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Oznámenie  
o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou                             

od 1. januára 2016   
doplnený text červenou farbou 02.01.2018 

 
         V súvislosti s ukončením platnosti jednostranných preferenčných opatrení ustanovených v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 (ďalej len „nariadenie č. 374/2014“) k 31.12.2015 
oznamuje Finančné riaditeľstvo SR dovozcom tovaru s pôvodom na Ukrajine nadobudnutie platnosti časti 
Dohody o pridružení medzi  EÚ a Ukrajinou (ďalej len „Dohoda“) od 01.01.2016 a začiatok uplatňovania 
opatrení na základe tejto Dohody.  
 
         Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody (okrem iného aj hlavy IV) bolo uverejnené v Úradnom 
vestníku EÚ č. L 321/2015: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2015:321:TOC 
 

Pravidlá pôvodu, ktoré sa budú rovnako používať od 01.01.2016, sú ustanovené v Protokole 
I týkajúcom sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce k Dohode. Na 
základe týchto pravidiel požíva tovar s pôvodom na Ukrajine výhody na základe Dohody  po predložení 
dôkazov o pôvode ktorými sú: 
 
- sprievodné osvedčenie EUR.1 
- vyhlásenie na faktúre  
 
 Na rozdiel od jednostranných preferenčných opatrení, ktoré platili na základe nariadenia                       
č. 374/2014 a na základe ktorých vydávala sprievodné osvedčenia EUR.1 obchodná a priemyselná komora 
Ukrajiny, od 01.01.2016 budú na základe Protokolu I Dohody za platné dôkazy o pôvode považované len 
sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané ukrajinskými colnými orgánmi.  
 
 Pravidlá pôvodu platné od 01.01.2016 sa uplatnia na dovezený tovar s pôvodom na Ukrajine 
v závislosti na dátume prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh v EÚ. V prípade ak bude po 
31.12.2015 predložený dôkaz o pôvode vydaný inými poverenými orgánmi ako ukrajinskými colnými 
orgánmi v súvislosti so žiadosťou o uplatnenie preferenčných opatrení (výhod) podľa Dohody, tento bude 
odmietnutý. Preferenčné opatrenia je možné v takýchto prípadoch poskytnúť na základe sprievodného 
osvedčenia EUR.1 vydaného dodatočne v súlade s ustanoveniami Protokolu I Dohody. Používanie vyhlásení 
na faktúre nie je týmito ustanoveniami dotknuté. 
  
 S pravidlami pôvodu ustanovenými v Protokole I Dohovoru je možné sa oboznámiť tu: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=SK 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2015:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=SK


Vzhľadom k tomu, že Ukrajina bola s platnosťou od 01.01.2018 vypustená zo zoznamu zvýhodnených 
krajín všeobecného systému preferencii uvedených v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady 
(ES) č. 732/2008, nebudú od uvedeného dátumu pri dovoze tovaru z Ukrajiny využívané výhody na základe 
tohto preferenčného sadzobného zaobchádzania.  

To znamená, že preferenčné sadzobné opatrenia budú pri dovážanom tovare s pôvodom na Ukrajine 
poskytované od 01.01.2018 iba na základe pravidiel obsiahnutých v Dohode. 
 
 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
         Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
         Január 2016 
         Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
         Január 2018 

 


