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Základné právne predpisy
v oblasti colníctva

Colné predpisy

Colné predpisy sú súborom právnych predpisov, ktoré pozostávajú zo
všetkých týchto právnych predpisov:

a) Colného kódexu a ustanovení, ktorými sa kódex dopĺňa alebo
vykonáva, prijatými na úrovni Únie alebo vnútroštátnej úrovni;

b) Spoločného colného sadzobníka;

c) právnych predpisov ustanovujúcich systém Únie na oslobodenie od
cla;

d) medzinárodných dohôd, ktoré obsahujú colné ustanovenia, v
rozsahu, v akom sú uplatniteľné v Únii;
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Európska colná legislatíva

Legislatíva EÚ:

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje

COLNÝ KÓDEX ÚNIE (ďalej len „CKÚ“)

• DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 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 (ďalej len „DN“)

• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné

pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a RADY č. 952/2013, ktorým sa

ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „VN“)

Európska colná legislatíva

Legislatíva EÚ:

• VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný
program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej
len „Pracovný program“)

• Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009, ustanovujúce systém Spoločenstva pre
oslobodenie od cla

• Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej štatistickej nomenklatúre a colnom sadzobníku Spoločenstiev

• Príručky vypracované na úrovni Európskej Komisie (Guidelines)

Národná colná legislatíva

• Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

• Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

• Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
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Pyramída noriem colného práva v SR

Národná colná legislatíva

Európska colná legislatíva

Colná legislatíva

Medzinárodné dohovory

• Európska prístupová zmluva
• Dohovor o zjednodušení colných formalít,
• Medzinárodný dohovor o zjednodušení a zladení colných režimov,
• Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (dohovor TIR)
• Dohovor o uplatnení čl. VII Všeobecného dohovoru o clách a obchode (GATT)
• Medzinárodný dohovor o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru,
• Istambulský dohovor o dočasnom použití (ďalej len „Istambulský dohovor“),
• Dohovor o spolupráci a colnej únii medzi ES a republikou San Marino,
• Dohovor o spolupráci a colnej únii medzi ES a republikou Andorra,
• Colný dohovor o karnete ATA na dočasný dovoz tovaru (dohovor ATA),

Základné pojmy a terminológia
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CLO

• Legálna definícia pojmu Clo neexistuje

• Colný kódex Únie → „Colný dlh“ → „Dovozné clo“ → „Vývozné clo“

Colný dlh – je povinnosť osoby zaplatiť sumu dovozného alebo
vývozného cla, ktorá sa vzťahuje na konkrétny tovar podľa colných 
predpisov

Dovozné clo – je clo, ktoré sa má zaplatiť pri dovoze tovaru
Vývozné clo – je clo, ktoré sa má zaplatiť pri vývoze tovaru

Dovozné a vývozné clo, ktoré sa má zaplatiť, je založené na 

Spoločnom colnom sadzobníku. 

Colný status

Colný status je status tovaru, ktorý
vyjadruje, či ide o tovar Únie alebo o tovar,
ktorý nie je tovarom Únie.

Colný status 

Rozlišujeme colný status:

• tovaru Únie

• tovaru, ktorý nie je tovarom Únie
(výnimka aj tovar navrhovaný na vývoz, vnútorný tranzit Únie,
PZS od okamihu prijatia CV je pod CD)

Tovarom sú podľa CZ všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia uvedená v KN colného sadzobníka, 
ktoré sú predmetom colného konania, boli predmetom colného konania, majú byť predmetom colného 
konania alebo mali byť predmetom colného konania.

Tovarom je teda všetko, čo možno zaradiť pod čl. 1 Spoločného 

colného sadzobníka vrátane nehmotných vecí (elektrická 

energia).
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Colný status 

Podľa čl. 5 bod 23 CKÚ

Tovar Únie je tovar, ktorý patrí do ktorejkoľvek z týchto kategórií:
a) tovar úplne získaný na colnom území Únie bez toho, aby bol k nemu pridaný tovar dovezený z krajín alebo území mimo

colného územia Únie;
b) tovar, ktorý vstúpil na colné územie Únie z krajín alebo území mimo tohto územia a bol prepustený do voľného obehu;
c) tovar získaný alebo vyrobený na colnom území Únie výlučne z tovaru uvedeného v písmene b) alebo z tovaru uvedeného v

písmenách a) a b).

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie je tovar iný ako tovar, ktorý je uvedený v bode 23 alebo tovar, ktorý stratil status tovaru Únie.

Podľa čl. 5 bod 24 CKÚ

Pri rozlišovaní statusu tovaru nie je určujúci pôvod tovaru. Zmenou statusu sa rozumie realizovanie predpísaných colných 

formalít vrátane dodržiavania  obchodnopolitických opatrení a zákazov a obmedzení.

Základné pojmy

Predloženie tovaru colným orgánom je oznámenie colným orgánom o príchode
tovaru na colný úrad alebo na akékoľvek iné miesto určené alebo schválené
colnými orgánmi a že sa môže vykonať colná kontrola tohto tovaru.

Colné vyhlásenie je úkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným
spôsobom prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného
colného režimu, a ak je to vhodné, uvedie všetky konkrétne opatrenia, ktoré sa
majú uplatniť.

Prepustenie tovaru je úkon, ktorým colné orgány umožňujú nakladať s tovarom za
podmienok ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený.

Deklarant a jeho zástupca

Deklarant je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie,
vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné
vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe,
vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom
vývoze vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa
takéto vyhlásenie alebo oznámenie podáva.



6

Deklarant a jeho zástupca

Osobou sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb,
ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva
spôsobilá na právne úkony.

• Deklarant musí byť usadený na colnom území Únie.

• Osobou usadenou na colnom území Únie je:

a) v prípade fyzickej osoby každá osoba, ktorá má na colnom území Únie obvyklé

bydlisko;

b) v prípade právnickej osoby alebo združenia osôb akákoľvek osoba, ktorá má na

colnom území Únie svoje registrované sídlo, centrálu alebo stálu

prevádzkareň.

Deklarant a jeho zástupca

Stála prevádzkareň je stále miesto podnikania, na ktorom sú trvalo
prítomné potrebné ľudské i technické zdroje a prostredníctvom
ktorého sa úplne alebo čiastočne vykonávajú činnosti danej osoby
súvisiace s colníctvom.

Deklarant a jeho zástupca

Na účely konania pred colnými orgánmi sa môže každá osoba nechať
zastúpiť colným zástupcom. Colný zástupca je každá osoba určená inou
osobou na to, aby v jej styku s colnými orgánmi vykonávala úkony a
formality ustanovené v colných predpisoch.

Colné vyhlásenie podáva každá osoba, ktorá môže poskytnúť všetky
informácie, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení
upravujúcich colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje. Táto osoba
taktiež musí byť schopná daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho
predloženie colnému orgánu. Ak však pre určitú osobu vyplývajú z
prijatia colného vyhlásenia osobitné povinnosti, uvedené colné
vyhláseniepodáva táto osoba alebo jej zástupca.
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Deklarant a jeho zástupca

• Colné zastúpenie sa preukazuje predložením písomného plnomocenstva alebo zmluvy s
uvedením, či ide o priame alebo nepriame zastúpenie.

Rozdelenie colných režimov

Základné rozdelenie colných režimov:

1.Prepustenie do voľného obehu

2.Osobitné colné režimy

3.Vývoz

Osobitné colné režimy

Tranzit
Vonkajší tranzit

Vnútorný tranzit

Skladovanie
Colné uskladňovanie

Slobodné pásma

Osobitné použitie
Dočasné použitie

Konečné použitie

Zušľachťovací styk
Aktívny zušľachťovací styk

Pasívny zušľachťovací styk
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Colný režim voľný obeh

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa má uviesť na trh Únie alebo je určený na súkromné použitie či spotrebu v

rámci colného územia Únie, sa prepustí do voľného obehu.

Prepustenie do voľného obehu zahŕňa:

a) výber dovozného cla, ktoré sa má zaplatiť;

b) prípadný výber iných platieb podľa príslušných platných predpisov o výbere takýchto platieb;

c) uplatnenie obchodnopolitických opatrení a zákazov a obmedzení, pokiaľ sa nemuseli uplatniť skôr; a

d) splnenie ďalších formalít ustanovených v súvislosti s dovozom tovaru.

Prepustením do voľného obehu získava tovar, ktorý nie je tovarom Únie, colný status tovaru Únie.

Colný režim voľný obeh

• Tovar získa štatút tovaru Spoločenstva
• Uplatnenie obchodno-politických opatrení

• Zvýhodnené zaobchádzanie :
- v sadzobnom zaobchádzaní
- uplatnenie jednotnej colnej sadzby podľa nariadenia o colnom sadzobníku,
- oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia o systéme oslobodenia,
- oslobodenie od dovozného cla pre vrátený tovar

Colný režim Vývoz 

• Prostredníctvom colného režimu vývoz sa tovar Únie prepravuje z colného územia Únie. Má dve fázy 
konania.

• Tovar je pod colným dohľadom a môže byť podrobený colným kontrolám. V prípade potreby môžu
colné orgány určiť cestu prepravy tovaru, a lehotu na prepravenie tovaru.

• Základnou podmienkou pri výstupe tovaru je, že tovar sa prepraví z colného územia Únie v rovnakom
stave, v akom sa nachádzal v okamihu prijatia colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze
alebo podania predbežného colného vyhlásenia o výstupe.

Tovar, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, predloží colným orgánom pri výstupe niektorá z
týchto osôb:

a) osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia Únie;
b) osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet koná osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia Únie;
c) osoba, ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru pred jeho výstupom z colného územia Únie.
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Colný režim vývoz

• Podávanie vyhlásenia pred výstupom (má jednu z týchto foriem):

a) colné vyhlásenie v prípade, že sa tovar, ktorý sa má prepraviť z colného územia
Únie, prepustí do colného režimu, pri ktorom sa takéto colné vyhlásenie
vyžaduje

b) vyhlásenie o spätnom vývoze

c) predbežné colné vyhlásenie o výstupe (podáva dopravca, ale môže ho podať
vývozca alebo odosielateľ alebo iná osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet
dopravca koná; akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo
zabezpečiť jeho predloženie colnému úradu výstupu).

Procesné pravidlá týkajúce sa výstupu tovaru sú podrobne rozpracované vo VN.

Spätný vývoz

• Spätný vývoz tovaru sa týka tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a
prepravuje sa z colného územia Únie.

• Tovar pod colným dohľadom opúšťa colné územie Únie – tovar
sa vracia späť do tretej krajiny.

Spätný vývoz

Na tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a ktorý sa má prepraviť z colného územia
Únie, sa podáva vyhlásenie o spätnom vývoze na príslušnom colnom úrade.
Ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie a je dočasne uskladnený alebo sa nachádza
v slobodnom pásme, prepravuje z colného územia Únie a upúšťa sa od
povinnosti podať naň predbežné colné vyhlásenie o výstupe, podá sa oznámenie
o spätnom vývoze.

OPRAVA A ZRUŠENIE PLATNOSTI OZNÁMENIA O SPÄTNOM VÝVOZE

• Vychádza z princípu zrušenia platnosti vyhlásenia/oznámenia colným
orgánom na žiadosť deklaranta alebo po uplynutí 150 dní od podania
vyhlásenia

Ďalší postup podlieha s miernymi odchýlkami rovnakým postupom a pravidlám
ako pri bežnom vývoze tovaru Únie.
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Colný režim tranzit

Spoločný tranzit – úrad (krajina) odoslania a úrad 
(krajina) určenia sú členskými štátmi dohovoru

Zabezpečenie je platné vo všetkých krajinách 
dohovoru (výnimka ods. 52)

Colný režim tranzit

• Colný režim vonkajší tranzit umožňuje prepravovať tovar, ktorý nie je tovarom
Únie, z jedného miesta na druhé v rámci colného územia Únie bez toho, aby
podliehal:

a) dovoznému clu;

b) iným platbám ustanoveným inými príslušnými platnými predpismi;
c) obchodnopolitickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Únie

alebo výstup tovaru z colného územia Únie.

• V osobitných prípadoch sa tovar Únie prepustí do colného režimu vonkajší tranzit.

Vonkajší tranzit

Colný režim tranzit

• Držiteľ colného režimu tranzit Únie je zodpovedný za všetky tieto body:
a) predloženie tovaru v nezmenenom stave, ako aj požadovaných informácií,

colnému úradu určenia v určenej lehote a v súlade s opatreniami prijatými
colnými orgánmi na zabezpečenie identifikácie tohto tovaru;

b) dodržiavanie colných predpisov týkajúcich sa colného režimu;

c) ak colné predpisy neustanovujú inak, poskytnutie záruky na zabezpečenie
zaplatenia sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému
dlhu, alebo iných platieb ustanovených inými príslušnými platnými predpismi,
ktoré môžu vzniknúť pri tovare.

Vonkajší tranzit



11

Colný režim tranzit

• Povinnosti držiteľa colného režimu sú splnené a colný režim tranzit sa
končí, ak tovar prepustený do tohto colného režimu a požadované
informácie sú k dispozícii na colnom úrade určenia v súlade s colnými
predpismi.

• Dopravca alebo príjemca tovaru, ktorý prijíma tovar a je si vedomý, že
tento tovar sa prepravuje v colnom režime tranzit Únie, tiež zodpovedá
za predloženie tovaru colnému úradu určenia v nezmenenom stave, v
určenej lehote a v súlade s opatreniami prijatými colnými orgánmi na
zabezpečenie identifikácietohto tovaru

Vonkajší tranzit

Vonkajší tranzit (T1)

Colný režim tranzit

• Colný režim vnútorný tranzit umožňuje prepravovať tovar Únie v súlade s nižšie uvedenými
podmienkami medzi dvoma miestami na colnom území Únie cez krajinu alebo územie
mimo uvedeného colného územia bez zmeny jeho colného statusu.

• Preprava podľa predchádzajúceho odseku sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:
a) v colnom režime vnútorný tranzit Únie, ak je táto možnosť upravená v medzinárodnej dohode;

b) v súlade s Dohovorom TIR;

c) v súlade s Dohovorom ATA/Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit;

d) na základe Rýnskeho manifestu (článok 9revidovaného Dohovoru o plavbe na Rýne);

e) na základe tlačiva 302 ustanoveného v Dohode medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, o

postavení ich ozbrojených síl podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

f) na základe poštového systému v súlade s aktmi Svetovej poštovej únie, keď tovar prepravujú držitelia práv a povinností

alebo sa prepravuje pre držiteľov práv a povinnostípodľa týchto aktov.

Vnútorný tranzit
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Vnútorný tranzit (T2)

ZJEDNODUŠENIA V TRANZITE

STATUS SCHVÁLENÉHO ODOSIELATEĽA

STATUS SCHVÁLENÉHO PRÍJEMCU 

POUŽITIE OSOBITNÉHO DRUHU 
COLNÝCH UZÁVER

POUŽITIE CV SO ZNÍŽENÝMI 
POŽIADAVKAMI NA ÚDAJE

POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO 
PREPRAVNÉHO DOKLADU

Zjednodušenia
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Colný kódex Únie

Chronológia úkonov v dovoze tovaru
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Vykonávanie colného dohľadu

COLNÝ DOHĽAD

COLNÝMI FORMALITAMI

COLNOU KONTROLOU VRÁTANE 
KONTROLY PO PREPUSTENÍ

INÝM POSTUPOM COLNÉHO 
ORGÁNU PODĽA COLNÝCH 

PREDPISOV
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Colný dohľad

• Tovar vstupujúci na colné územie Únie od momentu vstupu podlieha colnému
dohľadu a môže podliehať colným kontrolám. Na tento tovar sa vzťahujú, ak
je to použiteľné, zákazy a obmedzenia, ktoré sú odôvodnené okrem iného
ochranou verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti,
ochranou zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochranou životného
prostredia, národných kultúrnych pamiatok s umeleckou, historickou alebo
archeologickou hodnotou a ochranou priemyselného alebo obchodného
vlastníctva vrátane kontrol drogových prekurzorov, tovaru porušujúceho
určité práva duševného vlastníctva a peňažných prostriedkov v hotovosti,
pričom podlieha aj vykonávaniu opatrení na zachovanie a riadenie rybného
hospodárstva a opatrení obchodnej politiky.

Colný dohľad

• Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, podlieha
colnému dohľadu do okamihu zmeny jeho
colného statusu, jeho prepravy z colného
územia Únie alebo zničenia.

• Držiteľ tovaru, ktorý je pod colným dohľadom,
môže so súhlasom colných orgánov kedykoľvek
vykonať prehliadku tovaru alebo odoberať
vzorky najmä s cieľom určiť nomenklatúrne
zatriedenie, colnú hodnotu alebo colný status
tovaru.

Preprava na príslušné miesto

• Osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie
Únie, ho prepraví bez zbytočného odkladu po
ceste určenej colnými orgánmi a v súlade s ich
pokynmi, ak existujú, na colný úrad určený
colnými orgánmi alebo na akékoľvek iné miesto
určené alebo schválené týmito orgánmi, alebo
do slobodného pásma.

• Každá osoba, ktorá preberá zodpovednosť za
prepravu tovaru po tom ako bol tovar
prepravený na colné územie Únie, je
zodpovedná za dodržiavanie povinností.
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Predloženie tovaru colným orgánom
• Tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, predkladá colným orgánom

ihneď po jeho príchode na určený colný úrad alebo na iné miesto určené
alebo schválené colnými orgánmi alebo do slobodného pásma jedna z
týchto osôb:

a) osoba, ktorá tovar prepravila na colné územie Únie;
b) osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná osoba, ktorá prepravila

tovar na toto územie;
c) osoba, ktorá prevzala zodpovednosť za prepravu tovaru po jeho vstupe na

colné územie Únie.
• Bez ohľadu na povinnosť osoby uvedenej v odseku 1 môže tovar

namiesto tejto osoby predložiť jedna z nasledujúcich osôb:
a) ktorákoľvek osoba, ktorá tovar ihneď navrhne prepustiť do colného

režimu;
b) držiteľ povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov alebo

ktorákoľvek osoba, ktorá vykonáva činnosť v slobodnom pásme.

Predloženie tovaru colným orgánom
• Tovar, ktorý sa nachádza v režime tranzit musí byť

predložený colnému úradu.
• Ak sa nepodalo predbežné colné vyhlásenie o

vstupe musí byť podané alebo musí byť podané
colné vyhlásenie alebo vyhlásenie na dočasné
uskladnenie.

Tovar prepravovaný v tranzite
• Pokiaľ tovar vstúpil na colné územie Únie v režime

tranzit nevzťahujú sa neho (Preprava na príslušné
miesto), (Predloženie tovaru colným orgánom),
(Vykládka a prehliadka tovaru) a (Dočasne
uskladnený tovar).

Predloženie tovaru colným orgánom

• Tovar predložený colným orgánom nemožno bez
súhlasu colných orgánov premiestniť z miesta, na
ktorom bol predložený.
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Tovar sa predkladá v colnom priestore, na mieste určenom colným
orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom, na ktorom je

možné vykonať fyzickú kontrolutovaru.
DN (iné miesto ako colný priestor)

b) tovar sa navrhne do colného režimu alebo sa spätne vyvezie najneskôr
do troch dní po jeho predložení alebo najneskôr do šiestich dní po jeho
predložení v prípade schváleného príjemcu kódexu, pokiaľ colné orgány
nepožadujú prehliadkutovaru.

Predloženie tovaru colným orgánom

Dočasne uskladnený tovar

• Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa od okamihu jeho
predloženia colným orgánom považuje za dočasné uskladnený.

• Na tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa podá vyhlásenie na
dočasné uskladnenie, ktoré obsahuje všetky údaje potrebné na
uplatňovanie ustanovení, ktorými sa dočasné uskladnenie
upravuje.

• Vyhlásenie na dočasné uskladnenie podáva príslušná povinná
osoba najneskôr v čase predloženia tovaru colným orgánom.

• Colné orgány uchovávajú vyhlásenie na dočasné uskladnenie – alebo k nemu
majú prístup – na účely overenia, že tovar, ktorého sa týka, sa následne prepustil
do colného režimu alebo bol spätne vyvezený.

• Dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa prepustí do
colného režimu alebo spätne vyvezie do 90 dní.

Dočasný sklad

• Na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie sa
vyžaduje povolenie od colných orgánov. Podmienky,
na základe ktorých sa povoľuje prevádzka priestorov
na dočasné uskladnenie, sa uvádzajú v povolení.

• Povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie sa
udeľuje len osobám, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) sú usadené na colnom území Únie;

b) poskytujú potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií;

c) poskytujú záruku v súlade s článkom 89 CKÚ.
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Colné konanie

Účelom colného konania je v prvom rade
rozhodnúť, či a za akých podmienok sa
účastníkovi konania prepustí tovar do
navrhovaného colného režimu alebo do
spätného vývozu.

Všetok tovar, ktorý je určený na prepustenie do colného režimu okrem
colného režimu slobodné pásmo, sa uvádza v colnom vyhlásení pre
príslušný colný režim.

Colné konanie

• účastníkom colného konania - ktorákoľvek osoba usadená na colnom
území Únie → Deklarant

• konanie sa začína na návrh → podanie CV alebo vyhlásením o
spätnom vývoze

• Právna úprava colného konania je obsiahnutá v CKÚ, DN, VN, CZ a
Vyhláške k CZ

• V colnom konaní sa vydáva rozhodnutie, kde je vylúčené použitie
správneho poriadku. Podanie odvolania nemá odkladný účinok. O
priznanie odkladného účinku treba požiadať

• Colné konanie nie je jediným konaním podľa colných predpisov (napr.
povolenie osobitného colného režimu)

COLNÉ KONANIE 

PODANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA

PRIJATIE COLNÉHO VYHLÁSENIA

OVEROVANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA

PREPUSTENIE TOVARU

Colné konanie
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Colné konanie

• V rámci colného konania colný úrad:
• zisťuje totožnosť tovaru,

• prerokuje návrh deklaranta,
• overuje podklady predložené deklarantom,

• overuje skutočnosti a podklady, ktoré vyšli najavo inak, ako z podnetu
deklaranta,

• určuje colný dlh,
• rozhoduje o prepustení tovaru.

Colné vyhlásenia

Druhy vyhlásení a oznámenie

1. colné vyhlásenie

2. predbežné colné vyhlásenie o vstupe a o výstupe

3. vyhlásenie na dočasné uskladnenie

4. vyhlásenie na spätný vývoz

5. oznámenie o spätnom vývoze (používa sa iba v prípade spätného
vývozu zo slobodného pásma, z dočasného uskladnenia a tovaru ktorý
prechádza cez colné územie Únie a je prepustený do vonkajšieho tranzitu)

Zjednodušené colné vyhlásenie

• nemusí obsahovať niektoré údaje alebo doklady

• nepožaduje sa dodatočné colné vyhlásenie pri prepustení tovaru
do osobitného colného režimu colné uskladnenia

Colné vyhlásenia

Sprievodné doklady

Sprievodné dokumenty a doklady nie je nutné vždy prikladať k colnému vyhláseniu,
ale naopak, stačí, resp. je určené, že v okamihu podania colného vyhlásenia musia
byť v držbe deklaranta a k dispozícii colným orgánom v čase podania colného
vyhlásenia.

Sprievodné doklady sa poskytnú (k colnému vyhlásenie sa priložia) vtedy, pokiaľ je
to nutné pre účely colnej kontroly alebo si to vyžadujú právne predpisy Únie.
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Zabezpečenie a platba

ZÁRUKA

JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA
Záruka pokrývajúca jednu operáciu (jednotlivá
záruka) sa vzťahuje na sumu colnému dlhu, ktorý
by mohol vzniknúť, vypočítanú na základe
najvyšších colných sadzieb uplatniteľných na tovar
toho istého druhu.

CELKOVÁ ZÁRUKA
Keď sa má celková záruka poskytnúť na dovozné
clo a iné poplatky, ktorých suma sa nedá s istotou
stanoviť v čase, keď sa záruka vyžaduje, alebo
ktorých suma sa časom mení, časť referenčnej
sumy, ktorá sa vzťahuje na uvedené clá a poplatky.

Zabezpečenie dovoznej platby

Pri zabezpečovaní dovoznej platby jednotlivou formou sa
zabezpečuje dovozná platba pre jedného dlžníka z jednej
operácie.
Pri zabezpečovaní dovoznej platby celkovou formou sa
zabezpečuje dovozná platba pre jedného dlžníka z dvoch
alebo viacerých operácií.

Spôsoby zabezpečovania dovoznej platby 
• Dovoznú platbu možno zabezpečiť

a) zložením peňažných prostriedkov v hotovosti,

b) poskytnutím záruky ručiteľom.

• Iné druhy zabezpečenia dovoznej platby podľa DN colný úrad neprijme.

• Zabezpečenie dovoznej platby zložením hotovosti sa vykonáva 

a) zložením hotovosti do pokladne colného úradu, prípadne oprávnenému colníkovi na 
PCÚ, 

b) poukázaním peňažných prostriedkov poštovou poukážkou na účet depozit – colná 
zábezpeka príslušného colného úradu, ktorý je zriadený a vedený v Štátnej 
pokladnici,

c) bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet depozit – colná 
zábezpeka príslušného colného úradu, ktorý je zriadený a vedený v Štátnej 
pokladnici, 

d) vinkuláciou. 

Ručiteľom môžu byť banky, poisťovne alebo iné právnické osoby, ktoré na tento účel 
schválili colné orgány.
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ZÁRUKA

Colný dlh, ktorý BY MOHOL 
VZNIKNÚŤ

Tranzit

Colné uskladňovanie

Konečné použitie (tovar oslobodený od cla)

Dočasné uskladnenie

Aktívny zušľachťovací styk

Iné (zatiaľ nešpecifikované

Colný dlh, KTORÝ VZNIKOL

Voľný obeh vrátane napr. pri zápise do evidencie deklaranta

Dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla

Konečné použitie (znížená sadzba cla)

Iné (zatiaľ nešpecifikované)

Zabezpečenie dovoznej platby

Obchodnopolitické opatrenia
(licencie, tovar dvojakého použitia)

Spoločný colný sadzobník EÚ

Spoločný colný sadzobník EÚ na rok 2021:
• Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady

(EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Spoločný colný sadzobník EÚ na rok 2022:
• Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1832 z 12. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k

nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Úradný
vestník Európskej únie L 385 z 29. októbra 2021)

Colný sadzobník EÚ obsahuje najmä:

• kombinovanú nomenklatúru tovaru;

• akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá je úplne alebo čiastočne založená na kombinovanej nomenklatúre alebo ktorá ju dopĺňa o
ďalšie členenie a ktorá je stanovená zvláštnymi predpismi spoločenstva, ktoré upravujú uplatňovanie sadzobných opatrení v rámci
pohybu tovaru;

• sadzby a iné podklady pre vymeriavanie dávok bežne uplatňovaných pri tovare, ktorý je zahrnutý v kombinovanej nomenklatúre, ak
ide o:

• clo; a,
• dovozné dávky stanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, alebo v rámci zvláštnych opatrení uplatňovaných na niektoré druhy

tovarov vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov.
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Spoločný colný sadzobník EÚ

Spoločný colný sadzobník EÚ

• Integrovaná tarifa Spoločenstva - TARIC
• Predstavuje súhrn tarifnej (t.j. colnej) a obchodnej legislatívy uplatňovanej na

vonkajších hraniciach EÚ s tretími krajinami. Ide o autonómne opatrenia a
opatrenia v rámci GATT/WTO, preferenčné dohody (napr. s krajinami ACP,
systém GSP), antidumpingové opatrenia.

• Obsahom TARIC-u sú aj netarifné opatrenia ako dozor, obmedzenia pohybu
tovaru, kontroly (napr. ozón, CITES - Dohovor o medzinárodnom obchode s
ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, prekurzory, tovar
dvojakého použitia), špeciálne potvrdenia a certifikáty, ako aj iné obmedzenia
týkajúce sa jednotlivých položiek colného sadzobníka pri ich dovoze do EÚ alebo
pri ich vývoze.

• Do budúcnosti sa pripravuje zapracovať do TARIC-u aj iné opatrenia, napr.
fytosanitárne, organické výrobky alebo výrobky týkajúce sa životného prostredia.

Všeobecné 
pravidlá na 
interpretáciu 
Harmonizovaného 
systému

Sú záväznou časťou KN. Ich funkcia spočíva v:

• stanovení významu rozsahu jednotlivých položiek HS a stanovujú spôsob 
zistenia vhodných položiek pre zatriedenie tovaru.

• rozšírení rozsahu platnosti položiek a podpoložiek HS pre tovary:

• v rozloženom alebo nedokončenom stave

• zmesi a zmiešané tovary
• riešia prípady, keď výrobok môže byť zatriedený do dvoch alebo 

viacerých PHS

Pravidlá 1-4: zatrieďovanie tovaru do položiek 
nomenklatúry HS

Pravidlo 5 : zatrieďovanie puzdier a obalov

Pravidlo 6 : zatriedenie tovaru do podpoložiek
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Zatriedenie tovaru

95038715

Poznámka č. 3 ku kapitole 95:
Okrem uvedenej poznámky 1 sa časti, súčasti a príslušenstvo, ktoré sú určené výlučne alebo hlavne pre výrobky tejto kapitoly,
majú sa zatriediť s výrobkami tejto kapitoly.

9402 9018
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Ďakujem za pozornosť!

e-mail: rastislav.vysocky@ppak.sk

Rastislav Vysocky | LinkedIn


