
 

 
                                                                               
 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Oznámenie  
o aktuálnych podmienkach pri prepúšťaní vybraných druhov ovocia a zeleniny do 

colného režimu voľný obeh   
 

 
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom vybraných druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa 

vzťahuje systém vstupných cien a jednotkové ceny, aktuálne podmienky pri prepúšťaní do colného režimu 
voľný obeh.  

 
Článok 137 (ustanovenia základu pre vstupné ceny) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)               

č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ 
ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, bol z predmetného nariadenia vypustený. 
Aktuálne ustanovenia základu pre vstupné ceny ako aj podmienky pri prepúšťaní dotknutého tovaru do 
colného režimu voľný obeh sú ustanovené v článku 75 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)                   
č. 2017/891, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide 
o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (ďalej len „nariadenie 2017/891“). 
 

Na základe aktuálneho znenia je dovozca povinný pri dovoze výrobkov uvedených v prílohe VII časť A 
nariadenia č. 2017/891 určiť jednu z nasledujúcich vstupných cien ako základ pre výpočet cla a daní: 
 
- prevodnú hodnotu v súlade s pravidlami pre určovanie colnej hodnoty podľa čl. 70 nariadenia (EÚ)           

č. 952/2013; 

- colnú hodnotu podľa čl. 74 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013;  

- štandardnú dovoznú hodnotu (v prípade komisionálneho predaja)   

Aktuálne znenia článkov týkajúcich sa systému vstupných cien (článok 38) a dodatočných dovozných 
ciel (články 39 až 41) sú súčasťou Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/892, ktorým sa stanovujú 
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory 
ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie č. 2017/892“). 

  
Znenie nariadenia č. 2017/891 je dostupné tu: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0891&rid=1 
 
Znenie nariadenia č. 2017/892 je dostupné tu: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0892&rid=1 
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