Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11/CLO/2021/IM
Informácia k colnému vyhláseniu pre zásielky s nízkou hodnotou dovážané
poštovým prepravcom
Od 01.07.2021 je umožnené občanom – fyzickým osobám ako aj právnickým osobám a živnostníkom podávať
dovozné colné vyhlásenie na zásielky s tovarom s nízkou hodnotou cez špecializovaný portál, ktorý súvisí
s európskym projektom eCOMMERCE – www.ecm.financnasprava.sk (ďalej len „portál CEPeCM“).
Prostredníctvom tohto portálu budete môcť podávať colné vyhlásenia v zjednodušenom formáte na tovar, ktorého
hodnota nepresiahne 150 EUR, nebude predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety) a rovnako
nepôjde o zakázaný tovar - nebude predmetom ani zákazov a obmedzení (napr. chránené živočíchy a rastliny,
potraviny, zbrane). Ďalšie informácie o podmienkach pre podanie colných vyhlásení sú zverejnené v Úvodných
informáciách portálu CEPeCM.
Colné vyhlásenie podávate až vtedy, keď Vás kontaktuje Slovenská pošta a.s. (ďalej len „poštový
prepravca“) a informuje Vás, že máte zásielku s nízkou hodnotou, na ktorú je potrebné podať colné
vyhlásenie a Vy sa rozhodnete, že si colné vyhlásenie podáte sami (čiže vyjadríte nesúhlas so zastupovaním
v colnom konaní poštovým prepravcom). Viac informácii o tejto možnosti zverejnil poštový prepravca na svojom
webovom sídle v časti „Elektronické colné konanie zásielok do 150 €“.
V tejto informácii si uvedieme príklad vyplnenia colného vyhlásenia, ktoré podávate Vy ako dovozca (príjemca)
zásielky sám vo svojom mene. Pred podaním colného vyhlásenia musíte mať informácie o tovare, prepravných
podmienkach ako aj o predajcovi (odosielateľovi), ktoré viete z Vašej objednávky alebo získate od poštového
prepravcu.
Informácie, ktoré viete Vy z Vašej objednávky:
 číslo objednávky, napr. 80475875623
 opis tovaru, napr. kabelka z textilného materiálu, 1 ks
 cena za tovar, napr. 105 EUR
 dopravné náklady, napr. doprava zadarmo
 kód tovaru, pre kabelku z textilného materiálu 420222 – kód tovaru si môžete vopred určiť v Úvodných
informáciách portálu CEPeCM v časti „Určiť kód tovaru“ alebo pri vyplňovaní colného vyhlásenia pri
uvádzaní údajov o tovarovej položke.
 ak ste platili DPH už pri nákupe, objednaní tovaru, tak si pripravte číslo iOSS začínajúce na „IM“. Toto
číslo Vám poskytne predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja. Ak ste DPH platili už pri nákupe a číslo
iOSS neuvediete v colnom vyhlásení, budete musieť uhradiť DPH colným orgánom pri dovoze.
Poštový prepravca Vám ako dovozcovi (príjemcovi) poskytne nasledovné informácie:
 číslo prepravného dokladu, napr. podacie číslo CB018960248CN
 predajca (odosielateľ), napr. Clothes co, ltd., Dong 301, 511442 Beijing, CN
 hmotnosť zásielky, napr. 2 kg
 colný úrad dovozu – napr. Žilina pošta SK605200

O postupe pri prihlásení sa na portál CEPeCM informuje finančná správa v osobitnom oznámení ako aj na
špeciálnej podstránke „e-commerce“ zverejnenej na svojom webovom sídle.
Po prihlásení sa na portál CEPeCM kliknete vo Vašej privátnej zóne na „Nové colné vyhlásenie“ a následne
začnete uvádzať do colného vyhlásenia údaje o Vašej zásielke v 11-tich po sebe nasledujúcich krokoch.
V kroku 1 si zadáte vlastné číslo Vášho podania a uvediete, že podávate colné vyhlásenie vo svojom mene
a kliknete na „Pokračovať“:

V kroku 2 uvediete číslo objednávky a údaje o dopravných nákladoch a kliknete na „Pokračovať“:
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V kroku 3 si pridáte tovarovú položku kliknutím na tlačidlo Pridať položku a uvediete údaje o tovare - opis
tovarovej položky, kód tovarovej položky, počet kusov, cena a mena. Následne kliknete na „Uložiť“ a potom kliknete
na „Pokračovať“:
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Ak by ste mali viac tovarových položiek v zásielke, tak ich pridáte opäť kliknutím na tlačidlo Pridať položku, avšak
POZOR celková suma za všetky tovarové položky v zásielke nesmie prekročiť hodnotu 150 EUR. Ak
vnútorná hodnota zásielky (samotná hodnota všetkých tovarových položiek v zásielke bez nákladov na dopravu a
poistenie pokiaľ nie sú zahrnuté v cene a vo faktúre sú vyčíslené zvlášť) presiahne 150 EUR, nie je možné podať
colné vyhlásenie pre zásielku s nízkou hodnotou a portál CEPeCM Vám neumožní ďalej pokračovať vo vyplňovaní
colného vyhlásenia pre zásielku s nízkou hodnotou. Colné vyhlásenie na takúto zásielku s hodnotou prekračujúcou
150 EUR podáte prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok. Viac informácii o tomto
systéme nájdete na webovom sídle IS CEP – www.cep.financnasprava.sk
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Nakoľko v našom príklade máme jednu tovarovú položku v zásielke, ktorej hodnota nepresahuje 150 EUR, tak
môžeme pokračovať na krok 4 vo vypĺňaní údajov do colného vyhlásenia pre zásielku s nízkou hodnotou.
V tomto kroku uvedieme číslo prepravného dokladu, hmotnosť a colný úrad dovozu a kliknete na „Pokračovať:
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Keďže colné vyhlásenie podávate Vy ako dovozca (príjemca) zásielky sám vo svojom mene, tak údaje
o deklarantovi a dovozcovi budú v kroku 5 a v kroku 6 predvyplnené na základe prihlásenia sa do portálu
CEPeCM prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID). Z dôvodu ochrany osobných údajov
sme tieto v modelovom príklade nezverejnili. Na konci týchto krokov kliknete na „Pokračovať:
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V kroku 7 uvediete údaje o predajcovi/odosielateľovi a kliknete na „Pokračovať:
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V našom príklade podávate colné vyhlásenie Vy ako dovozca (príjemca) zásielky vo svojom mene, preto pri kroku
8 v ktorom sa uvádzajú údaje o zástupcovi Vás systém upozorní, že nebudete vyplňovať žiadny údaje a prejdete
na krok 9.
V kroku 9 je náhľad doteraz Vami vyplnených údajov. V tomto kroku si údaje skontrolujete, ak by ste zistili, že
niektorý údaj je potrebné opraviť alebo zmeniť, máte možnosť sa vrátiť k tomuto údaju v colnom vyhlásení kliknutím
na tlačidlo Späť. Ak sú všetky údaje uvedené správne, kliknete na „Pokračovať. Z dôvodu ochrany osobných
údajov sme údaje o „Deklarantovi“ a „Dovozcovi“ tieto v modelovom príklade nezverejnili. :
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V kroku 10 podpíšete colné vyhlásenie kvalifikovaným elektronickým podpisom (certifikát ACA – od akreditovanej
certifikačnej autority).

UPOZORNENIE: Nezabudnite po podpísaní podania na posledný krok 11 a to Podať colné vyhlásenie.

10

Ak podané colné vyhlásenie prejde cez elektronickú podateľňu do colného deklaračného systému, tak všetky
úradné dokumenty (napr. rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia, rozhodnutie o kontrole, rozhodnutie
o prepustení tovaru, platobné inštrukcie k úhrade DPH) nájdete v privátnej zóne portálu CEPeCM v časti Dovozné
prípady:

Ak už máte k Vašej zásielke Rozhodnutie o prepustení tovaru (elektronickú správu SK129A), tak doručenie alebo
prevzatie zásielky si dohodnete s poštovým prepravcom.
V portáli CEPeCM máte možnosť nastaviť si e-mailovú notifikáciu na všetky notifikačné správy (napr. rozhodnutie
o prijatí alebo prepustení colného vyhlásenia), ktoré máte sústredené k Vášmu dovoznému prípadu v privátnej
zóne portálu CEPeCM. Táto možnosť Vám umožní dostávať informácie o Vašom dovoznom prípade bez potreby
prihlásenia sa do portálu CEPeCM.
Notifikácie si nastavíte kliknutím na ikonku umiestnenú v privátnej zóne portálu CEPeCM v pravom hornom rohu
pri Vašom mene:
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
-

Každý kto podáva colné vyhlásenia (aj Vy sami za seba) zodpovedá podľa colných predpisov za
presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhlásení.

-

Aj napriek tomu, že si podáte colné vyhlásenie sami za seba, môže Vám poštový prepravca účtovať ďalšie
poplatky za manipuláciu z Vašou zásielkou (napr. za jej dočasné uskladnenie, poskytnutie potrebných
údajov k precleniu zásielky a pod.) Finančná správa žiadnym spôsobom tieto poplatky nevyberá
a ani neurčuje. Ide čisto o poplatky za služby poskytnuté poštovým prepravcom vyčíslené podľa jeho
aktuálneho cenníka.
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