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Tlačová správa 
 
 

Dočasná výnimka pre poštové zásielky  
 
 

ŽILINA – 05. 05. 2016: Od tohto mesiaca platia nové podmienky v colnom konaní pri nákupoch  
cez internet z tretích krajín. Dočasne však platí výnimka, podľa ktorej sa nebude musieť k zásielkam 
do 1 000 eur podávať colné vyhlásenie, ak si ju objedná občan prostredníctvom klasickej pošty.  
 
Podľa novej legislatívy vyplývajúcej z Colného kódexu Únie sa menia postupy v colnom konaní v poštovom 
styku pri zásielkach s vyššou hodnotou. Na balíky nad 150 eur budú musieť príjemcovia podávať colné 
vyhlásenie so všetkými údajmi, ktorých uvádzanie vyžadujú predpisy a budú sa na ňu uplatňovať všetky 
opatrenia súvisiace s uvádzaním výrobkov na trh. 
 
Dočasne bude platiť výnimka pre zásielky s hodnotou do 1 000 eur, ktoré nebudú podliehať zákazom 
a obmedzeniam a zároveň nebude podaná žiadať o vrátenie alebo odpustenie cla, ak prídu na Slovensko 
prostredníctvom poštového kuriéra (Slovenskej pošty). Inak potrebné colné vyhlásenie na prepustenie  
do voľného obehu sa bude považovať za podané, ak k tovaru bude priložené poštové tlačivo (CN22 alebo 
CN23 alebo obe). Znamená to, že ak sa pri zásielke bude nachádzať doklad o hodnote tovaru  
napr. objednávka, faktúra a colný úrad nebude mať pochybnosť o údajoch, hneď rozhodne o prepustení  
do voľného obehu. Pošta zásielku priamo doručí aj s rozhodnutím príjemcovi, ktorý uhradí colný dlh  
pri prevzatí zásielky. V prípade, že bude doklad chýbať alebo nebude korektný, pošta zásielku uskladní, 
pošle avízo príjemcovi a colné konanie bude pokračovať po predložení požadovaných dokladov, či už 
osobne príjemcom alebo prostredníctvom pošty, ktorej ich zašle príjemca elektronicky. 
 
Ak bude v zásielke tovar nad 1 000 eur, tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam alebo ak budú 
dôvodné pochybnosti o deklarovaných údajoch, nejasnosti o colnosadzobnom zatriedení, musí príjemca 
podať colné vyhlásenie so všetkými náležitosťami. 


