
             

 

 

 

 

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
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• • 

   
                     
    

 • • 
Vec 
Usmernenie vo veci Brexitu. 

Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020. Európska únia a Spojené kráľovstvo sa však 
spoločne dohodli na prechodnom období, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020. Po skončení prechodného obdobia 
sa pravidlá EÚ v oblasti ciel, a najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie („CKÚ“), vrátane jeho doplňujúcich a vykonávacích aktov, už v Spojenom 
kráľovstve (s výnimkou Severného Írska) neuplatňujú. Aktuálne znenia týchto predpisov zverejnila finančná správa na 
svojom webovom portáli v informačnom materiáli č. 7/CLO/2020/IM.  

Finančná správa pripravila v tomto usmernení pre obchodnú verejnosť súhrn základných informácií, ktoré 
budú uplatňované po skončení prechodného obdobia. Tieto základné informácie vychádzajú z materiálov 
zverejnených na stránke Európskej komisie „Brexit – ako sa pripraviť na skončenie prechodného obdobia“ 

V úvode usmernenia je nevyhnutné definovať postavenie Severného Írska. V protokole o Severnom Írsku, 
ktorý je súčasťou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu je v článku 4 „Colné územie Spojeného kráľovstva“ v prvej vete 
uvedené; „Severné Írsko je súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva“. Ďalej je v článku 5 „Clá a pohyb 
tovaru“ v bode 3 uvedené; „Na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ 
ide o Severné Írsko (bez pobrežných vôd Spojeného kráľovstva), sa uplatňujú právne predpisy, ako sú 
vymedzené v článku 5 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013“. 

Vzhľadom k danej situácii, finančná správa pripravila stručné zhrnutie k zmenám pri obchodovaní EÚ so 
Spojeným kráľovstvom: 

1) Colné formality a kontroly 

Od 1. januára 2021 už Spojené kráľovstvo (s výnimkou Severného Írska) nebude súčasťou colného územia 
Únie. Preto sa colné formality vyžadované podľa práva Únie budú uplatňovať na všetok tovar prichádzajúci na colné 
územie Únie zo Spojeného kráľovstva (s výnimkou Severného Írska) alebo odchádzajúci z colného územia Únie do 
Spojeného kráľovstva (s výnimkou Severného Írska). 

Na strane EÚ budú colné orgány na základe CKÚ vykonávať kontroly podľa bežného režimu založeného na 
rizikách, ktorý sa uplatňuje vo vzťahu s tretími krajinami na všetkých vonkajších hraniciach Únie, pokiaľ ide o pohyb 
tovaru. 

2) EORI číslo 

Od 1. januára 2021 si budú musieť podniky EÚ, ktoré majú v úmysle dovážať tovar zo Spojeného kráľovstva 
(s výnimkou Severného Írska) alebo ho do neho vyvážať, zabezpečiť číslo registrácie a identifikácie 
hospodárskych subjektov (EORI), aby mohli absolvovať colné formality (ide o osoby, ktoré doteraz obchodovali len 
s osobami v Spojenom kráľovstve). Tieto osoby sa dnes nezúčastňujú na obchodovaní s tretími krajinami, ale len na 
transakciách v rámci Únie, a teda nemajú pridelené číslo EORI. Čísla EORI vydané Spojeným kráľovstvom navyše už 
nebudú v Únii platné.  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2020/2020.12.09_7_CLO_2020_IM.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk
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3) Povolenia SHS a iné povolenia 

Od 1. januára 2021 nebudú v Únii platiť povolenia schválených hospodárskych subjektov ani iné povolenia 
vydané Spojeným kráľovstvom. Ak chcú hospodárske subjekty získať povolenia EÚ, musia o ne požiadať v členskom 
štáte EÚ. 

Vplyv skončenia prechodného obdobia na jednotlivé povolenia závisí od druhu povolenia, ako aj od 
vydávajúceho colného orgánu, držiteľa povolenia a geografického pokrytia. 

Povolenia udelené colnými orgánmi členských štátov 

Povolenia, ktoré udelil colný orgán členského štátu, zostanú vo všeobecnosti v platnosti, ale tento colný orgán 
ich musí príslušne zmeniť z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti hospodárskeho subjektu o zmenu vzhľadom 
na geografické pokrytie alebo prvky povolenia súvisiace so Spojeným kráľovstvom. 

Hospodárske subjekty, ktoré v súčasnosti povolenia nepotrebujú, ale ktorých situácia sa po skončení 
prechodného obdobia zmení, musia požiadať o príslušné povolenie. Subjekty, ktoré sú v súčasnosti držiteľmi povolení 
udelených colnými orgánmi Spojeného kráľovstva a ktoré usudzujú, že po skončení prechodného obdobia budú 
naďalej spĺňať požiadavky CKÚ, musia o príslušné povolenia požiadať colné orgány členského štátu. Žiadosti sa môžu 
predkladať ešte pred skončením prechodného obdobia, aby sa príslušný colný orgán mohol pripraviť na vydanie 
rozhodnutia. V každom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť najskôr v deň nasledujúci po skončení prechodného 
obdobia. 

 

4) VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE 

4.1 Predbežné colné vyhlásenie o vstupe   

Na tovar, ktorý sa prepravuje zo Spojeného kráľovstva na colné územie Únie po skončení prechodného 
obdobia, sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sa to vyžaduje, a to v lehotách stanovených 
v článkoch 105 až 111 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa bližšie určujú niektoré 
ustanovenia CKÚ (ďalej len „DNK“). Na splnenie požiadaviek predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa môže 
použiť tranzitné vyhlásenie obsahujúce všetky údaje o bezpečnosti a ochrane pod podmienkou dodržania príslušných 
lehôt. 

4.2 Colný status tovaru   

S tovarom Únie, ktorý sa prepravuje ako preprava v rámci Únie zo Spojeného kráľovstva do Únie alebo 
naopak ku koncu prechodného obdobia, sa môže stále zaobchádzať ako s prepravou v rámci Únie, ak sú splnené 
požiadavky stanovené v článku 47 dohody o vystúpení. To isté sa bude vzťahovať na tovar Únie, ktorý sa prepravuje 
medzi dvoma miestami colného územia Únie cez Spojené kráľovstvo. 

 
Podľa článku 47 ods. 2 dohody o vystúpení musí dotknutá osoba pri príchode tohto tovaru na príslušnú 

hranicu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom preukázať: i) že táto preprava sa začala pred skončením prechodného 
obdobia a ukončila sa po jeho skončení; a ii) že tovar má colný status tovaru Únie. Dôkazné prostriedky colného 
statusu tovaru Únie, ktoré sa majú na tento účel použiť, sú stanovené v článku 199 Vykonávacieho nariadenia Komisie 
(EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení CKÚ (ďalej len „VNK“). 
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Tovar prepravovaný letecky na základe jednotného prepravného dokladu  
 
Podľa článku 47 ods. 3 dohody o vystúpení, ak sa tovar Únie prepravuje letecky a bol naložený alebo 

preložený na letisku Únie, aby bol zaslaný na letisko v Spojenom kráľovstve alebo naopak, a prepravuje sa na základe 
jednotného prepravného dokladu podľa článku 119 ods. 2 písm. a) DNK vydaného v členskom štáte alebo v Spojenom 
kráľovstve a táto preprava sa začne pred skončením prechodného obdobia a na príslušné iné letisko príde po skončení 
prechodného obdobia, uvedený tovar si zachová svoj status tovaru Únie a nebude sa vyžadovať žiadny dôkaz o colnom 
statuse tovaru Únie. V praxi to bude relevantné iba v prípade lietadiel, ktoré odchádzajú v neskorých hodinách pred 
00:00 SEČ v deň skončenia prechodného obdobia priamym letom na príslušné iné letisko, na ktoré prídu po 00:00 
SEČ v deň nasledujúci po skončení prechodného obdobia. 

4.3 Oslobodenie od dovozného cla 

Vrátený tovar 
 
Ak sa tovar Únie prepravil z Únie do Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia a ak sa 

takýto tovar prepravuje naspäť do Únie po skončení tohto obdobia, uplatňujú sa ustanovenia o vrátenom tovare 
uvedené v článku 203 CKÚ, pokiaľ hospodársky subjekt môže poskytnúť dôkaz o tom, že tovar Únie:  

 
− bol prepravený do Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia a  

− sa vracia v nezmenenom stave v súlade s článkom 203 ods. 5 CKÚ a článkom 158 DNK.  
 
Skončenie prechodného obdobia sa však nesmie použiť ako osobitná okolnosť na predĺženie trojročnej lehoty 

uvedenej v článku 203 ods. 1 CKÚ. 
 
Dôkaz o tom, že tovar Únie bol prepravený do Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia, 

by sa mal predložiť najmä v podobe príslušných prepravných dokladov, v prípade potreby spolu s inými príslušnými 
dokladmi (napr. s nájomnou zmluvou). V náležitých prípadoch sa môže požadovať dôkaz o tom, že stav tovaru sa 
nezmenil. 

 
Nariadenie o oslobodení od cla 
 
Pokiaľ ide o oslobodenie od cla pre osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z obvyklého bydliska v 

tretej krajine do Únie, v článku 5 nariadenia o oslobodení od cla (ES) č. 1186/200928 sa stanovuje, že na bezcolné 
zaobchádzanie sa vyžaduje obvyklé bydlisko mimo colného územia Únie počas nepretržitého obdobia najmenej 
dvanástich mesiacov. 

 
Pokiaľ ide o tento osobný majetok, ako aj o iné kategórie tovaru, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 

1186/2009, napr. tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 1186/2009, 
požadované obdobia, napr. obdobie pobytu, môžu na účely uplatňovania uvedeného nariadenia (ES) č. 1186/2009 
zahŕňať aj obdobie pred skončením prechodného obdobia. 

 

5) OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY 

5.1 Tranzit    

Colný režim tranzit Únie/spoločný tranzitný režim  
 

Na konci prechodného obdobia pristúpi Spojené kráľovstvo k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime 
a k Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom ako samostatná zmluvná strana, a ako zmluvná 
strana tohto dohovoru teda bude môcť používať spoločný tranzitný režim a bude mať naďalej prístup k novému 
počítačovému tranzitnému systému (NCTS) a iným súvisiacim informačným systémom. To znamená, že tranzitné 
operácie prebiehajúce v čase skončenia prechodného obdobia sa budú ďalej viesť v NCTS. 
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Tovar prepravovaný v rámci operácie TIR z colného úradu odoslania/vstupu v Spojenom kráľovstve na colný 
úrad určenia/výstupu v Únii 

 
Ak je tovar umiestnený do režimu TIR v Spojenom kráľovstve s miestom určenia v Únii a tento tovar sa na 

konci prechodného obdobia už nachádza v Únii, táto preprava TIR môže pokračovať na miesto určenia v Únii. Keď 
tovar príde na colný úrad určenia/výstupu, s operáciou sa bude zaobchádzať ako s akoukoľvek inou operáciou TIR. 

 
 
Karnety ATA  
 
Spojené kráľovstvo je samostatnou zmluvnou stranou Dohovoru ATA a samostatnou zmluvnou stranou 

Istanbulského dohovoru. Karnety ATA Spojeného kráľovstva zostávajú preto platné pre tovar v colnom režime dočasné 
použitie, ktorý sa nachádza v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia.  

 
Hospodárske subjekty, ktoré v súčasnosti dočasne prepravujú tovar zo Spojeného kráľovstva do iného 

členského štátu alebo naopak (napr. tovar prepravovaný na dočasné výstavy), budú po skončení prechodného obdobia 
musieť takýto tovar umiestniť do colného režimu dočasné použitie. Na tento účel môžu použiť karnety ATA.  

 
Ak bol tovar, na ktorý sa vzťahuje karnet ATA, privezený pred skončením prechodného obdobia z tretej krajiny 

do Spojeného kráľovstva a tento tovar sa po tomto dátume spätne vyváža z iného členského štátu, colný úrad výstupu 
opečiatkuje útržkový list pre spätný dovoz, ktorý možno použiť ako dôkaz o spätnom vývoze. Tento dôkaz sa môže 
poskytnúť colnému úradu v Spojenom kráľovstve, cez ktorý bol doň tovar predtým prepravený. Ako dôkaz o spätnom 
vývoze sa môže akceptovať aj akýkoľvek listinný dôkaz, ktorý preukazuje, že sa tovar nachádza mimo colného územia 
Únie (napr. colné vyhlásenie preukazujúce, že tovar bol prepravený do tretej krajiny). To platí aj v prípade, ak sa karnet 
ATA vzťahuje na tovar, ktorý bol prepravený z tretej krajiny do Únie pred skončením prechodného obdobia a spätne 
vyvezený zo Spojeného kráľovstva po skončení tohto obdobia.  

 
Karnety ATA vydané v Únii pre tovar, ktorý bol prepravený z Únie do Spojeného kráľovstva pred skončením 

prechodného obdobia a prepravený zo Spojeného kráľovstva do tretej krajiny po tomto dátume, sa budú považovať za 
vývozné vyhlásenie (článok 339 VNK). 

 

6) TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE 

6.1 Vyhlásenie pred výstupom 

Ak pred skončením prechodného obdobia bolo podané vyhlásenie pred výstupom a v náležitých prípadoch 
bol tovar prepustený v Spojenom kráľovstve alebo v Únii, zostane toto vyhlásenie platné na základe článku 48 ods. 2 
dohody o vystúpení aj po skončení tohto obdobia. Po tomto dátume sa nebude vyžadovať nové colné vyhlásenie pred 
výstupom, ak tovar prepustený v Spojenom kráľovstve vystupuje cez Úniu do tretej krajiny, alebo ak tovar prepustený 
v Únii vystupuje cez Spojené kráľovstvo. 

 

6.2 Vývoz a spätný vývoz 

Tovar prepustený na vývoz, ktorý sa na konci prechodného obdobia nachádza v Únii 
 
a) Ak sa má tovar prepustený na vývoz v Únii pred skončením prechodného obdobia prepraviť na colný úrad 

výstupu v Spojenom kráľovstve alebo prepraviť cez Spojené kráľovstvo na ceste na colný úrad výstupu v inom 
členskom štáte a tento tovar sa na konci tohto obdobia ešte nachádza v Únii, je potrebné nahradiť pôvodne 
predpokladaný colný úrad výstupu colným úradom výstupu nachádzajúcim sa na hranici EÚ (odklon vývoznej prepravy 
sa vykonáva v ECS). Tento colný úrad potvrdí fyzický výstup tovaru a zašle príslušnú správu colnému úradu vývozu. 
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b) Ak sa tento tovar už prepravil cez Spojené kráľovstvo na ceste na colný úrad výstupu nachádzajúci sa v 
inom členskom štáte a na konci prechodného obdobia sa už nachádza na colnom území Únie, prebiehajúci režim 
nebude nijako ovplyvnený (t. j. bude to stále colný úrad výstupu na vonkajšej hranici EÚ, ktorý potvrdí fyzický výstup 
tovaru colnému úradu vývozu). 

 
c) Ak sa tovar prepustený na vývoz v Spojenom kráľovstve cez colný úrad výstupu EÚ už nachádza na konci 

prechodného obdobia v Únii a následne sa dostane na plánovaný colný úrad výstupu EÚ, uvedený colný úrad zašle 
príslušnú správu v ECS, ktorou potvrdí fyzický výstup tovaru. 

 
 
Praktické scenáre týkajúce sa prepravy tovaru pred skončením prechodného obdobia/po skončení 

prechodného obdobia. 
 

1) Preprava tovaru, ktorý spĺňa definíciu uvedenú v článku 5 ods. 23 CKÚ, pričom tento tovar sa prepravuje 
z colného územia Spojeného kráľovstva na colné územie Únie alebo naopak a pod podmienkou, že sa 
preprava začala pred skončením prechodného obdobia (do 31.12.2020) a ukončí sa po skončení 
prechodného obdobia (po 31.12.2020), sa považuje za prepravu v rámci Únie (tzv. intrakomunitárny pohyb). 
Dôkaz o začatí prepravy sa poskytne prostredníctvom prepravného dokladu (napr. doklad CMR) týkajúceho 
sa tovaru.  

 
2) Preprava tovaru, ktorý spĺňa definíciu uvedenú v článku 5 ods. 23 CKÚ, pričom tento tovar sa prepravuje 

z colného územia Spojeného kráľovstva na colné územie Únie a pod podmienkou, že sa preprava začala 
pred skončením prechodného obdobia (do 31.12.2020) a ukončí sa po skončení prechodného obdobia (po 
31.12.2020), sa považuje za prepravu v rámci Únie (tzv. intrakomunitárny pohyb). Dôkaz o začatí prepravy 
sa poskytne prostredníctvom prepravného dokladu (napr. doklad CMR) týkajúceho sa tovaru. Tovar sa v čase 
skončenia prechodného obdobia nachádza na území UK. Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu (napr. 
UK/FR) dopravca podá z rôznych dôvodov tranzitné cv, ktoré bude následne predložené spolu s tovarom na 
colnom úrade určenia SK. Po predložení tranzitného vyhlásenia je potrebné preveriť status Únie. Colný status 
uvedeného tovaru ako tovaru Únie, rovnako ako skutočnosť, že sa preprava podľa odseku 1 (čl. 47 dohody o 
vystúpení) začala pred skončením prechodného obdobia, musia byť pri každej preprave preukázané 
dotknutou osobou ktorýmkoľvek z prostriedkov uvedených v článku 199 VNK. Dôkaz o začatí prepravy sa 
poskytne prostredníctvom prepravného dokladu týkajúceho sa tovaru. Ak colný úrad uzná predložené 
doklady, na vhodné miesto tranzitného vyhlásenia uvedie: „uplatňuje sa článok 47 Dohody o vystúpení“. 
Deklarant v tomto prípade už nepodáva colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do voľného obehu. 
 
 
 

Tranzit – cú určenia je v Spojenom kráľovstve 
 

1) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1) na colnom úrade odoslania SK, pred skončením 
prechodného obdobia (do 31.12.2020). Vzhľadom k tomu, že tovar bol prepustený do colného režimu tranzit 
so symbolom T1 – išlo o tovar, ktorý nemal status tovaru Únie. Pred prepustením sa nachádzal 
v DUT/osobitnom režime. Tranzitné cv môže byť ukončené na colnom úrade určenia v Spojenom kráľovstve. 

 
 

 
Tranzit  - cú odoslania je v Spojenom kráľovstve 
 

1) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1) na colnom úrade odoslania GB, pred skončením 
prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia nachádza na území 
EU. Tranzitné cv môže byť ukončené na colnom úrade určenia (napr. SK).  
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Tranzit prechod cez UK 
 

1) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1) na colnom úrade odoslania IE, pred skončením 
prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia nachádza na 
colnom území Únie. Preprava tovaru v takomto prípade pokračuje na colný úrad určenia SK, kde bude 
tranzitné cv ukončené. 

 
2) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1) na colnom úrade odoslania IE, pred skončením 

prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia nachádza na území 
UK. Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu Únie (napr. UK/FR) musí dopravca podať predbežné colné 
vyhlásenie o vstupe (ENS), prípadne ENS kombinované s tranzitným cv. Na tranzitnom cv musí byť 
zaznamenaný prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. Následne môže byť tranzitné 
cv ukončené na colnom úrade určenia (napr. SK). 

 
3) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1) na colnom úrade odoslania IE, pred skončením 

prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia nachádza na 
colnom území EÚ (IE). Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu Únie (napr. IE/UK) musí dopravca podať 
predbežné colné vyhlásenie o výstupe (EXS), prípadne EXS kombinované s tranzitným cv. Na tranzitnom cv 
musí byť zaznamenaný prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. Pri príchode tovaru 
na vonkajšiu hranicu Únie (napr. UK/FR) musí dopravca podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS). 
Na tranzitnom cv musí byť zaznamenaný prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. 
Následne môže byť tranzitné cv ukončené na colnom úrade určenia (napr. SK). 
 

4) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1/T2) na colnom úrade odoslania SK pred 
skončením prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia 
nachádza na colnom území EÚ (napr. FR). Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu Únie (napr. FR/UK) musí 
dopravca podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe (EXS). Na tranzitnom cv musí byť zaznamenaný 
prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu Únie 
(napr. UK/IE) musí dopravca podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS). Na tranzitnom cv musí byť 
zaznamenaný prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. Následne môže byť tranzitné 
cv ukončené na colnom úrade určenia (IE). 
 

5) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1/T2) na colnom úrade odoslania SK pred 
skončením prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia 
nachádza na území zmluvnej strany STR (napr. CH). Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu Únie (napr. 
FR/UK) musí dopravca podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe (EXS). Na tranzitnom cv musí byť 
zaznamenaný prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. Pri príchode tovaru na 
vonkajšiu hranicu Únie (napr. UK/IE) musí dopravca podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS). Na 
tranzitnom cv musí byť zaznamenaný prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. 
Následne môže byť tranzitné cv ukončené na colnom úrade určenia (IE). 
 

6) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1/T2) na colnom úrade odoslania SK pred 
skončením prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia 
nachádza na území zmluvnej strany STR (UK). Pri príchode tovaru na vonkajšiu hranicu Únie (napr. UK/IE) 
musí dopravca podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS). Na tranzitnom cv musí byť zaznamenaný 
prestup hranice cez tranzitný colný úrad - iba v systéme NCTS. Následne môže byť tranzitné cv ukončené na 
colnom úrade určenia (IE). 
 

7) Tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie (symbol T1/T2) na colnom úrade odoslania SK pred 
skončením prechodného obdobia (do 31.12.2020). Tovar sa v čase skončenia prechodného obdobia 
nachádza na území IE. Následne môže byť tranzitné cv ukončené na colnom úrade určenia (IE). 
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Vývoz  
 

1) Tovar prepustený do colného režimu vývoz na colnom úrade vývozu SK pred skončením prechodného 
obdobia (do 31.12.2020). Deklarovaný colný úrad výstupu je v UK. Tovar sa po skončení prechodného 
obdobia nachádza na colnom území Únie. Následne by na vývoznom colnom  vyhlásení mal potvrdiť výstup 
tovaru z colného územia Únie skutočný colný úrad výstupu napr. FR. 

 
2) Tovar prepustený do colného režimu vývoz na colnom úrade vývozu SK pred skončením prechodného 

obdobia (do 31.12.2020). Deklarovaný colný úrad výstupu je v UK. Tovar sa po skončení prechodného 
obdobia nachádza v UK. Vzhľadom k tomu, že UK bude po skončení prechodného obdobia odpojené zo 
systému ECS, k potvrdeniu výstupu tovaru z colného územia Únie bude musieť prísť na základe predložených 
alternatívnych dôkazov v súlade s čl. 335 ods. 4 VNK.  
 

3) Tovar prepustený do colného režimu vývoz na colnom úrade vývozu UK pred skončením prechodného 
obdobia (do 31.12.2020). Deklarovaný colný úrad výstupu je v SK. Tovar sa po skončení prechodného 
obdobia nachádza v UK. V súlade s článkom  49 ods. 1 Dohody o vystúpení, bude tovar naďalej prepravovaný 
v rámci colného režimu vývoz na colný úrad výstupu, ktorý bude potvrdzovať výstup tovaru z colného územia 
Únie. Vzhľadom k tomu, že UK bude po skončení prechodného obdobia odpojené zo systému ECS, 
potvrdenie o výstupe tovaru z colného územia Únie nebude zaslané do UK.   
 

4) Tovar prepustený do colného režimu vývoz na colnom úrade vývozu UK pred skončením prechodného 
obdobia (do 31.12.2020). Deklarovaný colný úrad výstupu je v SK. Tovar sa po skončení prechodného 
obdobia nachádza na colnom území Únie. Vzhľadom k tomu, že UK bude po skončení prechodného obdobia 
odpojené zo systému ECS, potvrdenie o výstupe tovaru z colného územia Únie nebude zaslané do UK.  
 
 
 

 


