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Finančná správa 
 

Tlačová správa 
 

Elektronický dovoz opäť jednoduchší 
 

BRATISLAVA – 28.07.2017: Od začiatku augusta bude elektronický dovoz znovu jednoduchší. 
Finančná správa nasadí druhú etapu zmien, ktoré uľahčujú používanie elektronického dovozu najmä 
fyzickým osobám. Za štvrťrok fungovania sme prijali viac ako 50 000 colných vyhlásení.   
 
Podávanie dovozného colného vyhlásenia bude opäť jednoduchšie. Finančná správa ukončila druhú etapu 
zmien, ktorými zjednodušila a sprehľadnila vypĺňanie dovozného colného vyhlásenia najmä pre fyzické 
osoby – nepodnikateľov. Proklientské zmeny nasadí finančná správa, tak ako avizovala, od 1. augusta 
2017. 
 
Fyzické osoby budú od tohto dátumu pracovať pri podávaní dovozného colného formulára s prehľadnejším 
a zrozumiteľnejším colným vyhlásením. Jednotlivé polia sú vo formulári farebne rozlíšené, pričom 
povinné sú jasne zvýraznené červenou farbou. Zároveň pri všetkých poliach nájdu občania či 
podnikatelia presné inštrukcie ako jednotlivé položky vyplniť. Okrem týchto pomôcok obsahujú 
mnohé polia formulára aj zoznamy položiek, z ktorých si je možné vybrať. 
 
K zjednodušeniu a sprehľadneniu formulárov pristúpila finančná správa v rámci proklientských opatrení. 
Zmeny rozdelila do troch fáz. Prvá fáza obsahovala nasledovné zjednodušenia: 
- možnosť podpisovať aj v iných operačných systémoch (Chrome, Firefox, EDGE, Linux, Mac OS), 
- zjednodušenie procesu registrácie v CEP, 
- zjednodušený prístup k dovozným colným vyhláseniam 
- sprehľadnenie popisu funkčných chýb po vyplnení formulára. 

 
Desiatku opatrení pripravuje finančná správa aj na jeseň tohto roka, keď spustí tretiu fázu zmien s cieľom 
uľahčiť používanie elektronického dovozu. 
 
Elektronické dovozné colné konanie je od mája 2017 povinné pre všetky firmy aj občanov. Do dnešného 
dňa sme prijali do nového systému eDovoz viac ako 50 000 colných vyhlásení, v ktorých bolo takmer 
140 000 tovarových položiek.  
 
V prípade, ak občan elektronické colné konanie neabsolvuje sám, môže to za neho urobiť súkromný 
prepravca, ktorý mu doručuje zásielku. Prepravcovia si na novinku zvykli za pár dní, čo potvrdzujú aj 
reakcie špedičných firiem: 
 
„Všetci sme si museli zvyknúť na iný postup, ale teraz sa s nim pracuje o veľa lepšie a efektívnejšie. Chcem 
ešte podotknúť že takto už pracujú všetky krajiny EÚ, a ak sa postupne zavedie aj centralizované colné 
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konanie, tak najmä spoločnosti dovážajúci väčšie objemy ocenia, že ušetria nielen čas strávený na colnici 
ale aj finančné prostriedky na prejazdoch na colnicu a pod.“ 
 
„Aj keď systém nie je jednoduchý a pre tých, čo s ním nepracujú môže pôsobiť veľmi zložito, napriek tomu 
má mnohé výhody, ktoré oceňujú naši klienti a zároveň aj my. Systém sa postupne zdokonaľuje, nakoľko 
colné konanie nie je len o prepustení tovaru do voľného obehu. Z nášho pohľadu je colné konanie rýchlejšie 
a zároveň je aj efektívnejšia komunikácia s colným úradom podávaním elektronických správ.“ 
 
„To že podávanie elektronického colného konania nie je jednoduché? Ani nikdy nebolo. Ja robím 
deklarantku 16 rokov a nikdy to jednoduché nebolo, ani za čias papierovej formy. Neviem kto prišiel práve k 
takémuto názoru. To, že to niekto spravil za dotyčnú osobu je druhá vec, teraz táto zodpovednosť za dovoz 
tovaru z tretích krajín prešla na fyzické osoby. Rýchlosť colného konania, z 3 až 48 hodín, čo trvalo pred 
vstupom do EÚ, je to skrátené na 40 min. Pre nás je to prínos, zrýchlenie, prehľadnosť, zásielka sa nestratí 
po ceste, vieme sledovať, či zákazník je konkurencie schopný, či si platí pohľadávky na čas. Nemusíme 
chodiť na colnice, kde spadá klient, vieme ich precliť na ľubovoľnej colnici, lebo je to prepojené. Vieme zistiť 
predpokladaný príchod zásielky, je zdržanie na ceste, klienta vieme informovať prečo sa zásielka niekde 
zdržala.“ 
 
Podrobné informácie aj s obrázkovými návodmi nájdete na portáli finančnej správy v časti Informácie 
aktuálnym daňovým a colným povinnostiam > Clá  
 
 
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 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2017/2017.07.28_eCV_modul_WDO.pdf
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