Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia k podaniu a vyplneniu colného vyhlásenia v prípade uplatnenia
havarijného postupu a v prípade cestujúcich od 01.05.2017
Od 01.05.2017 je možné podať dovozné colné vyhlásenie v štandardnom postupe len elektronicky
(systém eDovoz). Prechodné obdobie na podávanie dovozných colných vyhlásení v štandardnom
postupe v listinnej forme končí 30. apríla 2017. Po uvedenom dátume dovozné colné vyhlásenie v listinnej
forme prijme colný úrad len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ (napr. nedostupnosť elektronickej
podateľne, nedostupnosť deklaračného systému eDovoz).
V zmysle colných predpisov prijatých na úrovni EÚ môže aj cestujúci v súvislosti s tovarom, ktorý prepravuje,
podať colné vyhlásenie v papierovej resp. listinnej forme. Toto colné vyhlásenie sa podáva v prípade, ak nie sú
splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia. Cestujúci je každá fyzická osoba, ktorá:
a) dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
b) sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo
tohto územia, alebo
c) dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
d) opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;
Štandardné colné vyhlásenie v listinnej forme sa vyplňuje od 01.05.2017 v súlade s:
 prílohou 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného
kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované
nariadenie (EÚ) 2015/2446 v znení neskorších zmien a doplnkov,
 prílohou 6 (stĺpec A2) Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len Vyhláška MF SR č. 161/2016 Z.z.“) a
 prílohou 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z.
Vyššie uvedená legislatíva na úrovni EÚ a SR je dostupná v týchto odkazoch:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R034120160501&qid=1492500348408&from=SK
a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/161/20170301#
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Colné vyhlásenie podáva deklarant, ktorý podpisom colného vyhlásenia zodpovedá za presnosť a úplnosť
informácií uvedených vo vyhlásení, pravosť, presnosť a platnosť sprievodných dokladov a splnenie všetkých
povinností súvisiacich s prepustením tovaru do príslušného colného režimu.
Osoba dovážajúca alebo predkladajúca tovar colným orgánom má tieto možnosti:
- ak má znalosť colných predpisov a formalít, môže byť v rámci colného konania deklarantom alebo
- splnomocní na zastupovanie v colnom konaní niektorú z firiem poskytujúcich služby colnej deklarácie (špedície
a pod.) alebo inú osobu vykonávajúcu poradenskú činnosť v danej oblasti.
Tlačivo colného vyhlásenia (JCD) je možné si zakúpiť v predajniach ŠEVT-u.
.
Príklad:
Vzhľadom na náročnosť vyplňovania colného vyhlásenia uvádzame príklad vyplnenia colného vyhlásenia
v listinnej forme pri dovoze zásielky (kuriérnou prepravou) pre fyzickú osobu – nepodnikateľa s týmito
parametrami:
- tovar mobilný telefón 1 ks, hodnota tovaru 380 EUR na faktúre č.1, hodnota prepravy 100 EUR (air
freight) na faktúre č.2, letecký nákladný list č. 3.
- nomenklatúrne zatriedenie tovaru 8517 12 00 00 (Každý tovar je potrebné zatriediť do podpoložky
kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka a do TARIC kód-u. Pri dovoze je to 10miestne číslo.) Aktuálne znenie Spoločného colného sadzobníka je dostupné na portáli FS
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura
TARIC kód je možné zistiť v aplikácii uverejnenej na portáli FS – Rýchle odkazy ˃ Taric/Kvóta ˃ Taric
SK
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
- krajina odoslania USA –letisko Atlanta. Náklady na leteckú dopravu vrátane nákladov na letecké
expresné doručenie, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty tovaru, sa určujú v súlade s prílohou 2301 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R244720151229&qid=1491220749321&from=SK
- krajina pôvodu Čína
- tovar prišiel letecky na letisko v Bratislave, je určený pre príjemcu v Bratislavskom kraji, štát registrácie
lietadla je Spolková republika Nemecko
Odsek 8 a 14 colného vyhlásenia je možné vyplniť až po zaregistrovaní príjemcu zásielky u colných orgánov v
systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. Informácie ohľadom registrácie právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a zaevidovania fyzických osôb – nepodnikateľov je možné nájsť na
portáli FS:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI
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1 BX MOBILNÝ TELEFÓN
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tovaru
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37 R E Ž I M
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39 Kontingent
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40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
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42 Cena za položku
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N935 1; N935 2; N740 3;

1 NAR

D0600-70-Pripočítateľné náklady C
D0610-30-Pripočítateľné náklady D

380,00
Kód O. Z.

D0620-100-Náklady súv isiace c dov ozom tov aru S

Predložené doklady sa uvádzajú kódom dokladu a identifikačným
číslom tohto dokladu a môžu tu byť uvedené aj iné kódy.
Druh

Základ na vymer. platby
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B00

Sadzba

45 Oprava

Suma

SP
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49 Označenie skladu

48 Odklad platby

B ÚČT OVNÉ ÚDAJE

Spolu:
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51 Predoklad.
colné úrady
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č

Podpis:

C COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA

Zastúpený kým
Miesto a dátum:

(a krajina)

52

Kód

53 Colný úrad určenia (a krajina)

Zabezpečenie
neplatí pre
D/J KONT ROLA COLNÝM ÚRADOM ODOSLANIA / VÝVOZU / URČENIA

Odtlačok pečiatky:

54 Miesto a dátum :

Výsledok:

vyplniť

Priložené uzávery. Počet:

Podpis, meno a priezvisko deklaranta/zástupcu:

vyplniť a podpísať

Značky:
Lehota (Posledný deň) :
Podpis :
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43 Kód

1

CH

Upozornenie:
Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že nie je možné vytvoriť jeden všeobecne použiteľný príklad na každý
dovoz tovaru alebo zásielky a vždy je potrebné použiť pri vyplňovaní colného vyhlásenia príslušné colné
predpisy, ktoré sme uviedli vyššie podľa aktuálnej situácie súvisiacej s dovozom.

Vypracovalo:

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Centrum podpory pre clo a spotrebné dane
Apríl 2017
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