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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

3/CLO/2020/IM 
 

Informácia k zmene pri tovare nakupovanom z e-shopov dovážaného poštovou 
dopravou od 01.07.2020 

 
Doplnenie a aktualizácia k 10.05.2021 

 
Slovenská pošta, a.s., zmodernizovala svoj systém predkladania zásielok a colných vyhlásení pri tovare 
dovážanom poštovou prepravou a od 01.07.2020 bude podávať elektronické dovozné colné vyhlásenia na 
prepustenie tovaru do voľného obehu v súlade s článkom 144 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ 
ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v znení neskorších 
zmien a doplnkov (konsolidované znenie k 15.3.2021). Týka sa to tovaru v poštových zásielkach, ktorý spĺňa 
všetky nasledujúce podmienky: 

 

 jeho hodnota nepresahuje 1 000 EUR; 

 

 nepodlieha žiadnym zákazom ani obmedzeniam 

Do dátumu zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu sa colné vyhlásenie na 
prepustenie do voľného obehu tovaru v poštových zásielkach, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, 
považovalo za podané a prijaté úkonom jeho predloženia colnému orgánu za predpokladu, že k tomuto tovaru 
bolo priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 alebo obe. Od 01.07.2020 sa tento postup už nebude uplatňovať.  
 
V praxi to znamená, že: 
 
 Zásielky, ktorých hodnota nepresiahne 22 EUR (hodnota zásielky je hodnota samotného tovaru bez 

akýchkoľvek ďalších nákladov - bez poštovného, poistenia a pod., ak sú tieto hodnoty objektívne vyčísliteľné) 

budú prepúšťané s oslobodením od dovozných platieb a bez podania elektronického colného vyhlásenia. 

Oslobodenie od dovozných platieb sa však nevzťahuje na alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, 

tabak a tabakové výrobky. Alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky nakupované z e-shopov bez 

ohľadu na hodnotu tovaru, ktoré nie sú označené slovenskou kontrolnou známkou, nie je možné prepustiť do 

voľného obehu ani po podaní elektronického colného vyhlásenia a zaplatení dovozných platieb (clo, 

spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty). Na parfumy a toaletné vody je potrebné podať vždy elektronické 

colné vyhlásenie, aj pri hodnote zásielky nepresahujúcej 22 EUR a následne budú vymerané príslušné 

dovozné platby.   

 Na zásielky s hodnotou presahujúcou 22 EUR a zároveň nepresahujúcou 150 EUR bude podané 

elektronické colné vyhlásenie a tieto zásielky sú oslobodené iba od dovozného cla, daň z pridanej hodnoty 

bude vymeraná. 

 Na zásielky s hodnotou presahujúcou 150 EUR bude podané elektronické colné vyhlásenie a tieto 

zásielky podliehajú platbe cla aj dane z pridanej hodnoty. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20210315&qid=1620720523517&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20210315&qid=1620720523517&from=SK
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Na podanie elektronického colného vyhlásenia vo vyššie uvedených prípadoch máte tieto možnosti: 

 

- splnomocniť Slovenskú poštu, a.s.,   

alebo 

- splnomocniť akúkoľvek organizáciu poskytujúcu služby colnej deklarácie  

alebo 

- ak máte znalosti colných predpisov a formalít, môžete byť v rámci colného konania deklarantom. Viac 

informácií k tejto možnosti nájdete v informačnom materiáli č. 7/CLO/2019/IM - Informácia k podaniu a 

vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia – aktuálne znenie. 

 
 
Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, 
          Centrum komunikácie a podpory 

         Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
          Jún 2020 
          Máj 2021 
 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2021/2021.05.11_7_CLO_2019_IM.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2021/2021.05.11_7_CLO_2019_IM.pdf

