

Výpočet cla pre tretie krajiny s EA a ADFM na základe viac ako jednej mernej jednotky 

 

 
 

Clo pre tretiu krajinu (USA) – 9 % + EA(1) MAX. 20,7 % + ADFM(1) 

 

Doplnkový kód – 7306 (Meursing) – EA – 65,46 EUR/100 kg 

      – ADFM – 4,16 EUR/100 kg 

 

Colné vyhlásenie:  

  Ú. P. 6/1 Čistá hmotnosť = 10 000 kg = 100 DTN (1 DTN – 100 kg v kodifikácii TARIC) 

  Ú. P. 4/4 Colná hodnota = 15 000,00 EUR 

 Hodnota DPH = 15 000,00 EUR (colná hodnota) + 3 105,00 EUR (dovozné clo) + 

416,00 EUR (dovozné clo) = 18 521,00 EUR 

  V tomto prípade je sadzba DPH 9 %. 

 

 

Ú. P. 4/3 

DRUH 

DANE 

Ú. P. 4/4 ZÁKLAD DANE 

Kód mernej 

jednotky 

Ú. P. 4/5  

SADZBA 

DANE 

Ú. P. 4/6 

SPLATNÁ 

SUMA DANE 

Ú. P. 4/3 

DOPLNKOVÉ CLO 

Ú. P. 4/8 

SPÔSOB PLATBY 

A00 (colná 

hodnota – 

EUR) 

15 000,00 20,7 % 3 105,00  

P 

A00 DTN 100,00 4,16 416,00 ADFM1 P 

   Spolu A00 3 521,00   

B00 EUR 18 521,00 9 % 1 666,89  P 

   Ú. P. 4/7 

Spolu (EUR) 5 187,89  

P 

 

 

V jednom colnom vyhlásení môžu byť v závislosti od uplatňovaných vnútroštátnych riešení rôzne spôsoby 

platby. 

 

4. Výpočet cla pre tretie krajiny na základe viac ako jednej mernej jednotky 

 

Ú. P. 6/15 

Kód TARIC 
Ú. P. 6/8 – Opis tovaru 

2208  Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým 

titrom menej ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové 

nápoje 

– 2208 90  Ostatné 

– – 2208 90 91  Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým 

                                                           
1
 Doplnkové clo na múku. 
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titrom menej ako 80 % vol, v nádobách s objemom 

– – – 2208 90 91  2 litre alebo menej 

– – – – 2208 90 91 10  Tovar získaný z poľnohospodárskych výrobkov uvedených 

v prílohe I k Zmluve o EHS  

Ú. P. 6/2 – Doplnková merná jednotka – l alk. 100 % (LPA) 

   – HLT 

Liter čistého (100 %) alkoholu (l alk. 100 % (LPA)) = 1 000*50 % = 500 

Hektoliter (HLT) = liter / 100 = 1 000 / 100 = 10 

Clo pre tretie krajiny: 1 EUR/% vol/hl + 6,40 EUR/hl 

% vol = 50 % 

% vol/hl (ASV X) = 50 * 10 = 500 

Vnútroštátne spotrebné dane: 750,00 EUR/% vol/hl 

 

 

Colné vyhlásenie:  

  Ú. P. 6/1 Čistá hmotnosť = 1 000 kg 

  Ú. P. 6/2 Doplnková merná jednotka: 

– l alk. 100 % (LPA) – 500 

    HLT – 10 

   

  Ú. P. 4/3 Druh dane: 020 – kód vnútroštátnej spotrebnej dane   

  Ú. P. 4/4 Základ dane: 

 Colná hodnota = 10 000,00 EUR 

    Základ vnútroštátnej spotrebnej dane 

    Hodnota DPH = colná hodnota + dovozné clá + vnútroštátna spotrebná daň 

 

   

   

E.4/3 

DRUH 

DANE 

Ú. P. 4/4 ZÁKLAD DANE 

Kód mernej 

jednotky 

SADZBA DANE SPLATNÁ SUMA DANE 
Ú. P. 4/8 SPÔSOB 

PLATBY 

A00 % vol/hl 500,00 1,00 EUR 500,00 P 

A00 hl 10 6,40 EUR 64,00 P 

   Spolu A00 564,00 EUR  

020  5 750,00 (EUR) 3 750,00  P 

B00  14 314,00 20 % 2 863,00  

 

 

 

Ú. P. 4/7 

Spolu (EUR) 7 177,00 P 

 

 

 

V závislosti od uplatnených vnútroštátnych riešení sa môžu v tom istom vyhlásení uvádzať rôzne spôsoby 

platby. 
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4/9 Pripočítateľné a nezapočítateľné položky 

Príklady: 

a) Tovar umiestnený do colného režimu voľný obeh v Rumunsku (colný úrad Konstanca) 

– dodacie podmienky EXW Peking (Čína), 

– miesto určenia: prístav Konstanca, 

– cena tovaru: 1 100 EUR, 

– dopravné náklady, poplatky za nakladanie a manipuláciu a poistné náklady do prístavu 

Konstanca: 500 EUR, 

 

V Ú. P. 4/9 sa uvedie informácia „AK – 500 EUR“. 

 

b)    fakturovaná suma CIP Bukurešť: 3 740,00 EUR, 

– krajina vývozu: USA, miesto vstupu do EÚ: prístav Hamburg, 

– dopravné náklady z Hamburgu do Bukurešti: 300 EUR, 

 

V Ú. P. 4/9 sa uvedie informácia „BA – 300,00 EUR“. 
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4/13 Indikátory určovania colnej hodnoty 

Indikátory určovania colnej hodnoty by sa mali deklarovať s ohľadom na zmluvné podmienky transakcie. 

Príklady: 

a) V prípade tovaru, pri ktorom existuje vzťah medzi stranami a pri ktorom predaj alebo cena 

podliehajú istým podmienkam alebo faktorom v súlade s článkom 70 ods. 3 písm. b) kódexu, ale 

nevzťahuje sa naň žiadna z ostatných situácií vymedzených v rámci 2. a 4. číslice, by sa použila 

kombinácia kódov 1010. 

1. číslica 1 spojenie medzi stranami, bez ohľadu na to, či je cena ovplyvnená alebo nie 

2. číslica 0 žiadne obmedzenia týkajúce sa nakladania s tovarom alebo jeho používania kupujúcim 

v súlade s článkom 70 ods. 3 písm. a) kódexu 

3. číslica 1 na predaj alebo cenu sa vzťahujú určité podmienky alebo protiplnenie v súlade 

s článkom 70 ods. 3 písm. b) kódexu 

4. číslica 0 na predaj sa nevzťahuje dohoda, podľa ktorej časť výnosu z akéhokoľvek ďalšieho 
predaja, nakladania alebo použitia priamo alebo nepriamo pripadá predávajúcemu 

b) V prípade tovaru, pri ktorom existujú obmedzenia týkajúce sa nakladania s tovarom alebo jeho 

používania kupujúcim v súlade s článkom 70 ods. 3 písm. a) kódexu, ale nevzťahuje sa naň žiadna 

z ostatných situácií vymedzených v rámci 1., 3. a 4. číslice, by sa použila kombinácia kódov „0100“. 

1. číslica 0 žiadne spojenie medzi stranami, bez ohľadu na to, či je cena ovplyvnená alebo nie 

2. číslica 1 obmedzenia týkajúce sa nakladania s tovarom alebo jeho používania kupujúcim v súlade 

s článkom 70 ods. 3 písm. a) kódexu 

3. číslica 0 na predaj alebo cenu sa nevzťahujú žiadne podmienky ani protiplnenie v súlade 

s článkom 70 ods. 3 písm. b) kódexu 

4. číslica 0 na predaj sa nevzťahuje dohoda, podľa ktorej časť výnosu z akéhokoľvek ďalšieho 
predaja, nakladania alebo použitia priamo alebo nepriamo pripadá predávajúcemu 

c) V prípade tovaru, pri ktorom existuje vzťah medzi stranami, ale nevzťahuje sa naň žiadna 

z ostatných situácií vymedzených v rámci 2., 3. a 4. číslice, by sa použila kombinácia kódov „1000“. 

1. číslica 1 spojenie medzi stranami, bez ohľadu na to, či je cena ovplyvnená alebo nie 

2. číslica 0 žiadne obmedzenia týkajúce sa nakladania s tovarom alebo jeho používania kupujúcim 

v súlade s článkom 70 ods. 3 písm. a) kódexu 

3. číslica 0 na predaj alebo cenu sa nevzťahujú žiadne podmienky ani protiplnenie v súlade 

s článkom 70 ods. 3 písm. b) kódexu 

4. číslica 0 na predaj sa nevzťahuje dohoda, podľa ktorej časť výnosu z akéhokoľvek ďalšieho 
predaja, nakladania alebo použitia priamo alebo nepriamo pripadá predávajúcemu 
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4/14 Cena/suma za položku 

Cena za položku bude súčasťou fakturovanej ceny, ktorá sa týka príslušnej položky. 

Ak sa použije Ú. P. 4/11, bude predstavovať tú časť fakturovanej ceny, ktorá sa týka danej položky podľa 

dodacích podmienok. 

Súčet súm všetkých položiek vyplnených pri Ú. P. 4/14 v colnom vyhlásení sa musí rovnať celkovej sume 

vyplnenej pri Ú. P. 4/11. 

Cena za položku sa uvádza v mene uvedenej v Ú. P. 4/10 a môže mať dve desatinné miesta. 

V prípade, že sa Ú. P. 4/11 nepoužije, uplatňuje sa rovnaká metóda vypĺňania Ú. P. 4/14. 
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4/16 Metóda určovania colnej hodnoty 

 

V závislosti od metódy použitej na určenie colnej hodnoty tovaru sa musí uviesť príslušný kód, a to takto: 

1 – prevodná hodnota dovezeného tovaru. Na určenie colnej hodnoty podľa ustanovení článku 70 CKÚ sa 

musí zistiť, či strany transakcie možno vnímať ako kupujúceho a predávajúceho, a teda či transakcia 

predstavuje predaj z právneho, ako aj obchodného hľadiska. 

Podľa článku 74 CKÚ, ak colnú hodnotu tovaru nemožno určiť podľa článku 70, určuje sa postupne od 

písmena a) po d) odseku 2, a to podľa prvého písmena, podľa ktorého môže byť colná hodnota tovaru 

určená. 

2 – prevodná hodnota rovnakého tovaru predávaného na vývoz na colné územie Únie a vyvezeného 

v rovnakom alebo približne rovnakom čase ako tovar, pri ktorom sa určuje colná hodnota. 

3 – prevodná hodnota podobného tovaru predávaného na vývoz na colné územie Únie a vyvezeného 

v rovnakom alebo približne rovnakom čase ako tovar, pri ktorom sa určuje colná hodnota. 

4 – hodnota založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný tovar 

predáva na colnom území Únie v najväčšom úhrnnom množstve osobám, ktoré nie sú v spojení 

s predávajúcim. 

5 – vypočítaná hodnota tovaru (všetky náklady týkajúce sa výroby dovážaného tovaru, suma určená na zisk 

a všeobecné výdavky a náklady na dopravu vrátane poplatkov za nakladanie a manipuláciu a poistného, 

ktoré vzniknú až do miesta vstupu tovaru na colné územie Únie). 

6 – ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa metód opísaných vyššie, určuje sa na základe údajov dostupných 

na colnom území Únie s použitím primeraných prostriedkov zlučiteľných so zásadami a všeobecnými 

ustanoveniami týkajúcimi sa určovania colnej hodnoty. (Prispôsobenie metód 1 až 5 nezvyčajným 

okolnostiam. Príklady: bezplatný tovar, použitý tovar, prenajatý tovar, tovar získaný na lízing.) 
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4/17 Preferencia 

Tento Ú. P. obsahuje informácie o sadzobnom zaobchádzaní s tovarom, aj keď sa nepožiada o preferenčné 

zaobchádzanie. 

„Sadzobné zaobchádzanie“ zahŕňa nielen preferencie v užšom význame (napr. znížené sadzby dovozného 

cla v rámci VSP alebo iných dohôd s krajinami AKT), ale aj rôzne iné opatrenia, ktoré majú vplyv na clá, 

napríklad „colné kvóty“ a „pozastavenia“. 

Na účely tohto Ú. P. pojem „preferencia“ zahŕňa aj uplatňovanie bežnej sadzby cla pre tretie krajiny 

a neuloženie ciel na základe dohôd o colnej únii. 

Z dôvodov súvisiacich s účinnosťou právnych predpisov nie je možné vypracovať komplexne platný zoznam 

kódov, ktoré sa majú používať v tomto odseku. Preto sa používa „maticový prístup“: potrebný trojmiestny 

kód musí pozostávať z jednomiestneho kódu (ktorý reprezentuje všeobecné opatrenie), za ktorým 

nasleduje dvojmiestny kód (vyjadrujúci podrobnejšie členenie). Je potrebné uvedomiť si, že nie všetky 

kombinácie kódov v matici sú možné z právneho hľadiska, resp. nie všetky dávajú zmysel. 

Ďalej, keďže Ú. P. 4/17 je logicky prepojený s Ú. P. 6/14 – 6/17 (kód tovaru) a Ú. P. 5/15 Krajina pôvodu 

a Ú. P. 5/16 Krajina preferenčného pôvodu, vždy len určité tovary s pôvodom v určitých krajinách môžu 

spĺňať podmienky pre určité sadzobné zaobchádzanie. 

Pozn.: Všetky príklady sadzobných a nesadzobných opatrení uvedené v tomto usmernení podliehajú 

zmenám v súlade s budúcimi právnymi predpismi EÚ. Podrobnosti o kódoch tovarov a kódoch krajín pre 

ktorékoľvek konkrétne obdobie sú uvedené na webových stránkach TARIC GR TAXUD:    

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk&Taric=&MinCharFts=3&

EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-

7&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&StartPub=&SimDate=20160227&LastSelectedCode=&GoodsText

=&OrderNum=&Level=&Expand=false 

V súlade s platnými právnymi predpismi Únie a medzinárodnými dohodami uzatvorenými Úniou by mohlo 

ísť o tieto kódy: 

Kódy používané, ak sa neuplatňuje preferenčné zaobchádzanie 

Ú. P. 4/17 Sadzobné režimy, ktoré sa majú uplatniť Príklady 

100 Colné sadzby pre tretie krajiny erga omnes 

(bežné colné sadzby podľa článku 20 ods. 3 písm. c) Colného 

kódexu Spoločenstva) 

V týchto prípadoch sa o preferenčné clo nežiada alebo 

neexistuje. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

1507 10 90 00 

Kód krajiny: CA  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-7&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&StartPub=&SimDate=20160227&LastSelectedCode=&GoodsText=&OrderNum=&Level=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-7&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&StartPub=&SimDate=20160227&LastSelectedCode=&GoodsText=&OrderNum=&Level=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-7&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&StartPub=&SimDate=20160227&LastSelectedCode=&GoodsText=&OrderNum=&Level=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-7&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&StartPub=&SimDate=20160227&LastSelectedCode=&GoodsText=&OrderNum=&Level=&Expand=false
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110 Pozastavenie autonómneho cla erga omnes 

Dočasné pozastavenie autonómnych ciel sa poskytuje na 

určitý tovar poľnohospodárskeho, chemického, leteckého 

a mikroelektronického odvetvia. Väčšina je zahrnutá 

v každoročných nariadeniach (základné nariadenie 

o pozastavení autonómnych ciel je nariadenie č. 1387/2013, 

ktoré sa mení dvakrát ročne s cieľom pridať alebo vyňať 

výrobky z jeho prílohy). Iné sú uvedené v poznámkach pod 

čiarou k určitým číselným znakom KN a sú platné na neurčité 

obdobie. Bežné clo sa môže pozastaviť úplne (napr. kapitola 

27) alebo čiastočne (napr. 2905 44, 3201 20 00, 3824 60 atď.). 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

0811 90 95 30 

Kód krajiny: US 

118 Pozastavenie autonómneho cla erga omnes s osvedčením, 

ktoré potvrdzuje osobitný charakter výrobku 

V súčasnosti sa neuplatňuje. 

 

 

119 Pozastavenie autonómneho cla erga omnes na základe 

„osvedčenia o letovej spôsobilosti“ 

Právnym základom týchto pozastavení je nariadenie Rady (ES) 

č. 1147/2002 z 25. júna 2002, ktorým sa dočasne pozastavujú 

autonómne sadzby Spoločného colného sadzobníka na 

niektoré tovary dovážané s osvedčeniami o letovej 

spôsobilosti. 

Tieto pozastavenia sa udeľujú len na základe predloženia 

osvedčenia o letovej spôsobilosti. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

9025 80 40 10 

Kód krajiny: CA 

Pozri poznámku CD333. 

 

120 Nepreferenčné colné kvóty 

Patria sem colné kvóty WTO, autonómne colné kvóty, colné 

kvóty erga omnes a kvóty súvisiace s pôvodom. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

7202 49 10 20 

Kód krajiny: AU 

125 Nepreferenčné colné kvóty na základe osobitného 

osvedčenia 

Musí ísť o doklady, ktoré nie sú osvedčením o pôvode, napr. 

osvedčenie o rodokmeni, osvedčenie o ručnej výrobe alebo 

o ručnom tkaní. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

0206 29 91 39 

Kód krajiny: DZ 

Pozri poznámku CD156 alebo CD227. 

128 Colné kvóty erga omnes po pasívnom zušľachťovacieho styku 

 

Niektoré colné kvóty kódu 128 sa udeľujú len na základe 

právnych predpisov EÚ týkajúcich sa režimov zušľachťovania. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

5209 11 00 00 

Kód krajiny: Erga Omnes 

Pozri poznámku CD605. 
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150 Použitie pre číselné znaky KN na základe osobitných 

osvedčení 

Väčšina týchto prípadov a príslušné osvedčenia sú spomenuté 

v kombinovanej nomenklatúre (pozri úvodné ustanovenia). 

Ďalšie sú uvedené v poznámkach pod čiarou k príslušným 

číselným znakom KN, napr. 0202 30 50. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

0806 10 10 05 

Kód krajiny: CA 

Pozri poznámku CD376. 

 

Kódy používané pre Všeobecný systém preferencií (VSP) 

Ú. P. 4/17 

Sadzobné 

režimy, ktoré 

sa majú 

uplatniť 

Príklady 
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200 

 

Colná sadzba 

VSP bez 

podmienok 

alebo 

obmedzení 

Základným 

nariadením, 

ktorým sa 

uplatňuje 

systém 

všeobecných 

colných 

preferencií 

Únie, je 

nariadenie 

Rady (EÚ) 

č. 978/2012. 

Tým istým 

nariadením sa 

ustanovujú aj 

osobitné 

stimuly na 

udržateľný 

rozvoj a dobrú 

správu vecí 

verejných 

a udeľuje sa 

ďalšie zníženie 

colných sadzieb 

pre krajiny, 

ktoré 

dodržiavajú 

pravidlá týchto 

ustanovení 

(v súčasnosti 

ide o viaceré 

krajiny – 

Bolíviu, 

Moldavsko atď. 

Pozri 

Rozhodnutie 

Komisie 

2005/924/ES). 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

2930 90 99 10 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-

bin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang=EN&SimDate=20060303&YesNo=1&Indent=-

1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Taric=1507109000&Country=BH%2F0640&Day=03&Month=03&Year=20

06 

Kód krajiny: BO 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang=EN&SimDate=20060303&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Taric=1507109000&Country=BH/0640&Day=03&Month=03&Year=2006
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang=EN&SimDate=20060303&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Taric=1507109000&Country=BH/0640&Day=03&Month=03&Year=2006
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang=EN&SimDate=20060303&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Taric=1507109000&Country=BH/0640&Day=03&Month=03&Year=2006
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang=EN&SimDate=20060303&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Taric=1507109000&Country=BH/0640&Day=03&Month=03&Year=2006
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218 Pozastavenia 

VSP 

s osvedčením, 

ktoré 

potvrdzuje 

osobitný 

charakter 

výrobku 

V súčasnosti sa 

neuplatňuje. 

 

 

220 Colné kvóty 

VSP 

Niektoré colné 

kvóty v rámci 

kódu 220 sa 

udeľujú len na 

základe 

právnych 

predpisov EÚ 

o VSP. 

 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

8712 00 70 99 

Kód krajiny: KH 

Pozri poznámku CD982. 

225 Colné kvóty 

VSP na základe 

osobitného 

osvedčenia 

Musí ísť 

o doklady, 

ktoré nie sú 

osvedčením 

o pôvode, 

tlačivo A (alebo 

vyhlásenia na 

faktúre), napr. 

dovozná 

licencia. 

V súčasnosti sa 

neuplatňuje. 
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250 Použitie pre 

číselné znaky 

KN 

s osobitnými 

sadzbami VSP 

na základe 

osobitného 

osvedčenia 

V súčasnosti sa 

neuplatňuje. 

 

 

Kódy používané pre preferenčné dohody 

Ú. P. 4/17 Sadzobné režimy, ktoré sa majú uplatniť Príklady 

300 Preferenčná colná sadzba bez podmienok alebo obmedzení 

(vrátane stropov) 

Uplatnenie preferenčných colných sadzieb na základe príslušnej 

dohody. 

Uplatnenie colných stropov [napríklad nariadenie Rady (ES) 

č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných 

na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom 

spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom 

v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) 

a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98]. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

1507109000 

Kód krajiny: TR 

310 Preferenčné dohody: pozastavenia cla 

Príklad právneho základu pre tento druh pozastavenia cla: 

nariadenie Rady (ES) č. 1140/2004 z 21. júna 2004, ktorým sa 

pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka na 

niektoré výrobky rybného hospodárstva s pôvodom v Ceute 

a Melille. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

1604 16 00 00 

Kód krajiny: XC 

318 Preferenčné pozastavenia s osvedčením, ktoré potvrdzuje 

osobitný charakter výrobku 

V súčasnosti sa neuplatňuje. 

 

 

320 Preferenčné colné kvóty 

Preferenčné colné sadzby sú uplatniteľné len v rámci kvót. 

Možno ich spravovať na základe princípu „kto prv príde, ten prv 

berie“ alebo prostredníctvom licencií. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

0302 13 00 00 

Kód krajiny: NO  
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325 Preferenčné colné kvóty na základe osobitného osvedčenia 

Týmito osobitnými osvedčeniami musia byť dokumenty, ktoré 

nie sú sprievodným osvedčením EUR.1 (alebo vyhlásením na 

faktúre), napr. dovozná licencia. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

1701 12 90 00 

Kód krajiny: AL 

Pozri poznámku CD479. 

 

350 Použitie pre číselné znaky KN s osobitnými preferenčnými 

sadzbami na základe osobitného osvedčenia 

V súčasnosti sa neuplatňuje. 

 

 

Kódy používané na základe dohôd o colnej únii, ktoré uzatvorila Únia 

Ú. P. 4/17 Sadzobné režimy, ktoré sa majú uplatniť Príklady 

400 Clá na základe dohôd o colnej únii, ktoré uzatvorila Únia 

Tento kód sa používa, keď sa clá ukladajú v rámci dohôd o colnej 

únii s Andorrou, San Marínom a Tureckom. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

1517 10 10 00 

Kód krajiny: TR 

420 Kvóty na základe colnej únie 

Tento kód sa používa pre colné kvóty v súlade s ustanoveniami 

dohôd o colnej únii, napr. nariadenia Komisie (ES) č. 816/2007. 

 

Dátum: 19.5.2016 

Kód tovaru: 

1704 10 10 00 

Kód krajiny: TR 
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Kódy používané v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami 

 

500 Tento kód sa používa pri uplatnení preferencií v kontexte obchodu 

s osobitnými daňovými územiami (časť colného územia Únie, kde 

neplatia ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 

2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ani smernice 

Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme 

spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS – Mount Athos, 

Kanárske ostrovy, francúzske zámorské územia, Alandy 

a Normanské ostrovy). 
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4/19 Poštové poplatky 

Tento údajový prvok zodpovedá dopravným poplatkom plateným za poštovú zásielku a platí sa alebo sa 

účtuje odosielateľovi, pričom je potrebný na určenie colnej hodnoty poštovej zásielky. 

Poštové poplatky vyberané za tovar zasielaný poštou po miesto určenia sa zahŕňajú do colnej hodnoty 

tohto tovaru s výnimkou akýchkoľvek doplňujúcich poštových poplatkov vyberaných na colnom území Únie. 
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Skupina 5 – Dátumy/časy/lehoty/miesta/krajiny/regióny 

5/8 Kód krajiny určenia 

Vývoz 

Príklady: 

a) Rakúska spoločnosť predala tovar kupujúcemu so sídlom v USA. Podľa dopravných a tranzitných 

dokladov (nákladný list CMR a karnet TIR) by sa mal tovar dodať do priestorov nákladnej prepravnej 

spoločnosti situovanej v ruskom regióne Kaliningrad. V tomto prípade je krajinou určenia Rusko. 

 

b) Talianska spoločnosť predala tovar kupujúcemu so sídlom vo Švajčiarsku. Tovar sa prepravuje po 

železnici. Podľa nákladného listu CIM by sa mal tovar dodať do terminálu v Poľsku a odtiaľ by sa mal 

podľa predajnej zmluvy dodať cestnou dopravou do pobočiek švajčiarskej spoločnosti na Ukrajine. 

V tomto prípade je krajinou určenia Ukrajina. 

Tranzit 

Príklady: 

a) Tovar sa umiestňuje do spoločného tranzitného režimu v Belgicku. Podľa prepravného dokladu by 

sa tovar mal dodať do priestorov nákladnej prepravnej spoločnosti v Istanbule. V tomto prípade je 

krajinou určenia Turecko. 

 

b) Tovar sa umiestňuje do tranzitného režimu Únie v Taliansku a prepravuje sa železničnou dopravou. 

Podľa nákladného listu CIM by sa mal tovar dodať do terminálu v Poľsku na prekládku a odtiaľ by sa 

mal podľa predajnej zmluvy dodať cestnou prepravou do pobočiek talianskej spoločnosti na 

Ukrajine. V tomto prípade je krajinou určenia Ukrajina. 

 

c) Tovar sa umiestňuje do tranzitného režimu Únie v Taliansku a posiela sa cestnou prepravou do 

Holandska. Po prekládke sa tovar posiela pravidelnou námornou dopravou z Rotterdamu do 

Lisabonu. Podľa nákladného listu nákladného prepravcu by sa mal potom tovar dodať príjemcovi 

v Číne. V tomto prípade je krajinou určenia Čína. 
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Dovoz 

Príklady: 

Tovar dovážaný z Kanady sa prepúšťa do voľného obehu v Taliansku a priamo sa odosiela do Belgicka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovar vyvážaný z Ukrajiny je prepustený do režimu konečné použitie v Maďarsku po tom, čo bol najprv 

umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie v Slovinsku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovar odosielaný z Kazachstanu sa prepúšťa do colného režimu aktívny zušľachťovací styk na Slovensku. 

Zušľachtenie tovaru sa uskutoční v Chorvátsku: 

 

 

 

 Vývoz z KZ Vstup v SK 

Aktívny zušľachťovací 
styk v HR 

Kódcolnéhorežimu:
5100 

Kód krajiny určenia: HR 

Vývoz z CA Vstup v IT 

Prepustenie do voľného 
obehu v IT 

Kódcolnéhorežimu:4200 
Kód krajiny určenia: BE 

Odoslanie do BE 

Vývoz z UA 
Vstup 
v SI 

Colné uskladnenie v SI 
Kódcolnéhorežimu:

7100 

Kód krajiny určenia: SI 

Konečnépoužitiev HU 
Kódcolnéhorežimu:

4471 
Kód krajiny určenia: 

HU 
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5/9 Kód regiónu určenia 

Príklady: 

Tovar dovážaný z Kanady sa prepúšťa do voľného obehu v Nemecku a priamo sa odosiela do nemeckej 

spolkovej republiky Bavorsko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovar vyvážaný z USA sa prepúšťa do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v Katalánsku, autonómnom 

spoločenstve Španielska, po dočasnom uskladnení v Holandsku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz z CA Vstup v DE 

Prepustenie do voľného 
obehu v DE  

Kódcolnéhorežimu:
4000 

Región určenia: 
Bavorsko 

Odoslanie do 

Bavorska v DE 

Vývoz 

z US 
Vstup  

v NL 

Dočasné 
uskladnenie 

v NL 
 

Aktívnyzušľachťovací
styk v ES 

Kódcolnéhorežimu:
5100 

Región určenia: 
Katalánsko 

Tranzit medzi NL 
a ES 
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5/12 Colný úrad výstupu 

 

Zoznam kódov colných úradov na colnom území EÚ je dostupný po kliknutí na tento odkaz: 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=sk 

Príklady: 

a) Tovar, na ktorý sa nevzťahuje spotrebná daň, sa vyváža z Belgicka cez Poľsko do Minsku 

(Bielorusko). Vývozné colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade Brusel (kód BE204000 – Brussel de 

Douanekantor, Belgicko) a tovar sa prepravuje po železnici. Po prepustení do colného režimu vývoz 

sa tovar prepravuje s nákladným listom CIM z Belgicka do Poľska, kde sa na poľskej východnej 

hranici na hraničnom priechode Malaszewicze/Terespol nákladný list CIM nahradí nákladným 

listom SMGS, ktorý sa použije po zvyšok cesty. Táto kombinácia dopravných dokladov sa však môže 

považovať za jednotnú zmluvu o preprave za predpokladu, že sa v nákladnom liste CIM uvedie, že 

miestom konečného určenia tovaru je Minsk. V takomto prípade by colným úradom výstupu bol 

colný úrad Brusel, kde sa tovar prevezme na dopravu do tretej krajiny v rámci jednotnej zmluvy 

o preprave. 

 

b) Tovar, ktorý nepodlieha spotrebnej dani, sa vyváža z Nemecka cez Poľsko, Litvu a Lotyšsko do 

Ruska. Vývozné colné vyhlásenie sa podáva na colnom úrade Hamburg (kód DE004605 – Zollamt 

Hamburg-Oberelbe, Nemecko) a tovar sa prepravuje kamiónom do terminálu v Rige (Lotyšsko). Na 

colnom úrade Riga (kód LV000210 – Rīgas Brīvostas MKP, Lotyšsko) sa na zvyšok cesty otvorí karnet 

TIR. Colným úradom výstupu by bol colný úrad Riga, keďže tento úrad je tiež colným úradom 

odoslania pre colný režim vonkajší tranzit Únie. 

 

c) Tovar, ktorý nepodlieha spotrebnej dani, sa vyváža z Litvy cez Belgicko a Luxembursko do USA. 

Vývozné colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade Vilnius (kód LTVA1000 – Vilniaus oro uosto 

postas, Litva) a tovar sa prepravuje expresnou kuriérskou službou: najprv letecky do Bruselu 

(Belgicko), potom kamiónom na letisko Luxemburg a napokon z letiska Luxemburg ďalším lietadlom 

do USA. Colným úradom výstupu by v tomto prípade bol colný úrad Vilnius. 

 

d) Tovar, ktorý nepodlieha spotrebnej dani, sa vyváža z Lotyšska cez Estónsko a Fínsko do Nórska. 

Vývozné colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade Riga (kód LV000512 – Jelgavas MKP, Lotyšsko) 

a tovar sa prepravuje kamiónom do terminálu v Tallinne (Estónsko). Na colnom úrade Tallinn (kód 

EE1110EE – Legaalse Kaubanduse kontroll, Estónsko) sa tovar umiestni do spoločného tranzitného 

režimu, ktorý bude platiť po zvyšok cesty. Colným úradom výstupu by v tomto prípade bol colný 

úrad Tallinn. 

 

e) Tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani, sa vyváža z Rakúska cez Nemecko, Poľsko a Litvu do 

Kazachstanu. Vývozné colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade Viedeň (kód AT100200 – Zollstelle 

Hafen Wien, Rakúsko) a tovar sa prepravuje kamiónom do terminálu vo Vilniuse (Litva). Vo Vilniuse 

sa tovar preloží z kamiónu na železničný vagón a opúšťa colné územie Únie cez colný úrad Vaidotai 

(kód LTVG1000 – Kenos geležinkelio postas, Litva). Colným úradom výstupu by v tomto prípade bol 

colný úrad Vaidotai. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=sk
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Tovar, ktorý nepodlieha spotrebnej dani, sa vyváža z Grécka cez Holandsko a Poľsko na Ukrajinu. Vývozné 

colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade Atény (kód GR001236 – Πatmοy, Grécko) a tovar sa prepravuje 

loďou v pravidelnej lodnej doprave do terminálu v Rotterdame (Holandsko). V Rotterdame sa tovar preloží 

a prepravuje sa kamiónom na Ukrajinu, pričom colné územie Únie opúšťa cez colný úrad Przemyśl (kód 

PL303040 – Zosin OC, Poľsko). Colným úradom výstupu by v tomto prípade bol colný úrad Przemyśl. 
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5/14 Kód krajiny odoslania/vývozu 

Vývoz 

Poznámky: 

A. V rámci bežného colného konania na účely vývozu vývozca splní vývozné formality (vrátane 

predloženia tovaru) na svojom miestne príslušnom colnom úrade. 

B.  Za istých podmienok sa v colných ustanoveniach umožňuje, aby vývozca nesplnil svoje vývozné 

formality (vrátane predloženia tovaru) na svojom miestne príslušnom colnom úrade, ale na inom colnom 

úrade, napríklad v mieste výstupu z colného územia Únie. 

Vývozca usadený v členskom štáte A sa preto môže rozhodnúť, že zabezpečí dopravu tovaru zo svojich 

priestorov na colný úrad v členskom štáte B, kde podá colné vyhlásenie. 

Údajový prvok teda slúži nielen na získanie informácií o členskom štáte, kde sa colné vyhlásenie podáva, ale 

predovšetkým na identifikáciu osobitných vývozných situácií, pri ktorých vyvážajúci obchodník/subjekt, 

ktorý je zmluvnou stranou vývoznej zmluvy, nemá žiadne hospodárske prepojenie (prevádzkareň a/alebo 

plnenie povinností DPH) s členským štátom, v ktorom sa podá colné vyhlásenie. 

C. V prípade spätného vývozu po režime aktívny zušľachťovací styk sa v tomto údajovom prvku majú 

získať príslušné informácie nie o tom, v ktorom členskom štáte sa splnili súvisiace formality, ale o tom, kde 

sa uskutočnila posledná spracovateľská operácia. 

Príklady: 

a) Trvalý vývoz tovaru z Fínska, kde je vývozca usadený, do Nórska cez Švédsko: tovar sa prepravuje 

z Fínska do Švédska kamiónom a trajektom a potom do Nórska kamiónom. 

Fínsky vývozca podá vývozné colné vyhlásenie vo Fínsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalý vývoz z FI 
Doprava cez SE 

 
Vstup do NO 

Vývoz z FI 
Kódcolnéhorežimu:

1000 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: FI 
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Fínsky vývozca prepravuje tovar na colný úrad výstupu a tam podá vývozné colné vyhlásenie 

švédskym colným orgánom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvod: 

Tovar sa v čase prepustenia do colného režimu vývoz nachádza vo Švédsku, kam však bol prepravený: 

 len na účely vývozu do Nórska (do predajnej transakcie medzi fínskym vývozcom a nórskym 

kupujúcim nie je zapojená žiadna švédska spoločnosť) 

 A 

 vývozca nie je usadený vo Švédsku 

 A 

 preprava tovaru do SE nie je z hľadiska DPH nadobudnutím tovaru v rámci Únie. 

 

b)  Talianska spoločnosť (vystavovateľ) zasiela tovar z Talianska do Grécka na výstavu. Počas výstavy sa 

tovar predá kupujúcemu v Turecku. Vývozné colné vyhlásenie sa podáva v Grécku v mene 

talianskeho vývozcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprava z FI do SE 

Fínsky vývozca podá 
colné vyhlásenie 

v SE 

 

Vstup do NO 

Vývoz zo SE 
Kódcolnéhorežimu:

1000 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: FI 

Preprava z IT do GR Výstava v GR 
Tovar sa predá 

kupujúcemu 
v Turecku 

Vývozné colné 
vyhlásenie v GR 

Kódcolnéhorežimu:
1000 

Kód krajiny 
odoslania/vývozu: IT 

Vstup v Turecku 
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Dôvod: 

Tovar sa v čase prepustenia do colného režimu vývoz nachádza v Grécku; pôvodne sa mal len dočasne 

prepraviť z Talianska do Grécka na jediný účel, ktorým bola výstava, a potom sa mal vrátiť do Talianska. 

Pri určovaní toho, či sa ako krajina odoslania/vývozu má uviesť GR alebo IT, treba zvážiť tieto skutočnosti: 

 taliansky vývozca nie je usadený v Grécku 

 A 

 preprava tovaru do Grécka z Talianska nebola z hľadiska DPH nadobudnutím tovaru v rámci Únie. 

Tovar sa pôvodne neprepravil do Grécka „na účely vývozu“ v doslovnom význame. 

Zámerom tohto údajového prvku však nie je nevyhnutne ukázať, v ktorom členskom štáte bolo colné 

vyhlásenie podané, ale identifikovať osobitné vývozné okolnosti (->pozri Úvod). Preto a keďže sú splnené aj 

dve ďalšie podmienky, je vhodné uviesť „IT“. 

c) Trvalý vývoz zo Švédska do USA: tovar sa prepravuje zo Švédska do Holandska kamiónom 

a prekladá sa na loď na prepravu do USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Trvalý vývoz zo 
SE Preprava cez NL Prekládka v NL: 

Vývoz zo SE 
Kódcolnéhorežimu:

1000 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: SE 

Vstup do USA 
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d) Spätný vývoz z Nemecka do USA po colnom režime aktívny zušľachťovací styk (IP): tovar sa 

prepravuje železnicou z Nemecka do Rotterdamu na ďalšiu prepravu loďou do USA. 

 

i) Držiteľ povolenia na colný režim IP, spoločnosť sídliaca v Nemecku, poskytne vyhlásenie 

o spätnom vývoze nemeckým colným orgánom; tovar bol spracovaný výlučne v Nemecku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Držiteľ povolenia na colný režim IP, spoločnosť sídliaca v Nemecku, poskytne vyhlásenie 

o spätnom vývoze nemeckým colným orgánom. Spracovanie tovaru sa uskutočnilo v niekoľkých 

členských štátoch (nezáleží na tom, či v rámci jedného povolenia na použitie režimu aktívny 

zušľachťovací styk pre viac ako jeden členský štát, alebo v rámci niekoľkých vnútroštátnych 

povolení na IP). Posledná spracovateľská činnosť sa uskutočnila na Slovensku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvod: 

V čase predloženia colného vyhlásenia o spätnom vývoze sa tovar nachádzal a predložil v Nemecku. 

Posledná spracovateľská operácia sa však neuskutočnila v Nemecku, ale na Slovensku. 

  

Spätný vývoz do 
USA po IP v DE 

Preprava cez NL Prekládka v NL: 

Spätný vývoz z DE 
Kódcolnéhorežimu:

3151 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: DE 

Vstup do USA 

Spätný vývoz do 
USA po colnom 
režimeIPv DE 

Preprava cez NL Prekládka v NL 

Spätný vývoz z DE 
Kódcolnéhorežimu:3154 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: SK 

Vstup do USA 
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Dovoz 

Poznámky: 

Zámerom tohto údajového prvku je získať príslušné informácie o tom, či bol tovar predmetom obchodnej 

transakcie počas prepravy z pôvodnej krajiny vývozu súvisiacej s prepravou až po prepustenie do colného 

režimu. Všetky krajiny, cez ktoré tovar prešiel od pôvodnej krajiny vývozu súvisiacej s prepravou až po 

členský štát, kde sa tovar nachádzal v čase prepustenia do colného režimu, sa považujú za 

sprostredkovateľské krajiny. 

Ak by bol tovar počas toho, ako sa nachádzal v sprostredkovateľskej krajine, predmetom napríklad predaja, 

táto sprostredkovateľská krajina by sa stala krajinou odoslania/vývozu. V prípade opakovaného predaja 

počas prepravy by sa krajinou odoslania/vývozu stala posledná sprostredkovateľská krajina. 

Pojem obchodná transakcia by sa mal vzťahovať predovšetkým na každú transakciu, ktorou sa buď mení 

podstata tovaru (napr. spracovanie), alebo ktorá má vplyv na to, kto je (kto sa stane) vlastníkom tovaru. 

Nezohľadňujú sa žiadne kroky manipulácie s tovarom, ktoré slúžia na jeho ochranu alebo zmenu 

organizácie jeho dopravy. 

Príklady: 

a) Tovar vyvážaný z USA sa priamo umiestňuje do colného režimu aktívny zušľachťovací styk (IP) 

v Grécku: 

 

 

 

 

 

 

b) Tovar odoslaný z Kanady sa prepúšťa do colného režimu dočasné použitie v Holandsku po colnom 

režime vonkajší tranzit Únie (TP) v Holandsku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tovar vyvážaný z USA sa prepúšťa do colného režimu voľný obeh v Holandsku po colnom režime 

vonkajší tranzit Únie (TP) z Nemecka do Holandska: 

 

 

 

 

Vývoz z US Vstup v GR 

IP v GR  
Kódcolnéhorežimu:5100 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: US 

Odoslanie 

z CA 

Vstup 
v NL 

TP 
v NL 

Dočasnépoužitiev NL  
Kódcolnéhorežimu:5300 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: CA 

Vývoz z US 
Vstup 
v DE 

TP 
DE – NL 

Voľnýobehv NL  
Kódcolnéhorežimu:4000 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: US 
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d) Tovar vyvážaný z Ukrajiny je prepustený do režimu konečné použitie v Maďarsku po colnom režime 

colné uskladňovanie. Počas colného uskladnenia nedošlo k žiadnej obchodnej transakcii, zásielka 

však bola rozdelená. Týmto druhom činnosti sa však nemení pôvodná krajina odoslania/vývozu: 

 

 

 

 

 

 

 

e) Tovar vyvážaný z USA sa prepúšťa do colného režimu voľný obeh v Holandsku po colnom režime 

colné uskladňovanie (CW) vo Francúzsku. Počas colného uskladnenia nedošlo k žiadnej obchodnej 

transakcii, zásielka však bola rozdelená. Potom bol tovar umiestnený do colného režimu vonkajší 

tranzit Únie (TP) z Francúzska do Holandska: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Tovar vyvážaný z Kazachstanu sa umiestňuje do colného režimu aktívny zušľachťovací styk na 

Slovensku. Následne sa tovar odosiela do Chorvátska v rámci colného režimu vonkajší tranzit Únie 

(TP) a tam sa prepúšťa do colného režimu voľný obeh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz z UA 
Vstup 
v HU 

Colné uskladnenie v HU 
Kódcolnéhorežimu:7100 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: UA 

Konečnépoužitiev HU 
Kódcolnéhorežimu:4471 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: UA 

Vývoz z USA 
Vstup 
vo FR 

Colné uskladnenie vo FR 
Kódcolnéhorežimu:7100 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: US 

Voľnýobehv NL  
Kódcolnéhorežimu:4071 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: US 

TP 
FR – NL 

Vývoz z KZ 
Vstup 
na SK 

Voľnýobehv HR  
Kódcolnéhorežimu:4054 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: SK 

Aktívny zušľachťovací styk 
v SK 

Kódcolnéhorežimu:5100 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: KZ 

TP 
SK – HR 
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g) Tovar vyvážaný z Uzbekistanu sa prepúšťa do colného režimu voľný obeh v Rakúsku po uskladnení 

tovaru v colnom režime slobodné pásmo v Taliansku a colnom režime vonkajší tranzit Únie (TP) 

z Talianska do Rakúska: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Tovar sa vyváža z Nórska. Vstupuje na colné územie Únie vo Švédsku, kde sa umiestňuje do colného 

režimu colné uskladňovanie. Počas colného uskladnenia nedošlo k žiadnemu predaju, zásielka však 

bola rozdelená. Následne sa tovar odosiela v colnom režime vonkajší tranzit Únie (TP) zo Švédska 

do Lotyšska, kde sa umiestni do colného režimu aktívny zušľachťovací styk. Napokon sa odosiela 

v colnom režime vonkajší tranzit Únie (TP) z Lotyšska do Belgicka, kde sa prepúšťa do colného 

režimu voľný obeh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Tovar kúpený litovským subjektom sa vyváža z Číny do Litvy a na konci sa prepúšťa do colného 

režimu voľný obeh v Španielsku. 

Litovský subjekt používa tovar v colnom režime dočasné použitie (TA), na ktorý má povolenie v Litve. 

Litovský subjekt predá časť z tohto tovaru do Španielska. 

Litovský operátor ukončí TA a prepraví všetok tovar (predaný aj nepredaný) v rámci colného režimu 

vonkajší tranzit (TP) z Litvy do Estónska. 

V Estónsku sa všetok tovar umiestni do colného režimu colné uskladňovanie (CW). 

Vývoz z NO 
Vstup 
v SE 

Voľný obeh v BE  
Kódcolnéhorežimu:4054 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: LV 

Colné uskladnenie v SE 
Kódcolnéhorežimu:7100 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: NO 

TP 
LV – BE 

TP 
SE – LV 

Aktívny zušľachťovací styk 
v LV  

Kódcolnéhorežimu:5171 
Kód krajiny 

odoslania/vývozu: NO 

Vývoz z UZ 
Vstup 

v IT 

Voľnýobehv AT 
Kódcolnéhorežimu:4078 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: UZ 

Uloženie v slobodnom pásme 
v IT 

 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: UZ 

TP 
IT – AT 
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Následne sa tovar, ktorý bol predaný do Španielska, prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit 

(TP) z Estónska do Španielska. 

Kupujúci v Španielsku deklaruje tovar na prepustenie do colného režimu voľný obeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz z CN 
Vstup v 

LT 

Voľný obeh v ES  
Kódcolnéhorežimu:4071 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: LT 

TP 
EE – ES 

Dočasné použitie v LT 
Kódcolnéhorežimu: 5300 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: KN 

TP 
LT – EE 

CWT v EE 
Kódcolnéhorežimu:7153 

Kód krajiny 

odoslania/vývozu: LT 
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5/15 Kód krajiny pôvodu 

Príklady: 

 

a) V Číne sa vyrábajú samorezné skrutky z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa vyvážajú z Ruska (bez zmeny) 

do Fínska, kde sa prepúšťajú do voľného obehu. Podľa nariadenia (EÚ) č. 2/2012 sa na dovoz 

určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej 

republike a Taiwane vzťahuje konečné antidumpingové clo. Čína sa musí deklarovať ako krajina 

pôvodu po určení pôvodu uplatňovanom v EÚ (CKÚ – KAPITOLA 2 – Pôvod tovaru – Oddiel 1 – 

Nepreferenčný pôvod – Článok 60 – Získanie pôvodu tovaru). 

 

b) Priadza dovážaná z Pakistanu sa tká v Bangladéši. Získaná tkanina (zatriedená pod HS 5112) sa 

vyváža z Bangladéša do Tuniska. V Tunisku sa tkanina strihá. Tieto kusy tkaniny sa dovážajú do EÚ 

na výrobu tričiek. 

Podľa prílohy 22-01 k DA základné pravidlo pre HS 5112 znie „výroba z priadze“, toto pravidlo však 

pre Tunisko nie je splnené. Preto platí zvyšné pravidlo kapitoly, a teda ak nie je možné určiť krajinu 

pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod 

najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Najväčší podiel použitých materiálov určený na základe ich hodnoty pochádza z Bangladéša, takže 

pri prepustení nastrihaných kusov tkaniny do voľného obehu v EÚ sa ako krajina pôvodu musí 

deklarovať Bangladéš.
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5/16 Kód krajiny preferenčného pôvodu 

Príklady: 

a) Lotyšská spoločnosť kúpila červené víno vyrobené v Moldavskej republike a umiestnila ho do 

colného režimu colné uskladňovanie. Nemecká spoločnosť kúpi toto víno počas jeho uskladnenia 

v colnom sklade, a deklaruje ho na prepustenie do voľného obehu. Podľa Dohody o pridružení 

medzi EÚ a Moldavskou republikou (Ú. V. EÚ L 260 z 30.8.2014 – medzinárodná dohoda 

2014/492/EÚ) a predbežného vykonávania Dohody o pridružení (oznámenie uverejnené v Ú. v. EÚ L 

259 z 30.8.2014) sa na víno vyrobené v Moldavskej republike vzťahuje preferenčné sadzobné 

zaobchádzanie. V tomto prípade sa ako krajina preferenčného pôvodu deklaruje Moldavská 

republika (MD). 

 

b) Súčasti keramických svietidiel sa vyvážajú z EÚ a z Južnej Kórei (zatriedené pod rovnakým kódom 

HS4 ako keramické svietidlá a predstavujúce 30 %, resp. 40 % celkového hotového výrobku) do 

Egypta, kde sa komplexným spôsobom skladajú. Keramické svietidlá (HS 9405) sa vyvážajú z Egypta 

v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom. Podľa protokolu o pravidlách pôvodu tejto 

dohody (s odkazom na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách 

pôvodu) a vďaka možnosti dvojstrannej kumulácie s materiálom s pôvodom v Únii (časti a súčasti 

keramických svietidiel) získavajú svietidlá preferenčný egyptský pôvod, keďže sú výsledkom viac než 

len nedostatočnej operácie (komplexná montáž) a hodnota všetkých použitých nepôvodných 

materiálov neprekračuje 50 % ceny výrobku zo závodu, podľa zoznamu pravidiel pre daný výrobok 

(len 40 % z Južnej Kórei). Preferenčné zaobchádzanie je možné poskytnúť. 

V prípade nepreferenčného pôvodu podľa prílohy 22-01 k DA sa pôvod keramických svietidiel určí 

podľa zmeny nomenklatúrnej položky komponentu (základné pravidlo), alebo ak nie, zvyškovým 

pravidlom kapitoly (ak krajinu pôvodu nemožno určiť uplatnením základného pravidla, krajinou 

pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich 

hodnoty). 

V tomto prípade krajinou, ktorá na základe hodnoty materiálov poskytuje najväčší podiel 

materiálov, je Južná Kórea. 

Keramické svietidlá majú nepreferenčný pôvod v Južnej Kórei. Preferenčný pôvod majú v Egypte. 
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5/23 Umiestnenie tovaru 

 

Na označenie druhu miesta použite tieto kódy: 

A Určené miesto >> colný úrad alebo iné miesto určené colnými orgánmi na účely predloženia tovaru 

colnému úradu v súlade s článkom 139 ods. 1 alebo na účely dočasného uskladnenia v súlade 

s článkom 147 ods. 1 CKÚ. 

B Povolené miesto >> miesto povolené v kontexte povolenia vydaného na základe článku 22 CKÚ 

(dočasný skladovací priestor alebo colný sklad). 

C Schválené miesto >> miesto schválené na predloženie tovaru v súlade s článkom 139 ods. 1 CKÚ 

a článkom 115 ods. 1 CKÚ-DA alebo na účely dočasného uskladnenia v súlade s článkom 147 ods. 1 

CKÚ a článkom 115 ods. 2 CKÚ-DA. 

D Iné >> na použitie predovšetkým v situáciách vyššej moci. 

Podrobnejšie vysvetlenie určených a schválených miest nájdete v usmernení týkajúcom sa colných formalít 

pri vstupe a dovoze tovarov na colné územie Únie. 

 

 

 

Druh miesta 

Kvalifikátor Identifikátor A B C D 

T PSČ1     

U UN/LOCODE2     

V Colný úrad  
   

W Súradnice GPS     

X Číslo EORI 
 

  
 

Y Číslo povolenia 
 

 
  

Z Voľný text  
 

  

 

 

                                                           
1
 V každej situácii sa PSČ môže použiť len vtedy, ak poskytuje jednoznačnú identifikáciu príslušného miesta. Ak sa 

napríklad to isté PSČ týka celej štvrte alebo mesta, nespĺňa kritériá uvedené vyššie, a preto sa nemôže použiť na účely 

Ú. P. 5/23. 

 
2
 V každej situácii sa UN/LOCODE môže použiť len vtedy, ak je dostatočne presný na jednoznačnú identifikáciu 

príslušného miesta, t. j. na účely Ú. P. 5/23 sa musí použiť vnútroštátny doplnkový kód. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_customs_formalities_entry_import_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_customs_formalities_entry_import_en.pdf
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Príklady: 

a) LT-D-T-01001 

LT – kód krajiny 

D – druh miesta – Iné 

T – kvalifikátor – PSČ 

01001 – PSČ Vilniusu (hlavný poštový úrad) 

b) HR-D-U-HRZAG 

HR – kód krajiny 

D – druh miesta – Iné 

U – kvalifikátor – UN/LOCODE 

HRZAG – UN/LOCODE 

c) HR-A-V-HR030228 

HR – kód krajiny 

A – druh miesta – Určené miesto 

V – kvalifikátor – Identifikátor colného úradu 

HR030228 – kód colného úradu 

d) IT-D-W-44.424896˚/8.774792˚ 

IT – kód krajiny 

D – druh miesta – Iné 

W – Súradnice GPS 

e) HR-B-X-HR01234567890 

HR – kód krajiny 

B – druh miesta – Povolené miesto 

X – Číslo EORI: a2 (HR), jedinečné identifikačné číslo – an..15 

f) HR-B-Y-CW-P1234XYZ12345678909876543210AB 

HR – kód krajiny 

B – druh miesta – Povolené miesto 

Y – Číslo povolenia 

CWP – Typ kódu rozhodnutia – žiadosť alebo povolenie, pokiaľ ide o prevádzkovanie skladovacích 

priestorov na colné uskladňovanie tovaru v súkromnom colnom sklade 

1234XYZ12345678909876543210AB – Jedinečný identifikátor rozhodnutia pre jednotlivé krajiny 

g) HR-C-Z-ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4A-10000-ZAGREB 

HR – kód krajiny 

C – druh miesta – Schválené miesto 

Z – voľný text – ulica a číslo: an..70 + PSČ: an..9 + mesto: an..35 
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Skupina 6 – Identifikácia tovaru 

6/1 Čistá hmotnosť (kg) 

Čistá hmotnosť je hmotnosť tovaru bez obalu. 

„Balenie“ znamená materiály a komponenty používané pri baliarenských operáciách na balenie, 

zadržiavanie vo vnútri a ochranu predmetov alebo látok počas prepravy1. Rôzne druhy obalov, ktorých 

hmotnosť nie je zahrnutá do čistej hmotnosti (na základe skutočnosti, že sa používajú len na prepravu). 

Termín „obal“ zahŕňa všetky používané predmety, najmä schránky používané ako vonkajšie alebo vnútorné 

kryty na tovar, držadlá, na ktorých je tovar zrolovaný, navinutý alebo ku ktorým je pripojený, kontajnery 

(iné ako určené v medzinárodných dohodách) a puzdrá. Tento termín nezahŕňa dopravné prostriedky 

a položky prepravných zariadení, napríklad palety a nákladné kontajnery. 

Príklady: 

a) Spoločnosť dovezie 1 000 fliaš vína. Každá fľaša vína má hmotnosť 1,25 kg a hmotnosť vína v každej 

fľaši je 0,75 kg. Do údajového prvku 6/1 sa musí zadať hodnota 750 (nie jednotková hodnota). 

 

b) Príklady pravidiel zaokrúhľovania 

- Čistá hmotnosť príslušného tovaru je 60000000 kg a v Ú. P. 6/1 sa uvedie 60000000. 

- Čistá hmotnosť príslušného tovaru je 120,675123 kg a v Ú. P. 6/1 sa uvedie 120,675123. 

- Čistá hmotnosť príslušného tovaru je 0,0368 kg a v Ú. P. 6/1 sa uvedie 0,0368. 

 

                                                           
1
 Odporúčanie EHK OSN 21. 
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6/9 Druh nákladových kusov 

Kód druhu nákladového kusu najmenšej jednotky vonkajšieho balenia v súlade s odporúčaním EHK OSN 21. 

Najmenšie vonkajšie balenie je vymedzené ako balenie, do ktorého je tovar zabalený tak, že ho nemožno 

rozdeliť bez toho, aby bol tovar najprv odbalený. 

Ak je tovar zabalený do niekoľkých balení rôzneho druhu, údajový prvok sa môže zopakovať až 99-krát. 

Príklady: 

a) CT (kartón) 

b) NE (nebalené v obale ani balíku) 

c) VO (voľne ložené, veľké častice) 

 



Strana 82 

6/10 Počet nákladových kusov 

Ak je tovar zabalený tak, že sú spolu zabalené tovary patriace do viac ako jednej tovarovej položky, zadá sa 

skutočný počet týchto nákladových kusov pre jednu tovarovú položku a pre ostatné tovarové položky bude 

počet týchto nákladových kusov 0. Pre tieto tovarové položky musia byť kód druhu nákladových kusov 

(Ú. P. 6/9) a prepravné označenia tovaru (Ú. P. 6/11) totožné. 

Príklad: 

Tovarové položky 1 a 2 sú zabalené spolu v 16 kartónoch a tovarová položka 3 je zabalená v 10 kartónoch, 

ktoré neobsahujú výrobky z tovarových položiek 1 a 2. 

Tovarová položka Počet nákladových kusov Druh nákladových 

kusov 

Prepravné označenia 

Tovarová položka 1 16 CT (kartón) KEAX123459 

Tovarová položka 2 0 CT (kartón) KEAX123459 

Tovarová položka 3 10 CT (kartón) GROA837269 



Strana 83 

6/13 Kód CUS 

Kód CUS je identifikačné číslo priradené chemickým výrobkom v databáze Európskeho colného súpisu 

chemických látok (ECICS). 

ECICS – Európsky colný súpis chemických látok (ECICS) je informačný nástroj, ktorý spravuje Generálne 

riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu, ktorý používateľom umožňuje: 

 jasne a jednoducho identifikovať chemické látky, 

 správne a jednoducho ich zatriediť v kombinovanej nomenklatúre, 

 uviesť ich názov vo všetkých jazykoch EÚ na účely regulácie. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp?Lang=sk
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6/14 Kód tovaru – číselný znak kombinovanej nomenklatúry 

Nomenklatúrne zatriedenie tovaru v Európskej únii (EÚ) sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2658/87 

o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [kombinovaná nomenklatúra (KN)]. 

Na zatriedenie môžete používať databázu TARIC. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk
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6/18 Nákladové kusy spolu 

Uvádza sa tu celkový počet nákladových kusov v danom colnom vyhlásení. Vypočíta sa spočítaním všetkých 

údajov v položke Počet nákladových kusov na colnom vyhlásení a pridá sa hodnota 1 pre každú položku 

deklarovanú ako voľne ložený tovar. Ak je tovar zabalený tak, že sú spolu zabalené tovary patriace do viac 

ako jednej tovarovej položky, zadá sa skutočný počet týchto nákladových položiek pre jednu tovarovú 

položku a pre ostatné tovarové položky bude počet týchto balení 0. 

Príklad: 

Colné vyhlásenie obsahuje 3 tovarové položky s týmito vyhláseniami o baleniach: 

Tovarová položka 1 56 NE (nebalené v balíku) 

Tovarová položka 2 13 CT (kartón) a 

2 DR (valcový kontajner) 

Tovarová položka 3 VL 

Celkový počet nákladových kusov je 56 + 13 + 2 +1 = 72. 
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Skupina 7 – Dopravné informácie (spôsoby, prostriedky a zariadenia) 

7/2 Kontajner 

Tento údajový prvok sa používa na označenie toho, že tovar je balený v kontajneri ako dopravnom 

prostriedku. Pojem kontajner sa v tejto súvislosti týka len kontajnerov, ktoré sa používajú v intermodálnej 

cestnej, železničnej a námornej doprave a niekedy sa uvádzajú aj ako námorné kontajnery. Kontajnery sú 

bežne dlhé 20, 40 alebo 45 stôp, hoci zriedkavo sa používajú aj iné rozmery. 

Pojem kontajner sa netýka kontajnerov používaných len v leteckej doprave, keďže tieto sa nepoužívajú 

intermodálne. 
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7/7 Evidenčné číslo dopravného prostriedku pri odchode 

Príklady: 

Spôsob dopravy Kontext použitia Typ identifikátora Príklad 

Námorné alebo 

vnútrozemské 

vodné cesty 

vývoz 

(stĺpce B1, B2 a B3) 

názov plavidla MS Berge Stahl,  

MSC Sveva alebo 

MS Harmony of the Seas 

Námorná tranzit (stĺpce D1, 

D2 a D3) 

identifikačné číslo lode 

podľa IMO 

IMO1411160, 

IMO9708681 alebo 

IMO5899837 

Vnútrozemské 

vodné cesty 

tranzit (stĺpce D1, 

D2 a D3) 

európske identifikačné 

číslo plavidla 

12345678 

Letecká vývoz 

(stĺpce B1, B2 a B3) 

a 

tranzit (stĺpce D1, 

D2 a D3) 

registračné číslo lietadla + 

dátum letu 

PH-PBX_18-05-2016 

Letecká vývoz 

(stĺpce B1, B2 a B3) 

a 

tranzit (stĺpce D1, 

D2 a D3) 

číslo letu podľa IATA HV6038 

Cestná vývoz 

(stĺpce B1, B2 a B3) 

a 

tranzit (stĺpce D1, 

D2 a D3) 

evidenčné číslo vozidla 313 alebo AA-86 

Železničná vývoz 

(stĺpce B1, B2 a B3) 

a 

tranzit (stĺpce D1, 

D2 a D3) 

číslo vagóna* 31 80 2740 280-5 

 

* Keď sa tovar prepravuje po železnici, v tomto údajovom prvku sa uvádza číslo pri odchode. 

Poznámka: keďže lokomotívy sa počas cesty môžu meniť a takisto sa môže meniť číslovanie 

cesty. S týmto číslom možno vyhľadať podrobnosti v záznamoch železničnej spoločnosti.
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7/9 Evidenčné číslo dopravného prostriedku pri príchode 

Príklady: 

Spôsob dopravy Kontext použitia Typ identifikátora Príklad 

Námorné alebo 

vnútrozemské 

vodné cesty 

dovoz 

(stĺpce H1, H3, H4 

a H5) 

názov plavidla MS Berge Stahl,  

MSC Sveva alebo 

MS Harmony of the Seas 

Námorná dočasné uskladnenie 

(stĺpec G4) 

identifikačné číslo lode 

podľa IMO 

IMO1411160, 

IMO9708681 alebo 

IMO5899837 

Vnútrozemské 

vodné cesty 

dočasné uskladnenie 

(stĺpec G4) 

európske identifikačné 

číslo plavidla 

12345678 

Letecká dovoz 

(stĺpce H1, H3, H4 

a H5) a 

dočasné uskladnenie 

(stĺpec G4) 

Registračné číslo lietadla 

+ dátum letu 

PH-PBX_18-05-2016 

Letecká dovoz 

(stĺpce H1, H3, H4 

a H5) a 

dočasné uskladnenie 

(stĺpec G4) 

číslo letu podľa IATA HV6038 

Cestná dovoz 

(stĺpce H1, H3, H4 

a H5) a 

dočasné uskladnenie 

(stĺpec G4) 

evidenčné číslo vozidla 313 alebo AA-86 

Železničná dovoz 

(stĺpce H1, H3, H4 

a H5) a 

dočasné uskladnenie 

(stĺpec G4) 

číslo vagóna 31 80 2740 280-5 
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7/14 Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu 

Vysvetlenie: 

Keď sa tovar prepravuje: 

 po mori alebo vnútrozemskej vodnej ceste, pre tento údajový prvok sa použije názov (námorného) 

plavidla, 

 po mori, pre tento údajový prvok sa použije identifikačné číslo lode podľa IMO námorného 

plavidla, 

 po vnútrozemskej vodnej ceste, pre tento údajový prvok sa použije európske identifikačné číslo 

použitého plavidla, 

 vzduchom, pre tento údajový prvok sa použije číslo letu podľa IATA alebo registračné číslo lietadla; 

 po ceste, pre tento údajový prvok sa použije evidenčné číslo použitého vozidla: CA 1234AB, 

 po železnici, pre tento údajový prvok sa použije číslo vagóna: 12 34 5678 901-2. 

Príklady: 

a) Vývoz tovaru z Bulharska na Ukrajinu, preprava ukrajinskou loďou s názvom IZMAIL; údajové prvky 

vo vývoznom colnom vyhlásení by sa mali vyplniť takto: 

Ú. P. 7/14 11 IZMAIL 

Ú. P. 7/15 UA 

 

b) Vývoz tovaru z Bulharska na Ukrajinu, preprava ukrajinskou loďou s číslom podľa IMO 8918344; 

údajové prvky v predbežnom colnom vyhlásení o výstupe by sa mali vyplniť takto: 

Ú. P. 7/14 10 IMO 8918344 

Ú. P. 7/15 UA 

 

c) Tovar vyvážaný z Brazílie do Bulharska sa prepravuje tureckou loďou s číslom podľa IMO 9238076; 

údajové prvky v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe by sa mali vyplniť takto: 

Ú. P. 7/14 10 IMO 9238076 

Ú. P. 7/15 TR 

 

d) Vývoz tovaru z Poľska do Turecka, preprava poľským cestným vozidlom s evidenčnými číslami 

WZ8636K (ťahač) a WZ0403R (prípojné vozidlo); údajové prvky vo vývoznom colnom vyhlásení by 

sa mali vyplniť takto: 

Ú. P. 7/14 30 WZ8636K;WZ0403R 

Ú. P. 7/15 PL 
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7/18 Číslo colnej uzávery 

Príklady: 

a) Tranzit tovaru z Turecka do Nemecka; tovar sa prepravuje po ceste. Kamión má jednu colnú 

uzáveru (identifikátor CB2749081) pripevnenú prevádzkovateľom, a preto 

by sa mal Ú. P. 7/18 vyplniť ako 1 + CB2749081, 

b) Tranzit tovaru z Turecka do Nemecka; tovar sa prepravuje po ceste. Na vozidle prevádzkovateľ 

pripevnil dve colné uzávery. Identifikátory colných uzáver sú 657805 a 657845, a preto 

by sa mal Ú. P. 7/18 vyplniť ako 2 + 657805; 657845. 
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Skupina 8 – Ďalšie údajové prvky (štatistické údaje, záruky, colné údaje) 

8/1 Poradové číslo kvóty 

Colná kvóta je akákoľvek vopred stanovená hodnota alebo množstvo daného tovaru, ktoré sa môže doviesť 

počas určitého obdobia pri znížených alebo pozastavených bežných clách a nad rámec ktorého sa každé 

dodatočné množstvo tohto tovaru môže doviesť pri zaplatení bežných ciel. 

V databáze Komisie pre colné kvóty je možné sledovať celkové využívanie dovozných kvót v EÚ na základe 

zásady „kto prv príde, ten prv berie“, ktoré platia pre výrobky s pôvodom v určitých tretích krajinách. 

Zobrazuje sa tu zostatok jednotlivých colných kvót uplatniteľných v aktuálnom a minulom roku. Takisto sa 

tu uvádza dátum, ku ktorému sa konkrétna colná kvóta vyčerpá. Tieto informácie sa v dôsledku každodenne 

prebiehajúcich operácií sústavne menia. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=sk
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8/6 Štatistická hodnota 

Členské štáty môžu dodatočne upustiť od povinnosti poskytnúť túto informáciu, ak ju dokážu správne 

posúdiť na základe iných informácií z podaných colných vyhlásení. 

Vysvetlenia: 

1. ŠTATISTICKÁ HODNOTA – VÝVOZ 

Všeobecné pravidlo 

Štatistická hodnota je približná teoretická hodnota tovaru v čase a na mieste, kde opúšťa územie členského 

štátu, v ktorom sa nachádzal v čase prepustenia do colného režimu („vyvážajúci členský štát“). Štatistická 

hodnota sa vzťahuje na tento členský štát. 

Štatistická hodnota teda pozostáva zo (skutočnej) hodnoty tovaru a vzniknutých alebo vypočítaných 

nákladov na dopravu a poistenie z miesta odchodu súvisiaceho s dopravou na miesto výstupu z tohto 

členského štátu. 

Príklady: 

a) Tovar sa má vyviezť z Poľska do USA; dodacie podmienky sú „EXW Łódź“. Vývozné colné vyhlásenie 

sa podá v Łódźi a tam sa predloží aj tovar. Po prepustení do colného režimu vývoz sa tovar 

prepravuje cestnou dopravou z centrálneho Poľska cez Nemecko do Holandska, kde opustí územie 

Únie. 

Keďže sa tovar v čase prepustenia fyzicky nachádza v Poľsku, štatistická hodnota je teoretická 

hodnota v mieste výstupu z Poľska na poľsko-nemeckej hranici; to by zodpovedalo cene „FOB 

poľsko-nemecká hranica“. 

 

b) Tovar sa predáva z Poľska a opúšťa Poľsko, aby sa dodal do USA; dodacie podmienky sú „CIF New 

York“. Tovar sa prepravuje cestnou dopravou z centrálneho Poľska cez Nemecko do Holandska. 

V Rotterdame sa tovar zabalí/prebalí na námornú dopravu a poľský vývozca využije možnosť podať 

vývozné colné vyhlásenie v Rotterdame. Po prepustení do colného režimu vývoz tovar opustí 

územie Únie na lodi. 

Keďže sa tovar v čase prepustenia fyzicky nachádza v Holandsku, štatistická hodnota je teoretická 

hodnota v mieste výstupu z Holandska; to by zodpovedalo cene „FOB Rotterdam“. 

 

c) Tovar sa má vyviezť z Poľska do USA; dodacie podmienky sú „EXW Łódź“. 

Na vývoz sa vzťahuje povolenie na centralizované colné konanie týkajúce sa Španielska a Poľska. 

Vývozné colné vyhlásenie sa podáva na colnom úrade dohľadu v Španielsku, príslušný tovar je 

dostupný na colnom úrade predloženia v Łódźi. Po prepustení do colného režimu vývoz sa tovar 

prepravuje z centrálneho Poľska cez Nemecko do Holandska, kde opustí územie Únie. 

Keďže sa tovar v čase prepustenia fyzicky nachádza v Poľsku, štatistická hodnota je teoretická 

hodnota tovaru v mieste výstupu z Poľska na poľsko-nemeckej hranici; to by zodpovedalo cene 

„FOB poľsko-nemecká hranica“. 
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Hodnota tovaru 

Štatistická hodnota sa zakladá na hodnote tovaru, ktorou je: 

 v prípade predaja alebo nákupu: cena skutočne zaplatená alebo splatná za vyvážaný tovar, 

 v iných prípadoch cena, ktorá by bola pri vývoze z Únie odôvodnene fakturovaná v prípade predaja 

alebo nákupu medzi neprepojeným kupujúcim a predávajúcim. 

Príklady: 

a) Tovar sa má vyviezť z Poľska do Ruska; poľský výrobca predal tovar ruskému klientovi za podmienok 

„CIF Moskva“ za 1 000,00 EUR. Základ pre určenie štatistickej hodnoty je teda suma 1 000,00 EUR. 

 

b) Tovar sa má vyviezť z Poľska do Ruska; poľský výrobca (dcérska spoločnosť nadnárodnej 

spoločnosti) zabezpečil vývozné colné vyhlásenie. Interne sa tovar predal materskej spoločnosti 

v Španielsku za 900,00 EUR, ktorá ho potom ďalej predala ruskému klientovi za podmienok „CIF 

Moskva“ za 1 000,00 EUR. 

Keďže štatistická hodnota sa musí vzťahovať na Poľsko (platilo sa poľskému výrobcovi, cezhraničná 

preprava tovaru sa netýka Španielska), základom pre určenie štatistickej hodnoty je suma 

900,00 EUR. 

Náklady, ktoré sa nezahŕňajú do štatistickej hodnoty 

Štatistická hodnota nesmie zahŕňať vnútroštátne dane, ako napríklad DPH, spotrebnú daň a podobné dane, 

ako ani poplatky, ktoré sa napokon NEZAHRNÚ do skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny alebo ktoré 

napokon NEZNÁŠA obchodný partner. Nesmú sa brať do úvahy ani poľnohospodárske vývozné náhrady. 

Príklad: 

Výrobca so sídlom v Nemecku predáva tovar do Japonska. Na faktúre je uvedená hodnota (1 000,00 EUR) 

a vnútroštátna nemecká DPH (19 %, teda 190,00 EUR). Zmluvne sa dohodlo, že japonský kupujúci zaplatí 

hrubú hodnotu (1 190 EUR), ale bude mu vrátená suma DPH hneď ako predávajúci bude mať všetky doklady 

požadované na získanie vnútroštátneho oslobodenia od DPH. 

Štatistická hodnota je založená na zaplatenej cene bez vnútroštátnej DPH  1 000 EUR. 

Iné náklady 

Štatistická hodnota môže obsahovať len doplnkové poplatky. Ide o skutočné alebo vypočítané náklady na 

dopravu a na poistenie (ak vzniknú), ale vzťahujúce sa len na ten úsek cesty, ktorý sa nachádza na 

štatistickom území vyvážajúceho členského štátu. Ak náklady na dopravu alebo poistenie nie sú známe, 

treba ich primerane odhadnúť na základe nákladov, ktoré zvyčajne vzniknú alebo sa platia za takéto služby 

(najmä s ohľadom na rôzne druhy dopravy, ak sú známe). 

„Ďalšie náklady“ za hranicami vyvážajúceho členského štátu  
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Ak sa celkové doplnkové poplatky vzťahujú na prepravnú trasu aj za hranicami vyvážajúceho členského 

štátu (napr. v rámci „CIF konečné určenie“), tieto náklady sa musia primerane rozdeliť, napríklad na základe 

pomerného počtu kilometrov. 

„Ďalšie náklady“ vzťahujúce sa na viac ako jednu položku vo vývoznom colnom vyhlásení  

Ak sa doplnkové poplatky vzťahujú na viaceré položky vo vývoznom colnom vyhlásení, musia sa vypočítať 

doplnkové poplatky za každú individuálnu položku na vhodnom pomernom základe (napríklad kilogram 

alebo objem). 

Štatistická hodnota v prípade zušľachtenia (vývoz) 

Táto hodnota sa uplatňuje len vtedy, keď obchodná transakcia nie je predajom, ale zmluvou  
o poskytnutí služby (zmluva o „zušľachtení“). 

 Spätný vývoz po aktívnom zušľachťovacom styku 

V prípade tovaru, ktorý opúšťa Úniu po zušľachtení, sa štatistická hodnota musí určiť na základe 
hodnoty predtým dovezeného nezušľachteného tovaru, ku ktorej sa pripočíta hodnota pridaná 
v Únii počas zušľachťovania. 

 Vývoz na účely pasívneho zušľachťovacieho styku 

V prípade tovaru, ktorý má dočasne opustiť Úniu na účely zušľachtenia, sa štatistická hodnota musí určiť na 

základe hodnoty v čase vývozu nezušľachteného tovaru. 

Príklady: 

a) Nemecká spoločnosť dostane stroj zo Švajčiarska v rámci zmluvy na poskytnutie služieb na účely 

technického vylepšenia. Stroj by podliehal clu, a preto sa vylepšenie uskutoční v rámci colného 

režimu aktívny zušľachťovací styk. 

Trhová hodnota (reálna hodnota) stroja v čase dovozu (kód colného režimu 5100) je 1 000,00 EUR. 

Nemecký spracovateľ fakturuje 300,00 EUR za službu spracovania a k tomu 70,00 EUR za pridané 

diely. Vypočítané dopravné náklady z miesta spracovania po nemeckú hranicu tvoria 5,00 EUR. 

Nemecká spoločnosť spätne vyvezie stroj a ukončí colný režim aktívny zušľachťovací styk (kód 

colného režimu 3151). Štatistická hodnota tovaru pri spätnom vývoze je 1 375,00 EUR a tvoria ju: 

Hodnota nespracovaného tovaru:  1 000,00 

Hodnota pridaná počas spracovania:  370,00 (300,00 + 70,00) 

Dopravné/poistné náklady po hranicu:  5,00 

      1 375,00 

Pri určovaní štatistickej hodnoty pri spätnom vývoze je trhová hodnota opracovaného stroja 

nepodstatná. 

Tá istá logika určenia hodnoty by sa použila v prípade, že by stroj zo Švajčiarska mal pri dovoze 

nulové clo (napr. by sa na neho vzťahovala preferenčná dohoda). Ak by si nemecký spracovateľ ako 

zdaniteľná osoba v zmysle ustanovení DPH mohol odpočítať DPH pri dovoze, mohol by stroj doviezť 

v rámci prepustenia tovaru do režimu voľného obehu (kód colného režimu 4000) na základe pro 
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forma faktúry, na ktorej by sa uvádzala primeraná hodnota. Opracovaný stroj by neskôr mohol 

opustiť Úniu v rámci colného režimu vývoz (kód colného režimu 1000 alebo 1040). 

Štatistická hodnota by sa vypočítala ako vyššie, pričom by sa nezapočítavala nemecká DPH 

zaplatená pri dovoze. 

 

b) Nemecká pekáreň chce vyrábať koláče a predávať ich do Ruska. Spoločnosť nakupuje a dováža 

suroviny (v hodnote 900,00 EUR) z nečlenských štátov, vyrába koláče pridávaním surovín so 

statusom tovaru Únie (v hodnote 100,00 EUR) a konečné výrobky dodáva do Ruska za predajnú 

cenu 2 000,00 EUR za podmienok „CIF Moskva“. 

Pekáreň vyrába v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk. Vyhlásenie o spätnom vývoze sa 

podáva nemeckým colným úradom a tovar opúšťa Úniu na poľsko-bieloruskej hranici. 

Keďže toto spracovanie sa týka predajnej transakcie, hodnota vyvážaného tovaru je vyjadrená 

v dohodnutej cene (2 000,00 EUR), ktorá by z hospodárskeho hľadiska primerane zahŕňala hodnotu 

nespracovaného tovaru a k tomu hodnotu pridanú pekárňou v rámci Únie a dopravné náklady 

z nemeckého výrobného miesta do Moskvy (200,00 EUR). V konečnom dôsledku existujú dva 

spôsoby vedúce k tej istej štatistickej hodnote súvisiacej s miestom výstupu z územia Nemecka: 

 

Náklady Vypočítaná 

štatistická 

hodnota 

Štatistická 

hodnota 

založená na 

predaji 

Predajná cena (CIF Moskva)  2 000,00 

Hodnota dočasne dovezených surovín  900,00  

Hodnota pridaných surovín, ktoré majú status tovaru Únie 100,00  

Obchodná pridaná hodnota v Nemecku 800,00  

Pomerné dopravné/poistné náklady z výrobného miesta k nemecko-

poľskej hranici (20 % celkových dopravných nákladov vo výške 

200 EUR) 

40,00  

Pomerné dopravné/poistné náklady z nemecko-poľskej hranice do 

Moskvy (80 % celkových dopravných nákladov vo výške 200 EUR) 

 – 160,00 

Štatistická HODNOTA = 1 840,00 = 1 840,00 

Menový prepočet 

Štatistická hodnota musí byť vyjadrená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa podáva colné 

vyhlásenie. Hodnoty uvedené na dokladoch v inej mene (napr. mena, v ktorej sa tovar fakturuje) sa musia 

prepočítať. Na tento účel sa má použiť menový kurz platný v čase prijatia colného vyhlásenia a podľa 

colných ustanovení Únie o menovom prepočte súvisiacom s určením colnej hodnoty (článok 146 CKÚ-VA). 

Príklady: 

1.1. Dodacie podmienky EXW „Miesto odoslania“ (fakturovaná suma nezahŕňa prepravné náklady) 
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Štatistická hodnota = fakturovaná suma + prepravné náklady (dodatkové poplatky, napríklad dopravné 

a poistné) z miesta nakládky po hranicu vyvážajúceho členského štátu 

Vzhľadom na dodaciu podmienku EXW sa prepravné náklady po hranicu vyvážajúceho členského štátu 

musia zahrnúť do výpočtu štatistickej hodnoty: 

Fakturovaná suma =      2 000,00 EUR 

Dopravné + poistné [z miesta odoslania po hranicu vyvážajúceho členského štátu] = 1 000,00 EUR 

Štatistická hodnota =      3 000,00 EUR 

1.2. Dodacie podmienky CIF „Dohodnuté miesto dodania“ (fakturovaná suma zahŕňa prepravné 

náklady z miesta odoslania do miesta D) 

Štatistická hodnota = fakturovaná suma – prepravné náklady (dodatkové poplatky, napríklad dopravné 

a poistné) z hranice vyvážajúceho členského štátu na dohodnuté miesto dodania 

Dohodnuté miesto dodania sa nachádza mimo vyvážajúceho členského štátu, a preto sa náklady od hranice 

po miesto dodania musia vylúčiť zo štatistickej hodnoty. 

Na vývoznom colnom vyhlásení sú dve položky, a preto sa prepravné náklady musia prepočítať pomerne na 

dve položky. 

 

Fakturovaná suma za 2 položky je: 

Položka 1 (0,75 m3)    3 450,00 EUR 

Položka 2 (2 m3)    2 780,20 EUR 

Celková vzdialenosť = 1 200 km, vzdialenosť Miesto odoslania  Hranica vyvážajúceho členského štátu = 

1 000 km, Hranica vyvážajúceho členského štátu  Dohodnuté miesto dodania = 200 km 

Celkové prepravné náklady Miesto odoslania  Dohodnuté miesto dodania = 1 200,00 EUR 

Pomerné prepravné náklady Hranica  Dohodnuté miesto dodania =  200,00 EUR za dve položky 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 

Položka 1     3 396,00 (3 450,00 – 54,00) 

Položka 2     2 634,20 (2 780,20 – 146,00) 

Pomer prepravných nákladov medzi položkou 1 a položkou 2 je podľa objemu 8:3. 

Miesto odoslania 
Hranica vyvážajúceho 

členského štátu 
Miesto určenia 

Miesto odoslania 
Hranica 

vyvážajúceho 
členského štátu 

Dohodnuté 
miesto dodania 

Miesto určenia 
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1.3 Dodacie podmienky DDU „Miesto určenia“ (fakturovaná suma zahŕňa prepravné náklady z miesta 

odoslania do miesta určenia) 

 

Štatistická hodnota = fakturovaná suma – prepravné náklady (dodatkové poplatky, napríklad dopravné 

a poistné) z hranice vyvážajúceho členského štátu na miesto určenia 

Miesto určenia sa nachádza mimo vyvážajúceho členského štátu, a preto sa náklady od hranice po miesto 

určenia musia vylúčiť zo štatistickej hodnoty. 

Vyvážajúcim členským štátom je Švédsko. Fakturovaná suma nie je v národnej mene, preto sa musí 

prepočítať. 

Fakturovaná suma za jednu položku: 5 600,00 USD 

Vypočítané prepravné náklady z hranice vyvážajúceho členského štátu po miesto určenia: 1 200,00 USD 

Oficiálny vnútroštátny výmenný kurz: 1 USD = 8,59950 SEK (švédskych korún) 

 USD Prepočítavací kurz  SEK 

Fakturovaná suma 5 600,00 8,59950 8 59,950 

Dopravné – 1 200,00 8,59950 8 59,950 

   1 19,916 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 37 837,80 

2. ŠTATISTICKÁ HODNOTA – DOVOZ 

Všeobecné pravidlo 

Štatistická hodnota je približná teoretická hodnota tovaru v čase a na mieste, kde vstupuje na územie 

členského štátu, v ktorom sa nachádza v čase prepustenia do colného režimu (dovážajúci členský štát). 

Štatistická hodnota má súvisieť s týmto členským štátom. 

Štatistická hodnota teda pozostáva zo (skutočnej) hodnoty tovaru a vzniknutých alebo vypočítaných 

nákladov na dopravu a poistenie z miesta odchodu súvisiaceho s dopravou na miesto vstupu do tohto 

členského štátu. 

Príklad: 

Tovar sa dováža do Poľska z USA (cez Holandsko a Nemecko), dodacie podmienky sú CIF Łódź. Dovozné 

colné vyhlásenie sa podá v Łódźi a tam sa predloží aj tovar. 

Keďže sa tovar v čase prepustenia fyzicky nachádza v Poľsku, štatistická hodnota je teoretická hodnota 

v čase vstupu do Poľska na poľsko-nemeckej hranici; to by zodpovedalo cene CIF poľsko-nemecká hranica. 

Miesto odoslania 
Hranica vyvážajúceho 

členského štátu 
Miesto určenia 
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Hodnota tovaru 

Štatistická hodnota sa zakladá na hodnote tovaru: 

 hodnota tovaru predstavuje colnú hodnotu v prípadoch, že je táto hodnota určená (hlava II kapitola 

3 CKÚ s názvom HODNOTA TOVARU NA COLNÉ ÚČELY); 

 ak colná hodnota nie je určená, hodnota tovaru je: 

 v prípade predaja alebo nákupu: cena skutočne zaplatená alebo splatná za dovážaný tovar; 

 v iných prípadoch: cena, ktorá by pri dovoze bola odôvodnene fakturovaná v prípade predaja 

alebo nákupu medzi neprepojeným kupujúcim a predávajúcim. 

Príklad: 

Tovar sa dováža do Španielska z Ruska a dodáva sa po ceste; ruský výrobca predal tovar španielskemu 

klientovi s doložkou CIF Madrid za 10 000,00 EUR. 

Ak colné úrady neurčia colnú hodnotu, hodnota tovaru je vo výške 10 000,00 EUR. 

Ak colné úrady určia colnú hodnotu (v súvislosti s miestom vstupu do Únie), táto colná hodnota (~ 

9 000 EUR) sa použije ako základ pre hodnotu tovaru. 

Ostatné náklady 

Štatistická hodnota môže obsahovať len dodatkové poplatky. Ide o skutočné alebo vypočítané náklady na 

dopravu a na poistenie (ak vzniknú), ale vzťahujúce sa len na ten úsek cesty, ktorý sa nachádza mimo 

štatistického územia dovážajúceho členského štátu. Ak náklady na dopravu a poistenie nie sú známe, treba 

ich primerane odhadnúť na základe nákladov, ktoré zvyčajne vzniknú alebo sa platia za takéto služby (najmä 

s ohľadom na rôzne druhy dopravy, ak sú známe). 

Ďalšie náklady týkajúce sa colnej hodnoty 

K colnej hodnote na hranici EÚ treba doplniť dodatkové náklady až po hranicu dovážajúceho členského 

štátu. Ak colná hodnota zahŕňa dodatkové náklady za hranice dovážajúceho členského štátu (napr. CIF 

miesto konečného určenia), tieto náklady sa nezahrnú do štatistickej hodnoty. V prípade potreby sa celkové 

„ďalšie náklady“ musia rozdeliť, napr. na základe pomerného počtu kilometrov. 

„Ďalšie náklady“ vzťahujúce sa na viac ako jednu položku v dovoznom vyhlásení 

Ak sa dodatkové poplatky (napríklad dopravné a poistné) vzťahujú na viaceré položky v dovoznom 

vyhlásení, príslušné dodatkové náklady za každú jednotlivú položku sa musia vypočítať na príslušnom 

pomernom základe, napr. za 1 kg alebo podľa objemu. 

Štatistická hodnota v prípade zušľachtenia (dovoz) 

Táto hodnota sa uplatňuje len vtedy, keď obchodná transakcia nie je predajom, ale zmluvou na poskytnutie 
služby (zmluva o „zušľachtení“). 

 Dovoz na aktívny zušľachťovací styk 

V prípade tovaru, ktorý vstúpi do Únie na účely aktívneho zušľachťovacieho styku, sa štatistická 
hodnota musí určiť s ohľadom na hodnotu nezušľachteného tovaru. 
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 Spätný dovoz po pasívnom zušľachťovacom styku 

V prípade tovaru, ktorý bol predmetom pasívneho zušľachťovacieho styku a vracia sa do Únie, sa štatistická 

hodnota musí určiť s ohľadom na hodnotu predtým vyvezeného nezušľachteného tovaru, ku ktorej sa 

pripočíta hodnota pridaná počas zušľachťovania. 

Príklad: 

Nemecká spoločnosť posiela stroj do Švajčiarska v rámci zmluvy na poskytnutie služieb na účely 

technického vylepšenia. Stroj by pri spätnom dovoze podliehal clu, a preto sa vylepšenie uskutoční v rámci 

colného režimu pasívny zušľachťovací styk. 

Trhová hodnota (reálna hodnota) stroja v čase dočasného vývozu na účely pasívneho zušľachťovacieho 

styku (kód colného režimu 2100) je 1 000,00 EUR. Švajčiarsky spracovateľ fakturuje 300,00 EUR za službu 

spracovania a k tomu 70,00 EUR za pridané švajčiarske diely. Vypočítané dopravné náklady z miesta 

spracovania po švajčiarsko-nemeckú hranicu sú 5,00 EUR. 

Nemecká spoločnosť spätne dovezie stroj (kód colného režimu 6121). Štatistická hodnota tovaru pri 

spätnom dovoze je 1 375,00 EUR a tvoria ju: 

Hodnota nespracovaného tovaru*): 1 000,00 
*) bez vnútroštátnej DPH 

Hodnota pridaná počas spracovania: 370,00 (300,00 + 70,00) 

Dopravné náklady po hranicu:  5,00 

     1 375,00 

Pri určovaní štatistickej hodnoty pri spätnom dovoze je trhová hodnota opracovaného stroja nepodstatná. 

 

Menový prepočet 

Štatistická hodnota musí byť vyjadrená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa podáva colné 

vyhlásenie. Hodnoty uvedené na dokladoch v inej mene (napr. mena, v ktorej sa tovar fakturuje) sa musia 

prepočítať. Na tento účel sa má použiť menový kurz platný v čase prijatia colného vyhlásenia a podľa 

colných ustanovení Únie o menovom prepočte súvisiacom s určením colnej hodnoty (článok 146 CKÚ-VA). 

Príklady (štatistická hodnota, ktorá NIE JE založená na colnej hodnote) 

2.1 Dodacie podmienky EXW „Miesto odoslania“ (fakturovaná suma nezahŕňa prepravné náklady) 

a)  

 

Miesto odoslania 
Hranica dovážajúceho 

členského štátu 
Miesto určenia 
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Štatistická hodnota = fakturovaná suma + prepravné náklady (dodatkové poplatky, napríklad dopravné 

a poistné) z miesta odoslania po hranicu dovážajúceho členského štátu 

Vzhľadom na dodacie podmienky EXW sa prepravné náklady po hranicu dovážajúceho členského štátu 

musia zahrnúť do výpočtu štatistickej hodnoty. 

Menou dovážajúceho členského štátu je euro. Fakturovaná suma nie je v národnej mene, a preto sa musí 

prepočítať. 

Fakturovaná suma za jednu položku:  6 000,00 USD 

Vypočítané prepravné a poistné náklady po hranicu dovážajúceho členského štátu = 2 000,00 USD 

 USD Prepočítavací kurz  EUR 

Fakturovaná suma 6 000,00 1,233  1,233 

Dopravné 2 000,00 1,233  1,233 

   6 488,24 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 6 488,24 

b) Spätný dovoz po pasívnom zušľachťovacom styku, oprava 

Štatistická hodnota dočasne dovezeného tovaru, napr. stroja   30 000,00 EUR 

+ náklady na opravu     1 000,00 EUR 

+ náklady na dopravu: prepravné, poistné1
  100,00 EUR 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 31 100,00 

1Náklady na dopravu mimo štatistického územia dovážajúceho členského štátu (z hranice vyvážajúceho 

členského štátu po miesto spracovania a odtiaľ po hranicu dovážajúceho členského štátu). 

 

Príklady (štatistická hodnota založená na colnej hodnote) 

2.2 Dodacie podmienky EXW „Miesto odoslania“ (fakturovaná suma nezahŕňa prepravné náklady) 

Štatistická hodnota = colná hodnota + prepravné náklady (dodatkové poplatky, napríklad dopravné 

a poistné) od vstupu do Únie po hranicu členských štátov 

Príklad: 

Fakturovaná suma za jednu položku =     3 200,00 EUR 

Sprostredkovateľské náklady (bez nákupnej provízie) =   240,00 EUR 

Celkové prepravné náklady Miesto odoslania  Miesto určenia =  2 000,00 EUR 

Miesto odoslania Hranica Únie 
Hranica 

dovážajúceho 
členského štátu 

Miesto určenia 
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Celková vzdialenosť =        2 000 km 

(vzdialenosť Miesto odoslania  EÚ = 1 000 km, EÚ -> Hranica dovážajúceho členského štátu = 500 km, 

Hranica dovážajúceho členského štátu -> Miesto určenia = 500 km) 

Pomerné prepravné náklady Miesto určenia -> EÚ =  1 000,00 EUR 

Pomerné prepravné náklady EÚ -> Hranica dovážajúceho členského štátu =  500,00 EUR 

Colná hodnota: 4 440,00 EUR (3 200,00 EUR + 240,00 EUR + 1 000,00 EUR) 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 4 940,00 (= colná hodnota 4 440,00 EUR + prepravné náklady 

EÚ -> Hranica dovážajúceho členského štátu 500,00 EUR) 

2.3 Dodacie podmienky FOB „Dohodnuté miesto dodania“ (fakturovaná suma zahŕňa prepravné 

náklady z miesta odoslania na miesto určenia) 

Štatistická hodnota = fakturovaná suma + prepravné náklady (dodatkové poplatky, ako napr. prepravné 

a poistné) z dohodnutého miesta dodania po vstup do Únie + prepravné náklady (dodatkové poplatky, 

ako napr. prepravné a poistné) od vstupu do Únie po hranicu dovážajúceho členského štátu 

Fakturovaná suma za 2 položky je: 

Položka 1 (50 kg)  1 200,00 EUR 

Položka 2 (100 kg)  13 500,00 EUR 

Poistné  Položka 1 200,00 EUR 

Poistné  Položka 2 400,00 EUR 

Náklady na balenie nezahrnuté v cene zaplatenej za položku 1: 50,00 EUR a za položku 2: 89,00 EUR 

Náklady na sprostredkovanie nezahrnuté v cene zaplatenej za položku 2: 800 EUR 

Spolu    16 239,00 EUR 

Prepravné náklady z dohodnutého miesta dodania po hranicu Únie za položku 1: 100,00 EUR a za položku 2: 

200,00 EUR 

Prepravné náklady z hranice Únie po hranicu členského štátu za položku 1: 50,00 EUR a za položku 2: 

100,00 EUR 

Colná hodnota: 

Položka 1:  1 550,00 (1 200,00 + 200,00 + 50,00 + 100,00) 

Položka 2:  14 989,00 (13 500,00 + 400,00 + 89,00 + 800,00 + 200,00) 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 

Položka 1:  1 600,00 (colná hodnota + 50,00) 

Položka 2:  15 089,00 (colná hodnota + 100,00) 

Miesto odoslania 
Dohodnuté 

miesto 
dodania 

Hranica 
Únie 

Hranica 
dovážajúceho 

členského 
štátu 

Miesto 
určenia 
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2.4 Dodacie podmienky DDU „Miesto určenia“ (fakturovaná suma zahŕňa prepravné náklady z miesta 

odoslania do miesta určenia) 

 
 

Štatistická hodnota = fakturovaná suma – prepravné náklady (dodatkové poplatky, napríklad dopravné 

a poistné) z hranice dovážajúceho členského štátu na miesto určenia 

Príklad: 

Fakturovaná suma za 2 položky je takáto: 

Cena za položku 1 (100 kg)  1 500,00 USD 

Cena za položku 2 (50 kg)  2 240,00 USD 

Spolu     3 740,00 USD 

Predpokladá sa, že prepravné náklady z hranice členského štátu na miesto určenia sú 300 USD. 

Výmenný kurz: 1,233 USD = 1 EUR. Pomer prepravných nákladov medzi položkou 1 a položkou 2 je podľa 

hmotnosti 2:1. 

 

 USD Prípustné náklady Štatistická 

hodnota v USD 

Prepočítav

ací kurz 

Štatistická 

hodnota 

v EUR 

Položka 1 1 500,00 200,00 1 300,00 1,233 1 054,34 

Položka 2 2 240,00 100,00 2 140,00 1,233 1 735,61 

Mala by sa uviesť takáto štatistická hodnota: 

Položka 1: 1 054,00 

Položka 2:  1 736,00 

 

 

 

Miesto odoslania 
Hranica dovážajúceho 

členského štátu 
Miesto určenia 
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Príloha 1 – Kódy colných režimov/kombinácie kódov colných 

režimov 

Táto časť sa dokončí po ukončení druhej fázy na jeseň 2017. 
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Príloha 2 – Doplnkové kódy colných režimov – séria C 

 

 

Kód colného 

režimu 

Oslobodenie 

Opis kódu Odkaz 

[nariadenie 

(ES) 

č. 1186/2009] 

Vysvetlenia a/alebo príklady 

Vnútroštátna prax 

C03 
Obvyklé dary pri 

príležitosti 

uzatvorenia 

manželstva  

Článok 12 

ods. 2 

Vysvetlenie: 

Oslobodenie od cla možno priznať na dary 

darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva 

s tým, že hodnota jednotlivého daru nesmie 

prekročiť 1 000 EUR. Príjemcovia musia mať svoje 

obvyklé bydlisko mimo colného územia Únie 

najmenej 12 mesiacov a svoje obvyklé bydlisko si 

pri príležitosti uzatvorenia manželstva musia 

presunúť z tretej krajiny na colné územie Únie. 

 

Okrem výnimočných okolností sa oslobodenie 

prizná len pre tovar, ktorý vstúpil do voľného 

obehu najskôr dva mesiace pred určeným 

dátumom svadby a najneskôr štyri mesiace po 

svadbe. 

 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9919 00 

00. 

 

Príklad: 

Ruský obyvateľ po sobáši s lotyšskou obyvateľkou 

mení miesto svojho bydliska a sťahuje sa do 

Lotyšska. Pri predložení sobášneho listu colným 

úradom sa prizná oslobodenie od cla na svadobné 

dary, ktorých hodnota neprekračuje 1 000 EUR. 



Strana 105 

C04 
Osobný majetok 

nadobudnutý 

dedením fyzickou 

osobou s obvyklým 

bydliskom na colnom 

území Únie 

17 
Vysvetlenie: 

Zdedený osobný majetok možno doviezť bez cla, ak 

vstúpi do voľného obehu najneskôr dva roky od 

dátumu, keď príslušná osoba získa nárok na tento 

majetok. Osobný majetok sa vymedzuje v článku 2 

ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1186/2009. Tovar, 

na ktorý sa vzťahuje výnimka z oslobodenia od cla, 

je uvedený v článku 18 nariadenia (ES) 

č. 1186/2009. 

 

Potrebnými dôkazmi podľa článku 126 nariadenia 

(ES) č. 1186/2009 na účely tohto oslobodenia od cla 

sú napríklad dedičský list alebo testament. 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9919 00 

00. 

 

Príklad: 

Fyzická osoba žijúca v Nemecku, ktorej strýko 

zomrel pred niekoľkými mesiacmi, môže doviezť 

osobný majetok nadobudnutý dedením bez 

dovozného cla.  

C07 Zásielky tovaru 

nepatrnej hodnoty 

23 Vysvetlenie: 

Oslobodenia od cla sa vzťahuje na zásielky tovaru, 

ktorého skutočná hodnota neprekračuje spolu 

150 EUR. 

Toto oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické 

výrobky, parfumy a toaletné vody, ani na tabak 

a tabakové výrobky. 

 

Hodnota tovaru sa vypočíta ako celková hodnota 

tovaru (bez nákladov na dopravu a poistenie) 

vrátane zahraničnej DPH (cena/fakturovaná 

hodnota). 

 

Oslobodenie od DPH pri dovoze závisí od 

konkrétneho národného limitu hodnoty, pričom 

tovar dovezený na základe poštovej objednávky 

možno z oslobodenia vylúčiť. 

 

Príklad: 

Osoba usadená na colnom území Únie si objedná 

DVD v cene 15 EUR z internetového obchodu 

v tretej krajine. DVD je tovar nepatrnej hodnoty 

a možno ho doviezť bez cla. Oslobodenie od DPH 

pri dovoze závisí od konkrétneho národného limitu 

hodnoty. 
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C08 
Zásielky zasielané 

jednou súkromnou 

osobou druhej 

súkromnej osobe 

25 
Vysvetlenie: 

Oslobodenia od cla a DPH pri dovoze sa vzťahuje na 

zásielky tovaru, ktorého hodnota neprekračuje 

spolu 45 EUR. V prípade tabakových výrobkov, 

alkoholu a alkoholických nápojov, parfumov 

a toaletných vôd sú množstvá obmedzené 

[článok 27 nariadenia (ES) č. 1186/2009, článok 1 

smernice Rady 2006/79/ES] a ich hodnota nesmie 

presiahnuť spolu 45 EUR. 

Oslobodenie sa prizná len vtedy, ak dovezené 

zásielky nie sú obchodného charakteru podľa 

článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1186/2009. 

 

Príklad: 

Stará mama, ktorá žije v Kanade, pošle svojmu 

vnúčaťu hračky v hodnote 40 EUR. 

C09 
Investičný majetok 

a iné vybavenie 

dovezené pri presune 

činností z tretej 

krajiny do Únie 

28 
Vysvetlenie: 

Pod týmto kódom možno deklarovať investičný 

majetok a iné vybavenie patriace podnikom, ktoré 

definitívne končia svoju činnosť v tretej krajine 

a presúvajú sa na colné územie Únie, aby tu 

vykonávali podobnú činnosť. Obmedzenia týkajúce 

sa prípustného majetku sú vymedzené 

v článkoch 29 a 31 nariadenia (ES) č. 1186/2009. 

V zásade platí, že tento majetok sa musí navrhnúť 

do voľného obehu do 12 mesiacov od dátumu, keď 

podnik ukončil svoje činnosti v tretej krajine. 

 

Príklad: 

Spoločnosť A, ktorá bola usadená v Rusku, sa 

presúva do Litvy, kde začína novú činnosť [pozri 

článok 30 nariadenia (ES) č. 1186/2009]. Investičný 

majetok a iné vybavenie možno prepustiť do 

voľného obehu bez dovozných ciel.  
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C12 
Tovar určený na 

vzdelávacie, vedecké 

a kultúrne účely; 

vedecké nástroje 

a prístroje uvedené 

v prílohe II 

k nariadeniu (ES) 

č. 1186/2009 

43 
Vysvetlenie: 

Oslobodenie od dovozných ciel na tovary uvedené 

v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1186/2009 možno 

priznať len vtedy, keď sú tieto tovary určené pre 

verejné alebo súkromné vzdelávacie, vedecké alebo 

kultúrne inštitúcie alebo organizácie. Súkromné 

inštitúcie alebo organizácie najprv musia získať 

súhlas príslušného colného úradu. 

 

Povinnosti vzťahujúce sa na inštitúciu alebo 

organizáciu, ktorej je tovar zasielaný, sú vymedzené 

v nariadení (EÚ) č. 1225/2011. 

 

Príklad: 

Britské múzeum dováža umelecké diela z USA bez 

dovozného cla.  

C 13 
Tovar určený na 

vzdelávacie, vedecké 

a kultúrne účely; 

vedecké nástroje 

a prístroje dovezené 

výlučne na 

neobchodné účely 

(vrátane náhradných 

dielov, súčiastok, 

príslušenstva 

a nástrojov) 

44-45 
Vysvetlenie: 

Ak chce súkromná inštitúcia, ktorej hlavnou 

činnosťou je vzdelávanie alebo vedecký výskum 

získať povolenie na dovoz vedeckého nástroja alebo 

prístroja bez dovozného cla podľa článku 44 ods. 1 

nariadenia (ES) č. 1186/2009, musí získať 

oprávnenie od príslušných orgánov členského štátu 

[článok 44 nariadenia (ES) č. 1186/2009, pozri tiež 

nariadenie (EÚ) č. 1225/2011]. 

 

Vedecké nástroje alebo prístroje sú vymedzené 

v článku 46 nariadenia (ES) č. 1186/2009 v spojení 

s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1225/2011. Tovarom 

dovážaným na neobchodné účely sú vedecké 

nástroje alebo prístroje určené na používanie na 

neziskový vedecký výskum alebo na vzdelávacie 

účely. 

 

Príklad: 

Národný meteorologický inštitút (Physikalisch-

Technische Bundesanstalt) Nemecka dováža z USA 

merací nástroj, ktorý spĺňa podmienky článku 5 

nariadenia (EÚ) č. 1225/2011. Nemecké colné 

úrady priznajú oslobodenie od dovozného cla. 
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C14 
Vybavenie dovezené 

na neobchodné účely 

vedecko-výskumným 

ústavom alebo 

organizáciou so 

sídlom mimo Únie 

alebo na ich účet 

51 
Vysvetlenie: 

Vybavením sú nástroje, prístroje, stroje a ich 

príslušenstvo vrátane náhradných dielcov a náradia 

špeciálne určeného na ich údržbu, kontrolu, 

nastavenie alebo opravu, ktoré sa používajú na 

účely vedeckého výskumu. Počas používania na 

colnom území Únie zostáva toto vybavenie vo 

vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby 

so sídlom mimo Únie. 

 

Neobchodný účel znamená, že vybavenie je určené 

na použitie v rámci vedeckého výskumu 

vykonávaného na neziskové účely. 

 

Ak chce inštitúcia získať povolenie na dovoz bez cla, 

žiadosť inštitúcie musia schváliť príslušné orgány 

členského štátu (článok 51 ods. 2 písm. a) 

nariadenia (EÚ) č. 1186/2009, pozri tiež nariadenie 

(EÚ) č. 1225/2011). Žiadosť musí okrem iného 

obsahovať kópiu dohody o vedeckej spolupráci 

medzi výskumnými inštitúciami nachádzajúcimi sa 

v Únii a v tretích krajinách. 

C15 
Laboratórne zvieratá 

a biologické alebo 

chemické látky 

určené na výskum 

53 
Oslobodenie od dovozných ciel sa priznáva pre 

zvieratá špeciálne pripravené na laboratórne 

použitie a pre biologické alebo chemické látky 

uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 80/2012. 

 

Žiadosť o toto oslobodenie môže podať len verejná 

alebo súkromná inštitúcia, ktorej hlavnou činnosťou 

je vzdelávanie alebo vedecký výskum. Súkromné 

inštitúcie najprv musia získať súhlas príslušného 

colného úradu.  

C17 
Nástroje a prístroje 

určené na lekársky 

výskum, lekársku 

diagnostiku alebo 

liečbu 

57 Vysvetlenie: 

Ak chce inštitúcia získať povolenie na dovoz 

nástrojov alebo prístrojov bez dovozného cla podľa 

článkov 57 a 58 nariadenia (ES) č. 1186/2009, musia 

ju schváliť príslušné orgány členského štátu 

[článok 57 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1186/2009, 

pozri tiež nariadenie (EÚ) č. 1225/2011]. 
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C 18 
Referenčné látky 

určené na kontrolu 

kvality liečiv 

59 Vysvetlenie: 

Tento kód sa vzťahuje len na zásielky posielané 

Kolaboračným centrom WHO pre chemické 

referenčné látky (WHO Collaborating Centre for 

Chemical Reference Substances) so sídlom 

v Štokholme (Švédsko) príjemcom, ktorí majú od 

príslušných vnútroštátnych orgánov oprávnenie na 

ich bezcolné prijatie [článok 2 nariadenia (EHS) 

č. 3915/88]. Keďže Švédsko je teraz členským 

štátom EÚ, tento kód už nie je relevantný. 

 

[Európske riaditeľstvo pre kvalitu liečiv a zdravotnej 

starostlivosti (EDQM) pri Rade Európy v Štrasburgu 

16. apríla 2010 prevzalo zodpovednosť za zriadenie, 

skladovanie a distribúciu WHO ICRS z Apoteket AB, 

predošlého kolaboračného centra WHO pre tieto 

látky (https://www.edqm.eu/en/WHO-ICRS-

Reference-Substances-1393.html)]. 

 

C19 
Farmaceutické 

výrobky používané 

pri medzinárodných 

športových 

podujatiach 

60 Vysvetlenie: 

Farmaceutické výrobky užívané v humánnej alebo 

veterinárnej medicíne osobami alebo zvieratami 

prichádzajúcimi z tretích s cieľom účasti na 

medzinárodných športových podujatiach sú 

oslobodené od dovozného cla v rozsahu potrebnom 

na uspokojovanie ich potrieb počas ich pobytu na 

tomto území. 

https://www.edqm.eu/en/WHO-ICRS-Reference-Substances-1393.html
https://www.edqm.eu/en/WHO-ICRS-Reference-Substances-1393.html
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C20 
Tovar pre 

charitatívne alebo 

dobročinné 

organizácie – 

základné potreby 

dovezené štátnymi 

organizáciami alebo 

inými schválenými 

organizáciami 

Článok 61 

ods. 1 

písm. a) 

Vysvetlenie: 

Základné potreby v kontexte článku 61 ods. 1 

písm. a) zahŕňajú tovar potrebný na naplnenie 

bezprostredných potrieb ľudí (potraviny, lieky, 

oblečenie, posteľná bielizeň). Oslobodené nemôžu 

byť alkoholické nápoje, tabak, káva, čaj ani 

motorové vozidlá okrem sanitiek. 

Oslobodenie sa prizná len vtedy, keď je tovar 

dovážaný štátnymi organizáciami alebo 

organizáciami schválenými štátom a keď sa tovar 

prerozdeľuje zadarmo osobám v núdzi. Do úvahy by 

sa mali brať iné podmienky, ako napríklad 

obmedzenia požičiavania, prenájmu, prevodu tovaru 

a používania tovaru uvedené v článkoch 64 a 65. 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9919 00 00. 

 

Príklad: 

Oslobodenie od cla priznané filantropickej 

organizácii v Poľsku, ktorá z Nórska dováža 

používané oblečenie určené na bezplatné 

prerozdelenie osobám bez domova. 

C23 
Výrobky v prílohe IV 

k nariadeniu (ES) 

č. 1186/2009 určené 

pre nevidiacich 

dovezené určitými 

inštitúciami alebo 

organizáciami 

(vrátane náhradných 

dielov, súčiastok, 

príslušenstva 

a nástrojov) 

Článok 67 

ods. 1 

písm. b) 

a článok 67 

ods. 2 

Vysvetlenie: 

Inštitúcie alebo organizácie zaoberajúce sa 

vzdelávaním alebo poskytovaním pomoci 

nevidiacim osobám najprv musia získať oprávnenie 

od príslušných orgánov členských štátov na 

prijímanie takéhoto tovaru s oslobodením od cla. 

 

Povinnosti vzťahujúce sa na inštitúciu alebo 

organizáciu, ktorej je tovar zasielaný, sú vymedzené 

v nariadení (EÚ) č. 1224/2011. 

 

Tovar, ktorý možno deklarovať s týmto kódom, je 

uvedený v prílohe IV k nariadeniu (ES) 

č. 1186/2009. 
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C26 
Tovar dovezený na 

podporu obetí 

živelnej pohromy 

74 
Vysvetlenie: 

Tento kód môžu využívať štátne organizácie alebo 

iné charitatívne alebo filantropické organizácie 

schválené príslušnými orgánmi, ak existuje 

rozhodnutie Európskej komisie o možnosti 

priznania oslobodenia [pozri článok 76 nariadenia 

(ES) č. 1186/2009]. Až do oznámenia rozhodnutia 

Komisie môžu členské štáty postihnuté živelnou 

pohromou schváliť pozastavenie splatného 

dovozného cla pri tovare opísanom vyššie za 

podmienky, že sa dovážajúca organizácia zaviaže 

zaplatiť clo v prípade, že oslobodenie nebude 

priznané. 

 

Príklad: 

Pri povodniach v Rumunsku sa vrecká s pieskom 

dovážali z Ukrajiny.  

C30 
Vzorky tovaru 

nepatrnej hodnoty 

dovezené na 

podporu rozvoja 

obchodu 

86 
Vysvetlenie: 

Vzorky tovaru v kontexte článku 86 ods. 1 písm. a) 

znamenajú akýkoľvek druh tovaru, ktorého spôsob 

prezentácie a množstvo (pri tovare rovnakého 

druhu alebo kvality) vylučuje jeho použitie na 

akýkoľvek iný účel ako získavanie objednávok. 

Colné orgány môžu požadovať, aby bol určitý tovar 

trvale znehodnotený roztrhnutím, dierovaním 

alebo zjavným a neodstrániteľným označením, 

alebo akokoľvek inak za predpokladu, že to 

neznehodnotí jeho uplatnenie ako vzorky. 

 

Príklad: 

Oslobodenie od cla sa priznalo katalógu so 

vzorkami tapety s rozmermi 60 x 60 cm 

dovezenému z Japonska. 

C39 
Palivá a mazivá 

nachádzajúce sa 

v cestných 

motorových 

vozidlách 

a špeciálnych 

kontajneroch 

107 
Vysvetlenie: 

Oslobodenie možno priznať palivu, ktoré je 

obsiahnuté v štandardnej nádrži súkromných alebo 

obchodných motorových vozidiel, motocyklov 

a špeciálnych kontajneroch, ktoré vstupujú na colné 

územie Únie, a palivu obsiahnutému v prenosných 

nádržiach s maximálnym objemom 10 litrov na 

vozidlo prevážaných súkromnými (nie obchodnými) 

motorovými vozidlami a motocyklami. 

Oslobodenie sa priznáva aj pre mazivá 

v motorových vozidlách, ktoré sú potrebné na ich 

bežnú prevádzku počas cesty. 

Oslobodenie sa prizná len pre palivo používané vo 

vozidle, v ktorom bolo dovezené. Odstránenie 
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z vozidla a uloženie s výnimkou potrebných opráv 

podlieha uplatneniu dovozných ciel. 

Na tieto účely je obchodným motorovým vozidlom 

každé motorizované cestné vozidlo (vrátane 

traktorov), ktoré je typom svojej konštrukcie 

a svojím vybavením určené a spôsobilé na prepravu 

za úhradu alebo bezplatne: viac ako deviatich osôb 

vrátane vodiča; tovaru a akékoľvek cestné vozidlo 

určené na iné účely ako na prepravu. 

Špeciálnym kontajnerom je kontajner vybavený 

špeciálnym prístrojovým vybavením slúžiacim na 

činnosť chladiaceho systému, okysličovacieho 

systému, tepelného izolačného systému 

alebo iného systému. 

Štandardná nádrž znamená nádrže pevne 

zabudovaná výrobcom do všetkých motorových 

vozidiel toho istého typu, ktorých zabudovanie 

umožňuje, aby sa palivo používalo priamo na účely 

pohonu a prípadne aj na prevádzky chladiacich 

systémov a ostatných systémov počas prepravy; 

plynové nádrže, ktorými sú vybavené motorové 

vozidlá a ktoré sú určené na priame použitie plynu 

ako paliva; nádrže pevne zabudované výrobcom 

do všetkých kontajnerov toho istého typu, ktoré sa 

dajú priamo používať na prevádzku systémov, 

ktorými sú špeciálne kontajnery vybavené, počas 

prepravy. 

Členské štáty môžu obmedziť uplatňovanie 

oslobodenia pre palivo v obchodných motorových 

vozidlách na 200 litrov na vozidlo, špeciálny 

kontajner a na cestu. 

Členské štáty môžu obmedziť objem paliva 

oslobodeného od cla pre obchodnú dopravu, ktorá 

je súčasťou medzinárodnej prepravy do 

pohraničnej oblasti do hĺbky maximálne 25 km 

vzdušnou čiarou, ak cestu uskutočňujú osoby žijúce 

v pohraničnej oblasti, a pre súkromné motorové 

vozidlá osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. 

 

Príklad: 

Oslobodenie od cla sa prizná pre plyn v plynovej 

nádrži zabudovanej v súkromnom motorovom 

vozidle vstupujúcom do EÚ na lotyšsko-ruskej 

hranici, v ktorom sa plyn používa ako palivo. 

Súčasne sa však oslobodenie od dovozného cla 

neprizná pre benzín v nádrži pôvodne zabudovanej 

v tomto motorovom vozidle, ktorý sa už nepoužíva 
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na pohon. 

C42 Osobný majetok 

umiestnený do 

voľného obehu pred 

tým, ako si dotknutá 

osoba zriadi miesto 

svojho obvyklého 

bydliska na colnom 

území Únie 

(oslobodenie od cla 

podliehajúce 

záväzku) 

Článok 9 

ods. 1 

Vysvetlenie: 

Oslobodenie možno priznať na základe záväzku, že 

si daná osoba do šiestich mesiacov zriadi miesto 

svojho obvyklého bydliska. Záruka je povinná. 

Osobný majetok by mal byť vo vlastníctve 

a používaný najmenej šesť mesiacov vypočítaných 

od dátumu, keď bol privezený na colné územie 

Únie. 

 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9905 00 00. 

 

Príklady: 

Osoba začne organizovať proces končiaci presunom 

jej miesta pobytu z Ruska do Fínska. Na základe jej 

záväzku, že si do šiestich mesiacov vo Fínsku zriadi 

miesto obvyklého pobytu, fínske colné úrady 

priznajú oslobodenie. 

 

Fyzická osoba žijúca v USA si plánuje presunúť 

miesto svojho obvyklého pobytu na colné územie 

Únie. Svoj osobný majetok pošle šesť mesiacov 

pred skutočným presunom.  
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C43 Osobný majetok 

patriaci fyzickým 

osobám, ktoré majú 

úmysel presunúť 

miesto svojho 

obvyklého bydliska 

do Únie (bezcolný 

vstup podliehajúci 

záväzku) 

10 
Vysvetlenie: 

Oslobodenie možno priznať na základe záväzku, že 

si daná osoba zriadi miesto obvyklého pobytu podľa 

požiadaviek stanovených colnými úradmi v rámci 

pravidiel článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) 

č. 1186/2009. Oslobodenie sa týka prípadov, keď 

osoby opustia tretiu krajinu, kde majú obvyklé 

miesto svojho bydliska, kvôli svojim pracovným 

záväzkom, pričom súčasne si nezriaďujú miesto 

bydliska na colnom území Únie. Môže sa požadovať 

záruka. 

 

Požiadavka stanovená v článku 4 písm. –a) 

nariadenia (ES) č. 1186/2009 týkajúca sa toho, že 

osobný majetok by mal byť vo vlastníctve osoby 

minimálne šesť mesiacov, sa vypočítava od dátumu, 

keď je osobný majetok privezený na colné územie 

Únie. Podľa článku 7 možno majetok priviezť do 

12 mesiacov od skutočného dátumu zriadenia 

miesta pobytu. 

 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9905 00 00. 

 

Príklady: 

Osoba pochádzajúca z Bieloruska začína pracovať 

v spoločnosti sídliacej v Litve a plánuje si v Litve 

zriadiť miesto bydliska. Na základe záväzku osoby 

litovské colné úrady priznajú oslobodenie 

a stanovia podmienky, za ktorých si osoba môže 

previezť osobný majetok. 

 

Fyzická osoba opúšťa Kanadu a prichádza za novým 

pracovným miestom na colnom území Únie bez 

toho, aby tu mala miesto svojho obvyklého pobytu. 

Plánuje sa presťahovať do 10 mesiacov.  

C44 Osobný majetok 

nadobudnutý 

dedením právnickými 

osobami 

vykonávajúcimi 

neziskovú činnosť, 

ktoré sú usadené na 

colnom území Únie 

20 Vysvetlenie: 

Pravidlá používania kódu C04 platia obdobne s tým 

rozdielom, že oslobodenie možno priznať nie pre 

fyzické osoby, ale pre právnické osoby zapojené do 

neziskovej činnosti (napr. neziskové nadácie alebo 

združenia, charitatívne organizácie). 
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C48 
Tovar v osobnej 

batožine oslobodený 

od DPH 

41 
Vysvetlenie: 

Tovar obsiahnutý v osobnej batožine cestujúcich 

prichádzajúcich z tretej krajiny alebo územia 

uvedeného v článku 6 ods. 1 smernice Rady 

2006/112/ES sú oslobodené od dovozného cla za 

predpokladu, že takýto dovoz je oslobodený od 

DPH podľa ustanovení vnútroštátneho právneho 

predpisu prijatého v súlade s ustanoveniami 

smernice Rady 2007/74/ES. 

 

Tento kód sa použije len vtedy, ak má cestujúci 

tovar pri sebe v čase vstupu do EÚ – s výnimkou 

batožiny, ktorá sa stratila počas letu a je predložená 

colným úradom neskôr, neplatí však pre batožinu, 

ktorá bola poslaná napríklad poštou alebo 

expresným kuriérom. 

 

Tento tovar by sa mal navrhnúť do voľného obehu 

podľa článku 138 písm. –a) CKÚ-DA, ale v prípadoch 

uvedených v článku 142 CKÚ-DA (napr. tovar 

podliehajúci zákazu alebo obmedzeniu) sa podáva 

colné vyhlásenie. 

C49 
Tovar pre 

charitatívne alebo 

dobročinné 

organizácie – tovar 

akéhokoľvek druhu 

zasielaný bezplatne 

a určený na 

získavanie 

prostriedkov pri 

príležitostných 

charitatívnych 

akciách v prospech 

osôb v núdzi 

Článok 61 

ods. 1 

písm. b) 

Vysvetlenie: 

Tovar akéhokoľvek druhu, ktorý sa má použiť na 

príležitostné a samostatne identifikované 

charitatívne podujatia. Oslobodené nemôžu byť 

alkoholické nápoje, tabak, káva, čaj ani motorové 

vozidlá okrem sanitiek. 

Oslobodenie sa prizná len vtedy, keď tovar 

dovážajú štátne organizácie alebo organizácie 

schválené štátom. Do úvahy by sa mali brať iné 

podmienky, ako napríklad obmedzenia 

požičiavania, prenájmu, prevodu tovaru 

a používania tovaru uvedené v článkoch 64 a 65. 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9919 00 00. 

 

Príklad: 

Oslobodenie od cla priznané charitatívnej 

organizácii v Poľsku dovážajúcej z USA škatule na 

zbierky peňazí, ktoré sa majú použiť na 

charitatívnej udalosti v prospech starších občanov 

v núdzi. 
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C50 
Tovar pre 

charitatívne alebo 

dobročinné 

organizácie – 

vybavenie 

a kancelárske 

zariadenie zaslané 

bezplatne  

Článok 61 

ods. 1 

písm. c) 

Vysvetlenie: 

Vybavenie a kancelárske zariadenie používané len na 

prevádzkové potreby alebo uskutočňovanie 

charitatívnych alebo filantropických zámerov. 

Oslobodenie sa prizná len vtedy, keď tovar dovážajú 

organizácie schválené štátom. Do úvahy by sa mali 

brať iné podmienky, ako napríklad obmedzenia 

požičiavania, prenájmu, prevodu tovaru a používania 

tovaru uvedené v článkoch 64 a 65. 

 

Oslobodené nemôžu byť alkoholické nápoje, tabak, 

káva, čaj ani motorové vozidlá okrem sanitiek. 

 

V colnom vyhlásení sa použije kód tovaru 9919 00 00. 

 

Príklad: 

Oslobodenie od cla priznané charitatívnej 

organizácii v Lotyšsku, ktorá z Kanady dováža 

nástroje a vybavenie pre charitatívnu kuchyňu. 

C56 
Tovar určený na 

reklamné účely bez 

vlastnej obchodnej 

hodnoty, ktorý 

dodávatelia zasielajú 

bezplatne svojim 

zákazníkom a ktorý 

sa okrem svojej 

reklamnej funkcie 

nedá použiť na iný 

účel 

89 
Vysvetlenie: 

Oslobodenie od cla možno priznať pre tovar bez 

obchodnej hodnoty dovážaný na reklamné účely za 

predpokladu, že sa okrem reklamy nedá použiť na 

iné účely. 

Príklad: 

Oslobodenie od cla sa prizná pre plastové modely 

nástrojov, ako sú skrutkovače, kladivá a podobne, 

dovážané z Číny a určené na reklamné účely. 



Strana 117 

 

 

C58 
Rôzne materiály 

nízkej hodnoty, ktoré 

sa použitím zničia, 

napr. farby, laky, 

tapety a podobne, 

používané pri stavbe, 

zariaďovaní 

a výzdobe dočasných 

stánkov využívaných 

zástupcami tretích 

krajín na obchodnom 

veľtrhu alebo na 

podobnom podujatí 

Článok 90 

ods. 1 

písm. c) 

Vysvetlenie: 

Obchodné veľtrhy a podobné podujatia v kontexte 

článku 90 ods. 1 písm. c) zahŕňajú: výstavy, veľtrhy, 

salóny a podobné podujatia spojené s obchodom, 

priemyslom, poľnohospodárstvom alebo 

remeslami; výstavy a podujatia organizované 

hlavne na charitatívne účely; výstavy a podujatia 

organizované hlavne na vedecké, technické, 

remeselnícke, umelecké, vzdelávacie, kultúrne 

alebo športové účely, z náboženských alebo 

cirkevných dôvodov, na odborovú činnosť alebo 

turistiku alebo s cieľom podporiť medzinárodné 

porozumenie; zasadnutia predstaviteľov 

medzinárodných organizácií alebo kolektívnych 

orgánov; oficiálne alebo spomienkové slávnosti 

a zhromaždenia. 

Oslobodenie sa nepriznáva na výstavy usporiadané 

na súkromné účely v obchodných predajniach alebo 

obchodných priestoroch s cieľom predávať tovar 

z tretích krajín. 

 

Príklad: 

Oslobodenie od cla sa prizná na dovoz fototapiet 

z Vietnamu, ktorými sa má ozdobiť reklamný stánok 

na medzinárodnej výstave cestovného ruchu 

v Maďarsku. 

C73 
Zásielky tovaru 

nepatrnej hodnoty 

114 
Vysvetlenie 

Zásielky doručené ich adresátovi poštovou listovou 

alebo balíkovou zásielkou, ktoré obsahujú tovar 

v celkovej hodnote nepresahujúcej 10 EUR, sa 

môžu vyviezť bez vývozného cla. 

 

V súčasnosti v EÚ neplatia žiadne vývozné clá. 
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Príloha 3 – Doplnkové kódy colných režimov – séria D 

 

Kód 

colného 

režimu 

 

Dočasné 

použitie 

 

Opis kódu Odkaz 

Číslo 

článku 

v CKÚ-DA 

Vysvetlenia a/alebo príklady 

Vnútroštátna prax 

Typ colného 

vyhlásenia 

 

(vždy je potrebné 

povolenie, pozri 

článok 211 CKÚ) 

D01 Palety (vrátane 

príslušenstva 

a vybavenia pre 

palety) 

208 

a 209 

Vysvetlenie: 

Palety sú vymedzené v článku 1 

ods. 42 CKÚ-DA. 

 

Príklad: 

Europalety sa dovážajú, aby sa 

použili ako dopravný prostriedok 

na vývoz iného tovaru do tretej 

krajiny. 

 

Príkladom paliet, ktoré majú 

nadstavbu, sú tzv. IsoBins a iné 

opätovne použiteľné balenia, 

s ktorými sa dá manipulovať 

vysokozdvižnými vozíkmi. 

Palety sa považujú za 

navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(články 139 a 141 

CKÚ-DA), colný úrad 

však môže požiadať 

o colné vyhlásenie 

(pozri článok 163 

ods. 3 CKÚ-DA). 

 

 

D02 Kontajnery (vrátane 

príslušenstva 

a vybavenia pre 

kontajnery) 

210 

a 211 

Vysvetlenie: 

Pojmom kontajner sa podľa 

článku 1 ods. –b) Dohovoru 

o kontajnerovom poole označuje 

článok prepravného zariadenia 

(prepravná skriňa, premiestniteľná 

nádrž alebo iné podobné 

zariadenie): 

i) s celkom alebo sčasti 

uzavretým priestorom 

určeným na 

umiestnenie tovaru, 

ii) majúce trvalú povahu, 

a teda dostatočne 

pevné, aby sa mohlo 

opätovne používať, 

iii) špeciálne konštruované 

na umožnenie prepravy 

tovaru pomocou 

jedného alebo 

Kontajnery sa 

považujú za 

navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(články 139 a 141 

CKÚ-DA), colný úrad 

však môže požiadať 

o colné vyhlásenie 

(pozri článok 163 

ods. 3 CKÚ-DA). 
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viacerých spôsobov 

dopravy bez dočasnej 

prekládky, 

iv) konštruované tak, aby 

sa s ním dalo ľahko 

manipulovať, najmä pri 

jeho prekládke 

z jedného druhu 

dopravy na iný, 

v) konštruované tak, aby 

sa dalo ľahko napĺňať 

a vyprázdňovať, a 

vi) majúce vnútorný objem 

najmenej jeden kubický 

meter. 

 

Pojem kontajner zahŕňa 

štandardné kontajnery pre leteckú 

nákladnú dopravu, ktoré majú 

vnútorný objem menej ako jeden 

meter kubický za predpokladu, že 

spĺňajú požiadavky písmen i) až v). 

 

Za kontajnery sa považujú aj tzv. 

odmontovateľné nadstavby 

a rovné plošiny. 

 

Pojem kontajner zahŕňa 

príslušenstvo a výstroj kontajneru 

podľa jeho typu za predpokladu, 

že sa také príslušenstvo 

a vybavenie dopravujú spolu 

s kontejnerom. 

 

Kontajner navyše musí spĺňať 

požiadavky článku 210 ods. 1 CKÚ-

DA, aby sa mohol deklarovať 

s týmto kódom. 

D03 Prostriedky cestnej, 

železničnej, leteckej, 

námornej 

a vnútrozemskej 

vodnej dopravy 

212  
Vysvetlenie: 

Dopravný prostriedok možno 

prepustiť do colného režimu 

dočasné použitie, ak vykonáva 

jasne vymedzenú dopravnú 

operáciu, a to prepravu, pri ktorej 

dané vozidlo a tovar alebo 

prepravované osoby prekračujú 

vonkajšiu hranicu colného územia 

Dopravné prostriedky 

sa považujú za 

navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(články 139 a 141 

CKÚ-DA), colný úrad 

však môže požiadať 

o colné vyhlásenie 
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Únie (pozri rozsudok Súdneho 

dvora z 15.12.2004, C-272/03 

body 18 až 20). 

 

[Tento kód možno použiť aj 

v prípadoch uvedených v článkoch 

213 až 215 CKÚ-DA.] 

 

Príklad: 

Kamión, ktorý je registrovaný 

v Rusku a riadi ho ruský vodič, sa 

používa na prepravu tovaru 

z Ruska do Estónska. Kamión 

možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie. 

 

Lietadlo registrované v USA sa 

používa na obchodnú prepravu 

osôb na letiská a z letísk v EÚ. 

(pozri článok 163 

ods. 3 CKÚ-DA). 

D04 Osobné veci a tovar na 

športové účely 

dovezené cestujúcimi 

219  
Vysvetlenie: 

Tento kód sa môže použiť 

v colných vyhláseniach 

v prípadoch uvedených v článku 

142 CKÚ-DA. 

Názorný zoznam osobných vecí 

a tovaru cestujúcich dovezených 

na športové účely nájdete 

v usmernení týkajúcom sa 

osobitných colných režimov. 

 

Príklad: 

Cestujúci z Japonska si nesie kufor 

s oblečením, toaletnými 

potrebami, fotoaparátom a inými 

osobnými vecami. 

Tieto tovary sa 

považujú za 

navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(článok 136 ods. 1 

písm. b), články 139 

a 141 CKÚ-DA). 

D05 Potreby pre 

námorníkov 

220  
Vysvetlenie: 

Potreby pre námorníkov zahŕňajú 

materiál na čítanie, audiovizuálne 

a hobby vybavenie, športovú 

výstroj a vybavenie na náboženské 

činnosti (pozri názorný zoznam 

v usmernení týkajúcom sa 

osobitných colných režimov). 

 

Príklad: 

Knihy a filmy na palube lode 

možno dočasne doviezť s úplným 

V prípadoch podľa 

článku 220 písm. –a) 

CKÚ-DA sa tieto 

tovary považujú za 

navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(článok 139 a 141 

CKÚ-DA), inak je 

potrebné colné 

vyhlásenie. 
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oslobodením od dovozného cla. 

D06 Materiál na 

zmierňovanie 

následkov katastrofy 

221 
Vysvetlenie: 

Tento kód možno použiť pre 

materiál na zmierňovanie 

následkov katastrof, ak sa používa 

v súvislosti s opatreniami prijatými 

na odstránenie následkov 

katastrof alebo podobných situácií 

s vplyvom na colné územie Únie. 

 

Ako výnimka z pravidla podľa 

článku 250 ods. 2 písm. c) CKÚ 

môže byť žiadateľ a držiteľ 

colného režimu usadený na 

colnom území Únie. 

 

Príklad: 

Organizácia poskytujúca pomoc 

pri povodniach dočasne dovezie 

čerpadlá. 

Tieto tovary sa 

považujú za 

navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(článok 136 ods. 1 

písm. h) a články 139 

a 141 CKÚ-DA) 

s výnimkou 

stanovenou v článku 

142 CKÚ-DA. 

D07 Lekárske, chirurgické 

a laboratórne 

vybavenie 

222  
Vysvetlenie: 

Lekárske, chirurgické 

a laboratórne vybavenie zasielané 

na zapožičanie na žiadosť 

nemocnice alebo inej 

zdravotníckej inštitúcie, ktorá toto 

vybavenie naliehavo potrebuje, 

aby doplnila chýbajúce vlastné 

vybavenie, ak je určené na 

diagnostické a terapeutické účely, 

možno dočasne doviezť s úplným 

oslobodením od dovozného cla. 

 

Ako výnimka z pravidla podľa 

článku 250 ods. 2 písm. c) CKÚ 

môže byť žiadateľ a držiteľ 

colného režimu usadený na 

colnom území Únie. 

 

Ústne colné 

vyhlásenie 

D08 Zvieratá (dvanásť 

mesiacov alebo viac) 

223  
Vysvetlenie: 

Zviera musí byť vo vlastníctve 

osoby so sídlom mimo colného 

územia Únie. 

 

Lehota na ukončenie colného 

režimu nesmie byť kratšia ako 

12 mesiacov od dátumu 

Colné vyhlásenie, ale 

v prípade podľa 

článku 136 ods. 1 

písm. e) CKÚ-DA 

možno podať ústne 

colné vyhlásenie. 
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umiestnenia zvierat do colného 

režimu dočasné použitie (článok 

237 ods. 2 CKÚ-DA). 

 

Príklady: 

Psy na záchranné operácie možno 

dočasne doviezť s úplným 

oslobodením od dovozných ciel. 

 

Kôň sa cvičí v škole jazdeckého 

umenia v Nemecku (musí byť 

splnený článok 204 CKÚ-DA). 

D09 Tovar na použitie 

v pohraničných 

pásmach 

224  
Vysvetlenie: 

Pohraničné pásmo vymedzia 

členské štáty. 

 

Tento kód možno použiť na 

deklarovanie vybavenia vo 

vlastníctve a v používaní osobami 

usadenými v pohraničnom pásme 

tretej krajiny susediacom 

s pohraničným pásmom v Únii, 

v ktorom sa má tovar použiť 

a tovar používaný na projekty 

v oblasti budovania, opráv alebo 

údržby infraštruktúry v takomto 

pohraničnom pásme v Únii 

v kompetencii verejných orgánov 

na dočasné použitie. 

Článok 224 písm. a) 

CKÚ-DA = ústne colné 

vyhlásenie (pozri 

článok 136 ods. 1 

písm. f) CKÚ-DA) 

 

Článok 224 písm. b) 

CKÚ-DA = colné 

vyhlásenie 

D10 Zvukové, obrazové 

alebo dátové nosiče 

225  
Vysvetlenie: 

Zvukové, obrazové alebo dátové 

nosiče sa dodávajú bezodplatne 

a používajú sa na demonštračné 

účely pred uvedením na 

trh/predajom, na výrobu 

zvukového záznamu, 

postsynchrónu alebo kópie. 

Komerčné premietanie filmu je 

preto vylúčené.  

Colné vyhlásenie 

D11 Reklamný materiál 225  
Vysvetlenie: 

Materiál používaný výlučne na 

účely reklamy, ktorý zahŕňa 

dopravné prostriedky špeciálne 

vybavené na tento účel, môže byť 

navrhnutý do colného režimu 

dočasné použitie s úplným 

oslobodením od cla. Vzťahuje sa 

Colné vyhlásenie 
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to aj na reklamný materiál 

v oblasti cestovného ruchu (pozri 

názorný zoznam v usmernení 

týkajúcom sa osobitných colných 

režimov). 

 

Vysvetlenie: 

Kancelária cestovného ruchu na 

Novom Zélande dočasne dováža 

výstavný materiál a vzorky 

v primeranom množstve na účely 

obchodnej výstavy o cestovnom 

ruchu ITB Berlin. 

D12 Pracovné vybavenie 226  
Vysvetlenie: 

Pracovné vybavenie má spĺňať 

podmienky stanovené v článku 

226 ods. 1 a 3 CKÚ-DA. 

Pod pojmom pracovné vybavenie 

sa rozumie vybavenie pre tlač 

alebo zvukové či televízne 

vysielanie, kinematografické 

vybavenie a iné vybavenie na 

plnenie pracovných úloh (pozri 

názorný zoznam v usmernení 

týkajúcom sa osobitných colných 

režimov). 

V článku 226 ods. 2 CKÚ-DA sa 

uvádza osobitné pravidlo pre 

prenosné hudobné nástroje. 

 

Príklad: 

Remeselník z Kanady si prinesie 

svoju súpravu nástrojov na 

vykonanie práce na colnom území 

Únie. 

 

Colné vyhlásenie 

 

Prenosné hudobné 

nástroje: považujú sa 

za navrhnuté do 

colného režimu 

dočasné použitie 

(článok 136 ods. 1 

písm. i), články 139 

a 141 CKÚ-DA) 

 

Vybavenie pre 

zvukové alebo 

televízne vysielanie 

podľa podmienok 

článku 136 ods. 1 

písm. k) CKÚ-DA: 

Ústne colné 

vyhlásenie 

 

Nástroje a prístroje, 

ktoré potrebuje lekár 

na poskytnutie 

pomoci pacientovi 

čakajúcemu na 

transplantáciu 

orgánu: Ústne 

vyhlásenie: Ústne 

colné vyhlásenie 

D13 Pedagogický materiál 

a vedecké vybavenie 

227 
Vysvetlenie: 

Pedagogický materiál a vedecké 

vybavenie, ktoré sa nepoužívajú 

na výlučne obchodné účely a ktoré 

spĺňajú podmienky stanovené 

Colné vyhlásenie 
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v článku 227, sa deklarujú s týmto 

kódom, aby sa prepustili do 

colného režimu dočasné použitie. 

D14 Obaly, plné 228  
Vysvetlenie: 

Tento kód sa používa na 

deklarovanie dovážaných 

naplnených obalov určených na 

spätný vývoz, či už ako prázdne, 

alebo naplnené, na dočasné 

použitie s úplným oslobodením od 

cla. 

Colné vyhlásenie 

 

Ústne colné 

vyhlásenie podľa 

podmienok 

článku 136 ods. 1 

písm. j) CKÚ-DA 

D15 Obaly, prázdne 228 
Vysvetlenie: 

Tento kód sa používa na 

deklarovanie dovážaných 

prázdnych obalov určených na 

spätný vývoz ako naplnené obaly 

na dočasné použitie s úplným 

oslobodením od cla. 

Colné vyhlásenie 

D16 Formy, raziace formy, 

štočky, výkresy, 

náčrty, meracie, 

kontrolné a skúšobné 

prístroje a iné 

podobné výrobky 

229  
Vysvetlenie: 

Tento tovar možno navrhnúť do 

colného režimu dočasné použitie, 

ak ho vlastní osoba usadená mimo 

colného územia Únie a ak sa použije 

na výrobu osobou usadenou na 

colnom území Únie, pričom viac ako 

50 % výroby vyplývajúcej z jeho 

použitia sa vyvezie. 

Colné vyhlásenie 

D17 Špeciálne nástroje 

a prístroje 

230  
Vysvetlenie: 

Špeciálne nástroje a prístroje 

možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak ich 

vlastní osoba usadená mimo 

colného územia Únie a ak sa dajú 

k dispozícii osobe usadenej na 

colnom území Únie na výrobu 

tovarov, pričom viac ako 50 % 

výsledného tovaru sa vyvezie. 

Colné vyhlásenie 

D18 Tovar používaný na 

vykonávanie skúšok, 

pokusov alebo na 

predvádzanie 

V článku 237 ods. 1 sa 

určuje 6-mesačná 

lehota len pre 

článok 231 písm. c). 

Článok 

231 

písm. a)  

Vysvetlenie: 

Tovar možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak má 

byť predmetom skúšok, pokusov 

alebo predvádzania. 

Príklad: 

Blok prvkov citlivosti navigačného 

systému sa dováža z Kanady do 

Nemecka na účely odskúšania. 

Colné vyhlásenie 
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D19 Tovar dovezený 

v súvislosti s kúpnou 

zmluvou a podliehajúci 

vyhovujúcej 

preberacej skúške  

Článok 

231 

písm. b) 

Vysvetlenie: 

Tovar možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak 

podlieha vyhovujúcej preberacej 

skúške stanovenej v kúpnej 

zmluve. 

Príklad: 

Baliaci stroj z Turecka sa dováža 

do Českej republiky na 

dvojtýždňovú preberaciu skúšku 

v súlade s kúpnou zmluvou. 

Colné vyhlásenie 

D20 Tovar používaný na 

vykonávanie skúšok, 

pokusov alebo na 

predvádzanie bez 

finančného zisku (šesť 

mesiacov) podľa 

článku 237 

Článok 

231 

písm. c)  

Vysvetlenie: 

Tovar možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak sa 

používa na vykonávanie skúšok, 

pokusov alebo predvádzanie bez 

finančného zisku. 

Príklad: 

Spektrorádiometer na pasívne 

skenovanie hĺbky snehu zo 

Švajčiarska sa dováža do Talianska 

na uskutočnenie výskumu.  

Colné vyhlásenie 

D21 Vzorky 232 
Vysvetlenie: 

Primerané množstvo vzoriek 

možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak sa 

používajú na ukážku alebo 

predvedenie na colnom území 

Únie. 

Príklad: 

Dočasné použitie povrchového 

materiálu dvierok kuchynskej 

linky, pričom sa dovážajú dvierka 

z rôznym povrchovým materiálom 

a v rôznych farbách. 

Colné vyhlásenie 

D22 Náhradné výrobné 

prostriedky (šesť 

mesiacov) 

233 
Vysvetlenie: 

Náhradné výrobné prostriedky 

možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak ich 

zákazníkovi dočasne sprístupní 

dodávateľ alebo opravár až do 

doručenia alebo opravy 

podobného tovaru. 

Podľa Dohovoru o prepustení 

tovaru do režimu dočasného 

použitia (Dohovor z Istanbulu) sa 

náhradnými výrobnými 

Colné vyhlásenie 
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prostriedkami rozumejú nástroje, 

prístroje a stroje, ktoré 

zákazníkovi sprístupní dodávateľ 

alebo opravár až do doručenia 

alebo opravy podobného tovaru. 

Príklad: 

Prieskumná spoločnosť deklaruje 

3D laserové skenovacie vybavenie 

získané od dodávateľa, ktorým sa 

nahrádza identické vybavenie 

počas opravy. 

D23 Tovar určený na 

podujatia alebo na 

predaj 

Článok 

234 

ods. 1  

Vysvetlenie: 

Tovar možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak sa 

vystavuje alebo používa na 

verejnom podujatí, ktoré nie je 

usporiadané výlučne na účely 

komerčného predaja, alebo sa 

získa na takýchto podujatiach 

z tovaru umiestneného do 

colného režimu dočasné použitie. 

Príklad: 

Počítače a iné elektronické 

vybavenie dovezené z USA na 

výstavu výdobytkov IT.  

Colné vyhlásenie 

D24 Tovar na schválenie 

(šesť mesiacov) 

Článok 

234 

ods. 2  

Vysvetlenie: 

Tovar možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak ho 

dodá jeho vlastník na kontrolu 

osobe, ktorá má právo kúpiť tento 

tovar po kontrole. 

Príklad: 

Zdravotné chirurgické vybavenie 

z Izraela sa dovezie na 

dvojmesačnú skúšobnú lehotu do 

nemocnice v Estónsku. 

Colné vyhlásenie 

D25 Umelecké diela, 

zberateľské predmety 

a starožitnosti 

Článok 

234 

ods. 3 

písm. a)  

Vysvetlenie: 

Umelecké diela, zberateľské 

predmety a starožitnosti uvedené 

v prílohe IX k smernici 

2006/112/ES (smernica o DPH) 

možno navrhnúť do colného 

režimu dočasné použitie, ak sa 

dovezú na účely vystavovania 

s možnosťou ich predaja. 

Príklad: 

Výstava grafických diel mladých 

Colné vyhlásenie 
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umelcov z Bieloruska sa navrhne 

do colného režimu dočasné 

použitie v Litve. Počas výstavy sa 

predpokladá predaj grafických 

diel. 

D26 Tovar dovezený 

s cieľom jeho predaja 

na dražbe 

Článok 

234 

ods. 3 

písm. b)  

Vysvetlenie: 

Tovar, okrem nedávno 

vyrobeného tovaru, možno 

navrhnúť do colného režimu 

dočasné použitie, ak sa 

predpokladá jeho predaj na 

dražbe. 

Príklad: 

Motocykle vyrobené v ZSSR (pred 

decembrom 1991) z Bieloruska sa 

navrhnú do colného režimu 

dočasné použitie v Lotyšsku na 

účely účasti na predajnej dražbe. 

Colné vyhlásenie 

D27 Náhradné diely, 

príslušenstvo 

a vybavenie 

235  
Vysvetlenie: 

Náhradné diely, príslušenstvo 

a vybavenia možno navrhnúť do 

colného režimu dočasné použitie, 

ak sa používajú na opravy 

a údržbu vrátane generálnej 

opravy, úprav a zachovania tovaru 

umiestneného do colného režimu 

dočasné použitie. 

Príklad: 

Traktor z Ruska bol navrhnutý do 

colného režimu dočasné použitie 

na účely inšpekcie. Po odskúšaní 

sa dovezie stojan na vykonanie 

úprav traktora. 

Colné vyhlásenie 

D28 Tovar dovezený 

v osobitných 

situáciách bez 

hospodárskeho vplyvu 

Článok 

236 

písm. b)  

Vysvetlenie: 

Tovar dovážaný v osobitných 

situáciách bez hospodárskeho 

vplyvu možno navrhnúť do 

colného režimu dočasné použitie 

s úplným oslobodením od 

dovozného cla v prípadoch, kde 

úplne oslobodenie nemožno 

priznať podľa doplnkových kódov 

colných režimov D01-D27, D30 

(články 208 až 216 a články 219 až 

235 CKÚ DA). 

Príklad: 

Prepravné stojany z Nórska sa 

Colné vyhlásenie 
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dovážajú do Litvy ako podpora pre 

vyvážané tovary počas prepravy. 

D29 Tovar dovezený na 

obdobie 

nepresahujúce tri 

mesiace 

Článok 

236 

písm. a)  

Vysvetlenie: 

Tovar dovážaný príležitostne na 

obdobie nepresahujúce tri 

mesiace možno navrhnúť do 

colného režimu dočasné použitie 

s úplným oslobodením od 

dovozného cla v prípadoch, kde 

úplne oslobodenie nemožno 

priznať podľa doplnkových kódov 

colných režimov D01-D27, D30 

(články 208 až 216 a články 219 až 

235 CKÚ DA). 

Vysvetlenie: 

Piest na čistenie potrubí z Ruska 

sa dováža na jeden mesiac na 

vyčistenie ropných potrubí. 

Colné vyhlásenie 

D30 Dopravné prostriedky 

pre osoby usadené 

mimo colného územia 

Únie alebo pre osoby, 

ktoré sa chystajú 

presunúť miesto 

svojho obvyklého 

bydliska mimo 

uvedeného územia 

216 
Vysvetlenie: 

Dopravné prostriedky možno 

navrhnúť do colného režimu 

dočasné použitie s kódom D30, ak 

sú registrované s dočasným 

evidenčným číslom (napríklad 

vývozné EČ) na colnom území Únie 

v záujme ich spätného vývozu 

v mene jednej z týchto osôb: 

a) osoby usadenej mimo 

uvedeného územia; 

b) fyzickej osoby s obvyklým 

pobytom na uvedenom území, ak 

uvedená osoba plánuje presunúť 

svoj obvyklý pobyt na miesto 

mimo uvedeného územia. 

 

Príklad: 

Osoba sa chystá presunúť miesto 

svojho obvyklého pobytu mimo 

colného územia Únie a kúpila si 

auto, ktoré bolo umiestnené do 

colného režimu colné uskladnenie. 

Na účely spätného vývozu na 

vlastných kolesách sa auto 

registruje v Nemecku a priradí sa 

mu vývozné EČ. 

 

Dopravné prostriedky 

by sa mali navrhnúť 

do colného režimu 

dočasné použitie 

(články 139 a 141 

CKÚ-DA), colný úrad 

však môže požiadať 

o colné vyhlásenie 

(pozri článok 163 

ods. 3 CKÚ-DA). 
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D51 Dočasné použitie 

s čiastočným 

oslobodením od cla 

206  
Vysvetlenie: 

Ak podľa doplnkových kódov 

colných režimov D01-D27, D30 

(články 209 až 216 a články 219 až 

236 CKÚ DA) nemožno priznať 

oslobodenie od cla, tovar možno 

navrhnúť do colného režimu 

dočasné použitie s čiastočným 

oslobodením od cla. Toto 

povolenie sa však neposkytne na 

spotrebný tovar. 

Príklad: 

Mobilné laboratórium na kontrolu 

koľajníc sa dováža z Ruska do 

Lotyšska na 12 mesiacov.  

Colné vyhlásenie 
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Príloha 4 – Prehľad krajín Európskej únie 

 

Zoznam členských štátov Európskej únie je uvedený v článku 52 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“). 
Územná pôsobnosť zmlúv je spresnená v článku 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). 
Územná pôsobnosť zmlúv sa môže líšiť od politického územia dotknutého členského štátu. 

Členské štáty Európskej únie tvoria colnú úniu. Colné územie Európskej únie je vymedzené v článku 4 
Colného kódexu Únie. Niektoré územia patriace členskému štátu nie sú súčasťou colného územia Európskej 
únie. Pravidlá colnej únie sa preto na tieto územia nevzťahujú. Na základe medzinárodných dohôd medzi 
dotknutými krajinami sú Monako a výsostné územia Spojeného kráľovstva na Cypre (Akrotíri a Dekéleia) 
súčasťou colného územia Európskej únie, hoci nepatria do územnej pôsobnosti zmlúv. 

V prípade DPH a spotrebných daní sa územná pôsobnosť takisto líši od územnej pôsobnosti zmlúv, ako aj od 
colného územia. Pre DPH je územná pôsobnosť vymedzená v hlave II (články 5 až 8) smernice Rady 
2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Pre spotrebné dane je vymedzená v článkoch 
5 a 6 smernice Rady 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 
92/12/EHS. 

Štatistické územie Európskej únie je vymedzené v článku 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 471/2009 
o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) 
č. 1172/95. Zhoduje sa s colným územím s tým rozdielom, že ostrov Helgoland, ktorý nepatrí do colného 
územia, patrí do štatistického územia. 

Pri vypĺňaní dovozného, vývozného alebo tranzitného colného vyhlásenia je dôležité mať informácie 
o postavení dotknutých území. Niektoré informácie, ktoré musia byť poskytnuté v colnom vyhlásení, závisia 
od tohto postavenia. 

V tejto prílohe sa uvádza zoznam všetkých členských štátov a závislých území, ako aj tretích krajín, s ktorými 
boli dohodnuté osobitné postupy colného konania. 

Príloha je štruktúrovaná v súlade s kritériami na začlenenie územia: 

1. Členské štáty EÚ 

2. Územia členských štátov, ktoré sú osobitne uvedené v Colnom kódexe Únie, smernici Rady 

2008/118 alebo smernici 2006/112 

3. Zámorské krajiny a územia 

4. Iné územia závislé od členského štátu EÚ 

5. Tretie krajiny, s ktorými sa Únia alebo členský štát dohodli na osobitných postupoch colného 

konania 

Zámorské krajiny a územia zahrnuté v tejto prílohe sú pridružené k Európskej únii v súlade s článkom 355 
ZFEÚ. Ich zoznam je uvedený v prílohe II k ZFEÚ. 

Faerské ostrovy a Gibraltár nepatria ani do jednej z kategórií 1 až 3. Sú preto uvedené v samostatnej 
kategórii „iné územia závislé od členského štátu EÚ“. 

V prípade území závislých od členských štátov EÚ sú riadky v tabuľkách zoradené podľa abecedného 
poradia členských štátov v ich národných jazykoch. 
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1. Členské štáty EÚ 

A 
Členský štát 

B 
Abeced

ný 
kód(Er

ror! 
Refere

nce 
source 

not 
found.

) 

D 
Územná 

pôsobnosť 
(Error! 

Reference 
source not 

found.) 

E 
Colné 

územie 

F 
Územie DPH 

G 
Územie 

spotrebnej 
dane  

H 
Štatistické 

územie  

Belgicko BE Áno Áno Áno Áno Áno 

Bulharsko BG Áno Áno Áno Áno Áno 

Česká republika CZ Áno Áno Áno Áno Áno 

Dánsko DK Áno Áno Áno Áno Áno 

Nemecko DE Áno Áno Áno Áno Áno 

Estónsko EE Áno Áno Áno Áno Áno 

Írsko IE Áno Áno Áno Áno Áno 

Grécko GR Áno Áno Áno Áno Áno 

Španielsko ES Áno Áno Áno Áno Áno 

Francúzsko FR Áno Áno Áno Áno Áno 

Chorvátsko  HR Áno Áno Áno Áno Áno 

Taliansko IT Áno Áno Áno Áno Áno 

Cyprus (3) CY Áno Áno Áno Áno Áno 

Lotyšsko LV Áno Áno Áno Áno Áno 

Litva LT Áno Áno Áno Áno Áno 

Luxembursko LU Áno Áno Áno Áno Áno 

Maďarsko HU Áno Áno Áno Áno Áno 

Malta MT Áno Áno Áno Áno Áno 

Holandsko NL Áno Áno Áno Áno Áno 

Rakúsko AT Áno Áno Áno Áno Áno 

Poľsko PL Áno Áno Áno Áno Áno 

Portugalsko PT Áno Áno Áno Áno Áno 

Rumunsko RO Áno Áno Áno Áno Áno 

Slovinsko SI Áno Áno Áno Áno Áno 
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H 
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Slovensko SK Áno Áno Áno Áno Áno 

Fínsko FI Áno Áno Áno Áno Áno 

Švédsko SE Áno Áno Áno Áno Áno 

Spojené kráľovstvo GB Áno Áno Áno Áno Áno 

2. Územia členských štátov, ktoré sú osobitne uvedené v Colnom kódexe Únie, smernici Rady 
2008/118 alebo smernici 2006/112 

A 
Územie 

(Členský štát) 

B 
Abeced

ný 
kód(Er

ror! 
Refere

nce 
source 

not 
found.

) 

D 
Územná 

pôsobnosť 
(Error! 

Reference 
source not 

found.) 

E 
Colné 

územie 

F 
Územie DPH 

G 
Územie 

spotrebnej 
dane  

H 
Štatistické 

územie  

Büsingen (Error! 
Reference source not 
found.)  
(Nemecko) 

CH Áno Nie Nie Nie Nie 

Helgoland  
(Nemecko) 

DE Áno Nie Nie Nie Áno 

Kanárske ostrovy (Error! 
Reference source not 
found., 6) 
(Španielsko) 

ES Áno Áno Nie Nie Áno 

Ceuta 
(Španielsko) 

XC Áno Nie Nie Nie Nie 

Melilla 
(Španielsko) 

XL Áno Nie Nie Nie Nie 

Francúzska Guyana (7) 
(Francúzsko) 

FR Áno Áno Nie Nie Áno 
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Guadeloupe (7) 
(Francúzsko) 

FR Áno Áno Nie Nie Áno 

Martinik (7) 
(Francúzsko) 

FR Áno Áno Nie Nie Áno 

Mayotte (7) 
(Francúzsko) 

YT Áno Áno Nie Nie Áno 

Réunion (7) 
(Francúzsko) 

FR Áno Áno Nie Nie Áno 

Svätý Martin  
(francúzska časť) (7) 
(Francúzsko)  

FR Áno Áno Nie Nie Áno 

Mount Athos 
(Grécko) 

GR Áno Áno Nie Áno Áno 

Campione d'Italia (8) 
(Taliansko) 

CH Áno Nie Nie Nie Nie 

Livigno 
(Taliansko) 

IT Áno Nie Nie Nie Nie 

Luganské jazero (9) 
(Taliansko) 

IT Áno Nie Nie Nie Nie 

Jungholz a Mittelberg 
(Kleines Walsertal) (10) 
(Rakúsko) 

AT Áno Áno Áno Áno Áno 

Alandy  
(Fínsko) 

FI Áno Áno Nie Nie Áno 

Akrotíri a Dekéleia 
(Spojené kráľovstvo) 

CY Nie Áno Áno Áno Áno 

Normanské ostrovy (11) 
(Spojené kráľovstvo) 

GB Nie Áno Nie Nie Áno 

Ostrov Man 
(Spojené kráľovstvo) 

GB Nie Áno Áno Áno Áno 
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3. Zámorské krajiny a územia  

A 
Krajina/územie 
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Abeced

ný 
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dane  

H 
Štatistické 

územie  

Grónsko GL Nie Nie Nie Nie Nie 

Francúzska Polynézia  PF Nie Nie Nie Nie Nie 

Francúzske južné 
a antarktické územia  

TF Nie Nie Nie Nie Nie 

Nová Kaledónia a závislé 
územia 

NC Nie Nie Nie Nie Nie 

Svätý Bartolomej  BL Nie Nie Nie Nie Nie 

Saint Pierre a Miquelon PM Nie Nie Nie Nie Nie 

Wallis a Futuna  WF Nie Nie Nie Nie Nie 

Aruba AW Nie Nie Nie Nie Nie 

Bonaire BQ Nie Nie Nie Nie Nie 

Curaçao CW Nie Nie Nie Nie Nie 

Saba BQ Nie Nie Nie Nie Nie 

Svätý Eustach BQ Nie Nie Nie Nie Nie 

Svätý Martin SX Nie Nie Nie Nie Nie 

Anguilla AI Nie Nie Nie Nie Nie 

Bermudy BM Nie Nie Nie Nie Nie 

Britské antarktické 
územie 

AQ Nie Nie Nie Nie Nie 

Britské indickooceánske 
územie 

IO Nie Nie Nie Nie Nie 

Britské Panenské ostrovy VG Nie Nie Nie Nie Nie 

Kajmanie ostrovy KY Nie Nie Nie Nie Nie 

Falklandské ostrovy FK Nie Nie Nie Nie Nie 

Montserrat MS Nie Nie Nie Nie Nie 

Pitcairnove ostrovy PN Nie Nie Nie Nie Nie 
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Južná Georgia a Južné 
Sandwichove ostrovy 

GS Nie Nie Nie Nie Nie 

Svätá Helena a závislé 
územia 

SH Nie Nie Nie Nie Nie 

Ostrovy Turks a Caicos TC Nie Nie Nie Nie Nie 

4. Iné územia závislé od členského štátu EÚ  

A 
Krajina/územie 

B 
Abeced

ný 
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nce 
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not 
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Územná 
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Colné 
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F 
Územie DPH 

G 
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spotrebnej 
dane  

H 
Štatistické 

územie  

Faerské ostrovy FO Nie Nie Nie Nie Nie 

Gibraltár (Error! 
Reference source not 
found.) 

GI Áno (13) Nie Nie Nie Nie 
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5. Tretie krajiny, s ktorými sa Únia alebo členský štát dohodli na osobitných postupoch colného 

konania 

A 
Krajina/územie 

B 
Abeced

ný 
kód(Er

ror! 
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nce 
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not 
found.
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Územná 

pôsobnosť 
(Error! 
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E 
Colné 
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F 
Územie DPH 

G 
Územie 

spotrebnej 
dane  

H 
Štatistické 

územie  

Andorra (14) AD Nie Nie Nie Nie Nie 

Monako  FR Nie Áno (Error! 
Reference 
source not 

found.) 

Áno Áno Áno 

San Maríno (16) SM Nie Nie Nie Nie (17) Nie 

1. Príslušné kódy krajín sa pravidelne uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie na základe článku 5 ods. 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva 
o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95. Najnovšie 
uverejnenie možno nájsť v nariadení Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode 
s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, 
s. 7 – 15). Kódovanie krajín a území vychádza z platnej normy ISO alfa 2, pokiaľ je zlučiteľná s požiadavkami 
právnych predpisov Spoločenstva. Úplný zoznam kódov krajín nájdete v pravidelne aktualizovaných právnych 
predpisoch o nomenklatúre krajín a území na účely štatistík zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistík 
obchodu medzi členskými štátmi, ktoré sú dostupné na webovom sídle GEONOM. 

2. V tomto stĺpci je uvedené, či krajina alebo územie patrí do územnej pôsobnosti ZEÚ a ZFEÚ, ako sa uvádza 
v článku 52 ZEÚ a článku 355 ZFEÚ. 

3. V nariadení (ES) č. 866/2004 sa ustanovujú podmienky, za ktorých môže tovar úplne získaný v oblastiach, 
ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, alebo ktorý sa podrobil poslednému 
podstatnému, hospodársky odôvodnenému spracovaniu alebo opracovaniu v podniku vybavenom na takýto 
účel v oblastiach, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, vstúpiť do oblastí, ktoré sú 
pod kontrolou vlády, ako tovar Únie. 

Pri tovare, ktorý sa preváža cez líniu v opačnom smere, teda z oblastí, ktoré sú pod kontrolou vlády, do 
oblastí, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, sa nevyžadujú žiadne vývozné 
formality a takýto tovar nie je oprávnený na poľnohospodárske náhrady, keďže celé územie Cyperskej 
republiky vstúpilo v máji 2004 do Európskej únie. 

4. Nemecká exkláva, mesto Büsingen am Hochrhein, zo všetkých strán susedí so Švajčiarskom. Na základe 
zmluvy medzi Spolkovou republikou Nemecko a Švajčiarskou konfederáciou z 23. novembra 1964 je mesto 
Büsingen začlenené do švajčiarskeho colného územia a vyňaté z colného územia Únie. Mesto Büsingen je 
takisto vyňaté z územia EÚ týkajúceho sa DPH a spotrebnej dane. 

5. Kanárske ostrovy tvoria Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro a La Palma. 

6. Podľa článku 5 ods. 4 smernice Rady 2008/118/ES môže Španielsko formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica 
a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na Kanárske ostrovy v súvislosti so všetkými tovarmi podliehajúcimi 
spotrebnej dani alebo niektorými z takýchto tovarov. Španielsko doteraz takéto vyhlásenie nepredložilo. 

&quot;http:/ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/geonom/index.htm&quot;%20/h
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7. Podľa článku 5 ods. 5 smernice Rady 2008/118/ES môže Francúzsko formou vyhlásenia oznámiť, že táto 
smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na zámorské departementy v súvislosti so všetkými 
tovarmi podliehajúcimi spotrebnej dani alebo niektorými z takýchto tovarov. Francúzsko doteraz takéto 
vyhlásenie nepredložilo. 

8. Talianska exkláva, obec Campione d'Italia, zo všetkých strán susedí so švajčiarskym územím. 

9. Talianske vody Luganského jazera od pobrežia k politickej hranici zóny medzi Ponte Tresa a Porte Ceresio sú 
vyňaté z colného územia, z územia DPH a z územia spotrebnej dane. 

10. Jungholz a Mittelberg tvoria exklávy Rakúska, ktoré sú prístupné len z nemeckého územia. Preprava tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani s pôvodom v obciach Jungholz alebo Mittelberg alebo určená pre obce Jungholz 
alebo Mittelberg sa považuje za prepravu tovaru s pôvodom v Nemecku alebo určeného pre Nemecko. 

11. Normanské ostrovy tvoria Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm a Les Minquires. 

12. Gibraltár je britské zámorské územie nachádzajúce sa v blízkosti najjužnejšieho výbežku Pyrenejského polostrova. 

13. ZEÚ a ZFEÚ sa uplatňujú na Gibraltár v súlade s článkom 355 ods. 3 ZFEÚ. 

14. Andorra vytvorila s EÚ colnú úniu pre tovar, na ktorý sa vzťahujú kapitoly 25 až 97 harmonizovaného 
systému. Tovar, na ktorý sa vzťahujú kapitoly 1 až 24 harmonizovaného systému a ktorý má pôvod v Andorre, 
je v EÚ predmetom preferenčných opatrení. 

15. Monako tvorí colnú úniu s Francúzskom na základe colného dohovoru podpísaného v Paríži 18. mája 1963. 
Územie Monaka je preto časťou colného územia Únie. 

16. San Maríno vytvorilo colnú úniu s EÚ. 

17. Na účely spotrebnej dane platí dohoda, že hospodárske subjekty San Marína, ktoré chcú mať povolenia na 
spotrebnú daň ako registrovaní príjemcovia alebo ako schválení prevádzkovatelia skladov, by mali získať 
povolenia od talianskych colných orgánov, ktoré by im mali prideliť čísla SEED a čísla SEED pre ich daňové 
sklady. Potom môžu prepravovať tovar podliehajúci spotrebnej dani v rámci systému EMCS rovnakým 
spôsobom ako v prípade prepravy v rámci EÚ (napr. expedícia, príjem, vývoz, dovoz). San Maríno však nie je 
povinné uplatňovať súbor právnych predpisov o spotrebnej dani interne (minimálne sadzby spotrebnej dane). 
S Talianskom sú uzatvorené dvojstranné dohody o sadzbách. 


