Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
3/CLO/2021/IM
Informácia k BREXITu s dohodou – dopad na zásielky a cestovanie od 01.01.2021
Doplnenie a aktualizácia k 03.05.2021
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu
(ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s dohodou o vystúpení. Obe strany sa dohodli na prechodnom období do
31.12.2020, počas ktorého naďalej platila legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.
Výsledkom rokovania oboch strán počas prechodného obdobia bolo prijatie „Dohody“ o obchode a spolupráci po
skončení tohto obdobia. V praxi to znamená, že od 01. januára 2021 je Spojené kráľovstvo považované za tretí
štát (ako napr. USA) a tým pádom musíme počítať s kontrolami na hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom
a rovnako aj s kontrolou tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom colnými orgánmi. Avšak Dohoda priniesla aj
určité benefity napr. vo forme neuplatňovania dovozných ciel a kvót, ak budú dodržané podmienky preukázania
pôvodu tovaru stanovené touto dohodou.
Rozhodli sme sa preto priblížiť Vám práva a povinnosti, ktoré Vás čakajú pri zasielaní balíkov od fyzických osôb
v Spojenom kráľovstve priamo k Vám poštovou prepravou, pri objednávaní tovaru zo Spojeného kráľovstva
prostredníctvom internetových obchodov a pri vycestovaní do Spojeného kráľovstva a dovození si tovaru pre
vlastnú spotrebu alebo spotrebu svojej domácnosti v osobnej batožine.
Pri tovare objednanom prostredníctvom internetových obchodov alebo zasielanom ako balík od fyzickej osoby
(budeme ich všeobecne označovať ako zásielky), je z pohľadu colných predpisov veľký rozdiel v tom, či zásielka
má obchodnú alebo neobchodnú povahu.

Tovar neobchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou
V prípade, ak pôjde o zásielku od fyzickej osoby zaslanú zo Spojeného kráľovstva fyzickej osobe na územie
Slovenskej republiky, bude mať neobchodnú povahu ak :
- pôjde o príležitostný charakter zásielky
- odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne (tzn. za tovar nebudete platiť)
- tovar svojim charakterom alebo množstvom nebude naznačovať obchodný záujem.
Takáto zásielka sa pri dovoze Slovenskou poštou a.s. (ďalej lej „poštový podnik“) predkladá colnému orgánu
v SR. V prípade, že jej úhrnná hodnota nepresahuje sumu 45 EUR, colné orgány takúto zásielku oslobodia
od colných poplatkov (dovozné clo a príslušné dane ktorými sú spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty)
a následne ju poštový podnik doručuje adresátovi. V rámci tohto limitu (45 EUR) sa priznáva oslobodenie od cla
a daní aj na určité množstvá tabakových výrobkov, destilátov, vína, parfémov, kávy a čaju. Povolené/jednotlivé
množstvá nájdete na portáli finančnej správy v sekcii „Občania – Oslobodenie od spotrebnej dane“.
Ak je úhrnná hodnota zásielky vyššia ako 45 EUR a zásielka pozostáva z dvoch alebo viacerých kusov tovaru,
oslobodenie sa priznáva do tejto výšky aj na tovar, ktorý, ak by bol dovážaný samostatne, bol by oslobodený.
Hodnota jednej položky sa však nemôže rozdeliť na viac častí.
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Príklad:
v zásielke budú dva tovary, napr. fén s hodnotou 30 EUR a sveter s hodnotou 50 EUR. Aj keď celková hodnota
zásielky je nad limit oslobodenia (t.j. nad 45 EUR), je možné oslobodiť fén s hodnotou 30 EUR od cla a DPH
a týmto colným poplatkom bude podliehať iba sveter.
V prípade, ak bude hodnota zásielky vyššia ako 45 EUR, alebo bude potrebné predložiť ďalšie doklady napr.
k hodnote tovaru, bude Vás kontaktovať poštový podnik zaslaním tzv. „Poštového oznámenia“ s informáciami
k ďalšiemu postupu.
Po zaslaní potrebných dokladov colné orgány tovar prepustia s vymeraním príslušných colných poplatkov
(colného dlhu). Ak budú splnené podmienky Dohody týkajúce sa pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve, nebude
na tovar vymerané dovozné clo, ale iba príslušné dane. Poštový podnik Vám spolu so zásielkou doručí aj
oznámenie tohto colného dlhu, ktorý zaplatíte doručovateľovi pri prevzatí. Upozorňujeme, že doručovanie
zásielky poštovým podnikom podlieha poplatkom za poštový colný servis, ktoré však nijako nesúvisia
s colnými poplatkami vyberanými colnými orgánmi.
Ak dovezená zásielka podlieha zákazom a obmedzeniam, alebo bude potrebné k nej predložiť vyjadrenie iného
príslušného orgánu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcie, ministerstva hospodárstva SR a pod.), musí byť
podané colnému orgánu štandardné colné vyhlásenie s príslušnými dokladmi a to výlučne elektronicky. Ak
nemáte zriadenú elektronickú komunikáciu alebo skúsenosti s colným konaním, s podávaním colného vyhlásenia
a jeho vyplnením, ako aj s inými povinnosťami, ktoré máte voči colným orgánom v rámci tohto konania,
odporúčame Vám obrátiť sa na poštový podnik alebo na akúkoľvek organizáciu zabezpečujúcu služby colnej
deklarácie (napr. špedícia), ktorá Vás môže zastúpiť pred colnými orgánmi na základe Vášho splnomocnenia.
Tieto služby sú však spoplatnené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov.
Všeobecné informácie k poštovej preprave sú zverejnené na portáli finančnej správy v sekcii „Občania – Tovar
prepravovaný poštou“. V závere celého colného konania prichádza opätovne k prepusteniu tovaru spolu
s vymeraním colných poplatkov uhrádzaných priamo colným orgánom za podmienky, že si colné vyhlásenie
budete podávať sami, alebo tieto platby budete uhrádzať pri doručení zásielky aj s prípadnými poplatkami
za poštový colný servis.

Tovar obchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou
Tento postup sa vzťahuje na tovar obchodnej povahy, ktorým je všetok tovar dovážaný v zásielkach
pre právnické osoby a aj pre fyzické osoby (iný ako tovar neobchodnej povahy) – napr. objednávaný
prostredníctvom internetových obchodov.
Aj pri takýchto zásielkach existuje možnosť oslobodenia od colných poplatkov. Závisí však od vlastnej hodnoty
zásielky, ktorou je cena samotného tovaru bez nákladov na dopravu (poštovné) a poistenie, ak nie sú zahrnuté
v cene tovaru a sú vyčíslené zvlášť (napr. vo faktúre alebo objektívne preukázané pri objednávke tovaru).
Zásielka je oslobodená od cla ak jej vlastná hodnota nepresahuje 150 EUR. V prípade, že hodnota
nepresahuje 22 EUR, je zásielka oslobodená aj od dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
To znamená, že:
-

ak bude hodnota zásielky do 22 EUR, nebudú vymerané žiadne colné poplatky
ak bude hodnota zásielky vyššia ako 22 EUR ale neprekročí 150 EUR, bude oslobodená iba od
dovozného cla a DPH sa platiť bude
ak bude hodnota zásielky vyššia ako 150 EUR, bude vymerané aj dovozné clo aj DPH. Avšak
ak budú splnené príslušné podmienky Dohody týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom
kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba DPH.
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Hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota celej zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jedným,
dvoma alebo viacerými tovarmi – takže v tomto prípade nie je možné vyňať niektorý tovar, ktorý spĺňa
hodnotový limit na oslobodenie a oslobodiť ho tak ako sme uviedli pri zásielkach neobchodnej povahy.
Príklad:
v zásielke budú 3 druhy tovaru, napr. tenisová raketa s hodnotou 160 EUR, elektrické autíčko s hodnotou 80
EUR a helikoptéra na diaľkové ovládanie s hodnotou 18 EUR. Celková hodnota zásielky je 258 EUR a preto bude
vymerané clo (ak nebudú splnené podmienky Dohody týkajúce sa preukázania pôvodu tovaru v Spojenom
kráľovstve) a DPH na všetky druhy tovarov aj napriek tomu, že niektoré z nich, ak by sa dovážali samostatne by
boli oslobodené od určitých druhov colných poplatkov v závislosti od ich hodnoty.
Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.
Pri týchto druhoch tovarov, bez ohľadu na ich hodnotu (táto môže byť aj do 22 EUR), sa vždy zaplatia colné
poplatky tzn. aj dovozné clo, aj DPH a prípadne aj spotrebná daň. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky
Dohody týkajúce sa pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba
príslušné dane.
Tu však upozorňujeme na to, že pri určitých alkoholických nápojoch, tabaku a tabakových výrobkoch bude možné
tento tovar prepustiť colnými orgánmi, iba ak bude označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.
Čo sa týka samotného predkladania zásielok colným orgánom ako aj podávania príslušných druhov colných
vyhlásení, od 01.07.2020 platia nové pravidlá zavedené poštovým podnikom z dôvodu zmodernizovania svojho
systému a možnosti podávania elektronických colných vyhlásení.
-

ak je hodnota zásielky do 22 EUR (samozrejme okrem vyššie uvedeného tovaru, na ktorý sa nevzťahuje
oslobodenie od colných poplatkov) – táto je po predložení colným orgánom a priznaní oslobodenia
doručená poštovým podnikom príjemcovi bez podania elektronického colného vyhlásenia

-

ak je hodnota zásielky vyššia ako 22 EUR (tu nie je dôležité, či bude alebo nebude oslobodená od
dovozného cla) vždy sa podáva elektronické colné vyhlásenie (ďalej len „eCV“).
Pri jeho podaní sú prípustné 3 možnosti:


buď podá eCV poštový podnik na základe Vášho splnomocnenia na zastupovanie pred colnými
orgánmi, pričom toto eCV bude obsahovať nižší počet údajov ako klasické colné vyhlásenie.
Takéto eCV je možné podať iba ak hodnota zásielky je do 1 000 EUR a nebude podliehať
žiadnym zákazom a obmedzeniam. V opačnom prípade musíte podať klasické štandardné
colné vyhlásenie tak, ako pri iných obchodných tovaroch dovážaných iným druhom prepravy.
Viac informácii o tejto možnosti zverejnil poštový podnik na svojom webovom sídle v časti
„Elektronické colné konanie od 1. júla 2020“, alebo



eCV podá iná osoba ako poštový podnik, rovnako na základe Vášho splnomocnenia (napr.
špedičná spoločnosť), pričom colné vyhlásenie už nebude zjednodušené ale úplne štandardné
so všetkými vyžadovanými údajmi, alebo



colné vyhlásenie podáte priamo Vy ako príjemca zásielky, pričom sa vyžaduje Vaša registrácia
u colných orgánov a splnenie podmienok elektronickej komunikácie pri podávaní colných
vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok. Colné
vyhlásenie bude obsahovať všetky štandardne vyžadované údaje ako pri iných druhoch
obchodného tovaru. Informácie a postupy k registrácii a splneniu podmienok elektronickej
komunikácie sú zverejnené na webovom sídle finančnej správy v informačnom materiáli
č. 2/CLO/2020/IM a informácie a návody k vyplneniu a podaniu eCV sú zverejnené
v informačnom materiáli č. 7/CLO2019/IM.
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Tovar v osobnej batožine cestujúceho
Brexit sa dotkne aj Vás ako cestujúcich a Vašej batožiny, ktorá môže byť pri vstupe do EÚ (resp. do SR)
podrobená colnej kontrole. V prípade dovozu tovaru v tejto batožine existujú obmedzenia na množstvo
alebo hodnotu tovaru, ktorý je možné doviezť do EÚ (resp. do SR) s oslobodením od colných poplatkov. Ostatný
tovar bude prepustený colným orgánom iba v prípade zaplatenia týchto poplatkov.
V každom prípade však nesmiete zabudnúť na povinnosť predložiť colnému orgánu pri vstupe do EÚ (resp. do
SR) všetok tovar, ktorý dovážate v osobnej batožine. Ak pôjde o tovar neobchodného charakteru (tzn. ktorý je
určený na Vašu osobnú spotrebu alebo spotrebu Vašej domácnosti, je dovážaný príležitostne a množstvo
a povaha nenasvedčujú tomu, že je dovážaný na obchodné účely), je možné ho oslobodiť od colných poplatkov
pri splnení nasledovných podmienok:

-

ak cestujete leteckou dopravou a hodnota tovaru nepresahuje 430 EUR
ak cestujete iným druhom dopravy a hodnota tovaru nepresahuje 300 EUR
ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na spôsob cestovania a hodnota tovaru
nepresahuje 150 EUR.

Hodnota tovaru sa na uplatnenie oslobodenia nemôže rozdeliť.
Príklad:
V osobnej batožine si osoba cestujúca svojim osobným vozidlom dovezie domáce kino v hodnote 400 EUR.
Táto hodnota prevyšuje limit na oslobodenie a preto bude vymerané príslušné dovozné clo a DPH z tejto
hodnoty. Nie je možné rozdeliť hodnotu zásielky tak, že limit na oslobodenie odpočítame od celkovej hodnoty
tovaru a vymerané platba bude iba z hodnoty 100 EUR. Dovozné clo bude vymerané iba v prípade, ak nebudú
splnené podmienky Dohody týkajúce sa preukázania pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve.
Okrem toho je možné oslobodiť aj iný tovar, pri ktorom nie je dôležitá jeho hodnota, ale dôležité je jeho množstvo.
Ide hlavne o tabakové výrobky, alkoholické nápoje a minerálne oleje. Tieto množstvá sú zverejnené aj na
webovom sídle finančnej správy v sekcii „Občania – Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“.
V prípade, ak je v osobnej batožine dovážaný tovar, ktorý by nespĺňal podmienky neobchodného charakteru
(tzn. obchodný tovar), tento nie je možné oslobodiť od colných poplatkov a budú colnými orgánmi vymerané. Ak
budú splnené príslušné podmienky Dohody týkajúce sa pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve, nebude na tovar
vymerané dovozné clo, ale iba príslušné dane.
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