Držte krok s najnovšími
pravidlami kontroly peňažných
prostriedkov v hotovosti!
Vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ s veľkými sumami v hotovosti
či inými cennosťami?
Už teraz máte povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti, pokiaľ vstupujete
do EÚ alebo opúšťate EÚso sumou 10 000 EUR v hotovosti alebo jej rovnocennou
hodnotou v iných menách, šekoch, cestovných šekoch a peňažných poukážkach.

Od 3. júna 2021 sa kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti sprísnia:

1

Máte povinnosť oznámiť colným orgánom peňažné prostriedky v hotovosti, ak
vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ so sumou 10 000 EUR v hotovosti alebo jej
rovnocennou hodnotou v iných menách, ktorú tvoria niektoré z týchto položiek:
►

 ankovky a mince (vrátane meny, ktorá už v súčasnosti nie je v bežnom obehu,
b
ale stále ju možno vymeniť vo finančnej inštitúcii alebo v centrálnej banke)

►

š eky, cestovné šeky,vlastné zmenky alebo peňažné poukážky bez uvedeného
príjemcu

►

 od 3. júna 2021 po prvýkrát aj zlaté mince s obsahom zlata najmenej 90 %, ako
a
aj zlaté tehly, nugety alebo hrudy s obsahom zlata najmenej 99,5 %.

2

Orgány teraz môžu konať a zaistiť sumy nižšie ako 10 000 EUR, ak existuje
podozrenie z trestnej činnosti.

3

Colné orgány teraz môžu požadovať oznámenie peňažných prostriedkov
v hotovosti v hodnote 10 000 EUR a viac, ktoré sa posielajú poštou, nákladnou
dopravou alebo kuriérom.

Držte krok s najnovšími pravidlami kontroly
peňažných prostriedkov v hotovosti!
Ako podám oznámenie?
Členské štáty používajú jednotný formulár oznámenia, ktorý musíte vyplniť v jednom
z jazykov dostupných pre krajinu, do ktorej vstupujete alebo ktorú opúšťate. K dispozícii sú aj verzie v jazykoch krajín mimo EÚ, ktoré majú pomôcť cestujúcim vyplniť ich
oznámenia. Formuláre sú dostupné online alebo od orgánov v miestach kontroly, cez
ktoré vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ.
Oznámenie sa musí vyplniť a podať colným orgánom (alebo inému príslušnému orgánu)
v mieste kontroly, cez ktoré vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ.

Ako je to v prípade peňažných prostriedkov v hotovosti
posielaných nákladnou dopravou, poštou alebo kuriérom?
Colné orgány teraz môžu požadovať aj to, aby sa oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti podalo aj v prípade zistenej hotovosti bez sprievodu v hodnote
10 000 EUR a viac posielanej poštou, nákladnou dopravou alebo kuriérom. Ak sa
oznámenie požaduje, mal by ho do 30 dní vykonať príjemca, odosielateľ alebo
menovaný zástupca týchto dvoch osôb.

Čo ak nevyplním oznámenie alebo podám nesprávne
oznámenie?
Orgány môžu peňažné prostriedky v hotovosti zaistiť a vám môžu byť uložené
sankcie za nedodržanie povinnosti.

NEMÁTE ISTOTU, ČI MÁTE VYPLNIŤ OZNÁMENIE PEŇAŽNÝCH
PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI?
Overte si to u vnútroštátnych orgánov alebo colných úradníkov, keď vstupujete do EÚ alebo
opúšťate EÚ.
Nezabudnite, že ak nedodržíte správny postup, môžu vám byť uložené sankcie!
Ďalšie informácie o aktualizovaných pravidlách a zoznam vnútroštátnych
colných orgánov v EÚ nájdete na našom webovom sídle:
https://ec.europa.eu/eucashcontrols
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