
USMERNENIE K SYSTÉMU INF PRE OSOBITNÉ COLNÉ REŹIMY 

 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program 

týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej len „Pracovný 

program“) stanovuje dátum 1.6.2020 ako dátum spustenia Systému INF pre osobitné colné režimy podľa Colného 

kódexu Únie.  

V zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“) sa každá výmena informácií medzi colnými orgánmi 

a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií podľa požiadaviek colných 

predpisov uskutočňuje s využitím techník elektronického spracovania údajov.  

Systém INF pre osobitné colné režimy je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou (ďalej len „EK“), ktorý má 

za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú žiadostí o vystavenie informačných listov, správy a prijímania 

vydaných informačných listov výlučne postupmi elektronického spracovania údajov v celej Európskej únii (ďalej len 

„EÚ“)  

Systém INF pre osobitné colné režimy sa skladá z: 

1. Portálu pre obchodníkov INF STP (ďalej len „INF STP“)1, cez ktorý hospodárske subjekty podávajú svoje 

žiadosti o vystavenie informačných listov, prijímajú oznámenia, poskytujú informácie a je podporovaný 

jednotným systémom správy používateľov a digitálnym podpisovým systémom (ďalej len „UUM&DS“). 

2. Portálu pre colníkov INF SP (ďalej len „INF SP“), ktorý slúži na  spracovanie žiadostí o vystavenie 

informačných listov, prijímanie a vydávanie informačných listov. 

 

Systém INF pre osobitné colné režimy vstupuje do produkčnej prevádzky 1. júna 2020 a nahradí doterajšie dočasné 

riešenie pre štandardizovanú výmenu informácií, postup uplatňovaný podľa čl. 23 Delegovaného nariadenia 

komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné 

elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (ďalej len 

„Delegované nariadenie o prechodných pravidlách“). 

Systém INF pre osobitné colné režimy umožní používanie štandardizovanej výmeny informácií podľa čl. 176 

Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 so zreteľom na podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré 

ustanovenia Colného kódexu Únie, pre informačné listy INF pre osobitné colné režimy aktívny zušľachťovací 

styk a pasívny zušľachťovací styk.  

Pracovný program nestanovuje žiadne prechodné obdobie pre nasadenie systému avšak pre prípady ak by Systém 

INF pre osobitné colné režimy nebol plne funkčný po 1.júni 2020, môže prísť k uplatneniu čl. 6 ods. 3 písm. b) 

Colného kódexu Únie a povinné používanie systému bude pozastavené až do doby plnej funkčnosti systému. V 

prípade zlyhania systému, sa odporúča používať postup uplatňovaný podľa čl. 23 Delegovaného nariadenia 

o prechodných pravidlách. 

PRÍSTUP K SYSTÉMU INF  

Portál pre obchodníkov INF STP  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en


Hospodárske subjekty sú povinné od 1. júna 2020 používať štandardizovanú výmenu informácií v prípade  

informačných listov, ktoré sa týkajú jedného alebo viac ako jedného členského štátu a to, výlučne prostredníctvom 

využitia techník elektronického spracovania údajov, cez portál pre obchodníkov EUCTP / INF STP.  

Pre prístup do systému musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na portáli pre obchodníkov INF 

STP. Táto autentifikácia je riešená cez UUM&DS, ktorá poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do 

elektronických systémov EÚ.  

Prístupy hospodárskym subjektom udeľuje oddelenie stratégie a architektúry Finančného riaditeľstva SR na 

základe emailovej požiadavky colného úradu, ktorý je na správu informačných listov príslušný.  

Na vytvorenie nového účtu obchodníka pre prístup na portál INF STP sú potrebné nasledovné údaje: 
 

a) Druh subjektu: hospodársky subjekt/colný zástupca/zamestnanec  
b) Typ hospodárskeho subjektu: právnická/fyzická osoba 
c) Číslo EORI 
d) Meno a priezvisko držiteľa účtu : 
e) E-mail držiteľa účtu: 

 

Informácie, ktoré hospodársky subjekt poskytne colnému úradu za účelom vytvorenia účtu na portáli pre 

obchodníkov INF STP, colný úrad bezodkladne postúpi na emailovú adresu: inf@financnasprava.sk. 

Hospodársky subjekt bude následne o vytvorení účtu a o prihlasovacích údajoch pre prístup na portál pre 

obchodníka INF STP priamo informovaný prostredníctvom emailu držiteľa účtu, ktorý poskytol.  

 

Záverečné ustanovenia 

Pre bližšie informácie kontaktujete Call centrum Finančnej správy SR.  

mailto:inf@financnasprava.sk

