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V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. mája 1997

o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa
§ 65 ods. 6 a po dohode so Štatistickým úradom Slo-
venskej republiky podľa § 269 ods. 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný
zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 386/1996 Z. z. ustanovuje:

PRVÁ  ČASŤ

FORMA, OBSAH A NÁLEŽITOSTI
COLNÉHO VYHLÁSENIA

Forma colného vyhlásenia

§ 1

Písomné colné vyhlásenie pri tovare obchodného
charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie, ktorým deklarant na-
vrhuje prepustenie tovaru do colného režimu (ďalej len
„režim“) alebo skončenie režimu, sa podáva na tlačive
jednotný colný doklad, ktorého vzor je uvedený v V.
a VI. časti prílohy č. 1 k tejto vyhláške, s výnimkou
podľa odseku 6.

(2) Jedno tlačivo jednotného colného dokladu je ur-
čené na uvedenie iba jednej položky tovaru. Ak zásiel-
ka, na ktorú sa vzťahuje písomné colné vyhlásenie,
obsahuje viac položiek tovaru, jednotný colný doklad
sa dopĺňa tlačivom doplnkový jednotný colný doklad,
ktorého vzor je uvedený v VII. a VIII. časti prílohy č. 1
k tejto vyhláške. Doplnkový jednotný colný doklad je
neoddeliteľnou súčasťou jednotného colného dokladu.

(3) Ak sa má tovar prepustiť do režimu tranzitu,
môže sa namiesto doplnkového jednotného colného
dokladu použiť ložný list, ktorého vzor je uvedený
v XI. časti prílohy č. 1 k tejto vyhláške, alebo obchod-
ný doklad alebo prepravný doklad, ak obsahom zod-
povedá ložnému listu. Ak sa použije ložný list, obchod-
ný doklad alebo prepravný doklad, údaje v nich
uvedené sa na tlačive jednotného colného dokladu
neuvádzajú.

(4) Písomné colné vyhlásenie sa podáva aj pri skon-
čení režimu uskladňovania v colnom sklade, režimu
aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom
systéme, režimu prepracovania pod colným dohľadom
a režimu dočasného použitia, ak sa pri skončení reži-
mu navrhuje colne schválené určenie umiestnenia
tovaru do slobodného colného pásma alebo do slobod-
ného colného skladu, spätného vývozu tovaru, zniče-
nia tovaru alebo prenechania tovaru v prospech štátu.

(5) Písomné colné vyhlásenie namiesto ústneho col-
ného vyhlásenia, ktoré možno podať podľa § 5 ods. 1,
sa podáva, ak
a) deklarant má v úmysle uplatniť odpočet dane z pri-

danej hodnoty alebo vrátenie spotrebnej dane z vy-
vážaného alebo dovážaného tovaru,

b) colný úrad má odôvodnené pochybnosti o správ-
nosti údajov oznámených ústnym colným vyhláse-
ním, potrebných na vymeranie cla, daní a iných
platieb pri dovážanom alebo vyvážanom tovare,

c) colný úrad má pochybnosti o správnosti režimu
alebo účele dovozu navrhnutého deklarantom,

d) tovar má byť prepustený s podmienkami, ktoré vy-
plývajú zo všeobecne záväzných právnych predpi-
sov,

e) deklarant uplatňuje nárok na oslobodenie od do-
vozného cla, odpustenie cla alebo prepustenie to-
varu bez cla na základe všeobecne záväzných práv-
nych predpisov.

(6) Ak v prípadoch ustanovených v § 2 ods. 6
písm. a) pôjde o tovar obchodného charakteru, možno
použiť formu písomného colného vyhlásenia uvedenú
v § 2 ods. 6.

§ 2

Písomné colné vyhlásenie pri tovare neobchodného
charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie namiesto ústneho col-
ného vyhlásenia, ktoré možno podať podľa § 5 ods. 2,
sa podáva na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe
č. 3 s výnimkou uvedenou v odseku 6 a v § 8 ods. 3,
ak
a) deklarant nechce alebo nemôže uhradiť vymerané

clo ihneď alebo ak colný úrad má pochybnosti, že
deklarant vymerané clo uhradí,

b) úhrnná colná hodnota tovaru presiahne limit na
uplatnenie jednotnej colnej sadzby,

c) ide o osobný majetok osôb, ktoré sa sťahujú z trva-
lého pobytu v tuzemsku do trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu v zahraničí,

d) ide o tovar, ktorý má byť prepustený do režimu
pasívneho zušľachťovacieho styku.

(2) Na účely odseku 1 písm. b) úhrnnou colnou
hodnotou tovaru sa rozumie súčet colných hodnôt pri
dovoze dvoch a viac kusov tovaru, ktorý možno zaradiť
do jednej položky colného sadzobníka, a súčet colných
hodnôt pri dovoze tovaru, ktorý možno zaradiť do
dvoch a viacerých rôznych položiek colného sadzobní-
ka.
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(3) Ustanovenia § 1 ods. 5 písm. c), d) a e) sa vzťa-
hujú aj na písomné colné vyhlásenie pri tovare neob-
chodného charakteru.

(4) Ustanovenia § 1 ods. 5 písm. d) a e) sa nepouži-
jú, ak ide o
a) tovar, ktorý dováža cestujúci v osobnej batožine, ak

nejde o sprievodnú batožinu,
b) cestujúcim dovážané dopravné prostriedky na ob-

chodné a osobné použitie, náhradné diely doprav-
ných prostriedkov a výstroj dopravných prostried-
kov, pohonné látky a mazivá pre cestné motorové
vozidlá a špeciálne kontajnery,

c) kontajnery, palety a obaly.

(5) Neoddeliteľnou súčasťou písomného colného vy-
hlásenia, ktoré sa podáva podľa odseku 1, je zoznam
tovaru.

(6) Ak je to potrebné na zabezpečenie záujmov de-
klaranta alebo na vykonanie colného dohľadu, môže
sa podať colné vyhlásenie alebo sa môže požadovať
podanie colného vyhlásenia formou zoznamu tovaru,
ak ide o
a) dovoz alebo vývoz

1. dokumentov a informatívnych podkladov potreb-
ných na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi
fyzickými osobami alebo právnickými osobami,
medzi slovenskými osobami a zahraničnými oso-
bami,

2. informatívnych podkladov, dokumentov a prime-
raného množstva vzoriek alebo preparátov, ktoré
nemožno dokumentáciou nahradiť a bezodplatne
sa prepúšťajú do režimu voľného obehu alebo
vývozu v rámci plnenia zmlúv o vedecko-technic-
kej spolupráci,

3. informatívnych podkladov a odborných publiká-
cií v rámci bezodplatnej výmeny medzi tuzemský-
mi a zahraničnými knižnicami, vedeckými a vý-
skumnými ústavmi, školami, galériami
a múzeami v množstve výtlačkov primeranom
vlastným potrebám,

4. zvukových a obrazových záznamov v rámci výme-
ny programov medzi tuzemskými a zahraničnými
rozhlasovými a televíznymi organizáciami,

5. biologických orgánov alebo tkanív zdravotnícky-
mi organizáciami a zariadeniami na účely trans-
plantácie,

6. vecí potrebných na záchranné akcie vykonávané
podľa medzinárodných zmlúv,

7. pomôcok zasielaných medzinárodnými organizá-
ciami a konferenciami alebo ich úradmi štátnym
orgánom na ich služobné potreby, ako aj organi-
záciám, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú
dopravné služby,

8. pohonných látok, mazacích olejov a tukov, ak ich
dovážajú cudzozemskí dopravcovia pre vlastné
dopravné prostriedky,

9. tovaru, ktorý je dôležitý pre trestné alebo občian-
skoprávne súdne konanie, ak túto okolnosť po-
tvrdil príslušný prokurátor, súd alebo iný orgán
činný v trestnom konaní,

10. dokumentov a informatívnych podkladov a vzo-
riek na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie
liekov a zdravotníckych pomôcok, ak ich bezod-
platne dovážajú alebo vyvážajú štátne výskumné
ústavy, štátne kontrolné ústavy alebo vysoké ško-
ly, ktoré si vymieňajú dokumentáciu a vzorky
tohto druhu so zahraničím, a iné osoby, ak majú
na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie lie-
kov a zdravotníckych pomôcok príslušné opráv-
nenie,

11. tovaru, ktorý sa má odovzdať ako dar zahranič-
ných fyzických osôb a zahraničných právnických
osôb štátnym orgánom,

12. zariadenia na výkon povolania,1) kontajnerov, pa-
liet a obalov,2) tovaru dovážaného v pohraničnom
styku,3) tovaru na humanitné účely,4) dopravných
prostriedkov5) a zvierat,6)

b) vývoz tovaru pre
1. zastupiteľské úrady Slovenskej republiky alebo
2. námorné lode Slovenskej republiky.

§ 3

Písomné colné vyhlásenie podľa
medzinárodných zmlúv

Písomné colné vyhlásenie pri režime tranzitu, režime
dočasného použitia a pri režime vývozu sa môže podať
na tlačive predpísanom medzinárodnou zmluvou.7)

§ 4

Elektronické colné vyhlásenie

Na colné vyhlásenie podané prostredníctvom zaria-
denia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch
informácií sa ustanovenia § 1 ods. 1 až 5 použijú
rovnako.

1) § 124 až 128 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.

2) § 129 až 132 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
3) § 149 až 152 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
4) § 153 až 156 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
5) § 157 až 163 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
6) § 164 a 165 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore

o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore v medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR
(Dohovor TIR).
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o podpísaní Dohovoru o používaní colných dokladov pri preprave nákladov
v priamej automobilovej doprave tovaru (registrované v čiastke 36/1985 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spo-
ločnom tranzitnom režime.
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§ 5

Ústne colné vyhlásenie

(1) Ústne colné vyhlásenie pri tovare obchodného
charakteru sa podáva, ak je tovar navrhnutý na pre-
pustenie do režimu voľného obehu alebo vývozu a ak
ide o
a) tovar v jednej zásielke, ktorého úhrnná hodnota ne-

presahuje 50 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku
od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,

b) úrodu a iný úžitok rastlinného pôvodu z pohranič-
ných hospodárstiev, o úžitok z domácich zvierat
z pohraničných hospodárstiev a o mláďatá domá-
cich zvierat prichované na týchto hospodárstvach
a o úlovky rybárov v pohraničných vodách, aj keď
ich úhrnná hodnota presahuje 50 000 Sk.

(2) Ústne colné vyhlásenie pri tovare neobchodného
charakteru sa podáva, ak sa má tovar prepustiť do
režimu, s výnimkou § 2 a 11.

Obsah colného vyhlásenia

§ 6

Obsah písomného colného vyhlásenia
pri tovare obchodného charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie, ktoré sa podáva podľa
§ 1, obsahuje najmä
a) údaje o deklarantovi a jeho zástupcovi,
b) údaje o dovozcovi alebo príjemcovi,
c) údaje o vývozcovi alebo odosielateľovi,
d) údaje o predložených dokladoch,
e) počet položiek tovaru uvedených v colnom vyhláse-

ní,
f) číslo, pod ktorým deklarant eviduje dovoz alebo

vývoz,
g) štát pôvodu pri dovoze a vývoze,
h) kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje

vo vzťahu k zahraničiu, a jej kurz vo vzťahu k tu-
zemskej mene,

i) druh obchodu,
j) finančné a bankové údaje, ktoré súvisia s platbou

cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným
úradom pri dovoze alebo vývoze tovaru,

k) počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,
l) počet, druh a čísla dopravných prostriedkov alebo

kontajnerov,
m) opis tovaru a jeho položku colného sadzobníka,
n) hrubú a vlastnú hmotnosť tovaru,
o) požadované colné úľavy,
p) štatistickú hodnotu v tuzemskej mene,
q) cenu tovaru v cudzej mene, v ktorej sa za tovar platí

alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu,
r) základ na vymeranie cla, daní alebo iných platieb

vyberaných colným úradom pri dovoze alebo vývoze
tovaru,

s) množstvo v mernej jednotke podľa colného sadzob-
níka,

t) číslo licencie, prípadne iného úradného povolenia,
u) označenie krajiny a účelu dovozu, vývozu alebo tran-

zitu tovaru pre jednotlivé colne schválené určenia,
v) spôsob platenia cla, daní alebo iných platieb,

w) údaje o zabezpečení colného dlhu,
x) kód dodacích podmienok,
y) miesto a dátum podpisu colného vyhlásenia dekla-

rantom alebo jeho zástupcom,
z) podpis deklaranta alebo jeho zástupcu.

(2) V colnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o colnom
úrade určenia, ak to ustanovuje medzinárodná zmlu-
va.

(3) Spôsob uvádzania údajov v písomnom colnom
vyhlásení, ďalšie údaje, kódy údajov, základné zásady
pri ich používaní a manipulácia s písomným colným
vyhlásením sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 k tejto vy-
hláške.

§ 7

Obsah písomného colného vyhlásenia pri tovare
neobchodného charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie, ak sa podáva podľa § 2
ods. 1, obsahuje
a) meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo alebo ob-

chodné meno, adresu alebo sídlo, identifikačné číslo,
daňové identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zá-
stupcu,

b) štát pôvodu tovaru,
c) finančné a bankové spojenie deklaranta, ktoré súvi-

sí s prípadnou platbou cla, daní a iných platieb vy-
beraných colným úradom,

d) základ na vymeranie cla, daní a iných platieb vybe-
raných colným úradom,

e) požadované oslobodenie od cla, daní a iných platieb
vyberaných colným úradom,

f) návrh na vymeranie cla podľa sadzieb colného sa-
dzobníka namiesto uplatnenia jednotnej colnej
sadzby,

g) navrhovaný režim prepustenia tovaru,
h) účel dovozu alebo vývozu tovaru,
i) miesto a dátum podania,
j) podpis deklaranta alebo jeho zástupcu,
k) údaje o pripojených dokladoch a dokladoch predlo-

žených colnému úradu.

(2) Písomné colné vyhlásenie, ak sa podáva
a) podľa § 2 ods. 6 písm. a), obsahuje

1. údaje colného vyhlásenia uvedené v § 8 ods. 1
prvej vete, opis tovaru, jeho množstvo a cenu
tovaru,

2. údaje o tuzemskom dovozcovi a kupujúcom alebo
o príjemcovi, alebo o tuzemskom vývozcovi a pre-
dávajúcom alebo o odosielateľovi, údaje o zahra-
ničnom partnerovi, druhu tovaru, účele dovozu
alebo vývozu, vyhlásenie o bezodplatnosti a pod-
pis deklaranta alebo jeho zástupcu,

b) podľa § 2 ods. 6 písm. b), predkladá sa colnému
úradu dvojmo a obsahuje
1. údaje podľa písmena a) prvého bodu,
2. vyhlásenie o účele vývozu,
3. podpis deklaranta alebo jeho zástupcu.

(3) Zoznam tovaru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
písomného colného vyhlásenia podľa § 2 ods. 5, obsa-
huje pomenovanie tovaru, jeho opis, identifikáciu
a množstvo tovaru, cenu tovaru v cudzej mene pri
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dovoze alebo v slovenskej mene pri vývoze a spôsob
nadobudnutia tovaru.

§ 8

Obsah ústneho colného vyhlásenia, elektronického
colného vyhlásenia a colného vyhlásenia urobeného

úkonom pošty

(1) Ústne colné vyhlásenie obsahuje najmä údaje
o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka, a čo sa navr-
huje. Ustanovenia § 7 ods. 1 a 3 sa použijú primerane.

(2) Na obsah colného vyhlásenia podaného prostred-
níctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov na
nosičoch informácií sa ustanovenie § 6 použije rovna-
ko.

(3) Colné vyhlásenie urobené úkonom pošty podľa
§ 12 písm. c) a e) obsahuje údaje ustanovené medzi-
národnou zmluvou (Vykonávací poriadok Svetového
poštového dohovoru), ktoré sa dokladujú pri listových
zásielkach zelenou colnou nálepkou a pri balíkových
zásielkach poštovým colným vyhlásením o obsahu.

Nálež i tost i  colného vyhlásenia

§ 9

Obchodné a iné doklady

(1) Prílohou písomného colného vyhlásenia a elek-
tronického colného vyhlásenia sú doklady nevyhnutné
na prepustenie tovaru do navrhovaného režimu, a to
spravidla
a) povolenie alebo súhlas príslušného orgánu, ak sú

potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vý-
voz alebo tranzit tovaru,

b) prepravné a sprievodné listiny, ak sa tovar na pre-
pravné listiny prepravuje,

c) veterinárne alebo fytokaranténne povolenie, certifi-
kát a iné obdobné osvedčenia, ak sú potrebné podľa
osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit
tovaru,

d) doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, ak
je potrebný podľa osobitných predpisov na dovoz,
vývoz alebo tranzit tovaru,

e) rozhodnutie colného úradu, ktoré osvedčuje, že
tovar bol prepustený do režimu voľného obehu ale-
bo do režimu vývozu pri jeho spätnom vývoze alebo
spätnom dovoze,

f) dôkazy na podporu svojich tvrdení v uplatnenej
veci v prípadoch uplatnenia požiadavky na oslobo-
denie, odpustenie alebo vrátenie dovozného cla,

g) doklad, ktorý potvrdzuje oprávnenie deklaranta
alebo jeho zástupcu navrhnúť tovar do príslušného
režimu, ak toto oprávnenie nie je zistiteľné z ostat-
ných predložených dokladov.

(2) Pri ústnom colnom vyhlásení sa odsek 1 použije
rovnako.

§ 10

Doklad o cene, hodnote a pôvode tovaru

(1) Prílohou písomného colného vyhlásenia a elek-
tronického colného vyhlásenia sú doklady nevyhnutné
na vymeranie cla, a to najmä
a) o cene tovaru,
b) o pôvode tovaru, ak je potrebný podľa medzinárod-

nej zmluvy alebo podľa osobitných predpisov8) pri
dovoze tovaru,

c) deklarácia údajov o colnej hodnote, prípadne do-
plnková deklarácia údajov o colnej hodnote.

(2) Za doklad o cene dovážaného tovaru sa považuje
účtovný doklad, ktorý obsahuje najmä náležitosti
ustanovené osobitným predpisom,9) ktorým možno ob-
jasniť skutočný stav vo veci základu na vymeranie cla,
daní a iných platieb vymeriavaných a vyberaných col-
ným úradom.

(3) Deklarácia údajov o colnej hodnote sa prikladá
ku každému písomnému colnému vyhláseniu pri do-
voze tovaru.

(4) Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote sa
použije ku každému písomnému colnému vyhláseniu
pri dovoze tovaru, ak sa písomné colné vyhlásenie týka
tovaru, ktorý je zaradený do viacerých ako dvoch
položiek colného sadzobníka.

(5) Deklarácia údajov o colnej hodnote, prípadne do-
plnková deklarácia údajov o colnej hodnote, ktorej
vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto vyhláške, sa
nepredkladá,
a) ak colná hodnota tovaru dovážaného v jednej zá-

sielke nepresiahne 100 000 Sk, ak nejde o čiastko-
vú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému
príjemcovi,

b) pri bezodplatnom dovoze obchodných vzoriek,
c) pri dovoze tovaru, ktorý nepodlieha clu alebo je

úplne oslobodený od cla,
d) pri dovoze tovaru, na ktorý sa nevyžaduje písomné

colné vyhlásenie,
e) pri dovoze tovaru neobchodného charakteru.

(6) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2
sa použijú primerane aj pri ústnom colnom vyhlásení.

DRUHÁ  ČASŤ

§ 11

Úkon držiteľa tovaru

(1) Za úkon, ktorým držiteľ tovaru prejavuje svoju
vôľu, aby bol tovar prepustený do príslušného režimu,
sa považuje aj
a) prechod zeleným pruhom alebo colným priestorom,

ak v ňom nie je zelený pruh vyznačený, ak ide
o tovar, ktorý je oslobodený od cla, daní a iných
platieb vyberaných colným úradom alebo ktorý je
bez cla, daní a iných platieb vyberaných colným
úradom a nevzťahuje sa naň uplatnenie obchodno-

8) Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru.
9) § 11 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
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politických alebo iných obmedzení pri jeho dovoze
alebo vývoze,

b) prepravenie tovaru neobchodného charakteru do
tuzemska poštou, ak ide o pohľadnice, korešpon-
denčné lístky, listy, ktoré obsahujú len písomné
oznámenia, slepeckú poštu, tlačoviny, ktoré nepod-
liehajú dovoznému clu, daniam a iným platbám
vyberaným colným úradom alebo obchodnopolitic-
kým alebo iným obmedzeniam, a ak sa má tento
tovar prepustiť do voľného obehu,

c) dodanie tovaru neobchodného charakteru colné-
mu úradu poštou, ak sa tovar prepravuje v iných
zásielkach, ako sú uvedené v písmene b), ktoré
sú vybavené poštovým colným vyhlásením o ob-
sahu, a ak sa tento tovar má prepustiť do voľného
obehu,

d) prevzatie tovaru neobchodného charakteru poštou,
ak ide o tovar prepravovaný v poštových zásiel-
kach, ktorý nepodlieha vývoznému clu, daniam
a iným platbám vyberaným colným úradom alebo
obchodnopolitickým alebo iným obmedzeniam,
a ak sa má tento tovar prepustiť do colného režimu
vývozu, alebo

e) dodanie tovaru neobchodného charakteru colnému
úradu poštou, ak ide o tovar prepravovaný v pošto-
vých zásielkach označený poštovým colným vyhlá-
sením o obsahu, ktorý podlieha vývoznému clu,
daniam a iným platbám vyberaným colným úradom
alebo obchodnopolitickým alebo iným obmedze-
niam, a ak sa má tovar prepustiť do colného režimu
vývozu.

(2) Na účely odseku 1 sa rozumie
a) držiteľom tovaru osoba, ktorá prepravuje tovar cez

štátnu hranicu,
b) zeleným pruhom časť colného priestoru,10) cestné-

ho pohraničného colného úradu alebo pohraničné-
ho colného úradu na letisku

1. označená zelenou značkou v tvare pravidelného
osemuholníka s nápisom „nič na preclenie“,

2. určená pre cestujúcich, ktorí nemajú so sebou
tovar, z ktorého možno vymerať clo, dane a iné
platby, a tovar, ktorý podlieha obchodnopolitic-
kým alebo iným obmedzeniam.

TRETIA  ČASŤ

§ 12

Spôsob vedenia colnej štatistiky

Colná štatistika o tovare obchodného charakteru sa
vedie spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 k tejto vyhláš-
ke.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Tlačivá na podávanie písomného colného vyhlá-
senia, ktorých vzory boli ustanovené podľa predpisov
platných pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa môžu
používať do konca roka 1997.

(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a nále-
žitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej
štatistiky v znení vyhlášky Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 328/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 218/1994 Z. z.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Sergej Kozlík v. r.

10) § 63 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z.
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I. TLAČIVO JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU

(1) Bez dotknutia možnosti použitia čiastkových zväzkov tlačivo jednotného colného dokladu je zložené z ôsmich
výtlačkov, a to
a) vo zväzku ôsmich výtlačkov nasledujúcich za sebou podľa vzoru uvedeného v V. časti alebo
b) v dvoch zväzkoch zo štyroch výtlačkov nasledujúcich za sebou podľa vzoru uvedeného v VI. časti.

Výtlačok č. 1 je určený pre colný úrad odoslania (vývozu).

Výtlačok č. 2 je určený na štatistické účely krajiny vývozu.

Výtlačok č. 3 sa po potvrdení colným úradom vráti deklarantovi.

Výtlačok č. 4 je v režime tranzitu určený pre colný úrad určenia.

Výtlačok č. 5 sa používa ako spätný list pre režim tranzitu.

Výtlačok č. 6 je určený pre colný úrad dovozu.

Výtlačok č. 7 je určený na štatistické účely krajiny určenia.

Výtlačok č. 8 sa po potvrdení colným úradom vráti deklarantovi.

(2) Jednotný colný doklad sa môže v prípade potreby doplniť tlačivom doplnkový jednotný colný doklad, a to
a) vo zväzku ôsmich výtlačkov nasledujúcich za sebou podľa vzoru uvedeného v VII. časti alebo
b) v dvoch zväzkoch zo štyroch výtlačkov nasledujúcich za sebou podľa vzoru uvedeného v VIII. časti.

(3) Deklaranti si môžu so súhlasom colných orgánov vytlačiť zväzky tlačív obsahujúcich len výtlačky, ktoré
potrebujú na svoje colné vyhlásenia, ak sú vytlačené na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne
40 g/m2, papier má byť biely a mať takú kvalitu, aby údaje na prednej strane nesťažovali čitateľnosť údajov na
zadnej strane a pri bežnom použití sa netrhal ani nekrčil. Výtlačky na tranzit (č. 1, 4, 5 a 7) majú odseky 1
(s výnimkou strednej časti), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (ľavá časť), 35, 38, 40, 44, 50,
51, 52, 53, 55 a 56 so zeleným podkladom. Tlačivá sú vytlačené v zelenej farbe.

(4) Jednotlivé výtlačky sú farebne označené takto:
a) v tlačivách podľa vzorov uvedených v V. a VII. časti sú

1. výtlačky č. 1, 2, 3 a 5 na pravej strane označené červeným, zeleným, žltým a modrým pásom,
2. výtlačky č. 4, 6, 7 a 8 na pravej strane označené modrým, červeným, zeleným a žltým prerušovaným pásom.

Tieto pásy sú široké cca 3 mm. Prerušovaný pás tvoria štvorce so stranou 3 mm a medzery široké 3 mm;
b) v tlačivách podľa vzorov uvedených v VI. a VIII. časti sú výtlačky č. 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 na pravej strane

označené pásom a vpravo od neho prerušovaným pásom červenej, zelenej, žltej a modrej farby.
Tieto pásy sú široké cca 3 mm. Prerušovaný pás tvoria štvorce so stranou 3 mm a medzery široké 3 mm.

 (5) Výtlačky tlačív podľa V. a VII. časti, na ktoré sa prepisujú zápisy na tlačivách, sú uvedené v IX. časti.
Výtlačky tlačív podľa VI. a VIII. časti, na ktoré sa prepisujú zápisy, sú uvedené v X. časti.

 (6) Tlačivá majú formát 210 x 297 mm, pričom v ich dĺžke sú prípustné odchýlky od -5 do +8 mm.

 (7) Pri vývoze sa predkladajú výtlačky č. 1, 2 a 3 uvedené v V. časti alebo výtlačky č. 1/6, 2/7 a 3/8 uvedené
v VI. časti.

 (8) Pri tranzite sa predkladajú výtlačky č. 1, 4, 5 a 7 uvedené v V. časti.

 (9) Pri dovoze sa predkladajú výtlačky č. 6, 7 a 8 uvedené v V. časti alebo výtlačky č. 1/6, 2/7 a 3/8 uvedené
v VI. časti.

(10) Výtlačky tlačiva, ktorého vzor je uvedený v VI. časti, a doplnkového tlačiva, ktorého vzor je uvedený
v VIII. časti, majú dvojitú funkciu: 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5. V tomto prípade sa na každom zväzku so štyrmi výtlačkami
číslovanie príslušných výtlačkov vyznačí tak, že nesprávne čísla výtlačkov sa prečiarknu. Uvedené zväzky tlačív
so štyrmi výtlačkami sa zoradia tak, že údaje, ktoré sú potrebné na všetkých výtlačkoch, sa pomocou chemickej
vrstvy na papieri prepíšu.

Príloha č. 1
k vyhláške č.  167/1997 Z. z.
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II. POUŽITIE KOMPLETNÉHO ZVÄZKU A ČIASTKOVÉHO ZVÄZKU
JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A DOPLNKOVÉHO JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU

(11) Deklarant môže použiť kompletný zväzok tlačiva podľa odseku 1 tejto prílohy, alebo môže na každú časť
(vývoz, tranzit a dovoz) prepravy tovaru použiť čiastkový zväzok tlačiva s výtlačkami, ktoré sú potrebné na splnenie
formalít príslušného režimu. Pri použití čiastkového zväzku tlačiva sú možné rôzne kombinácie, pričom čísla
použitých výtlačkov zodpovedajú číslam uvedeným v odseku 1 tejto prílohy.

(12) Ak sa použije čiastkový zväzok tlačiva na vývoz, použijú sa iba výtlačky č. 1, 2 a 3. Výtlačok č. 1 si ponechá
colný úrad, ktorý rozhodol v colnom konaní. Výtlačky č. 2 a 3 sprevádzajú zásielku na pohraničný colný úrad.
Pohraničný colný úrad po potvrdení výstupu tovaru odovzdá alebo zašle výtlačok č. 3 deklarantovi a výtlačok č. 2
zašle colnému úradu, ktorý rozhodol v colnom konaní.

(13) Ak sa použije čiastkový zväzok tlačiva na vývoz a súčasne na tranzit, použijú sa iba výtlačky č. 1, 2, 3, 4, 5
a 7. Výtlačok č. 1 si ponechá colný úrad, ktorý rozhodol v colnom konaní. Výtlačky č. 2 a 3 sprevádzajú zásielku
na pohraničný colný úrad. Pohraničný colný úrad po potvrdení výstupu tovaru odovzdá alebo zašle výtlačok č. 3
deklarantovi a výtlačok č. 2 zašle colnému úradu, ktorý rozhodol v colnom konaní. Výtlačky č. 4, 5 a 7 sprevádzajú
zásielku na colný úrad určenia.

(14) Ak sa použije čiastkový zväzok tlačiva iba na tranzit, použijú sa výtlačky č. 1, 4, 5 a 7. Výtlačok č. 1 si ponechá
colný úrad, ktorý rozhodol o prepustení tovaru. Výtlačky č. 4, 5 a 7 sprevádzajú zásielku na colný úrad určenia.

(15) Ak sa použije čiastkový zväzok tlačiva na tranzit a súčasne na dovoz, použijú sa výtlačky č. 1, 4, 5, 6, 7 a 8.
Výtlačok č. 1 si ponechá colný úrad, ktorý rozhodol o prepustení tovaru do režimu tranzitu. Výtlačky č. 4, 5, 6, 7
a 8 sprevádzajú zásielku na colný úrad určenia. Výtlačok č. 4, 6 a 7 si ponechá colný úrad určenia. Výtlačok č. 5
colný úrad určenia bezodkladne po potvrdení zašle späť colnému úradu odoslania. Výtlačok č. 8 colný úrad určenia
po potvrdení bezodkladne odovzdá alebo zašle deklarantovi.

(16) Ak sa použije čiastkový zväzok tlačiva iba na dovoz, použijú sa výtlačky č. 6, 7 a 8. Výtlačok č. 6 a 7 si
ponechá colný úrad, ktorý rozhodol v colnom konaní. Colný úrad výtlačok č. 8 po potvrdení bezodkladne odovzdá
alebo zašle deklarantovi.

(17) Pri každej kusovej, celovagónovej alebo celokamiónovej zásielke tovaru sa predkladá jeden samostatný
jednotný colný doklad s prípadnými doplnkovými jednotnými colnými dokladmi alebo ložnými listami, ktoré tvoria
trvalú prílohu všetkých listov jednotného colného dokladu. Tovar z jednej zásielky je však potrebné rozpísať do
viacerých jednotných colných dokladov s prípadnými doplnkovými jednotnými colnými dokladmi, ak
a) je potrebné uviesť viac rôznych údajov, najmä v odsekoch 1, 2, 8, 11, 15, 17, 17a, 20, 22 a 24 jednotného

colného dokladu,
b) počet tovarových položiek v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu

je väčší ako 97,
c) sa navrhuje prepustenie tovaru do viacerých colných režimov.

(18) V jednom jednotnom colnom doklade s prípadnými doplnkovými jednotnými colnými dokladmi možno
deklarovať tovar z viacerých zásielok, ak
a) colné konanie, v ktorom sa má rozhodnúť o prepustení tovaru do režimu vývozu, vykonáva pohraničný colný

úrad, základné údaje o deklarovaných položkách tovaru sú rovnaké a colné vyhlásenie bolo podané v ten istý
kalendárny deň, v ktorom všetky zásielky prestúpia štátnu hranicu,

b) pri dovoze základné údaje, ktoré sa vzťahujú na viac položiek tovaru v zásielkach, sú pri všetkých zásielkach
rovnaké a o prepustení do navrhovaného režimu rozhoduje jeden colný úrad v jeden kalendárny deň.

(19) Na každú kusovú alebo celokamiónovú zásielku tovaru, ktorú má colný úrad odoslania prepustiť do režimu
tranzitu, sa predloží samostatný jednotný colný doklad, prípadne doplnený doplnkovými jednotnými colnými
dokladmi alebo ložnými listami, ktoré tvoria trvalú prílohu všetkých listov jednotného colného dokladu.

(20) Colnému úradu odoslania sa predloží predpísaným spôsobom vyplnený jednotný colný doklad pozostávajúci
z listov č. 1, 4, 5 a 7.

(21) Colný úrad odoslania si vo svojej evidencii ponechá list č. 1 jednotného colného dokladu a listy č. 4, 5 a 7
sprevádzajú zásielku na colný úrad určenia. Colný úrad určenia potvrdí predpísaným spôsobom listy č. 4, 5 a 7.
List č. 4 si ponechá vo svojej evidencii a list č. 5 vráti (odošle) colnému úradu odoslania a list č. 7 môže použiť na
štatistické účely.

(22) Ak deklarant alebo iná osoba požaduje potvrdenie o ukončení tranzitnej operácie ešte pred predložením
tovaru, vyplní ústrižok na zadnej strane listu č. 5 takým spôsobom, že v ňom uvedie názov colného úradu odoslania,
evidenčné číslo z odseku C a medzi slová „vystavený“ a „doklad“ uvedie skratku z pravej časti odseku 1 jednotného
colného dokladu. Takto vyplnené „potvrdenie o podaní“ colný úrad určenia potvrdí podpisom a odtlačkom úradnej
pečiatky a odovzdá žiadateľovi; toto potvrdenie sa nepoužije na účely zabezpečenia colného dlhu.
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III. POŽADOVANÉ ÚDAJE

(23) Tlačivá obsahujú všetky údaje, ktoré sa môžu požadovať. Niektoré odseky sa vypĺňajú vždy a niektoré iba
vtedy, ak ich vyplnenie colný úrad požaduje. Na tento účel je potrebné venovať osobitnú pozornosť prílohe č. 2
k tejto vyhláške, ktorá upravuje spôsob vypĺňania jednotlivých odsekov.

(24) Odseky označené veľkými písmenami sú určené výlučne na úradné záznamy colných orgánov. Deklarant
vypĺňa v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe č. 2 len tieto odseky označené číslami:
– vývoz: odseky 1 (s výnimkou pravej časti), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,

31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 a 54,
– tranzit: odseky 1 (s výnimkou ľavej a strednej časti), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 31, 32, 33 (ľavá časť),

35, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odseky so zeleným podkladom),
– dovoz: odseky 1 (s výnimkou pravej časti), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32,

33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 a 54.

(25) Odseky, ktoré sa pre daný režim nevypĺňajú, neobsahujú žiadne údaje.

(26) Tlačivá sa vypĺňajú písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo iným podobným spôsobom strojového
spracovania modrou alebo čiernou farbou tak, aby údaje boli nezmazateľné a čitateľné. Možno ich vyplniť aj ručne,
nie však obyčajnou ceruzou ani atramentovým perom. Údaje sa zapisujú iba do príslušných častí a nedopĺňajú sa
inými údajmi, na ktoré nie sú príslušné odseky vyhradené. Pri vypĺňaní písacím strojom s typmi písma podľa
medzinárodných noriem je vhodné prvé písmeno zápisu v odseku 2 jednotného colného dokladu uviesť do
nastavovacieho okienka v tomto odseku.

(27) Údaje v tlačivách sa pri zachovaní ich čitateľnosti a doplnením nových správnych údajov v tom istom odseku
negumujú ani neprepisujú. Prípadné opravy sa môžu vykonať prečiarknutím pôvodných údajov a uvedením
správneho údaja vedľa nesprávneho údaja, nad alebo pod ním. Ak nemožno opraviť nesprávne údaje takýmto
spôsobom, vyhotoví sa nové tlačivo. Ak sú opravované číselné a kódované údaje, každú takúto opravu potvrdí
deklarant a overí colný úrad.

(28) Ak deklarant zistí, že tovar bol prepustený do colného režimu na základe jednotného colného dokladu alebo
doplnkového jednotného colného dokladu, v ktorých boli uvedené chybné alebo neúplné údaje, zabezpečí doda-
točnú opravu chybného dokladu na colnom úrade, ktorý rozhodol o prepustení zásielky. Na túto opravu predloží
colnému úradu list č. 3/8 pôvodného chybného jednotného colného dokladu, prípadne s priloženými doplnkovými
jednotnými colnými dokladmi, nový, správny a úplný jednotný colný doklad s prípadnými doplnkovými jednotnými
colnými dokladmi a žiadosť o opravu. Rovnako postupuje deklarant, ak ho vyzval colný úrad, ktorý chybu
dodatočne zistil sám, aby vykonal opravu chybného jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného
colného dokladu.

(29) Výtlačky, ktoré sú určené pre colný úrad, deklarant vlastnoručne podpíše. Svojím podpisom alebo podpisom
splnomocneného zástupcu deklarant potvrdí 
– správnosť údajov v colnom vyhlásení súvisiacich s formalitami, ktoré musí splniť,
– pravosť pripojených dokladov,
– dodržanie všetkých záväzkov súvisiacich s prepustením tovaru do príslušného režimu,
– úplnosť údajov.
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IV. LOŽNÝ LIST

(30) Ako ložný list možno použiť každý doklad, ktorý má formu XI. časti tejto prílohy.

(31) Na tlačivo ložného listu sa používa písací papier s hmotnosťou minimálne 40 g/m2, ktorý má byť taký pevný,
aby sa pri normálnom použití netrhal ani nekrčil.

(32) Tlačivo má rozmery 210 x 297 mm, pričom v dĺžke sú možné odchýlky od -5 do +8 mm.

(33) Ložný list obsahuje
a) nadpis „Ložný list“,
b) orámovanú plochu s rozmermi 70 x 55 mm rozdelenú na dve časti, z ktorých horná časť má rozmery 70 x 15

mm. V tejto časti sa uvádza údaj totožný s údajom v odseku 1 jednotného colného dokladu. Dolná časť sa vyplní
tak ako odsek C jednotného colného dokladu,

c) stĺpce s nadpismi
1. „Poradové číslo“,
2. „Znaky, čísla, počet a druh nákladových kusov, názov tovaru“,
3. „Krajina odoslania/vývozu“,
4. „Hrubá hmotnosť (kg)“,
5. „Miesto pre úradné záznamy“.

Stĺpec s nadpisom „Miesto pre úradné záznamy“ je široký minimálne 30 mm.

(34) Ako ložný list možno použiť iba prednú stranu tlačiva.

(35) Každá položka tovaru uvedená v ložnom liste sa označí poradovým číslom.

(36) Nevyplnené časti ložného listu sa prečiarknu tak, aby nebolo možné urobiť dodatočný zápis.

(37) Ak sa k jednému jednotnému colnému dokladu prikladá viac ložných listov, označí ich deklarant poradovými
číslami.

(38) Ustanovenia odsekov 17 až 19 tejto prílohy platia primerane aj pri vypĺňaní ložných listov.
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V. VZOR TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU ZLOŽENÉHO Z ÔSMICH LISTOV
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  E  KONTROLA COLNICOU ODOSLANIA/VÝVOZU
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  J  KONTROLA COLNICOU URČENIA
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VI. VZOR TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU ZLOŽENÉHO ZO ŠTYROCH LISTOV
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  E/J  KONTROLA COLNICOU ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA
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VII. VZOR TLAČIVA DOPLNKOVÉHO JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU ZLOŽENÉHO
Z ÔSMICH LISTOV
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VIII. VZOR TLAČIVA DOPLNKOVÉHO JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU ZLOŽENÉHO ZO
ŠTYROCH LISTOV
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IX. OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV PODĽA V. A VII. ČASTI,
NA KTORÝCH SA ÚDAJE MUSIA OBJAVIŤ PRIEPISOM

(vrátane výtlačku 1)

I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV

Odsek číslo Číslo výtlačku Odsek číslo Číslo výtlačku

 1 1 až 8 28 1 až 3

 s výnimkou strednej časti 1 až 3 29 1 až 3

 2 1 až 5 30 1 až 3

 3 1 až 8 31 1 až 8

 4 1 až 8 32 1 až 8

 5 1 až 8 33 ľavá časť 1 až 8

 6 1 až 8 33 ostatné 1 až 3

 7 1 až 3 34a 1 až 3

 8 1 až 5 34b 1 až 3

 9 1 až 3 35 1 až 8

10 1 až 3 36   –

11 1 až 3 37 1 až 3

12   – 38 1 až 8

13 1 až 3 39 1 až 3

14 1 až 4 40 1 až 5

15 1 až 8 41 1 až 3

15a 1 až 3 42   –

15b 1 až 3 43   –

16 1, 2, 3, 6, 7 a 8 44 1 až 5

17 1 až 8 45   –

17a 1 až 3 46 1 až 3

17b 1 až 3 47 1 až 3

18 1 až 5 48 1 až 3

19 1 až 5 49 1 až 3

20 1 až 3 50 1 až 8

21 1 až 5 51 1 až 8

22 1 až 3 52 1 až 8

23 1 až 3 53 1 až 8

24 1 až 3 54 1 až 4

25 1 až 5 55   –

26 1 až 3 56   –

27 1 až 5
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II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD

Odsek číslo Číslo výtlačku Odsek číslo Číslo výtlačku

A 1 až 4 F     –

B 1 až 3 G     –

C 1 až 8 H     –

D 1 až 4  I     –

E   – J     –
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X. OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV PODĽA VI. A VIII. ČASTI,
NA KTORÝCH SA ÚDAJE MUSIA OBJAVIŤ PRIEPISOM

(vrátane výtlačku 1)

I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV

Odsek číslo Číslo výtlačku Odsek číslo Číslo výtlačku

 1 1 až 4 28 1 až 3

 s výnimkou strednej časti 1 až 3 29 1 až 3

 2 1 až 4 30 1 až 3

 3 1 až 4 31 1 až 4

 4 1 až 4 32 1 až 4

 5 1 až 4 33 ľavá časť 1 až 4

 6 1 až 4 ostatné 1 až 3

 7 1 až 3 34a 1 až 3

 8 1 až 4 34b 1 až 3

 9 1 až 3 35 1 až 4

10 1 až 3 36 1 až 3

11 1 až 3 37 1 až 3

12 1 až 3 38 1 až 4

13 1 až 3 39 1 až 3

14 1 až 4 40 1 až 4

15 1 až 4 41 1 až 3

15a 1 až 3 42 1 až 3

15b 1 až 3 43 1 až 3

16 1 až 3 44 1 až 4

17 1 až 4 45 1 až 3

17a 1 až 3 46 1 až 3

17b 1 až 3 47 1 až 3

18 1 až 4 48 1 až 3

19 1 až 4 49 1 až 3

20 1 až 3 50 1 až 4

21 1 až 4 51 1 až 4

22 1 až 3 52 1 až 4

23 1 až 3 53 1 až 4

24 1 až 3 54 1 až 4

25 1 až 4 55   –

26 1 až 3 56   –

27 1 až 4
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II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD

Odsek číslo Číslo výtlačku Odsek číslo Číslo výtlačku

A 1 až 4 F     –

B 1 až 3 G     –

C 1 až 4 H     –

D/J 1 až 4  I     –

E/J   –
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XI. LOŽNÝ LIST

(podpis)

LOŽNÝ LIST

Por.
čís.

Znaky, čísla, počet a druh nákladových kusov,
pomenovanie tovaru

Krajina
odoslania/vývozu

Hrubá
hmotnosť (kg)

Miesto na úradné
záznamy
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I. VYKAZOVANÉ ÚDAJE A SPÔSOB ICH UVÁDZANIA V PÍSOMNOM COLNOM VYHLÁSENÍ;
VEDENIE COLNEJ ŠTATISTIKY

Odsek 1 Deklarácia

Dovoz

V ľavej časti odseku sa uvádza kód:
EU – pri dovozoch, ak je tovar odosielaný z Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného

obchodu, Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
IM – pri dovoze tovaru z ostatných štátov.

V strednej časti sa uvádza kód:
4 – pri prepustení tovaru do voľného obehu okrem spätného dovozu tovaru, pri ktorom sa používa kód 6,
5 – pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku a režimu dočasného použitia,
6 – pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho spätnom dovoze,
7 – pri prepustení zahraničného tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení zahraničného

tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,
9 – v ostatných prípadoch.

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Vývoz

V ľavej časti odseku sa uvádza kód:
EU – pri vývoze, ak je tovar odosielaný do Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného

obchodu, Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
EX – pri vývoze tovaru odosielaného do ostatných štátov, pri prepustení slovenského tovaru do režimu usklad-

ňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom
colnom sklade a pri umiestnení slovenského tovaru spotrebného charakteru na predaj fyzickým osobám
v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

V strednej časti sa uvádza kód:
1 – pri prepustení tovaru do režimu vývozu na účely jeho trvalého ponechania v zahraničí,
2 – pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom nie je trvalé ponechanie tovaru v zahraničí, alebo

pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,
3 – pri spätnom vývoze,
7 – pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského

tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,
9 – pri prepustení slovenského tovaru do režimu vývozu pri umiestnení na predaj fyzickým osobám v tranzitnom

priestore letísk a prístavov.
Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit

V pravej časti odseku sa uvádza kód:
TSK – ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení Colného zákona,

T1 alebo T2 – ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy.11)

Ľavá a stredná časť odseku sa nevypĺňajú.

Príloha č. 2
k vyhláške č.  167/1997 Z. z.

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru
o spoločnom tranzitnom režime.
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Odsek 2 Odosielateľ/vývozca

Dovoz

Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa zahraničného vývozcu, t. j.
predávajúceho alebo odosielateľa, t. j. osoby, ktorá je ako odosielateľ uvedená v dokladoch priložených k zásielke
tovaru (napríklad v prepravnej listine) alebo v štáte odoslania vystupovala ako deklarant.

Vývoz

Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa vývozcu, t. j. predávajúceho vo
vzťahu k zahraničiu, alebo odosielateľa, ak sa tovar nepredáva do zahraničia. Ak má vývozca alebo odosielateľ
pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ),12) uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak vývozca alebo odosielateľ nemá
pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifi-
kačné číslo, uvádza rodné číslo.

Tranzit

V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa odosielateľa.

V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.

Odsek 3 Tlačivá

Dovoz, vývoz, tranzit

V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného zväzku jednotného colného dokladu, prípadne
doplnkového jednotného colného dokladu a v pravej časti celkový počet použitých zväzkov tlačív. Jednotný colný
doklad však bude v danom poradí vždy prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným
jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými jednotnými colnými dokladmi sa v jednotnom colnom doklade
v odseku 3 uvedie vľavo číslo „1“, vpravo číslo „3“, v prvom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo „2“
a vpravo „3“ a v druhom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo „3“ a vpravo „3“.

Ak sa colné vyhlásenie vzťahuje iba na jednu položku tovaru alebo ak sú k jednotnému colnému dokladu
pripojené ložné listy, odsek 3 sa nevypĺňa.

Odsek 4 Ložné listy

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

V tomto odseku sa uvádza počet pripojených ložných listov.

Odsek 5 Položky

Dovoz, vývoz, tranzit

V tomto odseku sa uvádza celkový počet položiek tovaru uvedených v jednotnom colnom doklade a vo všetkých
k nemu priložených doplnkových jednotných colných dokladoch alebo ložných listoch.

Odsek 6 Nákladové kusy spolu

Dovoz, vývoz, tranzit

Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné, to
však neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie požaduje.

12) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 146/1995 Z. z.
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Odsek 7 Referenčné číslo

Dovoz, vývoz

Možno uviesť poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený
údaj môže byť maximálne osemmiestny a číselný. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary ani iné interpunkčné
znamienka. Toto poradové číslo sa nemôže opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných
colných vyhlásení na jednom colnom úrade.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 8 Príjemca

Dovoz

Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa dovozcu, t. j. kupujúceho vo
vzťahu k zahraničiu, alebo príjemcu, ak sa tovar nekupuje v zahraničí. Ak má dovozca alebo príjemca pridelené
daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak dovozca alebo príjemca nemá pridelené
daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo,
uvádza rodné číslo.

Vývoz

Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa príjemcu zásielky, t. j. osoby,
ktorej sa má tovar doručiť. Obyčajne je to konečný príjemca v krajine určenia.

Tranzit

V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa príjemcu.

V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.

Odsek 9 Osoba zodpovedná za platobný styk

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 10 Posledná krajina odoslania (pri dovoze)
       Prvá krajina určenia (pri vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 11 Krajina obchodu/výroby (pri dovoze)
       Krajina obchodu (pri vývoze)

Dovoz

V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín
z II. časti tejto prílohy. Je to štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci alebo odosielateľ, ak sa tovar
zo zahraničia nenakupuje. Ak má predávajúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny,
v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko odosielateľ.

Vývoz

V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín
z II. časti tejto prílohy. Je to štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci alebo príjemca, ak sa tovar do
zahraničia nepredáva. Ak má kupujúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny určenia.

Tranzit

Nevypĺňa sa.
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Odsek 12 Údaje o hodnote (pri dovoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 13 S.P.P. (Spoločná poľnohospodárska politika) (pri dovoze, vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 14 Deklarant/zástupca

Dovoz, vývoz

Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri dovoze alebo
vývoze uskutočňovanom prostredníctvom zástupcu v nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi.

V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ).
Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v
pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca
fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa
rodné číslo.

Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani
osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo, ktoré im na základe žiadosti pridelí colný úrad
v mieste ich sídla alebo bydliska v tuzemsku, prípadne v mieste, odkiaľ sa bude vývoz uskutočňovať. Po prípadnom
pridelení daňového identifikačného čísla deklarant požiada colný úrad o zrušenie colného registračného čísla.
Rozhodnutie o zrušení colného registračného čísla vydá ten colný úrad, ktorý ho pridelil.

Správnosť uvedenia údaja v pravom hornom rohu odseku 14 jednotného colného dokladu deklarant colnému
úradu preukáže predložením originálu alebo úradne overenej fotokópie dokladu o pridelení daňového identifikač-
ného čísla, osemmiestneho identifikačného čísla alebo colného registračného čísla. Správnosť uvedeného rodného
čísla sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo úradne overeného výpisu z neho. Doklady predkla-
dané spolu s jednotným colným dokladom colnému úradu na kontrolu údajov v tomto odseku sa vracajú späť
osobe, ktorá ich predložila.

Ak je pri dovoze deklarant totožný s dovozcom alebo príjemcom, ktorý je uvedený v odseku 8, uvádza sa do tohto
odseku text „DOVOZCA“.

Ak je pri vývoze deklarant totožný s vývozcom alebo odosielateľom, ktorý je uvedený v odseku 2, uvádza sa do
tohto odseku text „VÝVOZCA“.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 15 Krajina odoslania/vývozu

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

V tomto odseku sa uvádza názov krajiny odoslania/vývozu. Ak tovar bol prepravovaný cez viacej krajín,
v ktorých bola preprava prerušená napríklad uskladnením tovaru, krajinou odoslania/vývozu je posledná
z týchto krajín.

Odsek 15a Kód krajiny odoslania/vývozu (pri dovoze, vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 167/1997 Strana 1397

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


Odsek 15b Kód krajiny odoslania/vývozu (pri dovoze, vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 16 Krajina pôvodu (pri dovoze, vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 17 Krajina určenia

Dovoz

Nevypĺňa sa.

Vývoz, tranzit

V tomto odseku sa uvádza názov krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu zásielky). Krajinou určenia je
krajina, v ktorej má byť tovar používaný, spotrebovaný alebo spravovaný, alebo posledná známa krajina, do ktorej
bude tovar dopravený.

Odsek 17a Kód krajiny určenia (pri dovoze, vývoze)

Dovoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Vývoz

Veľkými tlačenými písmenami sa uvádza dvojmiestny kód krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu
zásielky) podľa zoznamu kódov krajín z II. časti tejto prílohy. Krajinou určenia je štát, kde má byť tovar používaný,
spotrebovaný alebo spravovaný, alebo posledná známa krajina, do ktorej bude tovar dopravený.

Odsek 17b Kód krajiny určenia (pri dovoze, vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 18 ŠPZ a štátna príslušnosť dopravného prostriedku pri odchode/príchode

Dovoz, vývoz, tranzit

V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo (ŠPZ) dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku
s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania
colného vyhlásenia. V pravej hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód krajiny, v ktorej je dopravný prostriedok
registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód krajiny, v ktorej je registrovaný ťahajúci alebo
posúvajúci dopravný prostriedok), podľa kódov uvedených v II. časti tejto prílohy.

Poznávacia značka a registrácia dopravného prostriedku sa neuvádza pri poštovej doprave. Pri doprave po
železnici sa neuvádza údaj o registrácii dopravného prostriedku.

Odsek 19 Kontajner

Dovoz, vývoz

Uvádza sa kód „1“, ak tovar bol alebo bude dopravovaný cez štátnu hranicu hoci iba čiastočne v kontajneri, alebo
kód „0“ v ostatných prípadoch, a to podľa vedomostí v okamihu podania colného vyhlásenia. V prípade pochybností
sa uvádza kód „0“.
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Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 20 Dodacia podmienka (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V ľavej časti tohto odseku sa veľkými tlačenými písmenami uvádza trojmiestny medzinárodne používaný kód
„INCOTERMS“ (International Commercial Terms) pre dodacie podmienky. Kódy dodacích podmienok sú uvedené
v VIII. časti tejto prílohy a zodpovedajú medzinárodným pravidlám na výklad dodacích podmienok vydaných
Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži – INCOTERMS 1990. V prípade iných dodacích podmienok sa uvádza
kód XXX.

V druhej časti odseku zľava sa uvádza názov miesta, kde náklady dopravy a náklady na poistenie dovážaného
alebo vyvážaného tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho (napríklad názov prístavu nalodenia,
prístavu určenia, odletového letiska). Ak je miestom prechodu nákladov štátna hranica, nemusí tu byť vyznačený
priamo názov colného priechodu, cez ktorý je tovar dopravovaný, ale je dostačujúce iba označenie tejto hranice
(napríklad štátna hranica SR).

Tretia časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 21 ŠPZ a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Dovoz, vývoz, tranzit

Ľavá časť odseku sa nevypĺňa.

V pravej hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku
prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu krajiny vývozu pri vývoze a tranzite alebo cez štátnu hranicu krajiny
určenia pri dovoze podľa kódov uvedených v II. časti tejto prílohy. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa
použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom sa rozumie ten, ktorý zabezpe-
čuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne – aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač
s návesom – aktívny dopravný prostriedok je ťahač).

Odsek sa nevypĺňa pri poštovej doprave, pri železničnej doprave, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými
prostriedkami, ktoré sú samy predmetom obchodu, alebo ak nie sú pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu
požadované údaje známe alebo ak nesprevádza jednotný colný doklad tovar na štátnu hranicu.

Odsek 22 Mena a celková fakturovaná suma (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar
platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom
doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v III. časti tejto prílohy. Ak sa za tovar neplatí ani neinkasuje
a v kúpnej zmluve cena ani nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne),
odsek sa nevypĺňa.

V pravej časti odseku sa uvádza cena obchodnej parity, maximálne na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej
kódom v ľavej časti tohto odseku.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 23 Prepočítací kurz (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu, a to kurz vyhlásený
Národnou bankou Slovenska s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné ďalšie miesta za desatinnou čiarkou
sa nezohľadňujú.
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Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa „1“. Uvedený kurz sa používa najmä na
prepočet štatistických hodnôt a colnej hodnoty.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 24 Druh obchodu (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V ľavej časti odseku sa uvádza jednomiestny kód, ktorý vyjadruje druh obchodnej operácie:
kód 1 – ak je tovar prepustený do aktívneho alebo pasívneho zušľachťovacieho styku na účely spracovania tovaru

včítane inštalácie alebo montáže, kompletizácie, zostavenia a prispôsobenia inému tovaru,
kód 2 – ak je tovar prepustený do aktívneho alebo pasívneho zušľachťovacieho styku na účely prepracovania,
kód 3 – ak je tovar prepustený do aktívneho alebo pasívneho zušľachťovacieho styku na účely opravy alebo úpravy

vrátane renovácie alebo uvedenia do pôvodného stavu,
kód 6 – ak je navrhnuté prepustenie tovaru do režimu vývozu na neistý predaj (najmä na predaj po uskladnení

v zahraničí a na predajných veľtrhoch a výstavách),
kód 7 – ak je navrhnuté ukončenie alebo prepustenie do režimu dočasného použitia na obdobie dlhšie ako

12 mesiacov na účely plateného prenájmu (finančný leasing) a zo zmluvy vyplýva, že tovar bude po
ukončení prenájmu odkúpený,

kód 9 – v ostatných prípadoch.

V pravej časti odseku sa uvádza jednomiestny kód, ktorý vyjadruje spôsob úhrady za vyvážaný alebo dovážaný
tovar:
kód 1 – ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar poskytuje finančná úhrada,
kód 2 – ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar poskytuje úhrada tovarom,
kód 3 – ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar poskytuje úhrada službami,
kód 4 – ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar neposkytuje úhrada v dôsledku iných zmluvných alebo zákonných

usporiadaní práv zo zodpovednosti za nedostatky,
kód 5 – ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar neposkytuje úhrada v iných prípadoch, ako vyjadruje kód 4,
kód 6 – ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia nepožaduje úhrada, ale naopak, za takéto vývozy sa poskytuje

úhrada do zahraničia, alebo za dovážaný tovar sa do zahraničia neposkytuje úhrada, ale naopak, za
takéto dovozy sa úhrada zo zahraničia požaduje (napríklad vývozy a dovozy odpadov),

kód 7 – ak sa dovoz alebo vývoz uskutočňuje v súvislosti so splácaním štátneho dlhu.

Pri návrhu na pridelenie colne schváleného určenia spätný vývoz tovaru a pri návrhu na prepustenie tovaru,
ktorý je dovážaný späť do tuzemska a bol pôvodne prepustený do režimu vývozu alebo do režimu pasívneho
zušľachťovacieho styku, na uvádzanie kódov v odseku 24 jednotného colného dokladu platí, že sa uvedú také isté
kódy, aké boli uvedené v odseku 24 jednotného colného dokladu pri prepustení do predchádzajúceho režimu.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 25 Druh dopravy na hranici

Dovoz, vývoz, tranzit

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza číselný kód druhu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku pri
prechode dovážaného alebo vyvážaného tovaru cez štátnu hranicu. Ak deklarant nemôže uviesť vo vyhlásení, ktoré
podáva na vnútrozemskom colnom úrade, druh dopravy cez štátnu hranicu, uvedie kód predpokladaného druhu
dopravy.

Druh dopravy sa do odseku vyznačuje kódom podľa použitého druhu dopravy:

kód 20 – pri železničnej nákladnej doprave,

kód 23 – pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými po železnici,

kód 29 – pri železničnej osobnej doprave,

kód 30 – pri cestnej nákladnej doprave,

kód 39 – pri cestnej osobnej doprave,

kód 40 – pri leteckej nákladnej doprave,
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kód 49 – pri leteckej osobnej doprave,

kód 50 – pri poštovej doprave,

kód 70 – potrubím a vedením,

kód 80 – pri riečnej nákladnej doprave,

kód 83 – pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými na riečnych lodiach,

kód 89 – pri riečnej osobnej doprave,

kód 90 – ostatné.

Odsek 26 Druh dopravy vo vnútrozemí (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 27 Miesto vyloženia (pri dovoze)

     Miesto naloženia (pri vývoze a tranzite)

Dovoz

Uvádza sa miesto, kde bude tovar vyložený z aktívneho dopravného prostriedku použitého pri prekročení hranice
krajiny určenia a predložený colným orgánom na vykonanie colného konania.

Vývoz

Uvádza sa miesto, na ktorom je tovar naložený na aktívny dopravný prostriedok použitý pri prekročení hranice
vývozu a predložený colným orgánom na vykonanie colného konania.

Odsek 28 Finančné a bankové údaje (pri dovoze a vývoze)

Dovoz

Uvádza sa bankové spojenie a číslo účtu deklaranta. Z uvedeného údaja musí byť zrejmé, v ktorej banke sa účet
vedie.

Vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 29 Vstupný colný úrad (pri dovoze)

     Výstupný colný úrad (pri vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 30 Umiestnenie tovaru (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 31 Nákladové kusy a opis tovaru

Dovoz, vývoz, tranzit

Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach, počte a druhoch nákladových kusov,
kontajnerov, obalov, dopravných prostriedkov a podobne. V prípade prepravy kontajnermi sa musia uviesť
evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného
colného dokladu. Ak tovar nie je balený, uvedie sa počet predmetov deklarovaného tovaru, prípadne údaj „VOĽNE“.
Ak sú pri tranzite k jednotnému colnému dokladu pripojené ložné listy, uvádzajú sa čísla ložných listov, na ktorých
je tovar deklarovaný.
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Ďalej sa uvádza názov tovaru v dostatočne presných termínoch, ktoré umožňujú jeho identifikáciu, kontrolu
správnosti zaradenia do zodpovedajúcej položky colného sadzobníka (údaj v odseku 33 jednotného colného
dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu) a kontrolu správnosti vymerania spotrebných daní a dane
z pridanej hodnoty.

Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú značku. Informácia sa uvádza v slovenskom jazyku a na
spresnenie sa môže doplniť aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne. Ak
ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, deklarant
uvedie poznámku „nebezpečný odpad“.

Ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné úrady, v ľavom dolnom rohu sa pri tranzite uvádza
colná hodnota v celých Sk, ktorá sa určuje a prepočítava podľa ustanovení Colného zákona. Pri ukončovaní režimu
s ekonomickým účinkom prepúšťaním tovaru do režimu tranzitu sa uvádza colná hodnota, ktorú mal tovar pri
prepúšťaní do režimu s ekonomickým účinkom.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, v pravom dolnom rohu sa uvádza kód mernej jednotky podľa príslušnej sadzby
spotrebnej dane a množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na dve desatinné miesta. Táto časť odseku
sa pri režime tranzitu nevypĺňa.

Odsek 32 Číslo položky

Dovoz, vývoz, tranzit

V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla položiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v doplnkovom
jednotnom colnom doklade v nadväznosti na poradie ich priloženia k jednotnému colnému dokladu. Pri
vykazovaní iba jednej položky tovaru (predloženie jednotného colného dokladu bez doplnkového jednotného
colného dokladu) alebo ak je pri tranzite k jednotnému colnému dokladu priložený ložný list, netreba uvádzať
v tomto odseku poradové číslo položky. Pri uvedení viacerých položiek sa v odseku 32 uvedie číslo „1“ a pri
ostatných položkách v jednom alebo vo viacerých priložených doplnkových jednotných colných dokladoch
ďalšie poradové čísla. Pri zrušení niektorej položky tovaru a všetkých k nej patriacich údajov v doplnkovom
jednotnom colnom doklade sa poradové čísla v odseku 32 pri ďalších nasledujúcich položkách tovaru nemusia
meniť. Ak sa však zrušia všetky položky tovaru a k nim patriace údaje v celom doplnkovom jednotnom colnom
doklade, musí sa doplnkový jednotný colný doklad vyradiť zo zväzku dokladov a poradové čísla ďalších položiek
tovaru v odseku 32 nasledujúcich doplnkových jednotných colných dokladov opraviť, ak sa nemôžu vyradené
doplnkové jednotné colné doklady nahradiť iným doplnkovým jednotným colným dokladom v rámci zväzku
predkladaných dokladov.

Odsek 33 Kód tovaru

Dovoz, vývoz

Prvá časť tohto odseku je určená na uvedenie osemmiestneho číselného kódu kombinovanej nomenklatúry podľa
colného sadzobníka.13)

V druhej časti tohto odseku zľava sa uvádza doplnkový kód v prípadoch, keď sa dováža alebo vyváža tovar,
ktorého kód položky colného sadzobníka je uvedený v IV. časti tejto prílohy. Doplnkový kód je neoddeliteľnou
súčasťou kódu položky tovaru. Preto, ak je potrebné k jednej položke priradiť viac doplnkových kódov, každá
položka s doplnkovým kódom sa uvádza v jednom odseku 33 jednotného colného dokladu alebo doplnkového
jednotného colného dokladu.

Tretia časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Štvrtá časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Pri položkách tovaru, na ktoré deklarant uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty, uvedie v piatej časti
odseku číselný kód „1“.

Tranzit

Do ľavej časti odseku sa uvádza šesť čísel harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru
uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového jednotného colného dokladu. To však
platí, iba ak si uvedenie tohto kódu vyžaduje osobitný predpis.11) V ostatných prípadoch sa odsek č. 33 pri režime
tranzitu nevypĺňa.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
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Odsek 34a Kód krajiny pôvodu (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V odseku 34a sa veľkými tlačenými písmenami uvádza dvojmiestny kód krajiny (nie ekonomického zoskupenia,
ani iného spojenia samostatných štátnych subjektov) pôvodu tovaru príslušnej položky tovaru (z odseku 31
jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu). Zoznam kódov krajín sa uvádza
v II. časti tejto prílohy. Ak krajinu pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód „UN“.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 34b Kód krajiny pôvodu (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Odsek sa nevypĺňa.

Odsek 35 Hrubá hmotnosť (kg)

Dovoz, vývoz, tranzit

V tomto odseku sa uvádza hrubá, vo výnimočných prípadoch čistá hmotnosť príslušnej položky tovaru colného
sadzobníka (uvedená v odseku 31 jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového jednotného colného
dokladu) v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hrubej
hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné miesta od 0,5
smerom nahor. K jednej položke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať
skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla.

Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a všetkými
ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov,
vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň
a podobne. Pri vývoze a dovoze, ak je viac položiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku
ktorejkoľvek položke tovaru jej hrubá hmotnosť, t. j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším položkám
sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť danej položky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerč-
ným obalom. Do čistej hmotnosti sa zahŕňa hmotnosť všetkých obalov, ktoré priamo chránia tovar a predávajú sa
s ním.

Odsek 36 Preferencie (pri dovoze)

Dovoz

Uvedením dvojmiestneho kódu štátu pôvodu tovaru (veľkými tlačenými písmenami k príslušnej položke tovaru)
alebo kódu integračného zoskupenia, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú príslušnú medzinárodnú
dohodu, uplatňuje deklarant nárok na oslobodenie od cla v rámci všeobecného systému colných preferencií alebo
nárok na priznanie colných preferencií vyplývajúcich z medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného
obchodu. Zoznam kódov krajín je uvedený v II. časti tejto prílohy. Na označenie integračných zoskupení sa použijú
tieto kódy:

kód 10 – Európska únia,

kód 20 – Európske združenie voľného obchodu,

kód 30 – rozvojové krajiny,

kód 40 – najmenej rozvinuté krajiny.

Vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 37 Režim (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V ľavej časti odseku sa uvádza štvormiestny číselný kód, ktorý bližšie vymedzuje colne schválené určenie. Prvé
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dva znaky tohto kódu zľava vyznačujú navrhované colne schválené určenie, druhé dva znaky predchádzajúce colne
schválené určenie. Zoznam kódov je v V. časti tejto prílohy.

Ak nepredchádza navrhovanému colne schválenému určeniu žiadne iné colne schválené určenie alebo predchá-
dza iba režim tranzitu, uvádza sa na treťom a štvrtom mieste číslica „0“ (napríklad kód 4000 vyjadruje návrh na
prepustenie tovaru do režimu voľného obehu po jeho dopravení do tuzemska).

V doplnkovom jednotnom colnom doklade nie je potrebné údaj z ľavej časti odseku 37 jednotného colného
dokladu znovu uvádzať. Ak jedna zásielka tovarov obsahuje tovar dovážaný alebo vyvážaný pod rôznymi kódmi,
ktoré sa uvádzajú do tohto odseku, pre každý jednotlivý kód sa predloží jeden jednotný colný doklad, prípadne aj
s priloženými doplnkovými jednotnými colnými dokladmi.

Pri dovoze sa v pravej časti tohto odseku uvedením dvojmiestneho číselného kódu zo VI. časti tejto prílohy
uplatňuje nárok na colné oslobodenie a uvedením jednomiestneho kódu zo VII. časti tejto prílohy nárok na daňové
oslobodenie. Ak deklarant žiada súčasne colné oslobodenie aj daňové oslobodenie, použije príslušnú kombináciu
oboch kódov tak, že najprv uvedie dvojmiestny číselný kód a za ním jednomiestny kód.

Ak deklarant neuplatňuje nárok na colné oslobodenie a daňové oslobodenie, pravá časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 38 Vlastná hmotnosť

Dovoz, vývoz

V tomto odseku sa uvádza vlastná hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 jednotného colného
dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu. Vlastná hmotnosť sa vyznačuje v celých kilogramoch
s prípadným zaokrúhlením vždy smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti vyššej ako 1 kg sa
desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné miesta od 0,5 smerom nahor. K jednej položke
možno použiť maximálne deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka
a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza „1“. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru
bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej položky tovaru ťažko presne určiť, môže
colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 39 Kontingent (pri dovoze)

Dovoz

Ak deklarant uplatňuje zníženie dovozného cla pri dovoze tovaru v rámci colných kvót uvedených v colnom
sadzobníku, uvádza sa kód „1“.

Vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Dovoz, vývoz, tranzit

V tomto odseku sa uvádzajú údaje o predchádzajúcich colných dokladoch (napríklad jednotný colný doklad) a ich
evidenčných číslach (napríklad z jednotného colného dokladu v odseku A alebo C), ak tieto doklady majú vzťah
k jednotnému colnému dokladu. Údaje spoločné pre celú zásielku možno uviesť iba v jednotnom colnom doklade. Ak
deklarantovi pri vypĺňaní jednotného colného dokladu tieto údaje nie sú známe, uvedie ich sem colný úrad.

Odsek 41 Dodatková merná jednotka (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V tomto odseku sa uvádza informácia o množstve príslušnej položky tovaru (odsek 31 jednotného colného
dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu) v mernej jednotke určenej pre túto položku v colnom
sadzobníku, pričom údaj o množstve sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením vždy
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smerom nahor. Ak je pre danú položku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky „UNS“ (nešpeci-
fikované), uvádza sa „1“.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 42 Cena za položku (pri dovoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 43 Kód CH (pri dovoze)

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 44 Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Dovoz, vývoz

Uvádzajú sa záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na daný dovoz alebo vývoz potrebné,
a v prípade voľného miesta odsek možno využiť na poznámky deklaranta.

V ľavom hornom rohu tohto odseku deklarant uvedie kód dovoznej alebo vývoznej licencie (úradného povolenia
na dovoz alebo vývoz tovaru a služieb), ak bola na tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo
doplnkového jednotného colného dokladu vydaná. Za kódom licencie sa uvedie v zátvorkách množstvo tovaru
v merných jednotkách uvedených v licencii, ktoré sa v súvislosti s dovozom alebo vývozom odpíše z celkového
povoleného množstva. Ak treba na príslušný dovoz alebo vývoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií,
vyznačia sa v hornej časti odseku 44 (prvý riadok) všetky kódy týchto licencií a k nim príslušné množstvá
odpísaného tovaru. Pri dovoze alebo vývoze ďalej uvedeného tovaru deklarant uvedie príslušný kód takto:
kód 1 – ak ide o vzorky tovaru, pri ktorom by inak bolo potrebné predložiť licenciu,
kód 2 – ak ide o tovar, ktorý je súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
kód 3 – ak ide o reklamovaný chybný tovar alebo tovar, ktorý je náhradou za reklamovaný chybný tovar,
kód 4 – ak ide o tovar uvedený v prílohe E vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
v znení neskorších predpisov, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie v rámci mandátu
mierových operácií Organizácie Spojených národov alebo je určený na odskúšanie a deklarantom je
ústredný orgán štátnej správy,

kód 5 – ak ide o tovar, pri ktorom by sa inak licencia vyžadovala a nevyžadovanie tejto licencie je upravené inými
ustanoveniami právnych predpisov, než ktoré umožňujú použitie vyššie uvedených kódov.

Kód je vhodné uviesť v zátvorke.

Ak nie je na dovoz alebo vývoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód „9“, ktorý
je vhodné uviesť v zátvorkách.

V pravej časti odseku pred časť označenú „Kód O.Z.“ (pod odsek 41 jednotného colného dokladu, doplnkového
jednotného colného dokladu) sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene bez desatinnej čiarky alebo
bodky priame obchodné náklady v zahraničí, ktoré vznikli tuzemskému odberateľovi alebo dodávateľovi za tovar
uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného colného dokladu. Ak je známa
iba celková hodnota za celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky.
Ak nie sú známe skutočné priame obchodné náklady v zahraničí v čase predkladania colného vyhlásenia colnému
úradu, použijú sa kalkulované náklady. Priame obchodné náklady sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.

Ak sa navrhuje colne schválené určenie spätný vývoz tovaru po režime aktívneho zušľachťovacieho styku alebo
po režime dočasného použitia, alebo ak sa navrhuje režim voľného obehu po režime pasívneho zušľachťovacieho
styku, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny
prípadných tuzemských alebo zahraničných prídavkov.

Časť s označením „Kód O.Z.“ (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.

V ostatných častiach odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako
dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa sem kód „1UD“ a za ním číslo predloženého dokladu.
V prípade predloženia viacerých účtovných dokladov sa kód „1UD“ zopakuje pred každým číslom dokladu.
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Tranzit

Uvádzajú sa záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na tranzit potrebné.

Odsek 45 Oprava

Dovoz, vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 46 Štatistická hodnota

Dovoz, vývoz

V tomto odseku sa uvádza cena obchodnej parity pri každej položke dovážaného alebo vyvážaného tovaru
z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného colného dokladu v celých slovenských
korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel. K jednej položke možno uviesť maximálne
deväťmiestny údaj, pričom sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

Obchodnou paritou je fakturovaná cena tovaru. Táto fakturovaná cena sa nezvyšuje ani neznižuje o priame
obchodné náklady v zahraničí. Pokiaľ by vo fakturovanej cene tovaru boli zahrnuté i priame obchodné náklady
v zahraničí, tieto je treba uviesť oddelene v odseku 44. Pri dovoze ju fakturuje zahraničný dodávateľ a je platená
vo vzťahu k zahraničiu. Pri vývoze je fakturovaná tuzemským dodávateľom a inkasovaná vo vzťahu k zahraničiu.

V prípade prepustenia tovaru do režimu voľného obehu v súvislosti s ukončením režimu aktívneho zušľachťo-
vacieho styku sa do odseku uvádza obchodná parita, ktorá bola vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu
aktívneho zušľachťovacieho styku.

V prípade ukončenia režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, ak je tovar vyvážaný späť do zahraničia, sa
uvádza cena obchodnej parity, ktorá je vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho
styku, a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného slovenského tovaru.

Pri ukončení režimu dočasného použitia s tým, že tovar sa vracia späť do zahraničia, sa uvádza cena obchodnej
parity vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia.

Pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu v súvislosti s ukončením režimu pasívneho zušľachťovacieho
styku sa uvádza cena obchodnej parity vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho
styku, a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného zahraničného tovaru.

Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, vyjadrí sa obchodná parita rovnakého alebo podobného tovaru.

Na prepočet z cudzej meny na slovenskú menu sa použijú kurzy devízového trhu, ktoré vydáva Národná banka
Slovenska. Rozhodujúci okamih pre tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným na prepočet colnej hodnoty.

Tranzit

Odsek sa nevypĺňa.

Odsek 47 Výpočet platieb (pri dovoze a vývoze)

Dovoz

Odsek je určený na uvedenie údajov o colnom dlhu vzťahujúcom sa na tovar uvedený v odseku 31. Z údajov,
ktoré sa uvádzajú v tomto odseku, deklarant uvedie kód druhu platby, ktorej dovážaný tovar podlieha, základ na
jej vymeranie s výnimkou základu na vymeranie dane z pridanej hodnoty a kód do stĺpca označeného „SP“,
v ktorom sa podáva informácia o spôsobe platby. Stĺpce „Sadzba“ a „Suma“ vypĺňa v tomto odseku colný úrad
rovnako ako základ na vymeranie dane z pridanej hodnoty.

Pre jednotlivé platby, ktoré sú súčasťou colného dlhu, sa v stĺpci „Druh“ uvádzajú veľkými tlačenými písmenami
tieto kódy druhov platieb v uvedenom poradí:

CLO – clo,

SPD – spotrebná daň,

DPR – dovozná prirážka,

DPH – daň z pridanej hodnoty.

Základom na vymeranie cla je colná hodnota, ktorej určenie ustanovuje Colný zákon.14)

14) § 27 až 31, § 39 a 163 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z.
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Základy na vymeranie prípadných ďalších platieb ustanovujú osobitné predpisy.15) Uvádza sa maximálne
deväťmiestnym číslom v celých jednotkách okrem základu na vymeranie spotrebných daní. Základ na vymeranie
spotrebných daní sa uvedie v odseku 47 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu
vždy na dve desatinné miesta vrátane prípadných núl za desatinnou čiarkou.

V stĺpci „SP“ v prvom riadku sa uvádza kód spôsobu úhrady colného dlhu takto:
kód H – pri okamžitej platbe v hotovosti,
kód I – pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom podľa

§ 216 ods. 2 Colného zákona),
kód U – pri platbe príkazom na úhradu,
kód P – pri platbe poštovou poukážkou,
kód S – pri okamžitej platbe šekom.

Vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 48 Odklad platby (pri dovoze a vývoze)

Dovoz

V tomto odseku deklarant uvádza číslo povolenia o prípadnom rozhodnutí o odklade úhrady cla, odložení platby
cla alebo o povolení splátok.

Vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 49 Označenie skladu (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

Deklarant uvádza označenie colného skladu, ak navrhuje prepustiť tovar do režimu uskladnenia tovaru v colnom
sklade. Je to číslo, ktoré colný úrad pridelil colnému skladu. Inak uvedie číslo rozhodnutia colného úradu, ktorým
sa povoľuje prevádzka colného skladu.

Ak deklarant navrhuje prepustiť tovar do niektorého iného režimu s ekonomickým účinkom alebo navrhuje tento
režim ukončiť, uvedie sem číslo rozhodnutia o povolení režimu s ekonomickým účinkom, ak toto rozhodnutie má
písomnú formu.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 50 Hlavný zodpovedný

Dovoz, vývoz

Odsek sa nevypĺňa.

Tranzit

V tomto odseku sa uvádza obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa deklaranta. V strede hornej
časti tohto odseku sa uvádza jeho daňové identifikačné číslo. Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je
právnická osoba, uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo organizácie, prípadne colné registračné číslo. Ak je

15) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 179/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 180/1994 Z. z.
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.
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deklarant fyzická osoba, uvádza svoje rodné číslo. Ak je deklarant zahraničná osoba, tento údaj sa neuvádza. Pri
priamom zastúpení sa v tomto odseku uvádza aj zástupca deklaranta s uvedením obchodného mena alebo mena
a priezviska a adresy alebo sídla. Na spodný okraj deklarant uvedie miesto a dátum podania colného vyhlásenia.

Pravá časť odseku je vyhradená na vlastnoručný podpis deklaranta, pri priamom zastúpení vlastnoručný podpis
zástupcu. Ak je deklarantom alebo jeho zástupcom právnická osoba, podpisujúca osoba pri svojom podpise uvedie
aj svoje meno a priezvisko a funkciu vo firme.

Svojím podpisom deklarant potvrdzuje, že údaje uvedené v colnom vyhlásení sú správne a pripojené doklady sú pravé.

Odsek 51 Predpokladané hraničné colné úrady (a krajina)

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

Uvádzajú sa názvy hraničných colných úradov a kódy krajín, do ktorých tieto colné úrady patria, ak uvedenie
týchto údajov vyžaduje osobitný predpis.11) Zoznam kódov krajín sa uvádza v II. časti tejto prílohy.

Odsek 52 Zabezpečenie

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

V hornej časti tohto odseku sa uvádza spôsob zabezpečenia colného dlhu uvedením čísla potvrdenia o záruke
pri celkovej záruke alebo čísla záručného dokladu pri paušálnej záruke, alebo uvedením mena ručiteľa a identifi-
kačných znakov záručného vyhlásenia pri jednotlivej záruke. V prípade, ak colný dlh bol zabezpečený zložením
v hotovosti, uvedie sa výška colnej zábezpeky číslom a slovom. V pravej hrubo orámovanej časti sa uvádza kód
spôsobu alebo formy zabezpečenia:
kód 1 – pri celkovej záruke,
kód 2 – pri jednotlivej záruke,
kód 3 – pri zabezpečení v hotovosti (colná zábezpeka),
kód 4 – pri paušálnej záruke,
kód 5 – pri oslobodení od zabezpečenia podľa ustanovení Colného zákona, ak colným orgánom odoslania aj

určenia sú slovenské colné orgány,
kód 6 – pri oslobodení od zabezpečenia na základe ustanovení prílohy I časti V kapitoly 3 osobitného predpisu,11)
kód 7 – pri oslobodení od zabezpečenia na základe ustanovení článku 10 ods. 2 osobitného predpisu.11)

V dolnej časti odseku za text „neplatí pre“ sa uvedie kód krajiny, pre ktorú nie je platné zabezpečenie, ak sa
preprava vykonáva na základe osobitného predpisu.11) Zoznam kódov krajín sa uvádza v II. časti tejto prílohy.

Odsek 53 Colný úrad určenia (a krajina)

Dovoz, vývoz

Odsek sa nevypĺňa.

Tranzit

V tomto odseku sa uvádza názov colného úradu určenia.

Odsek 54 Miesto a dátum

Dovoz, vývoz

V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že dovoz alebo vývoz sa uskutočňuje v súlade
s platnými predpismi a údaje uvedené v jednotnom colnom doklade a v doplnkovom jednotnom colnom doklade
sú správne a pripojené doklady sú pravé.

Správnosť údajov a pravosť dokladov sa potvrdzuje uvedením mena, priezviska a podpisom oprávnenej osoby
a vyznačením miesta a dátumu potvrdenia jednotného colného dokladu.
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Ak je deklarant alebo jeho nepriamy zástupca právnická osoba, oprávnená osoba pri svojom podpise uvedie aj
svoje meno, priezvisko a postavenie vo firme, ktoré má vo vzťahu k deklarantovi alebo jeho zástupcovi.

V prípade priameho zastúpenia pri podpise oprávnenej osoby sa uvádza jej meno, priezvisko, obchodný názov
a postavenie vo firme.

Osoba, ktorá colné vyhlásenie podáva, súčasne kódom uvádza, či je colné vyhlásenie urobené vlastným menom
vo svoj prospech (kód VM/VP) alebo vlastným menom v prospech inej osoby (kód VM/IP), alebo menom inej osoby
v prospech inej osoby (kód IO/IP), pričom ak sa použije aj pečiatka, jej odtlačok sa umiestni tak, aby údaje ostali
čitateľné.

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek 55 Prekládky (pri tranzite)

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

V tomto odseku dopravca uvádza zmenu dopravného prostriedku v prípade prekládky tovaru v priebehu tranzitu.
Táto skutočnosť sa oznámi najbližšiemu colnému úradu pred zamýšľanou prekládkou, v prípade krajnej núdze
ihneď po vykonanej prekládke.

Odsek 56 Iné udalosti počas prepravy (pri tranzite)

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

V tomto odseku uvádza dopravca všetky ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na nedodržanie podmienok
tranzitu. Napríklad pri výmene ťahača ťažnej súpravy, ak sa neuskutočňuje prekládka tovaru, uvádza sa v odseku
evidenčné číslo (ŠPZ) a štátna príslušnosť nového ťahača.

Odsek A Colný úrad určenia (pri dovoze)

     Colný úrad odoslania/vývozu (pri vývoze a tranzite)

Dovoz, vývoz

V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza evidenčné číslo, pod ktorým vedie doklad vo svojej evidencii.
V pravom dolnom rohu uvádza dátum prijatia tohto dokladu. Dátum prijatia sa nemusí uvádzať pri vývoze
v prípadoch, keď je totožný s dátumom rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu (odsek D).

Tranzit

Nevypĺňa sa.

Odsek B Účtovné údaje (pri dovoze a vývoze)

Dovoz, vývoz

V pravom hornom rohu tohto odseku colný úrad uvádza číslo variabilného symbolu, ktorý je platiteľ povinný
uvádzať v príkaze na platbu alebo v správe pre príjemcu na poštovej poukážke.

Ďalej do tohto odseku colný úrad uvádza svoje bankové spojenie a číslo účtu (druhý riadok).

V ľavom dolnom rohu odseku colný úrad uvádza celkovú výšku colného dlhu vymeraného na tovar uvedený
v jednotnom colnom doklade a doplnkovom jednotnom colnom doklade.

Uvedené údaje colný úrad uvádza iba v prípade, ak jednotný colný doklad slúži ako výmer colného dlhu.

Ďalej do tohto odseku colný úrad uvádza podľa potreby svoje poznámky.
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Tranzit

Odsek je určený na informácie a poznámky colného úradu súvisiace s tranzitom.

Odsek C Colný úrad odoslania

Dovoz, vývoz

V tomto odseku colný úrad potvrdzuje prechod tovaru cez štátnu hranicu. Pri vývoze sa údaje o mieste a dátume
prechodu tovaru vyjadrujú aj priamo v odtlačku pečiatky colného úradu. Pri dovoze sa tieto údaje uvádzajú len
v jednotnom colnom doklade a uvádza ich colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do režimu podľa údajov
z iných dokladov.

Tranzit

V tomto odseku colný úrad odoslania uvádza evidenčné číslo, pod ktorým je jednotný colný doklad uvedený
v jeho evidencii, dátum zápisu, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Odsek D Kontrola colným úradom odoslania (pri vývoze a tranzite)

Dovoz

Nevypĺňa sa.

Vývoz

V tomto odseku colný úrad uvádza čísla a počet priložených colných uzáver, posledný deň lehoty výstupu tovaru
do zahraničia pri režime vývozu alebo posledný deň lehoty spätného dovozu tovaru pri režime pasívneho
zušľachťovacieho styku, dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu, prípadne údaje o povolení
zaobchádzať s tovarom pred jeho prepustením.

Uvedené skutočnosti colný úrad potvrdzuje odtlačkom pečiatky.

Tranzit

V tomto odseku colný úrad odoslania uvádza počet a čísla priložených uzáver, lehotu určenú na dodanie tovaru
colnému úradu určenia, svoje meno, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Odsek E Kontrola colným úradom určenia (pri dovoze)

     Kontrola colným úradom odoslania/vývozu (pri vývoze a tranzite)

Dovoz, vývoz, tranzit

Colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do navrhnutého režimu, uvedie v tomto odseku na zadnej strane
listu č. 1 alebo 6 jednotného colného dokladu rozsah vykonanej colnej kontroly a prípadné ďalšie skutočnosti o priebehu
colného konania. Pri nedostatku miesta na tieto zápisy možno v nich pokračovať v prílohe listu č. 1 alebo 6.

Odsek F Potvrdenie príslušných úradov (pri tranzite)

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

Do tohto odseku colný úrad uvádza údaje o priložení nových uzáver v priebehu tranzitnej operácie.

Odsek G Potvrdenie príslušných úradov (pri tranzite)

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.
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Tranzit

Tento odsek je určený na potvrdenie skutočností uvedených dopravcom v odseku 56 orgánmi verejnej správy,
alebo ho použije colný úrad, ak v odseku F nie je dostatok miesta na uvedenie nových priložených colných uzáver.

Odsek I Kontrola colným úradom určenia (spoločný tranzit) (pri tranzite)

Dovoz, vývoz

Nevypĺňa sa.

Tranzit

V tomto odseku uvedie colný úrad určenia dátum dodania tovaru, výsledok kontroly, evidenčné číslo, pod ktorým
je jednotný colný doklad uvedený v jeho evidencii, dátum odoslania spätného listu colnému úradu odoslania alebo
iné potrebné poznámky, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Odsek J Kontrola colným úradom určenia (pri dovoze)

Dovoz

V tomto odseku colný úrad uvádza dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu. Ak je to potrebné,
uvádza do tohto odseku colný úrad posledný deň lehoty určenej rozhodnutím o prepustení tovaru, údaje o povolení
zaobchádzať s tovarom pred jeho prepustením, prípadne iné údaje týkajúce sa rozhodnutia. Uvedené skutočnosti
colný úrad potvrdzuje odtlačkom pečiatky.

Vývoz, tranzit

Nevypĺňa sa.
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II. ZOZNAM KÓDOV KRAJÍN

AF Afganistan

AL Albánsko

DZ Alžírsko

AS Americká Samoa

AD Andorra

AO Angola

AI Anguilla

AQ Antarktída

AG Antigua a Barbuda

AR Argentína

AM Arménsko

AW Aruba

AU Austrália

AZ Azerbajdžan

BS Bahamy

BH Bahrajn

BD Bangladéš

BB Barbados

BE Belgicko

BZ Belize

BJ Benin

BM Bermudy

BT Bhután

BY Bielorusko

BO Bolívia

BA Bosna a Hercegovina

BW Botswana

BV Bouvetov ostrov

BR Brazília

IO Britské indickooceánske teritórium

VG Britské Panenské ostrovy

BN Brunej Darussalam

BG Bulharsko

BF Burkina Faso

BI Burundi

CK Cookove ostrovy

CY Cyprus

TD Čad

CZ Česká republika

CN Čína

DK Dánsko

DM Dominika

DO Dominikánska republika

DJ Džibutsko

EG Egypt
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EC Ekvádor

ER Eritrea

EE Estónsko

ET Etiópia

FO Faerské ostrovy

FK Falklandy-Malvíny

FJ Fidži

PH Filipíny

FI Fínsko

GF Francúzska Guyana

PF Francúzska Polynézia

TF Francúzske južné územia

FR Francúzsko

GA Gabon

GM Gambia

GH Ghana

GI Gibraltár

GR Grécko

GD Grenada

GL Grónsko

GE Gruzínsko

GP Guadeloupe

GU Guam

GT Guatemala

GN Guinea

GW Guinea-Bissau

GY Guyana

HT Haiti

HM Heardov ostrov

AN Holandské Antily

NL Holandsko

HN Honduras

HK Hongkong

CL Chile

HR Chorvátsko

IN India

ID Indonézia

IQ Irak

IR Irán

IE Írsko

IS Island

IL Izrael

JM Jamajka

JP Japonsko

YE Jemen

JO Jordánsko

YU Juhoslávia

ZA Južná Afrika

GS Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
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KR Južná Kórea

KY Kajmanie ostrovy

KH Kambodža

CM Kamerun

CA Kanada

CV Kapverdy

QA Katar

KZ Kazachstan

KE Keňa

KG Kirgizsko

KI Kiribati

CC Kokosové ostrovy

CO Kolumbia

KM Komory

CG Kongo

CR Kostarika

CU Kuba

KW Kuvajt

LA Laos

LS Lesotho

LB Libanon

LR Libéria

LY Líbya

LI Lichtenštajnsko

LT Litva

LV Lotyšsko

LU Luxembursko

MO Macao

MK Macedónsko

MG Madagaskar

HU Maďarsko

MY Malajzia

MW Malawi

MV Maledivy

ML Mali

MT Malta

MA Maroko

MH Marshallove ostrovy

MQ Martinique

MU Maurícius

MR Mauritánia

YT Mayotte

UM Menšie odľahlé ostrovy USA

FX Metropolitné Francúzsko

MX Mexiko

FM Mikronézia

MD Moldavsko

MC Monako

MN Mongolsko
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MS Montserrat

MZ Mozambik

MM Myanmar

NA Namíbia

NR Nauru

DE Nemecko

NP Nepál

NE Niger

NG Nigéria

NI Nikaragua

NU Niue

NO Nórsko

NC Nová Kaledónia

NZ Nový Zéland

OM Omán

NF Ostrov Norfolk

WF Ostrovy Wallis a Futuna

PK Pakistan

PW Palau

PA Panama

VI Panenské ostrovy (USA)

PG Papua-Nová Guinea

PY Paraguaj

PE Peru

PN Pitcairn

CI Pobrežie Slonoviny

PL Poľsko

PR Portoriko

PT Portugalsko

AT Rakúsko

RE Réunion

GQ Rovníková Guinea

RO Rumunsko

RU Rusko

RW Rwanda

PM Saint Pierre a Miquelon

SV Salvádor

WS Samoa

SM San Marino

SA Saudská Arábia

SN Senegal

KP Severná Kórea

MP Severné Mariány

SC Seychely

SL Sierra Leone

SG Singapur

SK Slovensko

SI Slovinsko

SO Somálsko
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AE Spojené arabské emiráty

GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

US Spojené štáty americké

LK Srí Lanka

CF Stredoafrická republika

SD Sudán

SR Surinam

SJ Svalbard a Jan Mayen

SH Svätá Helena

LC Svätá Lucia

KN Svätý Krištof a Nevis

ST Svätý Tomáš a Princov ostrov

VC Svätý Vincent a Grenadiny

SZ Svazijsko

SY Sýria

SB Šalamúnove ostrovy

ES Španielsko

CH Švajčiarsko

SE Švédsko

TJ Tadžikistan

TW Taiwan

IT Taliansko

TZ Tanzánia

TH Thajsko

TG Togo

TK Tokelau

TO Tonga

TT Trinidad a Tobago

TN Tunisko

TR Turecko

TM Turkménsko

TC Turks a Caicos

TV Tuvalu

UG Uganda

UA Ukrajina

UY Uruguaj

UZ Uzbekistan

VU Vanuatu

VA Vatikán

VE Venezuela

CX Vianočný ostrov

VN Vietnam

TP Východný Timor

ZR Zair

ZM Zambia

EH Západná Sahara

ZW Zimbabwe

UN Nešpecifikované oblasti
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III. ZOZNAM KÓDOV MIEN

ADP andorrská peseta

AED dirham SAE

AFA afghán

ALL albánsky lek

AMD arménsky dram

ANG antilský gulden

AON nová kvanza

ARS argentínske peso

ATS rakúsky šiling

AUD austrálsky dolár

AWG arubský gulden

AZM azerbajdžanský manat

BBD barbadoský dolar

BDT taka

BEF belgický frank

BGL bulharský lev

BHD bahrajnský dinár

BIF burundský frank

BMD bermudský dolár

BND brunejský dolár

BOB boliviano

BRL brazílsky real

BSD bahamský dolár

BTN ngultrum

BWP pula

BYB bieloruský rubeľ

BZD belizský dolár

CAD kanadský dolár

CLF unidades de Formento (FC)

CLP chilské peso

CNY čínsky yuan

COP kolumbijské peso

CRC kostarický colón

CUP kubánske peso

CVE kapverdské escudo

CYP cyperská libra

CZK česká koruna

DEM nemecká marka

DJF džibutský frank

DKK dánska koruna

DOP dominikánske peso

DZD alžírsky dinár

ECS sucre

EEK estónska koruna

EGP egyptská libra
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ESP španielska peseta

ETB etiópsky birr

FIM fínska marka

FJD fidžijský dolár

FKP falklandská libra

FRF francúzsky frank

GBP anglická libra

GEL gruzínsky lari

GHC cedi

GIP gibraltárska libra

GMD dalasi

GNF guinejský frank

GRD drachma

GTQ quetzal

GWP guinejsko-bissauské peso

GYD guyanský dolár

HKD hongkongský dolár

HNL lempira

HRK kuna

HTG gourde

HUF forint

CHF švajčiarsky frank

IDR indonézska rupiah

IEP írska libra

ILS šekel

INR indická rupia

IQD iracký dinár

IRR iránsky rial

ISK islandská koruna

ITL talianska líra

JMD jamajský dolár

JOD jordánsky dinár

JPY japonský yen

KES kenský šiling

KGS som

KHR riel

KMF komorský frank

KPW severokórejský won

KRW juhokórejský won

KWD kuvajtský dinár

KYD dolár Kajmaních ostrovov

KZT kazachstanský tenge

LAK kip

LBP libanonská libra

LKR srílanská rupia

LRD libérijský dolár

LSL loti

LTL litovský litas

LUF luxemburský frank
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LVL lotyšský lats

LYD líbyjský dinár

MAD marocký dirham

MDL moldavský lei

MGF madagaskarský frank

MKD macedónsky denár

MMK kyat

MNT mongolský tugrik

MOP pataca

MRO ukija

MTL maltská líra

MUR maurícijská rupia

MVR maledivská rupia

MWK malawijská kwacha

MXN mexické peso

MYR malajzijský ringgit

MZM metical

NAD namíbijský dolár

NGN naira

NIO córdoba

NLG holandský gulden

NOK nórska koruna

NPR nepálska rupia

NZD novozélandský dolár

OMR ománsky rial

PAB balboa

PEN nový sol

PGK kina

PHP filipínske peso

PKR pakistanská rupia

PLZ poľský zlotý

PTE portugalské escudo

PYG guarani

QAR katarský rial

ROL rumunský lei

RUR ruský rubeľ

RWF rwandský frank

SAR saudský rial

SBD dolár Šalamúnových ostrovov

SCR seychelská rupia

SDD sudánsky dinár

SEK švédska koruna

SGD singapurský dolár

SHP libra Ostrova sv. Heleny

SIT tolar

SKK slovenská koruna

SLL leone

SOS somálsky šiling

SRG surinamský gulden
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STD dobra

SVC salvádorský colón

SYP sýrska libra

SZL lilangeni

THB bath

TMM manat

TND tuniský dinár

TOP paanga

TPE timorské escudo

TRL turecká líra

TTD trinidadsko-tobažský dolár

TWD taiwanský nový dolár

TZS tanzánijský šiling

UAH ukrajinská hrivna

UGX ugandský šiling

USD americký dolár

USN americký dolár next d. (FC)

USS americký dolár same d. (FC)

UYU uruguajské peso

UZS uzbecký sum

VEB bolivar

VND dong

VUV vatu

WST tala

XAF frank BEAC/CFA

XAG striebro

XAU zlato

XBA EURCO

XBB E.M.U. 6

XBC E.U.A 9

XBD E.U.A 17

XCA clearing Afganistan

XCB clearing Bulharsko

XCD východokaribský dolár

XCE clearing Egypt

XCG clearing Guinea

XCH clearing Maďarsko

XCI clearing Irán

XCK clearing Kórea

XCL clearing Albánsko

XCM clearing Kambodža

XCN clearing Čína

XCO clearing Laos

XCP clearing Poľsko

XCR clearing Rumunsko

XCU clearingový platobný styk medzi Slovenskou republikou a Českou republikou – nový blok

XCV clearing Vietnam

XCX clearing Mongolsko

XCY clearing Juhoslávia
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XDR I.M.F. (MMF~ZPČ SDR)

XEU európsky menový štandard (ECU)

XFO zlatý frank

XFU frank UIC

XOF frank BCEAO/CFA

XPD paládium

XPF frank CFP

XPT platina

XRE rinet

XTB prevoditeľný rubeľ Bulharsko

XTC prevoditeľný rubeľ Kuba

XTH prevoditeľný rubeľ Maďarsko

XTK prevoditeľný rubeľ KĽDR

XTM prevoditeľný rubeľ Mongolsko

XTO prevoditeľný rubeľ Rumunsko

XTP prevoditeľný rubeľ Poľsko

XTR prevoditeľný rubeľ ZSSR (a všeobecná sadzba XTR)

XTV prevoditeľný rubeľ Vietnam

XXA clearing Arménsko

XXB clearing Bielorusko

XXE clearing Estónsko

XXG clearing Gruzínsko

XXI clearing Kirgizsko

XXJ clearing Azerbajdžan

XXK clearing Kazachstan

XXL clearing Litva

XXM clearing Moldavsko

XXN clearing Turkménsko

XXO clearing Lotyšsko

XXR clearing Rusko

XXT clearing Tadžikistan

XXU clearing Ukrajina

XXX transakcie bez meny

XXZ clearing Uzbekistan

YER jemenský riál

YUM nový dinár

ZAR juhoafrický rand

ZMK zamíbijská kwacha

ZRN nový zaire

ZWD zimbabwiansky dolár
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IV. ZOZNAM DOPLNKOVÝCH KÓDOV
K ČÍSELNÝM KÓDOM PODPOLOŽIEK KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY

Číselný kód Doplnkový Merná Názov tovaru
položky colné- kód jednotka
ho sadzobníka

2203 00 Pivo zo sladu
V nádobách s obsahom nepresahujúcim 10 litrov:
Vo fľašiach:

2203 00 01 10 pivo do 11,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 01 20 pivo od 11,7 % do 13,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 01 90 pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti

Ostatné:
2203 00 09 10 pivo do 11,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 09 20 pivo od 11,7 % do 13,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 09 90 pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti

V nádobách s obsahom vyšším ako 10 litrov:
2203 00 10 10 pivo do 11,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 10 20 pivo od 11,7 % do 13,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 10 90 pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti
2402 Cigary (aj s odrezanými koncami) a cigarky (cigarillos) a cigarety 

z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2402 20 10 10 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou do 70 mm vrátane
2402 20 10 90 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou nad 70 mm
2402 20 90 10 ostatné s dĺžkou do 70 mm vrátane
2402 20 90 90 ostatné s dĺžkou nad 70 mm
2403 Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný

alebo rekonštituovaný tabak;
tabakové výťažky a esencie:
V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 500 g:

2403 10 10 10 cigaretový tabak narezaný na výrobu cigariet
2403 10 10 20 ľuľkové a fajkové tabaky
2403 10 10 90 NAR tabakové vložky z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet

Ostatný:
2403 10 90 10 cigaretový tabak narezaný na výrobu cigariet
2403 10 90 20 ľuľkové a fajkové tabaky
2403 10 90 90 NAR tabakové vložky z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet
2403 91 00 10 cigaretový tabak homogenizovaný alebo rekonštituovaný
2403 91 00 90 ľuľkové a fajkové tabaky homogenizované alebo rekonštituované
2710 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, iné ako surové; 

prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 %
hmotnosti alebo viac minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových
nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov

2710 00 26 10 letecký benzín s obsahom olova do 0,013 g/liter
2710 00 26 90 letecký benzín s obsahom olova nad 0,013 g/liter
2710 00 37 10 palivo pre tryskové motory benzínového typu s obsahom olova 

do 0,013 g/liter
2710 00 37 90 palivo pre tryskové motory benzínového typu s obsahom olova 

nad 0,013 g/liter
2711 Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
2711 11 00 10 zemný plyn používaný ako pohonná látka
2711 11 00 90 ostatný
2711 12 19 10 propán používaný ako pohonná látka s čistotou najmenej 99 %
2711 12 19 90 ostatný na iné účely
2711 12 94 10 propán s čistotou prevyšujúcou 90 %, ale menšou ako 99 %, používaný

ako pohonná látka
2711 12 94 90 ostatný
2711 12 97 10 ostatný propán používaný ako pohonná látka
2711 12 97 90 ostatný

Strana 1422 Zbierka zákonov č. 167/1997 Čiastka 77

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


2711 13 91 10 bután s čistotou prevyšujúcou 90 %, ale menšou ako 95 %, používaný
ako pohonná látka

2711 13 91 90 ostatný
2711 13 97 10 ostatný bután používaný ako pohonná látka
2711 13 97 90 ostatný
2711 19 00 10 ostatné skvapalnené plyny používané ako pohonné látky
2711 19 00 90 ostatné
2711 21 00 10 zemný plyn v plynnom stave používaný ako pohonná látka
2711 21 00 90 ostatný
2711 29 00 10 ostatné plyny v plynnom stave používané ako pohonné látky
2711 29 00 90 ostatné
3824 90 95 10 zmesi rôznych uhľovodíkových palív používané na pohon spaľovacích

motorov (s výnimkou bioplynu)
3824 90 95 90 ostatné
4403 Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevnej beli, miazgy alebo

nahrubo opracované do štvorhranných tvarov:
4403 20 10 10 výrezy I. až IV. triedy zo smrekového dreva druhu „Picea abies Karst“ 

alebo dreva z jedle striebornej (Abies alba Mill.)
4403 20 10 90 ostatné
4403 20 30 10 výrezy I. až IV. triedy z borovicového dreva druhu „Pinus sylvestris L.“
4403 20 30 90 ostatné
4403 20 90 10 výrezy ostatné I. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90 ostatné
4403 91 00 10 výrezy dubové I. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90 ostatné
4403 92 00 10 výrezy I. až IV. triedy akosti – bukové
4403 92 00 90 ostatné
4403 99 10 10 výrezy I. až IV. triedy akosti – topoľové
4403 99 10 90 ostatné
4403 99 20 10 výrezy I. až IV. triedy akosti – gaštanové
4403 99 20 90 ostatné
4403 99 99 10 výrezy I. až IV. triedy akosti – ostatné
4403 99 99 90 ostatné
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V. ZOZNAM KÓDOV ÚČELU DOVOZU, VÝVOZU PRE JEDNOTLIVÉ COLNE
SCHVÁLENÉ URČENIA

Kód Vysvetlivky

10 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom je trvalé ponechanie v zahraničí

21 používa sa pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, ak nie je účelom spracova-
teľskej operácie oprava dočasne vyvážaného tovaru

22 používa sa pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, ak je účelom spracovateľskej
operácie oprava dočasne vyvážaného tovaru

23 používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom nie je trvalé ponechanie tovaru
v zahraničí a pri ktorom sa predpokladá spätný dovoz tovaru v nezmenenom stave

31 používa sa pri pridelení colne schváleného určenia spätný vývoz zahraničného tovaru

40 používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu v iných prípadoch ako vyjadrených kódom „61“

41 používa sa pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania

51 používa sa pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme

53 používa sa pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla

58 používa sa pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla

61 používa sa pri prepustení do režimu voľného obehu pôvodne slovenského tovaru, ktorý sa vracia v nezme-
nenom stave alebo po prepracovaní v režime pasívneho zušľachťovacieho styku späť do tuzemska

71 používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade

72 používa sa pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade

76 používa sa pri pridelení colne schváleného určenia umiestnenie slovenského tovaru do slobodného colného
pásma alebo slobodného colného skladu

78 používa sa pri pridelení colne schváleného určenia umiestnenia zahraničného tovaru do slobodného colného
pásma alebo slobodného colného skladu

91 používa sa pri prepustení tovaru do režimu prepracovania pod colným dohľadom

93 používa sa pri pridelení colne schváleného určenia zničenia tovaru alebo prenechania tovaru v prospech
štátu

96 používa sa pri prepustení slovenského tovaru do režimu vývozu s umiestnením do predajne typu DUTY/TAX
FREE

99 používa sa na vymeranie dovozného cla a iných platieb vyberaných colným úradom za obdobie, keď bol
tovar v režime dočasného použitia
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VI. ZOZNAM KÓDOV NA PRIZNANIE COLNÝCH VÝHOD

09 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre obchodný majetok
dovážaný pri premiestnení činnosti podniku zo zahraničia do tuzemska

12 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre tovar na vzdelávacie,
výchovné, vedecké alebo kultúrne účely16)

13 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre laboratórne zvieratá
a biologické alebo chemické látky určené na vzdelávanie a vedecký výskum16)

14 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre liečebné látky
ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a tkanív16)

15 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre nástroje a prístroje
na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu16)

16 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre referenčné látky na
kontrolu kvality liečivých výrobkov16)

18 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre tovar na charitatívne
účely16)

19 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre tovar dovážaný
v prospech postihnutých osôb16)

33 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre tovar dovážaný na
účely obchodnej činnosti, a to výrobky používané alebo spotrebované počas výstavy alebo podobného
podujatia16)

34 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre tovar dovážaný na
účely obchodnej činnosti, a to na skúšky, analýzy alebo pokusy16)

53 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do voľného obehu pre náboženské
predmety16)

61 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre tovar
na vystavenie, predvedenie alebo používanie na výstavách a podobných podujatiach16)

62 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre
zariadenie na výkon povolania16)

63 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre tovar
dovážaný v rámci obchodnej operácie16)

64 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre tovar
dovážaný v rámci výrobnej operácie16)

65 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre tovar
na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely16)

69 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre tovar
na humanitárne účely16)

71 – vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia pre zvieratá16)

97 – vyjadruje nárok na oslobodenie účelovo dovážaného tovaru od dovozného cla podľa platných podmienok17)

98 – vyjadruje nárok na oslobodenie nepeňažného vkladu od dovozného cla18)

99 – iné (napríklad vyjadruje požiadavku na colnú výhodu na písomnú žiadosť deklaranta v iných prípadoch, ako
je vyššie uvedené)

16) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky č. 122/1995
Z. z.

17) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z. o oslobodení tovaru dovážaného na dobudovanie Ústavu
kardiovaskulárnych chorôb Bratislava-Kramáre od dovozného cla.

18) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla.
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VII. ZOZNAM KÓDOV NA PRIZNANIE DAŇOVÝCH VÝHOD

A – vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane19)

B – vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty

C – vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky20) a nárok na oslobodenie od spotrebnej dane

D – vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty21)

E – vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky a nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

F – vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky

G – vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky a nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane
z pridanej hodnoty

19) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 179/1994 Z. z.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 180/1994 Z. z.
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.

20) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke.
21) § 48 ods. 4 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
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VIII. ZOZNAM KÓDOV DODACÍCH PODMIENOK

Kód Doložka „INCOTERMS“ – miesto určenia

EXW Zo závodu (Ex Works) – dohodnuté miesto

FCA Vyplatené dopravcovi (Free Carrier) – dohodnuté miesto

FAS Vyplatené k boku lode (Free Alongside Ship) – dohodnutý prístav

FOB Vyplatené na palubu (Free On Board) – dohodnutý prístav nalodenia

CFR Náklady a prepravné (Cost And Freight) – dohodnutý prístav určenia

CIF Náklady, poistenie a prepravné (Cost, Insurance And Freight) – dohodnutý prístav určenia

CPT Preprava platená do (Carriage Paid To) – dohodnuté miesto určenia

CIP Preprava a poistenie platené do (Carriage And Insurance Paid To) – dohodnuté miesto určenia

DAF S dodaním na hranicu (Delivered At Frontier) – dohodnuté miesto

DES S dodaním z lode (Delivered Ex Ship) – dohodnutý prístav určenia

DEQ S dodaním z nábrežia, clo platené (Delivered Ex Quay) – dohodnutý prístav určenia

DDU S dodaním clo neplatené (Delivered Duty Unpaid) – dohodnuté miesto určenia

DDP S dodaním clo platené (Delivered Duty Paid) – dohodnuté miesto určenia

XXX Iná dodacia podmienka – dohodnuté podmienky
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Colné vyhlásenie pri tovare neobchodného charakteru – dovoz/vývoz*

Slovenská republika

Deklarant Číslo

           meno a priezvisko, bydlisko (obchodné meno, adresa)               

             rodné číslo, číslo cestovného dokladu (IČO, DIČ)                 

Colný úrad
Dátum prijatia colného vyhlásenia

Pečiatka, podpis a funkcia

Zástupca Finančné a bankové spojenie deklaranta

           meno a priezvisko, bydlisko (obchodné meno, adresa)               

             rodné číslo, číslo cestovného dokladu (IČO, DIČ)                 

Tovar (celkový počet položiek v zozname tovaru) Colný režim Štát pôvodu tovaru

Účel dovozu/vývozu* Vymeranie cla podľa sadzieb colného sadzobníka
namiesto uplatnenia jednotnej colnej sadzby
                                       ÁNO/NIE*

Oslobodenie od cla, daní a iných platieb Odklad platenia sumy cla

Výpočet colného dlhu Colný úrad

Položka
zoznamu

Druh
platby

Základ na vymeranie 
platby

Sadzba Suma Spôsob platby

Dátum prepustenia tovaru

Pečiatka, podpis a funkcia

Spolu

Pripojené a predložené doklady Miesto a dátum podania
colného vyhlásenia

Meno a podpis
deklaranta/zástupcu*

* Nehodiace sa prečiarknite.

Hrubo orámované časti vyplní colný úrad.

Príloha č. 3 
k vyhláške č. 167/1997 Z. z.
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 167/1997 Z. z.
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