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Úvod 
 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup colných úradov (ďalej len „CÚ“) pri získavaní, prvotnom 
spracovaní     a pri kontrole údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi 
Slovenskou republikou      a členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „EÚ“). 

1. diel   Všeobecné ustanovenia 

(2) Na účely zberu štatistických údajov o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou              
a členskými štátmi EÚ, je v členských štátoch EÚ zavedený systém INTRASTAT. V podmienkach 
Slovenskej republiky je na tieto účely využívaný systém INTRASTAT – SK, na ktorého prevádzke sa 
zúčastňujú Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) a colná správa. 

(3) Úloha colnej správy v systéme INTRASTAT - SK je daná uznesením vlády SR č. 1001 zo dňa 4. 9. 2002 k 
plánu implementácie systému INTRASTAT - SK. Týmto plánom bolo ustanovené, že colná správa bude 
zabezpečovať zber, prvotné spracovanie a kontrolu údajov, ako aj ďalšie súvisiace činnosti. 

(4) Zo súvisiacich činností sú najvýznamnejšie poradenstvo pri vypĺňaní formulárov, poskytovanie formulárov 
spravodajským jednotkám, kontrola plnenia spravodajskej povinnosti, upozorňovanie pri nesplnení 
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spravodajskej povinnosti a na vyžiadanie poradenstvo pri zatrieďovaní tovaru podľa podpoložiek 
kombinovanej nomenklatúry, a pod. 

(5) Súčasťou informácií o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ sú aj informácie 
o tovare bez štatútu Spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi Slovenskom a iným členským štátom EÚ, ak 
bol v Spoločenstve prepustený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém) alebo 
do colného režimu prepracovanie pod colným dohľadom. 

 

2. diel   Metodika zberu štatistických údajov 

1. oddiel   Príručka pre spravodajské jednotky 

(6) Metodika systému INTRASTAT – SK určuje postup pri zbere štatistických údajov, postavenie a povinnosti 
spravodajských jednotiek a spôsob plnenia týchto povinností. Za vypracovanie metodiky systému 
INTRASTAT – SK zodpovedá ŠÚ SR a je doručená spravodajským jednotkám vo forme Príručky pre 
spravodajské jednotky (ďalej len „príručka“). Spravodajské jednotky sú povinné v zmysle platnej legislatívy 
plniť si svoju spravodajskú povinnosť spôsobom predpísaným v príručke. Príručka je uvedená na 
internetovej adrese www.statistics.sk. 

(7) Príručka obsahuje informácie o legislatíve, ktorá upravuje podmienky použitia systému INTRASTAT – SK, 
všeobecné informácie o systéme INTRASTAT – SK, pravidlá pre vypĺňanie hlásení, ako aj niektoré 
špecifické     a osobitné postupy. Súčasťou príručky sú vzory formulárov INTRASTAT – SK, kódy použité 
pri vypĺňaní jednotlivých odsekov formulárov a ďalšie prílohy. 

2. oddiel   Postup CÚ v súvislosti s uplatňovaním metodiky zberu štatistických údajov 

(8) Na realizácii systému INTRASTAT – SK v rámci colnej správy sa podieľajú CÚ prostredníctvom svojich  
pobočiek a oddelení colných (ďalej len „OC“), oddelenie správy štatistiky a výkazníctva Odboru informatiky 
CR SR             a oddelenie správy colného informačného systému Colného úradu Prešov. 

(9) Úlohou CÚ je okrem zberu, prvotného spracovania a kontroly údajov aj poskytovanie poradenskej činnosti, 
najmä pri zatrieďovaní tovarov do podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, pri určovaní krajiny pôvodu, 
pri spôsobe plnenia spravodajskej povinnosti, pri vypĺňaní hlásení INTRASTAT – SK, vrátane 
predkladania opravných hlásení a pri elektronickom prenose údajov. Colníci, ktorí sa budú podieľať na 
plnení úloh spojených s prevádzkou systému INTRASTAT – SK, sú povinní sa oboznámiť s metodikou 
obsiahnutou v príručke. 

(10) Požiadavky spravodajských jednotiek v rámci poradenskej činnosti budú CÚ vybavovať v závislosti od 
zaťaženosti priebežne, pričom odpovede spravodajským jednotkám budú poskytovať všetkými dostupnými 
prostriedkami (telefonicky, faxom, elektronickou poštou, osobne, a pod.). V prípade potreby môžu CÚ 
konzultovať s pracovníkmi konzultačného pracoviska pre systém INTRASTAT - SK ŠÚ SR (vždy iba jeden 
určený colník z pobočky CÚ, resp. jeden colník z OC) alebo so zamestnancami konzultačného pracoviska 
colnej správy (oddelenie správy colnej štatistiky a výkazníctva). Kontakty na konzultačné pracovisko ŠÚ 
SR a colnej správy sú uvedené na internetovej adrese intrastat.colnasprava.sk, resp. v príručke.  

 

3. diel  Distribúcia formulárov, metodických vysvetliviek k formulárom a metodickej dokumentácie 
pre spravodajské jednotky 

(11) Odbor informatiky CR SR v prípade zmeny, resp. nedostatku formulárov, metodických vysvetliviek 
k formulárom a príručky, bude tieto distribuovať na CÚ. 

(12) OC zabezpečí distribúciu formulárov, metodických vysvetliviek k formulárom a príručky na príslušné 
organizačné útvary CÚ, ktoré budú priamo osobne alebo poštou distribuovať tieto tlačivá pre spravodajské 
jednotky, resp. zástupcov spravodajských jednotiek. 

 

http://www.statistics.sk/
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4. diel   Zber hlásení INTRASTAT-SK 

1. oddiel   Zber hlásení podaných v písomnej forme 

(13) Spravodajské jednotky podávajú hlásenia podľa ich sídla alebo podľa sídla ich organizačných jednotiek na 
miestne príslušných pobočkách CÚ. Ak spravodajská jednotka podáva hlásenie prostredníctvom 
zástupcu, miestna príslušnosť sa určí podľa sídla zástupcu. O zmenu miestnej príslušnosti môže 
spravodajská jednotka požiadať aj v iných prípadoch. CÚ neskúma dôvody takejto požiadavky, a ak nie sú 
žiadne závažné prekážky, vyhovie spravodajskej jednotke a zabezpečí vykonanie zmeny v registri 
spravodajských jednotiek postupom podľa odseku 32 tohto nariadenia. 

(14) Spravodajská jednotka môže podať hlásenie v písomnej alebo v elektronickej forme. Podanie hlásenia 
v písomnej forme sa uskutočňuje zaslaním poštou, resp. doručením osobne. Hlásenie v písomnej forme 
sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch, pričom spravodajská jednotka je povinná CÚ predložiť iba jedno 
vyhotovenie. Ak spravodajská jednotka predloží aj druhé vyhotovenie a požiada CÚ o potvrdenie 
prevzatia, colník, ktorý hlásenie prijal, potvrdí prevzatie odtlačkom služobnej pečiatky na ľubovoľnom 
mieste prednej strany prvého listu vyhotovenia hlásenia, ktoré zostáva spravodajskej jednotke. 

(15) Spravodajská jednotka je povinná podať hlásenie najneskôr do 15. kalendárneho dňa mesiaca, ktorý 
nasleduje po sledovanom období (kalendárny mesiac). Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň 
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.  

(16) Spravodajské jednotky môžu podávať aj čiastkové hlásenia a opravné hlásenia kedykoľvek v priebehu 
kalendárneho mesiaca. Možnosť podávať čiastkové hlásenia sa však nevzťahuje na  zjednodušené 
hlásenie. Tieto hlásenia spracuje CÚ ihneď po ich prijatí. 

2. oddiel   Spracovanie hlásení podaných v písomnej forme 

(17) Colník, ktorý prijíma hlásenie, skontroluje úplnosť hlásenia so zameraním najmä na identifikačné údaje 
hlásenia (odsek 1 – IČ DPH a číslo organizačnej jednotky, odsek 3 – obdobie v tvare „MM RR“ a odsek 6a 
– poradové číslo hlásenia) a na údaje o osobe, ktorá zostavila hlásenie.  

(18) Colník skontroluje, či je v odseku 21 hlásenia podpis štatutárneho zástupcu spravodajskej jednotky alebo 
ním poverenej osoby. Totožnosť osoby, ktorá podpísala hlásenie v odseku 21, neskúma a neskúma ani 
skutočnosť, či ide o poverenú osobu, ani formu jej poverenia. 

(19) Údaje z hlásení podaných v písomnej forme sa prevádzajú do elektronickej formy prostredníctvom 
aplikácie INTRASTAT – SK. Aplikácia sa spúšťa pomocou internetového prehliadača po zapísaní adresy 
http://10.44.1.154/intrastat/. Pri používaní aplikácie sa colníci riadia návodom na jej použitie, ktorý je 
uvedený na tej istej adrese. 

(20) Prevod údajov zo všetkých podaných hlásení do elektronickej formy je CÚ povinný vykonať najneskôr do          
20. kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po sledovanom období (kalendárny mesiac).  

(21) Ak CÚ zistí počas spracovávania hlásenia chyby v hlásení, vhodnou formou kontaktuje osobu uvedenú 
v odseku 22 hlásenia s cieľom odstrániť zistené chyby. Prípadnú opravu chýb nie je potrebné potvrdzovať 
zo strany spravodajskej jednotky ani zo strany CÚ. Ak by vykonanie opravy údajov spôsobilo nečitateľnosť 
údajov v hlásení, CÚ požiada spravodajskú jednotku o predloženie nového hlásenia. 

(22) Hlásenia podané v písomnej forme budú CÚ ukladať jeden rok od konca kalendárneho roka, ku ktorému 
sa viaže sledované obdobie. Po uplynutí tohto obdobia CÚ doručia hlásenia na Odbor informatiky CR SR. 
Následne Odbor informatiky CR SR odošle hlásenia na ŠÚ SR, ktorý ich bude ukladať podľa vlastného 
registratúrneho plánu.   

3. oddiel   Spracovanie hlásení podaných v elektronickej forme 

(23) Hlásenia spracované v elektronickej forme sa zasielajú colnej správe prostredníctvom portálu na 
internetovej adrese intrastat.colnasprava.sk vo forme súborov vo formáte xml. Spravodajské jednotky sa 
do systému prihlasujú prostredníctvom používateľského mena a používateľského hesla. Použitie 
používateľského mena a používateľského hesla pri odoslaní súboru vo formáte xml obsahujúceho 
hlásenie/hlásenia slúži na identifikáciu spravodajskej jednotky a vyhotovenie hlásení v písomnej forme nie 
je potrebné. 
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(24) Hlásenia zaslané elektronicky colník skontroluje prostredníctvom aplikácie INTRASTAT – SK a po kontrole 
schváli. Zaslané hlásenia, ktoré čakajú na skontrolovanie a schválenie, sa zobrazujú vždy na tej pobočke 
CÚ, ku ktorej je priradená spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka, prípadne ich zástupca. 
Po vykonaní kontroly a schválení sa údaje hlásenia zaradia do konečného spracovania. 

4. oddiel Kontrola plnenia spravodajskej povinnosti 

(25) Pobočka CÚ zabezpečí, aby najvýznamnejšie spravodajské jednotky boli najneskôr 15. kalendárny deň po 
ukončení sledovaného mesiaca upozornené na nutnosť podať hlásenie do určeného termínu. Za tým 
účelom sleduje priebeh podávania hlásení aj pred 15. dňom kalendárneho mesiaca s využitím funkcie 
aplikácie INTRASTAT – SK a najvýznamnejšie spravodajské jednotky, ktoré obsahujú v kontrole úplnosti v 
stĺpci "Významnosť" číslicu 1 alebo 2, môžu upozorniť na blížiaci sa termín podania hlásenia. Vedúci OC 
zabezpečí informovanie vedúcich pobočiek CÚ o najvýznamnejších spravodajských jednotkách, ktoré sú 
im priradené. 

(26) Pobočka  CÚ vykoná opakovanú kontrolu plnenia spravodajskej povinnosti zo strany spravodajských 
jednotiek tak, aby najneskôr 28. kalendárny deň po ukončení sledovaného obdobia mohla odoslať 
spravodajským jednotkám, ktoré si svoju povinnosť nesplnili, upomienku. Vzor upomienky je uvedený v 
prílohe tohto nariadenia. Upomienka sa zasiela doporučene. 

(27) V prípadoch, keď sa upomienka vráti s poznámkou „adresát neznámy“, OC zašle na Odbor informatiky CR 
SR informáciu o uvedenej spravodajskej jednotke, ktorá bude obsahovať IČ DPH, obchodné meno, sídlo 
a číslo organizačnej jednotky. Na základe týchto údajov Odbor informatiky CR SR v spolupráci so ŠÚ SR 
zabezpečí v registri spravodajských jednotiek takú zmenu, aby sa pri ďalších kontrolách úplnosti pre 
uvedenú spravodajskú jednotku negenerovali upomienky.      

 

5. diel   INTRASTAT JCD 

(28) Podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike 
Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, colná správa zabezpečuje zber 
a spracovanie údajov o tovaroch umiestnených alebo získaných spracovaním v colnom režime aktívny 
zušľachťovací styk (podmienečný systém) alebo v colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom, 
ktoré sú odosielané zo Slovenska do iného členského štátu EÚ alebo z iného členského štátu EÚ na 
Slovensko v rámci jednotných povolení, alebo ak je colný režim aktívny zušľachťovací styk (podmienečný 
systém) alebo v colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom ukončený colným režimom tranzit.  

(29) Uvedené údaje sa zapisujú do aplikácie INTRASTAT – SK do časti INTRASTAT JCD bez podania 
hlásenia zo strany spravodajskej jednotky. Ak na základe tranzitného vyhlásenia alebo z informačného 
listu nie sú známe všetky potrebné údaje, colník ich doplní z iných dostupných dokladov alebo evidencií 
(napr. povolenie na použitie colného režimu s ekonomickým účinkom, rozhodnutie o prepustení tovaru do 
colného režimu, a pod.).V prípade potreby si CÚ vyžiada potrebnú súčinnosť od spravodajskej jednotky. 

 

6. diel   Spravovanie údajovej základne systému INTRASTAT - SK  

1. oddiel   Register spravodajských jednotiek 

(30) Register spravodajských jednotiek (ďalej len „register“) je zoznam spravodajských jednotiek vypracovaný 
ŠÚ SR na základe vyhodnotenia dostupných údajov o vzniku alebo zániku spravodajskej povinnosti, resp. 
o zmene jej rozsahu, ktorý je poskytnutý colnej správe. 

(31) Register aktualizuje ŠÚ SR na základe údajov, ktoré spravodajská jednotka poskytne vyplnením 
dotazníka, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.statistics.sk, kde ho môže spravodajská 
jednotka vyplniť a elektronicky odoslať na ŠÚ SR.  

(32) Údaj o miestnej príslušnosti spravodajskej jednotky, jej organizačnej jednotky alebo zástupcu (odsek 13 
tohto nariadenia) je súčasťou registra. Miestnu príslušnosť určuje na základe dostupných údajov CÚ. 
Informácie o určení miestnej príslušnosti ku konkrétnym pobočkám CÚ sa zasielajú na Odbor informatiky 

http://www.statistics.sk/
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CR SR. V prípade žiadosti  spravodajskej jednotky na zmenu určenia miestnej príslušnosti, CÚ nahlási na 
Odbor informatiky CR SR 

a)   identifikačné údaje spravodajskej jednotky alebo jej organizačnej jednotky, ktorej sa zmena týka (IČ 
DPH,   názov, sídlo, a pod.), 

b)    v prípade potreby identifikačné údaje zástupcu spravodajskej jednotky, 

c)    evidenčné číslo pôvodnej a nástupníckej pobočky CÚ, ktorá je určená ako miestne príslušná. 

Odbor informatiky CR SR v spolupráci s oddelením správy colného informačného systému CÚ Prešov 
bezodkladne zabezpečí vykonanie príslušnej zmeny v registri.  

(33) Ak sa subjekt, ktorého sa týkajú údaje zapisované do systému INTRASTAT – SK podľa odsekov 28 a 29 
tohto nariadenia, nenachádza v registri, zápis daného subjektu do registra vykoná CÚ. 

(34) Odbor informatiky CR SR v spolupráci s oddelením správy colného informačného systému Colného úradu 
Prešov  zabezpečí generovanie používateľských mien a používateľských hesiel pre nové spravodajské 
jednotky a doručí ich na ŠÚ SR, ktorý oznámi týmto spravodajským jednotkám vznik spravodajskej 
povinnosti, miestne príslušnú pobočku CÚ a používateľské meno a používateľské heslo pre elektronické 
podávanie hlásení.  

2. oddiel   Program pre spravodajské jednotky 

(35) Colná správa vyvinula aplikačné programové vybavenie (program), ktoré umožňuje spravodajským 
jednotkám spracovať údaje, ktoré sú predmetom hlásenia a vyhotoviť hlásenie v písomnej aj 
v elektronickej forme a umožňuje odosielanie hlásení v elektronickej forme. Program je k dispozícii na 
internetovej stránke intrastat.colnasprava.sk. 

3. oddiel   Centrálna správa údajovej základne 

(36) Centrálnu správu údajovej základne, komunikáciu so ŠÚ SR (odovzdávanie súborov dát INTRASTAT, 
údržbu registra spravodajských jednotiek v colnej správe) realizuje Odbor informatiky CR SR v spolupráci 
s oddelením správy colného informačného systému Colného úradu Prešov, ktorý zabezpečuje aj 
nepretržitú činnosť centra podpory. 

 

7. diel   Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

(37) Zrušujú sa  

a) nariadenie GR CR č. 178/2004 „Zber a spracovávanie štatistických údajov v rámci systému 
INTRASTAT-SK“,  

b) nariadenie GR CR č. 201/2004 „Zmena nariadenia č. 178/2004 Zber a spracovanie štatistických údajov 
v rámci systému INTRASTAT-SK“. 

(38) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2008. 

 
 
 h.c.r. JUDr. Eleonóra Kročianová 
 generálny riaditeľ CR SR 
 


