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Povinná elektronická komunikácia pri dovoze tovaru sa blíži
NITRA– 19.04.2017: Dovozcom tovaru a špedičným spoločnostiam zostáva už len niekoľko dní na to,
aby sa pripravili na elektronickú formu komunikácie s Colným úradom Nitra pri podávaní colných
vyhlásení pri dovoze tovaru v štandardnom postupe. Elektronická forma komunikácie umožní
vykonať colné konanie na pobočkách colného úradu v Topoľčanoch, Nitre, Leviciach, Nových
Zámkoch a Komárne prakticky bez prítomnosti deklaranta.
Od 1. mája 2017 zavádza finančná správa povinnú elektronickú komunikáciu pri podávaní colných
vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov v štandardnom postupe (e-dovoz). Po tomto termíne prijme
Colný úrad Nitra na svojich pobočkách v Topolčanoch, Komárne, Nitre, Nových Zámkoch a Leviciach
dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade nefunkčnosti systému v tzv. havarijnom postupe.
Informačný systém e-dovoz bude umožňovať viaceré funkcionality, ktoré zvýšia komfort colného konania pri
dovoze tovaru z tretích krajín napr. automatizované uvoľnenie záruky, predkladanie elektronických príloh
k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa výrazne zníži potreba prítomnosti
deklaranta na pobočke colného úradu.
Zavedením e-dovozu sa rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz,
predbežné colné vyhlásenia i dovoz. Jednou z hlavných podmienok elektronickej komunikácie s colnými
úradmi je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka , kde sa nachádza registračný formulár.
Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných
colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.
Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť aj držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv.
zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie
prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. Termíny zavedenia elektronickej komunikácie pri
podávaní colných vyhlásení, ako aj všetky potrebné informácie k jej realizácii sú uvedené na portály
finančnej správy www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/ a taktiež je ich možné získať na call
centre FS č.t. 048/43 17 222. Všetky potrebné informácie budú deklarantskej a obchodnej verejnosti
poskytnuté aj na kontaktnom mieste Colného úradu Nitra, ktorým je Oddelenie colné, č.t. 0905 638 785,
037 6574 220.
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do
štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v plynulých rokoch do štátnej
pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú
komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk
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