
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Základnými colnými predpismi Európskeho Spoločenstva sú nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (ďalej len „Colný kódex“), nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (ďalej len „nariadenie 
č. 2454/93“) a nariadenie Rady (EHS) č. 918/83o systéme Spoločenstva pre oslobodenie od cla (ďalej len 
„nariadenie č. 918/83“). 

Národnou legislatívou sú upravené oblasti, ktoré nie sú stanovené Colným kódexom a nariadením č. 2454/93, 
alebo ktoré je možné upraviť národnou legislatívou. V Slovenskej republike sú tieto oblasti upravené zákonom č. 
199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Colný zákon“) a vyhláškou 
Ministerstva financií SR č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška č. 227/2004 Z. z.“). 

Hore uvedené právne normy upravujú i formu a obsah písomných colných vyhlásení. Spôsob vypĺňania 
predpísaného formulára pre písomné colné vyhlásenie – Jednotný colný doklad (ďalej len „JCD“) a Jednotný colný 
doklad doplnkový (ďalej len „JCDd“) – a manipulácia s jednotlivými výtlačkami týchto dokladov sú upravené 

článkami 62 až 75 Colného kódexu, 

článkami 192 až 221 nariadenia č. 2454/93, 

prílohami č. 37 a 38 nariadenia č. 2454/93, 

§ 32 Colného zákona, a 

prílohami č. 2 a 3 vyhlášky č. 227/2004 Z. z, 

§ 9 ods. 22 zákona č. 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších zmien 
a doplnkov, 

§ 10 ods. 26 zákona č. 105/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 
Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., 

Tento návod je zhrnutím ustanovení hore uvedených právnych noriem a má uľahčiť orientáciu 
v týchto normách a tým zjednodušiť prácu pri vypĺňaní a kontrole písomných colných vyhlásení pri 
colnom konaní. 

Tlačivá JCD a JCDd 

Vzory tlačív JCD a JCDd sú uvedené v prílohách č. 31 až 34 nariadenia č. 2454/93. 

Tlačivá pôvodné (označené v záhlaví „Slovenská republika“), platné pred vstupom SR do EÚ, je možné používať 
najdlhšie do 31. decembra 2005. 

Tlačivá JCD a JCDd sa skladajú z výtlačkov potrebných pre splnenie formalít týkajúcich sa jedného alebo 
viacerých colných režimov( napr. vývoz, tranzit, voľný obeh), vybraných zo sady výtlačkov 

– výtlačok č. 1, ktorý si ponechajú orgány členského štátu, v ktorom sú splnené formality pre vývoz alebo tranzit 
Spoločenstva,  

– výtlačok č. 2, ktorý sa používa pre štatistické účely členského štátu vývozu.  

– výtlačok č. 3, ktorý sa vracia vývozcovi po potvrdení colným úradom výstupu,  

– výtlačok č. 4, ktorý si ponechá colný úrad určenia po ukončení tranzitu Spoločenstva alebo ako doklad T2L 
preukazujúci status tovaru Spoločenstva,  

– výtlačok č. 5, je spätný list pre tranzit Spoločenstva,  

– výtlačok č. 6, ktorý si ponechá colný úrad členského štátu, v ktorom sú splnené formality pri dovoze,  
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– výtlačok č. 7, sa používa pre štatistické účely členského štátu, v ktorom sú splnené formality pri dovoze, 

– výtlačok č. 8, ktorý sa vracia deklarantovi po potvrdení colným úradom  

Sú  teda možné rôzne kombinácie, napríklad  

– vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz: výtlačky č. 1, 2 a 3,  

– tranzit Spoločenstva: výtlačky č. 1, 4 a 5,  

– ostatné colné režimy pri dovoze: výtlačky č. 6, 7 a 8.  

Pokiaľ sada obsahuje jeden alebo viac výtlačkov, ktoré môžu byť použité, vyplňujú sa tlačivá buď strojopisom, 
alebo mechanografickým či podobným postupom. Aby bolo vypĺňanie strojopisom uľahčené, malo by tlačivo byť 
vložené do písacieho stroja tak, aby bolo prvé písmeno údajov, ktoré majú byť uvedené v odseku 2, umiestnené v 
malom  okne v hornom ľavom rohu. 

Podanie písomného colného vyhlásenia, podpísaného deklarantom alebo jeho zástupcom, colnému úradu sa 
považuje za prejav vôle, ktorým zúčastnená osoba navrhuje daný tovar do colného režimu, a bez dotknutia 
trestnoprávnych predpisov, preberá tým zodpovednosť, v súlade s platnými predpismi dotknutých členských štátov, 
za  

– správnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení,  

– pravosť priložených dokladov  

– dodržanie všetkých povinností vyplývajúcich z prepustenia daného tovaru do colného režimu.  

Podpisom sa hlavný zodpovedný, alebo jeho prípadný oprávnený zástupca, zaručuje za všetky náležitosti tranzitu 
Spoločenstva podľa ustanovení o tranzitnom režime Spoločenstva stanovených v Colnom kódexe, nariadení č. 
2454/93 a Colnom zákone.  

Odseky v JCD a JCDd, ktoré nemajú byť vyplnené, musia zostať prázdne.  

JCD a JCDd sú zároveň dokladom, ktorým deklarant vykazuje štatistické údaje o dovozoch alebo vývozoch 
tovaru v styku so zahraničím, v určených prípadoch sa toto písomné colné vyhlásenie stáva tiež daňovým dokladom.  

Na JCD možno deklarovať iba jednu podpoložku tovaru colného sadzobníka. Ak obsahuje zásielka viac 
podpoložiek tovaru, je možné použiť JCDd. Na jednom JCDd je možné deklarovať ďalšie tri podpoložky tovaru 
colného sadzobníka. Pri nevyužití všetkých troch podpoložiek na JCDd sa voľné miesto prečiarkne. JCDd nie je 
možné použiť bez JCD, jedno JCD môže obsahovať najviac 999 položiek tovaru.  

JCD a JCDd tvoria neoddeliteľný doklad s rovnakým účelom, a obehom jednotlivých listov. Rovnako označené 
odseky v JCD i JCDd sa vypĺňajú podľa rovnakých pravidiel a zásad.  

Fotokópie alebo doplnkové vyhotovenia JCD a JCDd podľa ustanovení článku 214 nariadenia 2454/93 sa 
vyhotovujú  

a) pri colnom režime vývoz, pasívny zušľachťovací styk a colne schválenom určení spätný vývoz na výtlačku č. 3 
JCD alebo JCDd,  

b) pri colnom režime voľný obeh, uskladňovanie v colnom sklade, aktívny zušľachťovací styk, prepracovanie pod 
colným dohľadom a dočasné použitie na výtlačku č. 8 tlačiva JCD alebo JCDd a  

c) pri colnom režime tranzit na výtlačku č. 1 tlačiva JCD alebo JCDd, ak nie je použitý Ložný list.  

Ak je použitá sada výtlačkov JCD alebo JCDd, ktorá pozostáva z dielov 1/6, 2/7, a 3/8 musí byť krížikom 
prečiarknuté to označenie výtlačku, ktoré je neplatné. Napr. pri colnom režime vývoz bude prečiarknuté č. 6 
a priepisom č. 7 a 8. 
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Spôsob uvádzania údajov do tlačív JCD a JCDd 

JCD i JCDd je možné vyplniť tlačiarňou počítača, písacím strojom alebo inými technickými prostriedkami a tiež 
ručne.  

Údaje je možné uvádzať do JCD a JCDd len modrou alebo čiernou farbou a vždy musia byť čitateľné a zreteľné.  

Všetky údaje uvádzané do JCD a JCDd musia byť vždy umiestnené v tých odsekoch, v ktorých majú byť 
uvedené, nesmú presahovať rámček odseku. Údaje nesmú byť mazané ani prepisované. 

Deklarant vypĺňa v JCD a JCDd len odseky označené číslami; odseky označené veľkými písmenami vypĺňa colný 
úrad s výnimkou zvlášť uvedených prípadov.  

Prípadné opravy údajov pred prijatím colného vyhlásenia colným úradom sa vykonávajú prečiarknutím chybného 
údaju tak, aby pôvodný údaj zostal čitateľný, a uvedením nového údaju do rovnakého odseku vedľa, nad alebo pod 
pôvodný údaj takým spôsobom, aby bolo zrejmé, že nahrádza prečiarknutý údaj. Všetky takto vykonané zmeny musí 
overiť svojim podpisom osoba, ktorá ich vykonala. Ak nie je možné opravu chybne uvedeného údaju vykonať alebo 
by oprava bola na úkor čitateľnosti a prehľadnosti, je nutné predložiť nové, správne vyplnené tlačivo. Za deň prijatia 
colného vyhlásenia sa považuje deň prijatia pôvodného colného vyhlásenia. 

Ak je nutné pri jednej zásielke tovaru vyjadriť do niektorého odseku JCD viac údajov, ako pre koľko je určený, je 
nutné údaje uviesť na prílohe k JCD alebo JCDd. Sú to najmä údaje z odsekov 2, 8, 14, 18, 20, 21, 22, 31, 37 (pravá 
časť), 49, 50, 52 a 53. Prílohy obsahujúce doplňujúce údaje musia byť zreteľne označené, musia obsahovať odkaz 
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ku ktorému odseku a ktorej položke JCD alebo JCDd sa vzťahujú. Pri položke tovaru ku ktorej sa prílohy vzťahujú 
musia byť prílohy uvedené v odseku 44 ako priložené doklady. 

A.  Colné formality pri vývoze (alebo odoslaní), spätnom vývoze, pasívnom zušľachťovacom styku alebo 
tranzite a/alebo preukazovaní statusu tovar Spoločenstva  

Odsek 1 Deklarácia 
1  D E K L A R Á C I A 

                       

                        

Vypĺňa sa.  

Prvý pododsek 

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit a preukazovania statusu tovar Spoločenstva. Používajú sa nasledovné 
znaky (a2)1: 

EX 

• pri obchode s krajinami a územiami mimo colného územia Spoločenstva, okrem krajín EZVO2, 

• na prepustenie tovaru do režimu vývoz a pasívny zušľachťovací styk, 

• na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia tovaru spätný vývoz z  režimov aktívny 
zušľachťovací styk, dočasné použitie,  prepracovanie pod colným dohľadom a colné uskladňovanie, 

• na odoslanie tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva v rámci obchodu medzi členskými štátmi. 

EU 

• v rámci obchodu s krajinami EZVO, 

• na prepustenie tovaru do režimu vývoz a pasívny zušľachťovací styk, 

• na pridelenie colne schváleného určenia spätný vývoz z  režimov aktívny zušľachťovací styk, dočasné 
použitie,  prepracovanie pod colným dohľadom a colné uskladňovanie. 

CO 

• pri tovare Spoločenstva, na ktorý sa v prechodnom období po pristúpení nových členských štátov vzťahujú 
osobitné opatrenia, 

• pri umiestnení predfinancovaného tovaru na vývoz v colnom sklade alebo slobodnom pásme, 

• pri tovare Spoločenstva v rámci obchodu medzi časťami colného územia Spoločenstva, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia smernice 77/388/EHS a časťami spomínaného územia, na ktoré sa tieto 
ustanovenia nevzťahujú alebo v rámci obchodu medzi časťami spomínaného územia, kde tieto 
ustanovenia neplatia. 

                                                        
1 Použité skratky napr. „a2“ alebo „an..8“ v zátvorkách vyjadrujú charakter použitého kódu a počet znakov kódu. Písmeno 
„a“ vyjadruje, že ide o alfabetický kód, písmeno „n“ vyjadruje, že ide o numerický kód a kombinácia „an“ vyjadruje, že v kóde 
môžu byť použité alfabetické aj numerické znaky. Číselný údaj v skratke vyjadruje počet znakov v kóde, ak číslici predchádzajú 
bodky, znamená to, že kód môže obsahovať maximálne počet znakov vyjadrený číslicou no môže byť i menší. 
2  Pod označením EZVO sa v prílohe 38 vykonávacieho nariadenia rozumejú členské štáty EZVO, partnerské štáty Dohovoru 
o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri doprave tovaru, okrem štátov Spoločenstva. Členskými 
štátmi EZVO sú Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko.  
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V prípade použitia doplnkových tlačív JCD uvádzajú sa na týchto znaky 

EX/c, 

EU/c, 

CO/c. 

Druhý pododsek 

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit a preukazovania statusu tovar Spoločenstva. Používajú sa nasledovné kódy: 

A - pre štandardné colné vyhlásenie (štandardné colné konanie podľa článku 62 Colného kódexu), 

B - pre neúplné colné vyhlásenie (zjednodušený postup podľa článku 76 ods.1 písm. a) Colného kódexu), 

C - pre zjednodušené vyhlásenie (zjednodušený postup podľa článku 76 ods. 1 písm. b) Colného kódexu), 

D - pri predložení štandardného colného vyhlásenia (ako sa uvádza pod kódom A) ešte skôr ako deklarant môže 
predložiť tovar, 

E - pri predložení neúplného colného vyhlásenia (ako sa uvádza pod kódom B) ešte skôr, ako  deklarant môže 
predložiť tovar, 

F - pri predložení neúplného colného vyhlásenia (ako sa uvádza pod kódom C) ešte skôr, ako deklarant môže 
predložiť tovar, 

X - pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného postupu, ak predchádzajúci kód bol „B“, 

Y - pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného postupu, ak predchádzajúci kód bol „C“, 

Z - pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného postupu podľa článku 76 ods. 1 písm. c) Colného 
kódexu (miestne colné konanie - zápis tovaru do evidencie). 

Kódy D, E a F možno používať len v rámci konania, ktoré sa ustanovuje v článku 201 ods. 2 vykonávacieho 
nariadenia, kde colné orgány povoľujú predkladať vyhlásenie ešte skôr, ako deklarant môže predložiť tovar. 

Tretí pododsek 

Vypĺňa sa len pri režime tranzit a preukazovaní statusu tovar Spoločenstva. Používajú sa tieto kódy  

T1- tovar, ktorého preprava sa uskutočňuje v rámci režimu vonkajší tranzit Spoločenstva, 
T2- tovar, ktorého preprava sa uskutočňuje v rámci režimu vnútorný tranzit Spoločenstva v súlade s článkom 

163 alebo 165 Colného kódexu, ak sa neuplatňuje článok 340c ods. 2 vykonávacieho nariadenia, 
T2F- tovar, ktorého pohyb sa uskutočňuje v rámci režimu vnútorný tranzit Spoločenstva, v súlade s článkom 

340c ods. 1 vykonávacieho nariadenia, 
T2SM- Tovar prepustený do režimu vnútorný tranzit Spoločenstva podľa článku 2 rozhodnutia 4/92 Výboru pre 

spoluprácu EHS-San Marino z 22. decembra 1992. 
T- zmiešané zásielky, na ktoré sa vzťahuje článok 351 vykonávacieho nariadenia a v takom prípade priestor 

za "T" musí byť prečiarknutý. 
T2L- tlačivo, ktorým sa potvrdzuje, že tovar má  status tovar Spoločenstva. 
T2LF- tlačivo, ktorým sa potvrdzuje, že tovar, ktorý sa odosiela na územie Spoločenstva alebo do niektorej jeho 

časti, alebo sa z nej odosiela, má status tovar Spoločenstva v prípade, že sa neuplatňujú ustanovenia 
smernice 77/388/EHS 

T2LSM- Tlačivo, ktorým sa  podľa článku 2 rozhodnutia 4/92 Výboru pre spoluprácu EHS-San Marino 
z 22. decembra 1992 potvrdzuje, že tovar má status tovar Spoločenstva. 
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V prípade použitia doplnkových tlačív JCD uvádzajú sa na týchto znaky 

T1bis,  
T2bis,  
T2Fbis, 
T2SMbis, 

T2Lbis,  
T2LFbis alebo  
T2LSMbis 

Odsek 2 Odosielateľ / vývozca  
2 Odosielateľ/vývozca  
  

 

                               č                                       

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 
Vypĺňa sa. Uvádza sa tu úplné meno / názov, adresa a identifikačné číslo odosielateľa. Ako identifikačné 

číslo sa uvádza daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak odosielateľ nemá pridelené 
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo 
alebo colné registračné číslo. Uvedené identifikačné číslo môže mať maximálne 18 miest. Prvé dve miesta 
tvorí dvojmiestny alfabetický kód krajiny, v ktorej bolo identifikačné číslo pridelené, za ním nasleduje daňové 
identifikačné číslo alebo rodné číslo alebo colné registračné číslo. Napríklad „SKSK1234567890“ vyjadruje  
slovenského odosielateľa, ktorý ma pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SK1234567890. 
Identifikačné číslo odosielateľa sa neuvádza pri režime tranzit. 

Alfabetický kód krajiny tvoria alfabetické kódy krajín, ktoré sa v Spoločenstve používajú pre krajiny a 
teritóriá, vychádzajú z bežnej ISO alfa 2 (a2). Právny základ týchto kódov predstavuje nariadenie (ES) č. 
1172/95 o štatistických údajoch týkajúcich sa obchodovania s tovarom medzi Spoločenstvom a jeho členskými 
štátmi a krajinami, ktoré nie sú členmi Spoločenstva. Európska komisia pravidelne uverejňuje nariadenia, 
ktorými sa aktualizuje zoznam kódov jednotlivých krajín. 

Pri zberných zásielkach, ak je treba uviesť viac odosielateľov, sa môže uviesť poznámka „Rôzni – 00200“ 
a k písomnému colnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých vývozcov.  

Vypĺňa sa aj pri režime tranzit, IČ sa uvádza len pri subjektoch sídliacich v ES a EZVO.  

Odsek 3 Tlačivá  
3 Tlačivá     

            

 Vypĺňa sa. 

Uvádza sa číslo čiastkovej sady vo vzťahu k celkovému počtu použitých čiastkových sád tlačív 
a doplnkových tlačív. Ak napríklad existuje jedno tlačivo EX a dve tlačivá EX/c,  na tlačivo EX vpíšte 1/3, na 
prvé tlačivo EX/c 2/3 a na druhé tlačivo EX/c 3/3. 

V prípade, že colné vyhlásenie pozostáva namiesto z jednej sady s ôsmimi výtlačkami z dvoch sád 
so štyrmi výtlačkami, obe sady sa na účel určenia počtu tlačív považujú za jednu. 

Odsek 4 Ložné listy 
4 Ložné listy   

            

 Vypĺňa sa len pri režime tranzit a preukazovaní statusu tovar Spoločenstva. Číslami sa uvádza počet 
priložených ložných listov alebo opisných obchodných zoznamov.  
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Odsek 5 Položky 
5 Položky     

            

Vypĺňa sa. Číslom sa uvádza celkový počet položiek, ktoré príslušná osoba navrhuje na prepustenie vo 
všetkých použitých tlačivách alebo doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch či obchodných zoznamov). 
Počet položiek musí zodpovedať počtu vyplnených odsekov 31. 

Odsek 6 Nákladové kusy spolu  
6 Nákl. kusy spolu   

                

Vypĺňa sa s výnimkou uskladnenia predfinancovaného tovaru na vývoz v colnom sklade a preukazovania 
statusu tovar Spoločenstva. Uvádza sa tu úhrnom počet nákladových kusov za všetky deklarované tovarové 
položky. V prípade voľne loženého tovaru sa uvedie číslo 1. 

Odsek 7 Referenčné číslo  
7 Referenčné číslo               

  
                                            

  

Vypĺňa sa len v  režime tranzit pri použití automatizovaného systému NCTS. Uvádza sa špecifické 
referenčné číslo pre každé colné vyhlásenie. 

Odsek 8 Príjemca  
8 Príjemca                        č                                       

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 Vypĺňa sa s výnimkou preukazovania statusu tovar Spoločenstva a umiestnenia predfinancovaného 
tovaru na vývoz v colnom sklade. Uvádza sa tu úplné meno / názov, adresa a identifikačné číslo príjemcu 
tovaru kódom (an..18), ktorý tvorí 

a) kód krajiny (a2);  

b) kód UN/EDIFACT 3055 (an..3);  

c) identifikačný kód príjemcu (an..13).  

Kódy UN/EDIFACT 3055 sa používajú na identifikáciu úradov a organizácií, tieto kódy uverejňuje OSN 
a vyjadrujú zoznam úradov a organizácií, ktoré zodpovedajú za vypracovanie zoznamov hospodárskych 
subjektov. Ak v zozname nie je uvedený kód príslušného úradu alebo organizácie, ktorá pridelila identifikačné 
číslo, použije sa kód „ZZZ“. 

Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo príjemcu, ktoré mu bolo pridelené na daňové, colné alebo 
štatistické účely, úradmi v krajine kde má príjemca sídlo. Ak je treba uviesť viacero príjemcov, uvádza sa 
poznámka „Rôzni“ a Kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov. 

Príklad: "JP1511234567890" sa vzťahuje na japonského príjemcu (znak krajiny: JP), ktorého japonské colné 
orgány (znak štátneho orgánu 151 v zozname znakov UN/EDIFACT zložka údajov 3055) evidujú pod číslom 
1234567890. „TRZZZ2A456DG9“ sa vzťahuje na tureckého príjemcu (TR), ktorého štatistický úrad v Turecku 
(neuvedený v zozname UN/EDIFACT 3055, z toho dôvodu ZZZ) eviduje pod kódom 2A456DG9. 
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Odsek 9 Osoba zodpovedná za platobný styk 
9 Osoba zodpovedná za platobný styk   

 
 č                   

  
                                    

  
                                    

  
                                                                        

  

Nevypĺňa sa. 

Odsek 10 Prvá krajina určenia 
10 Prvá krajina urč. 

              

Nevypĺňa sa. 

Odsek 11 Krajina obchodu 
11 Kraj. obchodu 

              

Nevypĺňa sa. 

Odsek 12 Údaje o hodnote 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 13 S P P  
13 S P P   

            

Nevypĺňa sa. 

Odsek 14 Deklarant / zástupca  
14 Deklarant/zástupca         č                     

                                      

                                      

                                                                        

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit. Uvádza sa tu úplné meno / názov, adresa a identifikačné číslo 
deklaranta alebo jeho zástupcu v prípade nepriameho zastúpenia. Ak deklarant nemá pridelené identifikačné 
číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa  identifikačné číslo organizácie, alebo rodné číslo alebo colné 
registračné číslo. Uvedené identifikačné číslo môže mať maximálne 18 miest. Prvé dve miesta tvorí 
dvojmiestny alfabetický kód krajiny (a2) v ktorej bolo identifikačné číslo pridelené, za ním nasleduje daňové 
identifikačné číslo (an..16) alebo rodné číslo alebo colné registračné číslo. Napríklad „SKSK1234567890“ 
vyjadruje označenie slovenského deklaranta, ktorý ma pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty 
SK1234567890. Používa sa alfabetický kód krajiny (a2). 

Pred celým menom /názvom deklaranta alebo zástupcu sa uvádza jeden z nasledovných kódov 

1. Deklarant 

2. Zástupca v prípade priameho zastúpenia v zmysle článku 5 ods. 2 prvá odrážka Colného kódexu) 

3. Zástupca v prípade nepriameho zastúpenia v zmysle článku 5 ods. 2 druhá odrážka Colného kódexu). 

V prípade, že je colné vyhlásenie vytlačené na papierovom doklade, uvádza sa tento údaj v hranatých 
zátvorkách (napr.: [1], [2] alebo [3]) 
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V prípade, že deklarant je totožný s odosielateľom, môže sa uviesť „Odosielateľ - 00300“, ak je deklarant 
totožný s vývozcom môže sa uviesť „Vývozca – 00400“. 

Odsek 15 Krajina odoslania / vývozu 

 

 

Vypĺňa sa iba pri režime tranzit v prípade, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom strojov na 
automatizované spracovanie dát. Na účely vývozných formalít sa za "členský štát skutočného vývozu" 
považuje členský štát, z ktorého sa pôvodne tovar na účel vývozu odoslal, ak vývozca nemá svoje sídlo 
v členskom štáte vývozu. V prípade, že žiadny iný členský štát nie je zúčastnený, členským štátom vývozu 
bude členský štát, kde sa vykonávajú vývozné formality. 

Odsek 15 Kód krajiny odoslania / vývozu  
15 Kód kraj.odosl./vývozu 

 
 a          

 
 b        

Vypĺňa sa iba časť a) s výnimkou preukázania statusu tovar Spoločenstva.  

Uvádza sa alfabetický kód (a2) pre členský štát vývozu / odoslania tovaru.  

Odsek 16 Krajina pôvodu 
16 Krajina pôvodu             

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 17 Krajina určenia 
17 Krajina určenia                       

                                    

Vypĺňa sa iba pri režime tranzit v prípade, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom strojov na 
automatizované spracovanie dát. 

Odsek 17 Kód krajiny určenia 
17 Kód kraj. určenia  

 
 a          

 
 b      

  

Do odseku 17a sa uvádza posledná krajina určenia ktorá je známa v čase vývozu. Používajú sa (a2) kódy 
krajín. 

Odsek 18 Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode  
18 Evid. údaj a štát. registr. doprav. prostriedku pri odchode                     

                                                                

Vypĺňa sa pri režime vývoz, pasívny zušľachťovací styk, tranzit a colnom schválenom určení spätný vývoz 
z  režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod colným dohľadom. Nevypĺňa sa 
pri poštovej preprave alebo preprave potrubím alebo vedením. V závislosti od príslušného dopravného 
prostriedku možno uviesť údaje, ktoré sú uvedené v tabuľka č. 1. 

15 Krajina odoslania/vývozu               
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tabuľka č. 1 Evidenčné údaje dopravných prostriedkov 

Dopravný prostriedok Spôsob identifikácie 
Námorná a vnútrozemská vodná preprava Názov plavidla 
Letecká preprava Číslo a deň letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, 

uvádza sa evidenčné číslo lietadla) 
Cestná preprava Evidenčné číslo vozidla 
Železničná preprava Číslo vagóna 

Štát registrácie dopravného prostriedku v pravej časti odseku sa vypĺňa len pri režime tranzit s výnimkou 
železničnej prepravy, poštovej prepravy a prepravy potrubím alebo vedením. Používajú sa (a2) kódy krajín. 
Označenie poštová preprava zahŕňa aj prepravu zásielok zbernými, doručovateľskými a kuriérnymi  službami. 

Odsek 19 Kontajnery 
19 Kont. 

        

Vypĺňa sa s výnimkou preukazovania statusu tovar Spoločenstva. Uvádza sa tu kódom (n1) skutočnosť, či 
je počas prestupu colnej hranice  deklarovaného tovaru použitý kontajner. Prepravným kontajnerom sa 
rozumie opakovane použiteľné prepravné zariadenie o objeme minimálne 1,8 m3, skonštruované za účelom 
prepravy tovaru v ňom naloženom a ktoré sa používa za účelom zníženia počtu nákladových jednotiek počas 
prepravy. 

Používajú a tieto kódy 

0 Tovar sa neprepravuje v kontajneroch 
1 Tovar sa prepravuje v kontajneroch. 

Odsek 20 Dodacie podmienky  
20 Dodacie podmienky                            

                                                                        

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit,  preukazovania statusu tovar Spoločenstva, umiestnení 
predfinancovaného tovaru na vývoz v colnom sklade a colnom schválenom určení spätný vývoz tovaru 
z colného skladu. Tretia časť odseku sa nevypĺňa.  

Kódy (a3) a údaje, ktoré sa uvádzajú do prvých dvoch pododsekov, sú uvedené v tabuľka č. 2. 

tabuľka č. 2 Dodacie podmienky 

Prvý pododsek Význam Druhý pododsek 
Kód Incoterms Incoterms – ICC/ECE Miesto 
EXW zo závodu názov miesta 
FCA vyplatene dopravcovi názov miesta 
FAS vyplatene k boku lode názov prístavu nalodenia 
FOB vyplatene na palube názov prístavu nalodenia 
CFR náklady a prepravné názov prístavu určenia 
CIF náklady, prepravné a poistné názov prístavu určenia 
CPT prepravné vyplatené do názov miesta určenia 
CIP prepravné a poistné vyplatené do názov miesta určenia 
DAF dodané na hranicu názov miesta 
DES dodané z lode názov prístavu určenia 
DEQ dodané z nábrežia názov prístavu určenia 
DDU dodané bez vyplatenia cla názov miesta určenia 
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DDP dodané s vyplatením cla názov miesta určenia 
XXX Iné ako vyššie uvedené dodacie 

podmienky 
slovný opis zmluvných dodacích 
podmienok  

Odsek 21 Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu 
21 Evid. údaj a štát registr. aktívneho doprav. prostriedku prekračujúceho hranice               

                                                                        

Evidenčný údaj sa vypĺňa sa len pri režime vývoz, ak sú deklarované poľnohospodárske produkty 
podliehajúce vývozným náhradám. Údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku prekračujúceho vonkajšiu 
hranicu Spoločenstva sa vypĺňa s výnimkou umiestnenia predfinancovaného tovaru na vývoz do colného 
skladu,  colne schváleného určenia spätný vývoz z colného skladu a preukazovania statusu tovar 
Spoločenstva. Tento odsek sa nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave alebo preprave 
potrubím alebo vedením.  

S použitím kódov krajín (a2), ktoré sú uvedené, sa uvádza v pravej časti štát registrácie aktívneho 
dopravného prostriedku prekračujúceho vonkajšiu hranicu Spoločenstva, ak je to známe v čase vykonávania 
formalít. 

V prípade kombinovanej dopravy, alebo ak sa používa viacero druhov dopravných prostriedkov, za aktívny 
dopravný prostriedok sa považuje ten, ktorý poháňa celú kombinovanú súpravu. Napríklad v prípade 
nákladného auta na námornom plavidle je aktívnym dopravným prostriedkom loď. V prípade ťahača a prívesu 
je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač. 

V závislosti od príslušného dopravného prostriedku možno uviesť evidenčné údaje, ktoré sú uvedené 
v tabuľka č. 1. Označenie poštová preprava zahŕňa aj prepravu zásielok zbernými, doručovateľskými 
a kuriérnymi  službami. 

Odsek 22 Mena a celková fakturovaná suma  
22 Mena a celková fakturovaná suma      

                                    

Vypĺňa sa pri režime vývoz, pasívny zušľachťovací styk a colnom schválenom určení spätný vývoz z  
režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod colným dohľadom.  

V ľavej časti odseku sa uvádza fakturovaná mena v podobe kódu ISO alfa-3 (znaky ISO 4217 na vyjadrenie 
mien a peňazí). 

V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.  

Odsek 23 Prepočítavací kurz 
23 Prepočítavací kurz   

                  

Vypĺňa sa pri režime vývoz, pasívny zušľachťovací styk a colnom schválenom určení spätný vývoz z  
režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod colným dohľadom, iba ak sa 
nepoužije prepočítavací kurz ustanovený podľa článkov 168 až 172 nariadenia č. 2454/93. Napríklad pri 
podaní doplňujúceho colného vyhlásenia v rámci zjednodušených postupov podľa článku 76 ods. 1 Colného 
kódexu. 

Ak je použitý mesačný kurz podľa článkov 168 až 172 vykonávacieho nariadenia, tento odsek sa nevypĺňa. 
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Odsek 24 Druh obchodu  
24 Druh obchodu   

                  

Vypĺňa sa pri režime vývoz, pasívny zušľachťovací styk a colnom schválenom určení spätný vývoz z  režimu 
aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod colným dohľadom. Používajú sa kódy 
uvedené v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Odsek 25 Druh dopravy na hranici  
25 Druh dopravy     

       na hranici     

Vypĺňa sa s výnimkou preukazovania statusu tovar Spoločenstva. Uvádza spôsob dopravy deklarovaného 
tovaru pri výstupe tovaru z colného územia Spoločenstva. Rozhodujúcim pre určenie druhu dopravy je druh 
aktívneho dopravného prostriedku (železničný vozeň, nákladný automobil, loď, lietadlo a. p.). Používajú sa 
kódy (n1),ktoré sú uvedené v tabuľka č. 3. 

tabuľka č. 3 Druh dopravy 

kód Opis 
1 Námorná preprava 
2 Železničná preprava 
3 Cestná preprava 
4 Letecká preprava 
5 Poštová zásielka 
7 Pevne zabudované prepravné zariadenia (potrubie, vedenie) 
8 Vnútrozemská vodná preprava 
9 Vlastný pohon 

Odsek 26  Druh dopravy vo vnútrozemí  
26 Druh dopravy      

       vo vnútr.     

Vypĺňa sa s výnimkou preukazovania statusu tovar Spoločenstva. Uvádza sa spôsob dopravy 
deklarovaného tovaru na colnom území Spoločenstva. Rozhodujúcim pre určenie druhu dopravy je druh 
aktívneho dopravného prostriedku (železničný vozeň, nákladný automobil, loď, lietadlo a. p.). Použité kódy sú 
uvedené v tabuľka č. 3. Tento odsek sa nevypĺňa ak sa vývozné formality vybavujú na colnom úrade výstupu 
z colného územia Spoločenstva. 

Odsek 27 Miesto naloženia 
27 Miesto naloženia                     

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 28 Finančné a bankové údaje 
28 Finančné a bankové údaje                          

                                                                        

                                     

                                                                        

Nevypĺňa sa. 
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Odsek 29 Výstupný colný úrad  
29 Výstupný colný  úrad         

                                    

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit a preukázania statusu tovar Spoločenstva. Uvádza sa predpokladaný 
colný úrad výstupu tovaru z colného územia Spoločenstva, ktorý leží na vonkajšej hranici colného územia 
Spoločenstva, a cez ktorý tovar opúšťa colné územie spoločenstva. Pre určenie colného úradu výstupu sa 
používajú kódy stanovené pre systém NCTS.  

Použite kódy (an8) v nasledovnej štruktúre 

• prvé dva znaky (a2) slúžia na identifikáciu krajiny prostredníctvom kódu krajiny,  

• ďalších šesť znakov (an6) vyjadruje príslušný colný úrad v uvedenej krajine.  

Pri dodatočnom colnom vyhlásení v rámci zjednodušených postupov sa ako colný úrad výstupu uvádza 
pobočka colného úradu, ktorej je predložené dodatočné colné vyhlásenie, ak tomuto predchádzalo viac ako 
jedno zjednodušené colné vyhlásenie alebo viac ako jeden zápis v evidencii deklaranta. 

Odsek 30 Umiestnenie tovaru  
30 Umiestnenie tovaru           

                                    

Vypĺňa sa pri tovare predfinancovanom na vývoz umiestnenom v colnom sklade, ak ide 
o poľnohospodárske produkty a pri použití automatizovaného systému NCTS v režime tranzit. Uvádza sa 
miesto, kde je možné tovar kontrolovať.  

Odsek 31 Nákladové kusy a označenie tovaru; značky a čísla kontajnerov, počet a druh. 
 Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          .   

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

31 
Náklad
. 
     
kusy 
     a 
opis 
     
tovaru 

                                                                                          

Vypĺňa sa. Uvádzajú sa značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov, alebo, ak ide o nezabalený 
tovar, množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho 
identifikáciu. Opis tovaru znamená bežný obchodný opis s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie 
(technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej pre zatriedenie tovaru do podpoložky 
colného sadzobníka. Ak je požadované vyplatenie vývozných náhrad na deklarovaný tovar nachádzajúci sa 
v prílohe II nariadenia Komisie (EHS) č. 565/80 o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske 
produkty, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, uvádza sa tu registračné číslo schválenia receptúry 
pridelené Poľnohospodárskou platobnou agentúrou takto „Receptúra – X“, kde X je registračné číslo. 

Tento odsek musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných predpisov, napríklad údaj 
o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov. V prípade, že deklarovaný 
tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa tu množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá slúži ako základ pre 
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výpočet spotrebnej dane. Pred číselný údaj o množstve s presnosťou na štyri desatinné miesta sa uvádza 
druh mernej jednotky. 

Druh nákladových kusov 
Používajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Ak sa používajú kontajnery pri preprave deklarovaného tovaru, do tohto odseku sa uvádza aj ich 
evidenčné označenie. 

Odsek 32 Číslo položky  
32 Č. pol.   

          

Vypĺňa sa, aj ak deklarácia sú uvedené jednu položku. Uvádza sa poradové číslo položky v colnom 
vyhlásení.  

Odsek 33 Kód tovaru  
      33 Kód tovaru              

 
    

 

     

                                              

Vypĺňa sa. 

Prvý pododsek (8 znakov) 
Pri vyplňovaní sa používajú položky kombinovanej nomenklatúry. 

Ak sa tlačivo používa na účely režimu tranzit Spoločenstva, do tohto pododseku sa uvádza kód tovaru 
pozostávajúci aspoň zo šiestich čísel harmonizovaného opisu tovaru a systému používania kódov. Avšak, ak 
to vyžaduje legislatíva Spoločenstva, použije sa položka z kombinovanej nomenklatúry. Tento odsek sa 
uplatní len ak tranzitné colné vyhlásenie predkladá osoba, ktorá zároveň predkladá colné vyhlásenie, kde je 
uvedená podpoložka kombinovanej nomenklatúry, alebo sa tranzitné colné vyhlásenie vzťahuje na tovar 
uvedený v prílohe č. 44c vykonávacieho nariadenia, alebo to vyžadujú predpisy Spoločenstva (napr. systém 
NCTS). 

Druhý pododsek (dva znaky) 
Vypĺňa sa podľa kódov Integrovanej tarify Spoločenstva TARIC (ďalej len „TARIC“) (dva znaky pri 

uplatňovaní osobitných opatrení Spoločenstva v súvislosti s formalitami, ktoré sa vykonávajú v mieste 
určenia). 

Tretí pododsek (štyri znaky) 
Vyplní sa podľa kódov TARIC (prvý dodatkový znak). 

Štvrtý pododsek (štyri znaky) 
Vyplní sa podľa kódov TARIC (druhý dodatkový znak). 

Piaty pododsek (štyri znaky) 
Nevypĺňa sa. 

Odsek 34a Kód krajiny pôvodu  
34 Kód kraj. pôvodu   

 
 a      

 
 b      

Vypĺňa sa len pri umiestnení predfinancovaného tovaru na vývoz do colného skladu. Použite kódy krajín 
(a2). 
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Odsek 34b Kód krajiny pôvodu – región pôvodu 

Vypĺňa sa pri režime vývoz, pasívny zušľachťovací styk a colnom schválenom určení spätný vývoz z  
režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod colným dohľadom. Uvádza sa 
kódom (n1) región, v ktorom bol tovar vyrobený, alebo odoslaný na vývoz.  

Používajú sa nasledovné kódy: 

1 Bratislavský kraj 

2 Trnavský kraj 

3 Trenčiansky kraj 

4 Nitriansky kraj 

5 Žilinský kraj 

6 Banskobystrický kraj 

7 Prešovský kraj 

8 Košický kraj 

Odsek 35 Hrubá hmotnosť  
35 Hrubá hmotnosť (kg)       

                        

Vypĺňa sa. Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru uvedeného v odseku 31. Hrubou hmotnosťou sa rozumie 
hmotnosť tovaru vrátane obalov, s výnimkou prepravného materiálu a pomôcok. 

Ak je hrubá hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť s presnosťou na tri desatinné miesta 
(napr. 0,123). Pri hrubej hmotnosti väčšia ako 1 kg sa hmotnosť uvádza v celých číslach, desatinné čísla od 
0,001 do 0,499 sa zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. Údaje sa 
uvádzajú v kg, pričom sa neuvádza skratka „kg“.  

Odsek 37 Režim  
37 R E Ž I M         

                  

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit a preukázania statusu tovar Spoločenstva.  
A – Prvý pododsek - Kódy, ktoré sa uvádzajú do tohto pododseku, sú štvormiestne a pozostávajú 

z jedného dvojmiestneho znaku predstavujúceho požadovaný režim, po ktorom nasleduje druhý dvojmiestny 
znak predstavujúci predchádzajúci režim. Nižšie sa uvádza zoznam dvojmiestnych znakov. 

„Predchádzajúci režim“ znamená režim alebo colne schválené určenie, v ktorom sa tovar nachádza pred 
jeho prepustením do požadovaného režimu. 

Upozorňujeme, že v prípade, že predchádzajúcim režimom je režim colné uskladňovanie alebo dočasné 
použitie, alebo ak tovar vystúpil zo slobodného pásma, príslušný znak by sa mal použiť, len ak tovar nebol 
prepustený do režimu s ekonomickým účinkom (režim aktívny zušľachťovací styk, režim pasívny 
zušľachťovací styk alebo prepracovanie pod colným dohľadom). 

Napríklad: spätný vývoz tovaru, ktorý sa doviezol v rámci režimu aktívny zušľachťovací styk (podmienečný 
systém) a v nadväznosti na to prepustil do režimu colné uskladňovanie =  3151 (nie 3171). (Prvý úkon = 5100; 
druhý úkon = 7151: spätný vývoz =  3151). 

Kódy uvedené v zozname s písmenom (a) nesmú byť použité ako prvé dva znaky kódu režimu, môžu iba 
označovať predchádzajúci režim. 

Zoznam režimov na účely označenia kódmi 
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Štvormiestny kód sa vytvorí kombináciou dvoch týchto základných zložiek. 

00 Týmto znakom sa uvádza, že predchádzajúce konanie (a) neexistuje. 

10 Trvalý vývoz. 

Príklad: Bežný vývoz tovaru do tretej krajiny, ale aj vývoz tovaru Spoločenstva do častí colného územia 
Spoločenstva, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia smernice Rady 77/388/EHS. 

11 Vývoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v rámci režimu aktívny zušľachťovací 
styk (podmienečný systém ) pred prepustením dovážaného tovaru do režimu. 

Vysvetlenie:  Skorší vývoz (EX-IM) v súlade s článkom 115 ods.1 písm. b) Colného kódexu. 

Príklad: Vývoz cigariet vyrobených z tabakových listov Spoločenstva skôr, ako sa tabakové listy z tretej 
krajiny prepustili do režimu aktívny zušľachťovací styk. 

21 Dočasný vývoz v režime pasívny zušľachťovací styk. 

Vysvetlenie:  režim pasívny zušľachťovací styk podľa článkov 145 až 160 Colného kódexu. Pozri takisto 
znak 22. 

22 Dočasný vývoz, okrem vývozu, ktorý sa uvádza pod znakom 21. 

Príklad: Súčasné uplatňovanie režimu pasívny zušľachťovací styk a režimu pasívny zušľachťovací styk na 
textilné výrobky (nariadenie Rady (ES) č. 3036/94). 

23 Dočasný vývoz na účel vrátenia v nezmenenom stave. 

Príklad:  Dočasný vývoz tovaru, ako sú vzorky, zariadenie pre výkon povolania, na výstavy a dočasné 
použitie. 

31 Spätný vývoz 

Vysvetlenie: Spätný vývoz tovaru, ktorý  nie je tovarom Spoločenstva, po režime s ekonomickým účinkom. 

Príklad:  Tovar sa nachádza v režime colné uskladňovanie a je navrhnutý na vývoz. 

76 Umiestnenie do režimu colné uskladňovanie alebo slobodného colného pásma s vyplatením vývozných 
náhrad vopred na tovar, ktorý sa má vyviezť v nezmenenom stave. 

Príklad: Skladovanie tovaru určeného na vývoz s vyplatením vývozných náhrad vopred podľa článku 5 
ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske produkty. 

77 Umiestnenie do režimu colné uskladňovanie, slobodného pásma alebo slobodného colného skladu 
s vyplatením vývozných náhrad vopred na spracované výrobky alebo tovar, ktorý sa má vyviezť po 
spracovaní. 

Príklad: Skladovanie spracovaných výrobkov a tovaru získaného zo základných výrobkov určených na 
vývoz spojený s vyplatením vývoznej náhrady vopred podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 
o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske produkty. 

B - Druhý pododsek  
V tomto odseku sa uvádzajú kódy na bližšie určenie režimu Spoločenstva, používajú sa kódy, ktoré sú 
uvedené v  tabuľka č. 4 až tabuľka č. 8. V prípade, že je potrebné uviesť viac ako jeden kód budú zvyšné kódy 
uvedené na prílohe k JCD. 

tabuľka č. 4 Režim aktívny zušľachťovací styk 

(článok 114 Colného kódexu) 

Zušľachtené výrobky získané z mlieka a mliečnych výrobkov A51 
Zušľachtené výrobky v režime AZS (podmienečný systém) -len DPH A52 
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Zušľachtené výrobky v režime AZS a určené na vojenské použitie v zahraničí A53 

 

tabuľka č. 5 Režim pasívny zušľachťovací styk 

(článok 145 Colného kódexu) 
Tovar dovezený na účel AZS vyvezený na opravu v rámci PZS B51 
Tovar dovezený na účel AZS vyvezený na záručnú výmenu B52 
PZS v rámci dohôd s tretími krajinami, prípadne v kombinácii s DPH PZS B53 
Len DPH PZS B54 

tabuľka č. 6 Oslobodenie od vývozného cla 

(nariadenie č. 918/83) 
Bližšie určenie Čl. Kód 
Domáce zvieratá vyvážané pri príležitosti premiestňovania poľnohospodárskej činnosti zo 
Spoločenstva do tretej krajiny 

 
120 

 
C51 

Suché krmivo a krmoviny sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu 126 C52 

tabuľka č. 7 Poľnohospodárske produkty 

(nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske produkty) 
Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa požaduje vyplatenie náhrady na základe vývozného 
osvedčenia (tovar prílohy I) 

E51 

Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa požaduje vyplatenie náhrady, pričom sa nevyžaduje vývozné 
osvedčenie (tovar prílohy I) 

E52 

Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa požaduje vyplatenie náhrady, vyvezené v malom množstve, 
pričom sa nevyžaduje osvedčenie o vývoze (tovar prílohy I). 

E53 

Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa požaduje vyplatenie náhrady na základe osvedčenia 
o náhrade (tovar nepatriaci do prílohy I). 

E61 

Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa požaduje vyplatenie náhrady, pričom sa nevyžaduje 
osvedčenie o náhrade (tovar nepatriaci do prílohy I). 

E62 

Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa požaduje vyplatenie náhrady, vyvezené v malom množstve, 
bez osvedčenia o náhrade (tovar nepatriaci do prílohy I) 

E63 
 

Poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa vyžaduje vyplatenie náhrady, vyvezené v malom množstve, 
ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte minimálnej miery kontroly 

E71 

tabuľka č. 8 Iné bližšie určenie režimu 

Vývoz tovaru na vojenské použitie F51 
Zásobovanie F61 
Zásobovanie tovarom, za ktorý možno požadovať vyplatenie náhrady F62 
Umiestnenie do zásobovacieho skladu (články 40 až 43 nariadenia (EHS) č. 800/99) F63 
Vyskladnenie tovaru určeného na zásobovanie zo zásobovacieho skladu F64 

Odsek 38 Vlastná hmotnosť  
38 Vlastná hmotnosť (kg)     

                        

Vypĺňa sa. 

Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru uvedeného v odseku 31. Vlastná hmotnosť je čistá hmotnosť tovaru 
bez akýchkoľvek obalov. Ak je vlastná hmotnosť tovaru nižšia ako 1 kg, uvedie sa vlastná hmotnosť na tri 
desatinné miesta (napr. 0,123). Pri vlastnej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 
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zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. Údaje sa uvádzajú v kg, pričom 
sa neuvádza skratka "kg".  

Odsek 39 Kontingent 
39 Kontingent 

      

Nevypĺňa sa. 

Odsek 40 Súhrnná deklarácia / predchádzajúci doklad  
40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad                     

                                                      

Vypĺňa sa. 

S použitím kódov (an..26) uvádzajú sa referenčné údaje o dokladoch, ktoré predchádzajú vývozu do tretej 
krajiny / odoslaniu do členského štátu. 

Ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý sa spätne vyváža po ukončení režimu colné uskladňovanie 
v colnom sklade typu B, aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, uvádzajú sa referenčné údaje colného 
vyhlásenia, ktorým bol tovar prepustený do uvedeného režimu. 

V prípade colného vyhlásenia, ktorým sa tovar navrhuje do režimu tranzit Spoločenstva, uvádza sa 
referenčný údaj o predchádzajúcom colnom schválenom určení alebo o príslušných colných dokladoch. Ak je 
potrebné uviesť odkazy na viaceré colné doklady, uvedie sa do tohto odseku zápis "Rôzne ─ 00200" 
a k písomnému colnému vyhláseniu sa priloží ich zoznam.  

Každý znak má tri zložky, ktoré sú od seba oddelené pomlčkou (-). Prvá zložka (a1)pozostáva z troch 
rozdielnych písmen a rozlišuje sa ňou medzi tromi nižšie uvedenými kategóriami. Druhá zložka (an..3), ktorá 
pozostáva z kombinácie čísel a / alebo písmen, slúži na identifikáciu druhu dokumentu. Tretia zložka (an..20) 
predstavuje údaje, ktoré sú potrebné na rozpoznanie dokumentu, či už ide o jeho identifikačné číslo alebo iný 
spoznateľný údaj. 

Prvá zložka (a1): 

X – predbežné colné vyhlásenie, 

Y - počiatočné vyhlásenie, 

Z - predchádzajúci doklad. 

Druhá zložka (an..3): 

Uvádza sa kód pre dokument, ktorý je uvedený v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Tento zoznam zahŕňa znak „CLE“, ktorý vyjadruje „deň a evidenčné číslo zápisu tovaru do evidencie“ 
(článok 76 ods. 1 písm. c) Colného kódexu. Deň má túto znakovú podobu: RRRRMMDD. 

Tretia zložka (an..20): 

Tu sa vkladá identifikačné číslo alebo iný identifikačný odkaz na dokument. 

Príklady: 

1. Predchádzajúcim dokladom je doklad o tranzite T1, ktorému colný úrad miesta určenia pridelil číslo 
‘238544’. Tento kód bude mať preto tvar ‘Z-821-238544’. „Z“ za predchádzajúci doklad, („821“ kód 
tranzitného dokladu a ‘238544’ ako registračné číslo dokumentu (alebo MRN pri NCTS)). 

2. Lodný manifest s číslom „2222“ sa používa ako predbežné colné vyhlásenie. Znak bude mať tvar „X-785-
2222“.( „X“ kód predbežného colného vyhlásenia, „785“ ako zoznam tovaru a „2222“ ako identifikačné 
číslo zoznamu). 
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3. Tovar bol zapísaný do evidencie miestneho colného konania dňa 14. februára 2002.  Znak bude mať 
preto podobu „Y-CLE-20020214-5“ („Y“ aby sa uviedlo, že existovalo počiatočné vyhlásenie, „CLE“ ako 
zápis do evidencie, „20020214“ ako deň zápisu, pričom „2002“ je rok, „02“ mesiac, „14“ deň a „5“odkaz na 
poradové číslo zápisu v evidencii). 

Ak bol predchádzajúci dokument na tlačive JCD s výnimkou režimu tranzit, kód bude obsahovať znaky, 
ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku odseku 1 (IM, EX, CO a EU). 

Odsek 41   Dodatkové merné jednotky  
41 Dodat. merné jednotky       

                        

 Vypĺňa sa, s výnimkou režimu tranzit a preukázania statusu tovar Spoločenstva. 

Uvádza sa množstvo tovaru deklarovaného v odseku 31, vyjadrené v mernej jednotke, ktorá je stanovená 
v nomenklatúre tovaru, ak nie je merná jednotka stanovená, údaj sa nevypĺňa. Merné jednotky sú dostupné 
v TARIC. Číselný údaj sa uvádza v celých číslach zaokrúhlene smerom nahor. 

Odsek 42 Cena za položku 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 43 Kód colnej hodnoty 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 44 Osobitné záznamy / predložené doklady / osvedčenia a povolenia  
                                                                              

                                                                        Kód O. Z. 

                                                                              

                                                                         

44 
Osobitné 
     
záznamy/ 
     predlož. 
     
doklady/ 
     
osvedčeni
a 
     a 
     
povolenia 

                                                                           

S použitím príslušných kódov sa uvádzajú údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných predpisov, 
ako aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu, vrátane poradových čísiel 
kontrolných výtlačkov T5. 

Pododsek "Kód O.Z." (kód osobitných záznamov) sa nesmie používať. 

Ak sa colné vyhlásenie na spätný vývoz, ktorým sa ukončuje režim colné uskladňovanie, predkladá 
colnému úradu, ktorý nie je zúčtujúcim úradom, uvádza sa názov a úplná adresa zúčtujúceho úradu. 

Osobitné záznamy - na označovanie osobitných záznamov colnej povahy sa používa päťmiestny znak. 
Tento znak nasleduje po dodatkových údajoch, ak právne  predpisy Spoločenstva neustanovujú, aby sa použil 
namiesto textu. Na národnej úrovni sú zavedené osobitné záznamy pre:  

− náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou vyvážaného tovaru 
po slovenskú hranicu, a  

− cena za poskytnutú službu, vrátane hodnoty pridaného tovaru ES pri spätnom vývoze z  režimu 
aktívny zušľachťovací styk a  

− uplatnenie žiadosti o vývoznú náhradu. 

Dodatkové údaje a kódy k nim stanovené sú uvedené v tabuľka č. 9. 
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tabuľka č. 9 Osobitné záznamy  pri vývoze 

Právny základ Predmet Dodatkové údaje Odsek Kód 
článok 497 ods. 3 
nariadenia 
č. 2454/93 

Žiadosť o povolenie colného  
vyhlásenia k  režimu 
s ekonomickým účinkom 

„Zjednodušené povolenie“ 44 00100 

článok 280 ods. 3 
nariadenia 
č. 2454/93 

Neúplné vývozné colné 
vyhlásenie 

„Zjednodušený vývoz“ 44 30100 

článok 286 ods. 4 
nariadenia 
č. 2454/93 

Miestne colné konanie „Zjednodušený vývoz“ 
s číslom povolenia a názvom 
colného úradu vystavenia 

44 tlačiva 
3 

30200 

článok 298 
nariadenia 
č. 2454/93 

Vývoz poľnohospodárskeho 
tovaru na konečné použitie 

Článok 298 nariadenia 
(EHS) č. 2454/93 Konečné 
použitie: Tovar určený na 
vývoz – náhrada sa 
neuplatňuje 

44 30300 

článok 793 ods. 3 
nariadenia 
č. 2454/93 

Požiadavka obdržať späť 
výtlačok č. 3 

‘RET-EXP’ 44 30400 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Cena za poskytnutú službu  
vrátane hodnoty pridaného 
tovaru pri spätnom vývoze 
z colného režimu aktívny 
zušľachťovací styk 

„Pridaná hodnota AZS – 
XXXXXX“  

44 V0700 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Náklady na dopravu, 
manipuláciu a poistenie tovaru 
spojené s vývozom tovaru mimo 
územia SR 

„Náklady na dopravu -  
XXXXXX“  

44 V0800 

§ 30 ods. 1 Colného 
zákona  

Uplatnenie žiadosti o vyplatenie 
vývoznej náhrady  

„Žiadosť o vyplatenie 
vývoznej náhrady - RČ“ 

44 V0900 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Vyplatenie vývozných náhrad 
vopred 

„Zálohová platba“  44 V0910 

Predložené doklady, osvedčenia a povolenia 

Ako kódy druhu predloženého potvrdenia, povolenia alebo osvedčenia sa uvádzajú kódy dokladov 
uvedené v aplikácii TARIC. Za kódom druhu dokladu sa vždy uvádza evidenčné číslo dokladu. 

Ak sa použije tlačivo JCD ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB – 
a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu podľa článku 76 ods. 1 písm. b) Colného kódexu. 

Odsek 46 Štatistická hodnota  
46 Štatistická 
hodnota 

           

                              

Vypĺňa sa, s výnimkou režimu tranzit a preukazovania statusu tovar Spoločenstva. 

„Štatistická hodnota“ je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď opúšťa štatistické územie, teda v čase, 
keď opúšťa územie Slovenskej republiky. 

Hodnota tovaru, na ktorú sa odvoláva predchádzajúci odsek, sa vypočíta  

− v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej ceny tovaru, 
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− v ostatných prípadoch na základe ceny, ktorá by sa fakturovala v prípade nákupu alebo predaja. 

Na určenie ceny tovaru sa použije colná hodnota definovaná v súlade s Colným kódexom, ak bola 
stanovená. 

Štatistická hodnota môže zahŕňať len doplnkové poplatky, ako napríklad dopravné alebo  poistné súvisiace 
s tou časťou cesty, ktorá prebieha na štatistickom území vyvážajúceho členského štátu. 

Z uvedeného dôvodu štatistická hodnota nezahŕňa dane splatné pri vývoze, ako sú vývozné clá, daň 
z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné dane s podobným účinkom 
(podobného charakteru). 

Pre tovary podliehajúce spracovaniu sa štatistická hodnota stanoví, ako keby sa celý tovar vyrobil v krajine 
spracovania. 

Pre tovar používaný ako nosič informácií ako sú diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audio a video 
kazety, CD-ROM, s ktorými sa obchoduje, aby sa poskytli informácie, zahŕňa nielen nosič ale aj informácie, 
ktoré nesie.  

Štatistická hodnota sa uvedie v slovenských korunách zaokrúhlene na celé koruny nahor, pri 
zaokrúhľovaní zohľadňujte tri desatinné miesta. 

Prepočítavací kurz, ktorý sa má použiť pri určovaní štatistickej hodnoty je prepočítavací kurz používaný pri 
výpočte colnej hodnoty v súlade s článkami 168 až 172 Colného kódexu. 

Odsek 47 Výpočet platieb 
 Druh  

  

 

 Základ na vymer. platby  

  

 

 Sadzba           

  

 

 Suma             

  

 

 SP 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                        

47 
Výpočet 
     platieb 

                             Spolu:                                       

Nevypĺňa sa. 

Odsek 48 Odklad platby 
48 Odklad platby             

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 49 Označenie skladu 
49 Označenie skladu           

                                    

Vypĺňa sa pri umiestnení predfinancovaného tovaru na vývoz v colnom sklade a spätnom vývoze 
z colného skladu. 

Uvádzaný kód sa skladá z troch častí: 

− písmena, ktorým sa identifikuje druh skladu v súlade s opisom obsiahnutým v článku 525 
vykonávacieho nariadenia (a1). Ak ide o  sklady, ktoré sa nie sú uvedené v článku 525 vykonávacieho 
nariadenia, uvádzajú sa tieto znaky 
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Y pre iný ako colný sklad, 

Z pre slobodné pásmo alebo slobodný sklad 

− identifikačného čísla prideleného členským štátom pri vydaní povolenia (an..14) 

− kódu krajiny pre členský štát vydávajúci povolenie, ako sa uvádza v odseku 2 (a2). 

Odsek 50 Hlavný zodpovedný 
50 Hlavný zodpovedný                č                                          Podpis:               

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

   Zastúpený kým                                                                                   

   Miesto a dátum:                                                                                   

Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa tu celé meno / názov (osoba alebo spoločnosť) a adresu / sídlo 
hlavného zodpovedného, prípadne identifikačné číslo pridelené príslušnými orgánmi. V prípade zastúpenia sa 
uvádza celé meno / názov splnomocneného zástupcu s právom podpisovania v mene hlavného 
zodpovedného. 

S výhradou osobitných ustanovení, ktoré platia ohľadne používania automatizovaných systémov, prvopis 
vlastnoručného podpisu príslušnej osoby sa musí nachádzať na tlačive, ktoré zostane na colnom úrade 
odoslania. Ak je hlavný zodpovedný právnická osoba, podpisujúci k podpisu pripojí svoju funkciu a celé meno. 

Pri vývozných operáciách deklarant alebo jeho zástupca môže uviesť meno a adresu osoby so sídlom 
v územnom obvode colného úradu výstupu, ktorej možno vydať výtlačok č. 3 potvrdeného colného vyhlásenia 
colným úradom. 

Odsek 51 Predpokladané colné úrady tranzitu (a krajina) 
                               

                               

                                                                     

51 Predoklad.
     colné úrady 
     tranzitu 
     (a krajina)
     
 
  

                                                                        

Vypĺňa sa pri režime tranzit. 

Uvádza sa kód predpokladaného colného úradu vstupu do každej z krajín EZVO, ktorou sa prejde 
a colného úradu vstupu, cez ktorý tovar po tranzite cez územie určitej krajiny EZVO opätovne vstúpi na colné 
územie Spoločenstva, alebo ak zásielka má prejsť cez iné územie, ako je územie Spoločenstva alebo územie 
určitej krajiny EZVO, colný úrad opustenia územia, cez ktorý prepravovaný tovar opustí územie Spoločenstva 
a colný úrad vstupu, cez ktorý sa vráti na územie Spoločenstva. 

Pre určenie colného úradu výstupu použite kódy stanovené pre systém NCTS. 

Odsek 52 Zábezpeka neplatí pre 
52 
Zabezpečenie

                                                                                           Kód   

     neplatí pre                                                                                                 

 Vypĺňa sa pri režime tranzit.  

S použitím príslušných kódov sa uvádza druh zábezpeky alebo upustenie od zábezpeky, ktoré sa použije 
pri tranzitnej operácii, prípadne číslo potvrdenia o záruke pri celkovej záruke, osvedčenia o upustení od 
poskytnutia zábezpeky alebo potvrdenia o záruke pri jednotlivej záruke a  úrad prijímania záruk. 

 Ak celková záruka, upustenie od zábezpeky alebo jednotlivá záruka neplatí pre všetky krajiny EZVO, 
uvádzajú sa kódy krajín (a2) uvedené pri odseku 2 pre krajinu EZVO alebo príslušné krajiny. Pre určenie typu 
zábezpeky sa používajú kódy (n1), ktoré sú uvedené  v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 
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Uvádzanie krajín pod položku neplatí pre 

Použite kódy krajín (a2). 

Odsek 53 Úrad určenia  
53 Colný úrad určenia (a krajina)                         

                                                

Vypĺňa sa pri režime tranzit. 

Použite kódy (an8) v nasledovnej štruktúre 

− prvé dva znaky (a2) slúžia na identifikáciu krajiny prostredníctvom kódu krajiny, ktorý sa vpisuje do 
odseku 2, 

− ďalších šesť znakov (an6) vyjadruje príslušný colný úrad v uvedenej krajine, pre definovanie colného 
úradu určenia použite kódy stanovené pre systém NCTS. 

Odsek 54 Miesto, dátum, meno a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu 
54 Miesto a dátum :                    

                            

   Podpis, meno a priezvisko deklaranta/zástupcu:          

                            

Vypĺňa sa s výnimkou režimu tranzit. 

Uvádza sa miesto a dátum podania colného vyhlásenia, úplné meno, funkcia a podpis deklaranta alebo 
jeho zástupcu. 

Odsek 55 Prekládka 
 Miesto a krajina:                                                           

Evid. Údaj a štát registr. nového doprav. prostr:                                       

55 Prekládky 

Kont:      (1)   Evid. č. nového kontajnera:                                       

  
(1) Uvedie sa 1 ak ÁNO, alebo 0 ak NIE                                                         

Vypĺňa sa len pri režime tranzit. Prvé tri časti tohto odseku vyplní prepravca. Tovar môže byť preložený len 
so súhlasom colných orgánov. Povolenie prekládky tu musí byť vyznačené. 

Odsek 56 Ostatné udalosti počas prepravy 
56  Iné udalosti počas prepravy                                                               

      Podrobnosti a prijaté opatrenia                                                             

  

  

                                                                              

Vypĺňa sa len pri režime tranzit. Zapisujú sa sem údaje o výmene ťahača počas prepravy, ak nie je 
potrebné povolenie príslušného colného úradu. 

B.  Colné formality pri dovoze  

Odsek 1 Deklarácia  
1  D E K L A R Á C I A 

                

                        

Vypĺňa sa.  



 

25 

Prvý pododsek 

Vypĺňa sa. Používajú sa dvojmiestne znaky (a2) 
IM 

• pre obchod s krajinami alebo územiami, ktoré sa nachádzajú mimo colného územia Spoločenstva, 
okrem krajín EZVO, 

• na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, 
dočasné použitie, prepracovanie pod colným dohľadom, colné uskladňovanie, 

• na prepustenie tovaru do režimu v rámci obchodu medzi členskými štátmi. 

EU 

• v rámci obchodu s krajinami EZVO, 

• na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, 
dočasné použitie, prepracovanie pod colným dohľadom, colné uskladňovanie.  

CO 

• pri tovare Spoločenstva, na ktorý sa v prechodnom období po pristúpení nových členských štátov 
vzťahujú osobitné opatrenia, 

• pri tovare Spoločenstva v rámci obchodu medzi časťami colného územia Spoločenstva, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia smernice 77/388/EHS a časťami spomínaného územia, na ktoré sa tieto 
ustanovenia nevzťahujú alebo v rámci obchodu medzi časťami spomínaného územia, kde tieto 
ustanovenia neplatia. 

Druhý pododsek 

Používajú sa tieto kódy 

A - pre štandardné colné vyhlásenie (štandardné colné konanie podľa článku 62 Colného kódexu), 

B - pre neúplné colné vyhlásenie (zjednodušený postup podľa článku 76 ods. 1 písm. a) Colného kódexu), 

C - pre zjednodušené vyhlásenie (zjednodušený postup podľa článku 76 ods. 1 písm. b) Colného kódexu), 

D - pri predložení štandardného colného vyhlásenia (ako sa uvádza pod kódom A) ešte skôr, ako deklarant 
môže predložiť tovar, 

E - pri predložení neúplného colného vyhlásenia (ako sa uvádza pod kódom B) ešte skôr, ako  deklarant môže 
predložiť tovar, 

F - pri predložení neúplného colného vyhlásenia (ako sa uvádza pod kódom C) ešte skôr, ako deklarant môže 
predložiť tovar, 

X - pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného postupu, ak predchádzajúci kód bol „B“, 

Y - pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného postupu, ak predchádzajúci kód bol „C“, 

Z - pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného konania podľa článku 76 ods. 1 písm. c) Colného 
kódexu (zápis tovaru do evidencie). 

Kódy D, E a F možno používať len v rámci konania, ktoré sa ustanovuje v článku 201 ods. 2 vykonávacieho 
nariadenia, kde colné orgány povoľujú predkladať vyhlásenie ešte skôr, ako deklarant môže predložiť 
tovar. 
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Odsek 2 Odosielateľ / Vývozca 
2 
Odosielateľ/vývozca
 

 

                               Č                                       

                                      

                                      

                                      

                                      

                                                                        

Nevypĺňa sa. 

Odsek 3 Tlačivá  
3 Tlačivá    

            

Vypĺňa sa. 

Uvádza sa číslo čiastkovej sady vo vzťahu k celkovému počtu použitých čiastkových sád tlačív 
a doplnkových tlačív. Ak napríklad existuje jedno tlačivo IM a dve tlačivá IM/c,  na tlačivo IM sa uvedie 1/3, na 
prvé tlačivo IM/c 2/3 a na druhé tlačivo IM/c 3/3. 

V prípade, že colné vyhlásenie pozostáva namiesto z jednej sady s ôsmimi výtlačkami z dvoch sád 
so štyrmi výtlačkami, obe sady sa na účel určenia počtu tlačív považujú za jednu. 

Odsek 4 Ložné listy 
4 Ložné listy  

            

Nevypĺňa sa. 

Odsek 5 Položky 
5 Položky    

            

Vypĺňa sa. Číslami sa uvádza celkový počet položiek, ktoré sú navrhnuté na prepustenie do príslušného 
režimu vo všetkých použitých tlačivách alebo doplnkových tlačivách. Počet položiek musí zodpovedať počtu 
vyplnených odsekov 31. 

Odsek 6 Nákladové kusy spolu 
6 Nákl. kusy spolu   

                

Nevypĺňa sa. 

Odsek 7 Referenčné číslo 
7 Referenčné číslo               

                                            

Nevypĺňa sa. 
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Odsek 8 Príjemca  
8 Príjemca             č                     

                                      

                                      

                                      

                                      

                                                                        

Vypĺňa sa. Uvádza sa úplné meno / názov a adresa príjemcu. V prípade, že v colnom vyhlásení je 
uplatnená žiadosť o oslobodenie od platby DPH podľa § 48 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) príjemcom nemôže byť uvedený slovenský 
subjekt. Ako identifikačné číslo sa uvádza daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak príjemca 
nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa identifikačné číslo organizácie, alebo 
rodné číslo alebo colné registračné číslo. Uvedené identifikačné číslo môže mať maximálne 18 miest. Prvé 
dve miesta tvorí dvojmiestny alfabetický kód krajiny, v ktorej bolo identifikačné číslo pridelené, za ním 
nasleduje daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo, alebo colné registračné číslo. Napríklad 
„SKSK1234567890“ vyjadruje označuje slovenského príjemcu, ktorý ma pridelené identifikačné číslo pre daň 
z pridanej hodnoty SK1234567890. 

Používajú sa (a2) kódy krajín. Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov uvádza sa zápis "Rôzni - 00200" 
a zoznam príjemcov sa priloží k colnému vyhláseniu.  

Odsek 9  
9 Osoba zodpovedná za platobný styk   

 
 č                   

                                    

                                    

                                                                        

Nevypĺňa sa. 

Odsek 10 Posledná krajina odoslania 
10 Posledná krajina 

         odosl. 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 11 Krajina obchodu / výroby 
11 Krajina obch./výr. 

              

Nevypĺňa sa. 

Odsek 12 Údaje o hodnote 
12 Údaje o hodnote         

                                

Nevypĺňa sa. 

Odsek 13  S P P 
13 S P P   

            

Nevypĺňa sa. 
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Odsek 14 Deklarant /zástupca  
14 Deklarant/zástupca         č                     

                                      

                                      

                                                                        

Vypĺňa sa úplné meno / názov a adresa deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza 
daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak deklarant nemá pridelené identifikačné číslo pre daň 
z pridanej hodnoty, uvedie sa  identifikačné číslo organizácie, alebo rodné číslo alebo colné registračné číslo. 
Uvedené identifikačné číslo môže mať maximálne 18 miest. Prvé dve miesta tvorí dvojmiestny alfabetický kód 
krajiny, v ktorej bolo identifikačné číslo pridelené, za ním nasleduje daňové identifikačné číslo alebo rodné 
číslo alebo colné registračné číslo. Napríklad „SKSK1234567890“ vyjadruje označuje slovenského deklaranta, 
ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SK1234567890. 

Pred celým menom a adresou na označenie deklaranta alebo zástupcu sa uvádza jeden z nasledovných 
kódov: 

1. Deklarant, 

2. Zástupca v prípade priameho zastúpenia v zmysle článku 5ods. 2 prvá odrážka Colného kódexu, 

3. Zástupca v prípade nepriameho zastúpenia v zmysle článku 5 ods. 2 druhá odrážka Colného 
kódexu. 

V prípade, že tieto údaje sú vytlačené na papierovom doklade, nachádza sa tento kód v hranatých 
zátvorkách (napr. [1], [2] alebo [3]) 

Používajú sa (a2) kódy krajín. 

V prípade, že dovozca je vo veci uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastúpený daňovým 
zástupcom podľa § 69a zákona o DPH, uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta osobitné identifikačné 
číslo daňového zástupcu. 

Ak je deklarant totožný s príjemcom, môže sa uviesť poznámka „Príjemca – 00500“. V tomto prípade sa 
vypĺňa len údaj o identifikačnom čísle. 

Odsek 15 Krajina odoslania / vývozu 
15 Krajina odoslania/vývozu         

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 15a Kód krajiny odoslania / vývozu  
15 Kód kraj.odosl./vývozu 

 
 a          

 
 b        

Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie 
a prepracovanie pod colným dohľadom. Uvádza sa kód (a2) krajiny alebo územia, z ktorého bola zásielka 
odoslaná.  

Odsek 15b Kód krajiny odoslania / vývozu 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 16 Krajina pôvodu 
16 Krajina pôvodu             
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Nevypĺňa sa. 

Odsek 17 Krajina určenia 
17 Krajina určenia            

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 17a Kód krajiny určenia  
17 Kód kraj. určenia  

 
 a          

 
 b      

  

Vypĺňa sa. Uvádza sa kód (a2) krajiny, v ktorej bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, 
spracovaný, opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba.  

Odsek 17b Kód krajiny určenia  

Uvádza sa číselný kód (n1) kraja, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný, 
opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa 
uskutoční obchodná operácia, alebo kraj, do ktorého bude tovar dodaný. Používajú sa tieto kódy 

1 Bratislavský kraj 

2 Trnavský kraj 

3 Trenčiansky kraj 

4 Nitriansky kraj 

5 Žilinský kraj 

6 Banskobystrický kraj 

7 Prešovský kraj 

8 Košický kraj 

Odsek 18 Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode  
18 Evid. údaj a štát registr. doprav. prostriedku pri príchode            

                                     

Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie 
a prepracovanie pod colným dohľadom. Nevypĺňa sa pri poštovej preprave alebo preprave potrubím alebo 
vedením. V závislosti od príslušného dopravného prostriedku možno uviesť evidenčné údaje, ktoré sú 
uvedené v tabuľka č. 1. Označenie poštová preprava zahŕňa aj prepravu zásielok zbernými, doručovateľskými 
a kuriérnymi  službami. 

Údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku sa nevypĺňa.  

Odsek 19 Kontajner  
19 Kont. 

        

 Vypĺňa sa. Uvádza sa tu kódom (n1) skutočnosť, či je počas prestupu colnej hranice  deklarovaného 
tovaru použitý kontajner. Prepravným kontajnerom sa rozumie opakovane použiteľné prepravné zariadenie 
o objeme minimálne 1,8 m3, skonštruované za účelom prepravy tovaru v ňom naloženom a ktoré sa používa 
za účelom zníženia počtu nákladových jednotiek počas prepravy. 

Používajú sa tieto kódy 



 

30 

0 Tovar sa neprepravuje v kontajneroch, 
1 Tovar sa prepravuje v kontajneroch. 

Odsek 20 Dodacie podmienky  
20 Dodacie podmienky                            

                                                                        

 Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné 
použitie, prepracovanie pod colným dohľadom a uskladnenie v colnom sklade typu D.  

Kódy a údaje, ktoré sa uvádzajú do prvých dvoch pododsekov tohto odseku, sú uvedené v tabuľka č. 2. 

Tretia časť odseku sa nevypĺňa.  

Odsek 21 Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice  
21 Evid. údaj a štát registr. aktívneho doprav. prostriedku prekračujúceho hranice               

                                                                        

 Ľavá časť odseku sa nevypĺňa.  

V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štát registrácie dopravného prostriedku kódom (a2). 

Nevypĺňa sa pri železničnej doprave, poštovej doprave a doprave potrubím a vedením. Označenie poštová 
preprava zahŕňa aj prepravu zásielok zbernými, doručovateľskými a kuriérnymi  službami. 

Odsek 22 Mena a celková fakturovaná suma  
22 Mena a celková fakturovaná suma      

                                    

Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie 
a prepracovanie pod colným dohľadom. 

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza druh meny v ktorej je vyjadrená fakturovaná cena kódom meny ISO 
alfa-3 (Znaky ISO 4217 na vyjadrenie mien a peňazí). V pravej časti odseku sa fakturovaná cena neuvádza. 

Odsek 23 Prepočítavací kurz  
23 Prepočítavací kurz   

                  

Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod 
colným dohľadom, ak sa nepoužije mesačný kurz stanovený podľa článkov 168 až 172 vykonávacieho 
nariadenia, napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení v rámci zjednodušených postupov podľa článku 76 
ods. 1 Colného kódexu.  

Ak je použitý mesačný kurz podľa článkov 168 až 172 vykonávacieho nariadenia,  tento odsek sa 
nevypĺňa. 

Odsek 24 Druh obchodu  
24 Druh obchodu   

                  

 
Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod 

colným dohľadom.  

Uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 
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Odsek 25 Druh dopravy na hranici  
25 Druh dopravy     

       na hranici     

Vypĺňa sa. Uvádza sa kódom (n1) druh použitej dopravy pri vstupe deklarovaného tovaru na colné územie 
Spoločenstva. Rozhodujúcim pre určenie druhu dopravy je druh aktívneho dopravného prostriedku (železničný 
vozeň, nákladný automobil, loď, lietadlo a. p.). 

Uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v tabuľka č. 3. 

Odsek 26 Druh dopravy vo vnútrozemí  
26 Druh dopravy      

       vo vnútr.     

Vypĺňa sa, s výnimkou prípadov, kedy sa dovozné formality vybavujú na mieste vstupu tovaru na colné 
územie Spoločenstva. Uvádza sa kódom (n1) druh použitej dopravy deklarovaného tovaru na colnom území 
Spoločenstva. Rozhodujúcim pre určenie druhu dopravy je druh aktívneho dopravného prostriedku (železničný 
vozeň, nákladný automobil, loď, lietadlo a. p.) 

Uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v tabuľka č. 3. 

Odsek 27 Miesto vyloženia 
27 Miesto vyloženia                     

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 28 Finančné a bankové údaje 
28 Finančné a bankové údaje                          

                                                                        

                                     

                                                                        

Nevypĺňa sa. 

Odsek 29 Vstupný colný úrad  
29 Vstupný colný úrad          

                                    

Nevypĺňa sa. 

Odsek 30 Umiestnenie tovaru 
30 Umiestnenie tovaru           

                                    

Nevypĺňa sa. 
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Odsek 31 Nákladové kusy a opis tovaru  
Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh                             

                                                   

                                               

                                               

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                                                          

Vypĺňa sa. Uvádzajú sa značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov, alebo ak ide o nezabalený 
tovar tak množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho 
identifikáciu. Opis tovaru znamená bežný obchodný opis s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie 
(technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej pre zatriedenie tovaru do podpoložky 
colného sadzobníka.  

Tento odsek musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných predpisov, napríklad údaj 
o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov. V prípade, že deklarovaný 
tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa tu množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá slúži ako základ pre 
výpočet spotrebnej dane. Pred číselný údaj o množstve zaokrúhlený na štyri desatinné miesta sa uvádza druh 
mernej jednotky. 

Druh nákladových kusov 
Používajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Ak sa používajú kontajnery, do tohto odseku sa uvádza ich evidenčné označenie. 

Odsek 32 Číslo položky  
32 Č. pol.   

          

Vypĺňa sa, aj ak deklarácia sú uvedené jednu položku. Uvádza sa poradové číslo položky v colnom 
vyhlásení.  

Odsek 33  Kód tovaru  
33 Kód tovaru            

  

 

     
  

 

     

 
                                              

 

Vypĺňa sa. 
Prvý pododsek (8 čísiel) 

Pri vyplňovaní sa používajú položky kombinovanej nomenklatúry TARIC. 

Druhý pododsek (dva znaky) 
Vypĺňa sa podľa kódov Taric (dva znaky pri uplatňovaní osobitných opatrení Spoločenstva v súvislosti 

s formalitami, ktoré sa vykonávajú v mieste určenia). 

Tretí pododsek 
Vypĺňa sa podľa kódov Taric (prvý dodatkový znak). 

Štvrtý pododsek (štyri znaky) 
Vypĺňa sa podľa kódov Taric (druhý dodatkový znak). 
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Piaty pododsek (štyri znaky) 
Vypĺňa sa v prípade, ak deklarovaný tovar podlieha spotrebnej dani. Používajú sa nasledovné kódy  

a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) 

b) kódy používané pri spotrebnej dani z vína podľa zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína 
(ďalej len „zákon č. 104/2004 Z. z.“) 

c) kódy používané pri spotrebnej dani z liehu podľa zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu 
a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona 
č. 211/2003 Z. z.(ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.“) 

d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa zákona č. 106/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len zákon č. 106/2004 Z. z.) 

e) kódy používané pri spotrebnej dani z piva podľa zákona č. 107/2004 Z. z. os potrebnej dani z piva 
(ďalej len „zákon č. 107/2004Z. z.“)  

f) kód XPNS, ktorým si deklarant uplatňuje žiadosť o zatriedenie tovaru do podpoložky s najvyššou 
sadzbou dovozného cla v súlade s článkom 81 Colného kódexu. 

Pri povolení zatriedenia tovaru do podpoložky s najvyššou sadzbou dovozného cla colný úrad vyplní v odseku 
33 formulára JCD v DS všetky podpoložky colného sadzobníka, z ktoré tvoria deklarovaný tovar.  

Odsek 34a Kód krajiny pôvodu  
34 Kód kraj. pôvodu   

 
 a      

 
 b      

Vypĺňa sa. Do odseku 34a sa uvádza príslušný kód Spoločenstva pre krajinu nepreferenčného pôvodu 
tovaru podľa článkov 22 až 27 Colného kódexu. Používajú sa kódy krajín (a2). 

Odsek 34b sa nevypĺňa.  

Odsek 35 Hrubá hmotnosť (kg)  
35 Hrubá hmotnosť (kg)       

                        

Vypĺňa sa. Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru uvedeného v odseku 31. Hrubou hmotnosťou je hmotnosť 
tovaru vrátane obalov s výnimkou prepravného materiálu a pomôcok. 

Ak je hrubá hmotnosť tovaru nižšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť s presnosťou na tri desatinné miesta 
(napr. 0,123). Pri hrubej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa uvádza hmotnosť v celých číslach, desatinné čísla od 
0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. Údaje sa 
uvádzajú v kg, pričom sa neuvádza skratka „kg“.  

Odsek 36 Preferencia 
36 Preferencia 

            

Tento odsek sú uvedené údaje o sadzobnom zaobchádzaní s tovarom.  

Vypĺňa sa vždy pri režime voľný obeh a ak to vyžadujú predpisy Spoločenstva, tak aj pri režime aktívny 
zušľachťovací styk, dočasné použitie a prepracovanie pod colným dohľadom aj v prípade, že žiadne 
zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie sa nepožaduje. Tento odsek sa nesmie vypĺňať v rámci obchodu medzi 
časťami colného územia Spoločenstva, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia smernice 77/388/EHS a časťami 
spomínaného územia, v ktorých sa tieto ustanovenia neuplatňujú, ani v rámci obchodu medzi časťami 
spomínaného územia, kde sa tieto ustanovenia neuplatňujú. 
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Používajú sa tieto kódy 

1. Prvé číslo znaku 

1 sadzobné opatrenie erga omnes (voči všetkým), 

2 všeobecný systém preferencií (GSP), 

3 sadzobné zvýhodnenia okrem tých, ktoré sa uvádzajú pod kódom 2, 

4 neuplatnenie cla podľa ustanovení dohôd o colnej únii, ktoré uzavrelo Spoločenstvo. 

2. Ďalšie dve čísla 

00 žiadne z nasledujúcich, 

10 pozastavenie sadzby cla, 

15 pozastavenie sadzby cla s určeným konečným použitím, 

18 pozastavenie sadzby s osvedčením, ktorým sa potvrdzuje osobitná povaha výrobku, 

19 dočasné pozastavenie sadzby cla pre výrobky dovezené s osvedčením o spôsobilosti na let, 

20 tarifná kvóta 3, 

23 tarifná kvóta s určeným konečným použitím 2, 

25 tarifná kvóta s osvedčením, ktorým sa potvrdzuje osobitná povaha výrobku 2, 

28 tarifná kvóta po režime pasívny zušľachťovací styk 2, 

40 osobitné konečné použitie vyplývajúce zo Spoločného colného sadzobníka, 

50 osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje osobitná povaha výrobku. 

Odsek 37   Režim  
37 R E Ž I M         

                  

Vypĺňa sa.  
A – Prvý pododsek - Kódy, ktoré sa uvádzajú do tohto pododseku, sú štvormiestne a pozostávajú 

z jedného dvojmiestneho znaku predstavujúceho požadovaný režim, po ktorom nasleduje druhý dvojmiestny 
znak predstavujúci predchádzajúci režim. Nižšie je uvedený zoznam dvojmiestnych znakov. 

„Predchádzajúci režim“ znamená režim, do ktorého bol tovar prepustený ešte pred jeho prepustením do 
požadovaného režimu. 

Upozorňujeme, že v prípade, že predchádzajúcim režimom je režim colné uskladňovanie alebo dočasné 
použitie, alebo ak tovar vystúpil zo slobodného pásma, kód tohto režimu sa môže použiť, len ak tovar nebol 
prepustený do režimu s ekonomickým účinkom (režim aktívny zušľachťovací styk, režim pasívny 
zušľachťovací styk alebo prepracovanie pod colným dohľadom). 

Napríklad: spätný vývoz tovaru, ktorý sa doviezol v rámci režimu aktívny zušľachťovací styk (podmienečný 
systém) a v nadväznosti na to prepustil do režimu colné uskladňovanie =  3151 (nie 3171). (Prvý úkon = 5100; 
druhý úkon = 7151: spätný vývoz =  3151). 

Podobne, ak tovar, ktorý sa predtým dočasne vyviezol, sa spätne dováža, prepustenie do jedného 
z  vyššie uvedených podmienečných oslobodení sa považuje za obyčajný dovoz v rámci spomínaného 
režimu. Údaj o tom, že ide o ‘spätný dovoz’, sa uvedie, len keď sa tovar prepúšťa do voľného obehu. 
                                                        
3 V prípade, že sa požadovaná colná kvóta vyčerpá, členské štáty môžu povoliť, aby žiadosť platila pre iné existujúce 
zvýhodnenie. 
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Kódy uvedené v zozname s písmenom (a) nesmú byť použité ako prvé dva znaky kódu režimu, môžu iba 
označovať predchádzajúci režim. 

Napríklad: 4054 = prepustenie do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru predtým prepusteného do 
režimu AZS -  podmienečný systém v inom členskom štáte. 
 
Zoznam režimov na účely označenia kódmi 
Štvormiestny kód sa vytvorí kombináciou dvoch týchto základných zložiek. 

00 Týmto znakom(a) sa uvádza, že predchádzajúce konanie neexistuje  

01 Prepustenie tovaru do režimu voľný obeh,  so súčasným  odoslaním v rámci obchodu medzi časťami colného 
územia Spoločenstva, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia smernice 77/388/EHS a časťami uvedeného 
územia, na ktorom sa tieto ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci obchodu medzi časťami uvedeného 
územia, na ktorom sa tieto ustanovenia neuplatňujú. 
Voľný obeh tovaru, ktorý sa súčasne spätne odoslal v rámci obchodu medzi Spoločenstvom a krajinami, 
s ktorými vytvorilo colnú úniu. 
Príklad:   Tovar prichádzajúci z tretej krajiny prepustený do voľného obehu vo Francúzsku a odoslaný ďalej na 
Normanské ostrovy. 

02 Prepustenie do režimu voľný obeh  na účely  uplatnenia režimu aktívny zušľachťovací styk (systém vrátenia). 
Vysvetlenie: Režim aktívny zušľachťovací styk (systém vrátenia) v súlade s článkom 114 ods. 1 písm. b) 
Colného kódexu. 

07 Prepustenie do režimu voľný obeh  s jeho súčasným prepustením do režimu uskladňovania iného ako je colný 
režim colné uskladňovanie. 
Vysvetlenie:  Tento kód sa používa v prípade, ak sa tovar prepúšťa do voľného obehu, pričom sa však 
neuhradila DPH, prípadne spotrebná daň. 
Príklad: Dovezené stroje sa prepúšťajú do voľného obehu, ale DPH sa neuhradila. Pokým sa tovar nachádza 
v daňovom sklade alebo schválenej oblasti, úhrada DPH sa odkladá. 
Dovezené cigarety sa prepúšťajú do voľného obehu, ale DPH a spotrebná daň sa neuhradili. Pokým sa tovar 
nachádza v daňovom sklade alebo schválenej oblasti, úhrada DPH a spotrebnej dane sa odkladá. 

40 Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie od DPH, do režimu voľný obeh a  daňového 
voľného obehu. 
Príklad:  Tovar prichádzajúci z tretej krajiny spojený s úhradou cla a DPH. 

41 Súčasné prepustenie tovaru, ktorý sa prepustil do režimu aktívny zušľachťovací styk (systém vrátenia), do 
voľného obehu a daňového voľného obehu. 
Príklad: Režim aktívny zušľachťovací styk spojený s úhradou cla a vnútroštátnej dane platenej pri 
dovoze dovozu. 

42 Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa  vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodávkach do iného členského 
štátu, do voľného obehu a daňového voľného obehu. 
Príklad:  Dovoz tovaru spojený s oslobodením od DPH podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH. 

43 Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné opatrenia spojené s výberom určitej sumy počas 
prechodného obdobia po pristúpení nových členských štátov, do režimu voľný obeh a do daňového voľného 
obehu. 
Príklad:  Prepustenie do režimu voľný obeh  poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa  počas osobitného 
prechodného obdobia, ktoré nasleduje po pristúpení nových členských štátov, vzťahuje osobitný režim alebo 
osobitné opatrenia medzi novými členskými štátmi a zvyškom Spoločenstva, aké sa svojho času vzťahovali na 
ES a PT. 

45 Prepustenie tovaru do  režimu voľný obeh  a daňového voľného obehu spojené s úhradou DPH alebo 
spotrebnej dane a jeho umiestnenie do daňového skladu. 
Vysvetlenie:  Oslobodenie od DPH alebo spotrebnej dane, umiestnením tovaru do daňového skladu. 
Príklad:  Cigarety, ktoré sa dovážajú z tretej krajiny, sa prepustia do režimu voľný obeh a uhradí sa DPH. Kým 
sa tovar nachádza v daňovom sklade alebo schválenej oblasti, úhrada spotrebnej dane sa odkladá.  
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Cigarety dovezené z tretej krajiny sa prepustia do režimu voľný obeh a uhradí sa spotrebná daň. Kým sa tovar 
nachádza v daňovom sklade alebo schválenej oblasti, úhrada DPH sa odkladá. 

48 Prepustenie do daňového voľného obehu spojený s prepustením do režimu voľný obeh pri tovare dodávanom 
výmenou za iný v rámci režimu pasívny zušľachťovací styk pred vývozom dočasne vyvezeného tovaru.. 
Vysvetlenie: Systém jednoduchej výmeny (IM-EX) pred dovozom v súlade s článkom 154 ods. 4 Colného 
kódexu. 

49 Prepustenie tovaru Spoločenstva do daňového voľného obehu v rámci obchodu medzi časťami colného 
územia Spoločenstva, na ktorom sa uplatňujú ustanovenia smernice 77/388/EHS a časťami spomínaného 
územia, na ktorom sa tieto ustanovenia neuplatňujú alebo v rámci obchodu medzi časťami spomínaného 
územia, na ktorom sa tieto ustanovenia neuplatňujú. 
Prepustenie tovaru do daňového voľného obehu v rámci obchodu medzi Spoločenstvom a krajinami, s ktorými 
vytvorilo colnú úniu. 
Vysvetlenie:  Dovoz tovaru spojený s prepustením do daňového voľného obehu z častí Spoločenstva, na ktoré 
sa nevzťahuje  šiesta smernica DPH (77/388/EHS). Použitie JCD sa ustanovuje v článku 206 ods. 3 
vykonávacieho nariadenia. 
Príklady:  Tovar prichádzajúci z Martiniku a prepustený do daňového voľného obehu do Belgicka. 
Tovar prichádzajúci z Turecka a prepustený do daňového voľného obehu do Nemecka. 

51 Režim aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém). 
Vysvetlenie:  Colný režim aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém) v súlade s článkom 114 ods. 1 
písm. a) a ods. 2písm a) Colného kódexu. 

53 Dovoz v rámci režimu dočasné použitie. 
Príklad:  Dočasný použitie, napr. na výstavu. 

54 Režim aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém) v inom členskom štáte (bez prepustenia tovaru do 
voľného obehu v tomto štáte).(a) 
Vysvetlenie:  Tento znak sa používa na evidenciu úkonu na účely štatistických údajov o intrakomunitárnom 
obchode Spoločenstva. 
Príklad:  Tovar z tretej krajiny sa prepúšťa do režimu aktívny zušľachťovací styk v Belgicku (5100). Po 
aktívnom zušľachtení sa odošle do Nemecka, aby sa tam prepustil do voľného obehu (4054) alebo použil na 
ďalšie spracovanie (5154). 

61 Spätný dovoz spojený s prepustením do režimu voľný obeh a  do daňového voľného obehu pri tovare, na ktorý 
sa neposkytuje oslobodenie od DPH. 

63 Spätný dovoz spojený s prepustením do režimu voľný obeh a do daňového voľného obehu pri tovare, na ktorý 
sa poskytuje oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu. 
Príklad: Spätný dovoz po režime pasívny zušľachťovací styk alebo dočasnom vývoze, pričom sa požaduje 
oslobodenie od  DPH podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH. 

68 Spätný dovoz spojený s čiastočným prepustením do daňového voľného obehu a súčasným prepustením do 
režimu voľný obehu a prepustením do režimu uskladňovania iného, ako je režim colné uskladňovanie. 
Príklad: Spracované alkoholické nápoje sa spätne dovážajú a umiestňujú do daňového skladu. 

71 Prepustenie tovaru do režimu colné uskladňovanie. 
Vysvetlenie: Prepustenie tovaru do režimu colné uskladňovanie. To v žiadnom prípade neprekáža tomu, aby 
sa tovar súčasne umiestnil napríklad do daňového skladu. 

78 Vstup tovaru do slobodného pásma, na ktoré sa vzťahuje kontrola typu II. 
91 Prepustenie tovaru do režimu prepracovanie pod colným dohľadom. 
92 Colný režim prepracovanie pod colným dohľadom v inom členskom štáte (bez prepustenia do voľného obehu 

v tomto členskom štáte) (a). 
Vysvetlenie: Tento znak sa používa na evidovanie úkonu na účely štatistických údajov o intrakomunitárnom 
obchode. 
Príklad:  Tovar z tretej krajiny sa prepracováva pod colným dohľadom v Belgicku (9100). Po spracovaní sa 
odošle do Nemecka, aby sa tam prepustil do voľného obehu (4092) alebo použil na ďalšie spracovanie (9192). 
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B. druhý pododsek 
Uvádza sa  bližšie určenie režimu Spoločenstva. Používajú sa kódy, ktoré sú uvedené v   tabuľka č. 10 až 

tabuľka č. 16. 

tabuľka č. 10 Režim aktívny zušľachťovací styk (AZS) 

(článok 114 Colného kódexu) 
Bližšie určenie režimu Kód 
Tovar prepúšťaný do režimu AZS (podmienečný systém) po predchádzajúcom vývoze 
zušľachtených výrobkov získaných z  mlieka a mliečnych výrobkov 

A01 
 

Tovar prepúšťaný do režimu AZS (podmienečný systém)a určený na vojenské použitie v zahraničí  A02 
 

Tovar prepúšťaný do režimu AZS (podmienečný systém) a určený na spätný vývoz na kontinentálny 
šelf  

A03 
 

Tovar prepúšťaný do režimu AZS (podmienečný systém) (len DPH) A04 
Tovar prepúšťaný do režimu AZS (podmienečný systém) (len DPH) a určený na spätný vývoz na 
kontinentálny šelf  

A05 
 

Tovar prepúšťaný do režimu AZS (systém vrátenia) a určený na vojenské použitie v zahraničí A06 
 

Tovar prepúšťaný do režimu AZS (systém vrátenia) a určený je prijatý do na spätný vývoz na 
kontinentálny šelf 

A07 
 

Tovar, ktorý prepustený do režimu AZS (podmienečný systém) bez odkladu úhrady spotrebnej dane A08 
 

tabuľka č. 11 Režim pasívny zušľachťovací styk (PZS) 

(článok 145 Colného kódexu) 
Bližšie určenie režimu Kód 
Zušľachtené výrobky vracajúce sa do členského štátu, v ktorom sa uhradilo clo B01 
Zušľachtené výrobky vracajúce sa po záručnej oprave B02 
Zušľachtené výrobky vracajúce sa po záručnej výmene B03 
Zušľachtené výrobky vracajúce sa po pasívnom zušľachtení a odklade úhrady DPH v prípade 
konečného použitia 

B04 

Zušľachtené výrobky vracajúce sa s čiastočným oslobodením od cla, keď sa na výpočet používajú 
náklady na spracovanie (článok 591) 

B05 

tabuľka č. 12 Oslobodenia od dovoznej platby 

(nariadenie (EHS) č. 918/83) 
Bližšie určenie režimu Článok č. Kód 
Oslobodenie od dovozného cla   
Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa zo svojho trvalého miesta pobytu 
na územie Spoločenstva 

2 
 

C01 
 

Tovar dovezený pri príležitosti sobáša (výbava nevesty a domáce potreby) 11 ods. 1 
 

C02 
 

Tovar dovezený pri príležitosti sobáša (dary obvyklé pri príležitosti sobáša) 11 ods. 2 
 

C03 
 

Osobný majetok nadobudnutý dedením 16 C04 
Zariadenie domácnosti určené na vybavenie miesta druhého bydliska 20 

 
C05 
 

Školská výstroj, školské pomôcky a iné školské domáce potreby 25 C06 
Zásielky nepatrnej hodnoty 27 C07 
Zásielky odosielané od jednej fyzickej osoby druhej fyzickej osobe 29 C08 
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Obchodný majetok a iné zariadenie dovezené po premiestnení činnosti z tretej 
krajiny do Spoločenstva 

32 
 

C09 
 

Obchodný majetok a iné zariadenie osôb vykonávajúcich slobodné povolanie 
a právnických osôb vykonávajúcich neziskovú činnosť 

38 
 

C10 
 

Učebné, vedecké a kultúrne potreby; vedecké nástroje a prístroje podľa zoznamu 
v prílohe I 

50 
 

C11 
 

Učebné, vedecké a kultúrne potreby; vedecké nástroje a prístroje podľa zoznamu 
v prílohe II 

51 
 

C12 
 

Učebné, vedecké a kultúrne potreby; vedecké nástroje a prístroje (náhradné diely, 
časti, príslušenstvo a nástroje) 

53 
 

C13 
 

Zariadenie dovezené na neobchodné účely vedeckou výskumnou ustanovizňou 
alebo organizáciou so sídlom mimo územia Spoločenstva 

59a 
 

C14 
 

Laboratórne zvieratá a biologické a chemické látky na  výskumné účely 60 
 

C15 
 

Liečivé látky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva 61 
 

C16 
 

Nástroje a prístroje používané v lekárskom výskume, na určovanie lekárskych 
diagnóz alebo vykonávanie liečby 

63a 
 

C17 
 

Referenčné látky na kontrolu kvality liečiv 63c C18 
Farmaceutické výrobky používané na medzinárodných športových podujatiach 64 

 
C19 
 

Tovar pre charitatívne a filantropické organizácie 65 C20 
Potreby v prílohe III určené pre nevidiacich 70 C21 
Potreby v prílohe IV určené pre nevidiacich dovezené nevidiacimi pre vlastnú 
potrebu 

71, prvá 
pomlčka 

C22 

Potreby v prílohe IV určené pre nevidiacich dovezené určitými inštitúciami alebo 
organizáciami 

71, druhá 
pomlčka 

C23 
 

Potreby určené pre postihnutých (okrem nevidiacich) dovezené postihnutými pre 
svoju vlastnú potrebu 

72; 74 
 

C24 
 

Potreby určené pre postihnutých (okrem nevidiacich) dovezené určitými 
inštitúciami alebo organizáciami 

72; 74 
 

C25 
 

Tovar dovážaný v prospech obetí živelných pohrôm 79 C26 
Čestné vyznamenania a ocenenia 86 C27 
Dary venované v rámci medzinárodných vzťahov 87 C28 
Tovar pre panovníkov a hlavy štátov 90 C29 
Vzorky tovaru dovezené na účely podpory obchodu 91 C30 
Tlačoviny a reklamný materiál dovezený na účely podpory obchodu 92 C31 
Tovar dovezený na skúšky , analýzy alebo pokusy 100 C33 
Zásielky určené organizáciám chrániacim autorské práva alebo priemyselné 
a obchodné patentové práva 

107 C34 

Turistická propagačný materiál 108 C35 
Rôzne dokumenty a potreby 109 C36 
Pomocný materiál na upevnenie a ochranu tovaru počas prepravy 110 C37 
Podstielka, suché krmivo a krmoviny pre zvieratá počas prepravy 111 C38 
Pohonné hmoty a mazivá v cestných motorových vozidlách 112 C39 
Materiály pre cintoríny a pomníky vojnových obetí 117 C40 
Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety 118 C41 

a) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia Rady (EHS) 
č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla (Ú. v. ES 
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L 105, 23. 4. 1983) v  znení neskorších zmien a doplnkov a dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

„Oslobodenie od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty 

podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom 
spoločenstve systém oslobodenia od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v znení neskorších zmien a  doplnkov. 

a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

tabuľka č. 13  Oslobodenie od cla a DPH 

Kód Tovar Nariadenie Rady (EHS) 
č. 918/83 v znení 
neskorších zmien a  
doplnkov 

Zákon  č. 222/2004 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov 

361 
 

Osobný majetok patriaci fyzickým osobám meniacim 
pobyt z tretieho štátu do únie 

čl. 2 
 

§ 48 ods. 2 
písm. d) 
 

362 Tovar dovážaný v dôsledku uzatvorenia manželstva - 
výbava a zariadenie  domácnosti 

čl. 11 ods. 1. 
 

§ 48 ods. 2 
písm. e) 
 

363 Tovar dovážaný v dôsledku uzatvorenia manželstva -
tovar obvykle darovaný v dôsledku uzatvorenia 
manželstva 
 

čl. 11 ods. 2. 
 

§ 48 ods. 2 
písm. e) 
 

364 Osobný majetok získaný dedením čl. 16 
 

§ 48 ods. 2 
písm. f) 

365 Vybavenie, študijné potreby a zariadenie domácnosti 
žiakov a študentov 

čl. 25 
 

§ 48 ods. 2 
písm. g) 

366 Zásielky nepatrnej hodnoty čl. 27 § 48 ods. 2 
písm. b) 

367 Zásielky odosielané jednou fyzickou osobou druhej 
fyzickej osobe 

čl. 29 § 48 ods. 2 
písm. a) 

368 Obchodný majetok dovážaný pri premiestnení podniku 
z tretieho štátu do únie 

čl. 32 § 48 ods. 2 
písm. h) 

369 Obchodný majetok a iné vybavenie patriace fyzickým 
osobám vykonávajúcim slobodné povolanie 
a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú 
činnosť 

čl. 38 
 

§ 48 ods. 2 
písm. n) 
 

370 
 

Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické 
látky určené na výskum 
 

čl. 60, 
príloha I 
 

§ 48 ods. 2 
písm. k) 
 

371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie 
krvnej skupiny a typu tkaniva 

čl. 61,  
príloha II 

§ 48 ods. 2 
písm. l) 
 

372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv čl. 63c 
 

§ 48 ods. 2 
písm. u) 

373 
 

Farmaceutické výrobky používané pri 
medzinárodných športových podujatiach  

čl. 64 
 

§ 48 ods. 2 
písm. m) 
 

374 
 

Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie čl. 65 § 48 ods. 2 
písm. n) 
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375 
 

Tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy 
 

čl. 79 
 

§ 48 ods. 2 
písm. o) 

376 Čestné vyznamenania a ocenenia 
 

čl. 86 
 

§ 48 ods. 2 
písm. p) 

377 Dary prijaté v rámci medzinárodných vzťahov čl. 87 
 

§ 48 ods. 2 
písm. p) 

378 Tovar určený pre predstaviteľov štátov čl. 90 § 48 ods. 2 
písm. p) 

379 Vzorky tovaru nepatrenej hodnoty dovážané na 
podporu rozvoja obchodu 

čl. 91 
 

§ 48 ods. 2 
písm. r) 

380 Tlačoviny a reklamné predmety dovážané na podporu 
rozvoja obchodu 

čl. 92 
 

§ 48 ods. 2 
písm. s) 

381 Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy čl. 100 
 

§ 48 ods. 2 
písm. u) 

382 Zásielky určené osobám príslušným na konanie vo 
veciach ochrany autorských práv v oblasti 
priemyselného vlastníctva a v oblasti technickej 
normalizácie  

čl. 107 
 

§ 48 ods. 2 
písm. v) 
 

383 Turistický propagačný materiál čl. 108 
 

§ 48 ods. 2 
písm. w) 

384 Rôzne dokumenty a predmety čl. 109 
 

§ 48 ods. 2 
písm. x) 

385 Pomocný materiál na uloženie a ochranu tovaru počas 
prepravy 

čl. 110  
 

§ 48 ods. 2 
písm. y) 
 

386 
 

Podstieľka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich 
prepravy 
 

čl. 111 
 

§ 48 ods. 2 
písm. z) 
 

387 Palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách 
a špeciálnych kontajneroch 
 

čl. 112 
 

§ 48 ods. 2 
písm. za) 
 

388 Materiál určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu 
pamätníkov a cintorínov vojnových obetí 

čl. 117 
 

§ 48 ods. 2 
písm. zb) 
 

389 
 

Rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 118 
 

§ 48 ods. 2 
písm. zc) 

tabuľka č. 14 Dočasné použitie 

(Colný kódex a nariadenie 2454/93) 
Bližšie určenie režimu článok VN Kód 
Palety 556 D01 
Kontajnery 557 D02 
Dopravné prostriedky 558 D03 
Osobné veci a športový tovar dovezený cestujúcimi 563 D04 
Potreby pre cestovateľov po mori 564 D05 
Potreby prvej pomoci pri živelnej pohrome 565 D06 
Lekárske, chirurgické a laboratórne zariadenia 566 D07 
Zvieratá 567 D08 
Tovar určený pre činnosť v súlade s osobitosťami pohraničného pásma 567 D09 
Zvukové, obrazové alebo dátové nosiče 568 D10 
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Reklamný materiál 568 D11 
Pracovné pomôcky 569 D12 
Pedagogické potreby a vedecké zariadenia 570 D13 
Obaly, plné 571 D14 
Obaly, prázdne 571 D15 
Šablóny, raziace formy, štočky, výkresy, náčrtky, meracie, kontrolné a skúšobné 
prístroje a iné podobné potreby 

572 D16 

Špeciálne nástroje a prístroje 572 D17 
Tovar určený na preskúšanie 573 písm. a) D18 
Tovar dovezený s výhradou vyhovujúcich prijímacích skúšok v súvislosti s kúpno-
predajnou zmluvou 

573 písm. b) D19 
 

Tovar určený na vykonávanie skúšok 573 písm. c) D20 
 

Vzorky 574 D21 
Výmena výrobného prostriedku 575 D22 
Tovar určený na vystavovanie alebo použitie na určitom verejnom podujatí 576 ods. 1 D23 
Tovar určený na schválenie (dva mesiace) 576 ods. 2 D24 
Umelecké diela, zberateľské položky a starožitnosti 576 ods. 3 

písm. a) 
D25 
 

Tovar dovezený za účelom jeho aukčného predaja 576 ods. 3 
písm. b) 

D26 
 

Náhradné diely, príslušenstvo a zariadenie 577 D27 
Tovar dovezený za osobitných podmienok bez ekonomického významu 578 písm. b) D28 

 
Tovar dovezený príležitostne a na obdobie do troch mesiacov 578 písm. a) D29 
Dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla 142 D51 

tabuľka č. 15 Poľnohospodárske výrobky 

Bližšie určenie režimu Kód 
Použitie jednotkových hodnôt na určenie colnej hodnoty určitého tovaru podliehajúceho skaze (články 
173 – 177) 

E01 

Stále dovozné hodnoty (napríklad: nariadenie (ES) č. 3223/94 E02 

tabuľka č. 16 Iné bližšie určenie režimu 

Bližšie určenie režimu Kód 
Oslobodenie od dovozného cla za vrátený tovar (článok 185 Colného kódexu) F01 
Oslobodenie od dovozného cla za vrátený tovar (osobitné okolnosti ustanovené v článku 844, 1: 
poľnohospodárske výrobky) 

F02 

Oslobodenie od dovozného cla za vrátený tovar (osobitné okolnosti ustanovené v článku 846, 2: 
oprava alebo obnova) 

F03 
 

Zušľachtené výrobky, ktoré sa do Spoločenstva vracajú po predchádzajúcom vývoze alebo spätnom 
vývoze (článok 187 Colného kódexu) 

F04 

Prepracovanie pod colným dohľadom, ak sa ekonomické podmienky považujú za splnené (článok 
552, 1, prvý pododsek) 

F11 

Oslobodenie od dovozného cla produktov morského rybolovu a iných produktov, ktoré z teritoriálnych 
vôd tretej krajiny získali plavidlá zaregistrované v určitom členskom štáte a plaviace sa pod vlajkou 
tohto štátu. 

F21 
 

Oslobodenie od dovozného cla produktov morského rybolovu a iných produktov, ktoré sa 
z teritoriálnych vôd tretej krajiny vyložili na palubu rybárskych spracovateľských lodí zaregistrovaných 
v určitom členskom štáte a plaviacich sa pod vlajkou tohto štátu. 

F22 
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Tovar, ktorý sa po režime pasívny zušľachťovací styk prepustil do režimu colné uskladňovanie bez 
odkladu úhrady spotrebnej dane 

F31 
 

Tovar, ktorý sa po režime aktívny zušľachťovací styk prepustil do režimu uskladňovania bez odkladu 
úhrady spotrebnej dane 

F32 

Tovar, ktorý bol  v slobodnom pásme s kontrolou typu II, sa prepustil do režimu uskladňovania bez 
odkladu úhrady spotrebnej dane 

F33 
 

Tovar, ktorý sa po režime prepracovania pod colným dohľadom prepustil do režimu uskladňovania 
bez odkladu úhrady spotrebnej dane 

F34 
 

Prepustenie tovaru do voľného obehu na určité podujatia alebo na predaj v rámci dočasného použitia, 
pričom sa použijú pravidlá pre výpočet dovozných platieb, ktoré platia v čase prijatia colného 
vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu 

F41 
 

Prepustenie zušľachtených výrobkov do voľného obehu v čase, keď sa má uplatniť clo na ne sa 
vzťahujúce (článok 122 písm. a) Colného kódexu) 

F42 

Prepustenie tovaru prepusteného do režimu AZS do voľného obehu alebo prepustenie zušľachtených 
výrobkov do voľného obehu bez kompenzačného úroku (článok 519, odsek 4) 

F43 
 

b) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 
2913/92 v znení neskorších zmien a  doplnkov, nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom 
znení, zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov 

 
            Iné oslobodenie od cla a dane z pridanej hodnoty 

podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a  doplnkov,  nariadenia Komisie 
(EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a  doplnkov a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov 

tabuľka č. 17 Iné oslobodenie od cla a DPH 

Kód Tovar Nariadenie  
Rady (EHS) č. 
2913/92 
v platnom znení 

Nariadenie Komisie 
(EHS) č. 2454/93 
v platnom znení 

Zákon č. 
199/2004 
Z. z. v znení 
neskorších 
predpisov 

Zákon č. 
222/2004 Z. 
z. v znení 
neskorších 
predpisov 

571 Vrátený tovar  čl. 185   § 48 ods. 4  
572 
 

Vrátený tovar za osobitných 
okolností uvedených v článku 
844 nariadenia Komisie (EHS) 
č. 2454/93 - poľnohospodárske 
výrobky  

 čl. 844 
 

 § 48 ods. 4 
 

573 
 

Vrátený tovar za osobitných 
okolností uvedených v článku 
846 nariadenia Komisie (EHS) 
č. 2454/93 - oprava alebo 
obnova 

 čl. 846 
 

 § 48 ods. 4 
 

574 
 

Zušľachtené výrobky, ktoré sa 
do spoločenstva vracajú po ich 
predchádzajúcom vývoze alebo 
spätnom vývoze   

čl. 187   § 48 ods. 4 
 

575 
 
 

Tovar dovážaný osobami 
požívajúcimi výsady a imunity 
podľa medzinárodného práva 

 
 
 

 
 
 

§ 47 a § 48  
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a tovar pre medzinárodné 
organizácie a ich pracovníkov 

 
 
 

 
 
 

c) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

tabuľka č. 18 Oslobodenie od DPH 

Kód Tovar Zákon č. 222/2004 
Z. z. v znení 
neskorších 
predpisov 

576 
 

Dovoz tovaru ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou 
Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za 
mier, a iného štátu na použitie týmito ozbrojenými silami  

§ 48 ods. 6 
 

577 Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska  § 48 ods. 7 
578 Investičné zlato                           § 67 ods. 3 
579 
 

Oslobodenie od DPH pri dovoze plynu rozvodným potrubím alebo 
elektrickej energie vedením 

§ 48 ods. 9 

580 Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty. § 48 ods. 1 
600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti s pozastavením od 

dovozného cla 
Nariadenie Rady (ES) 
č. 150/2003 
Prílohy I a II 

 

Odsek 38 Vlastná hmotnosť 
38 Vlastná hmotnosť (kg)     

                        

Vypĺňa sa. 

Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru uvedeného v odseku 31. Vlastná hmotnosť je čistá hmotnosť tovaru 
bez akýchkoľvek obalov. Ak je vlastná hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa vlastná hmotnosť na tri 
desatinné miesta (napr. 0,123). Pri vlastnej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 
zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. Údaje sa uvádzajú v kg, pričom 
sa neuvádza skratka „kg“. 

Odsek 39 Kontingent  
39 Kontingent 

      

Vypĺňa sa, ak deklarant požaduje zníženú colnú sadzbu pri režime voľný obeh v rámci colných kvót. 
Uvádza sa poradové číslo požadovanej kvóty. 

Odsek 40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad  
40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad                     

                                                      

Vypĺňa sa. 

S použitím kódov (an..26) sa uvádzajú referenčné údaje o dokladoch, ktoré predchádzajú dovozu na colné 
územie Spoločenstva, alebo navrhovanému režimu. 
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Ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý sa spätne dováža po ukončení režimu pasívny zušľachťovací 
styk alebo dočasný vývoz, uvádzajú sa referenčné údaje colného vyhlásenia, ktorým bol tovar prepustený do 
uvedeného režimu. 

Každý znak má tri zložky, ktoré sú od seba oddelené pomlčkou (-). Prvá zložka (a1)pozostáva z troch 
rozdielnych písmen a rozlišuje sa ňou medzi tromi nižšie uvedenými kategóriami. Druhá zložka (an..3), ktorá 
pozostáva z kombinácie čísel a / alebo písmen, slúži na identifikáciu druhu dokumentu. Tretia zložka (an..20) 
predstavuje údaje, ktoré sú potrebné na rozpoznanie dokumentu, či už ide o jeho identifikačné číslo alebo iný 
spoznateľný údaj. 

Prvá zložka (a1): 

X – predbežné colné vyhlásenie, 

Y - počiatočné vyhlásenie, 

Z - predchádzajúci doklad, 

Druhá zložka (an..3): 

Uvádza sa kód pre príslušný dokument, ktorý je uvedený prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Tento zoznam zahŕňa znak ‘CLE’, ktorý vyjadruje ‘deň a evidenčné číslo zápisu tovaru do 
evidencie’.(článok 76 ods. 1 písm. c) Colného kódexu. Deň má túto znakovú podobu: RRRRMMDD. 

Tretia zložka (an..20): 

Tu sa vkladá identifikačné číslo alebo iný identifikačný odkaz na dokument. 

Príklady: 

4. Predchádzajúcim dokladom je doklad o tranzite T1, ktorému colný úrad miesta určenia pridelil číslo 
‘238544’. Tento kód bude mať preto tvar ‘Z-821-238544’. „Z“ za predchádzajúci doklad, („821“ kód 
tranzitného dokladu a ‘238544’ ako registračné číslo dokumentu (alebo MRN pri NCTS)). 

5. Lodný manifest s číslom „2222“ sa používa ako predbežné colné vyhlásenie. Znak bude mať tvar „X-785-
2222“.( „X“ kód predbežného colného vyhlásenia, „785“ ako zoznam tovaru a „2222“ ako identifikačné 
číslo zoznamu). 

6. Tovar bol zapísaný do evidencie miestneho colného konania dňa 14. februára 2002.  Znak bude mať 
preto podobu „Y-CLE-20020214-5“ („Y“ aby sa uviedlo, že existovalo počiatočné vyhlásenie, „CLE“ ako 
zápis do evidencie, „20020214“ ako deň zápisu, pričom „2002“ je rok, „02“ mesiac, „14“ deň a „5“odkaz na 
poradové číslo zápisu v evidencii). 

Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa do tohto odseku zápis "Rôzne - 00200" a k písomnému 
colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príslušných odkazov.  

Odsek 41 Dodatkové merné jednotky 
41 Dodat. merné jednotky       

                        

Uvádza sa množstvo tovaru uvedeného v ods. 31 v merných jednotách určených podľa položky 
kombinovanej nomenklatúry. Údaj sa uvádza v celých číslach. 

Odsek 42 Cena za položku  
42 Cena za položku       

                      

Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie, 
prepracovanie pod colným dohľadom a colné uskladnenie v colnom sklade typu D. Uvádza sa tu fakturovaná 
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cena vzťahujúca sa na tovar uvedený v odseku 31. Táto hodnota je prevodná hodnota za deklarovanú 
položku tovaru. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa hodnota, ktorá by sa inak za tento tovar platila.  

Fakturovaná cena za položku sú uvedené aj hodnotu programového vybavenia, údajov, informácií 
prípadne filmov, ak sú v odseku 31 deklarované nosiče takýchto dát. 

Odsek 43 Kód colnej hodnoty 
43 
Kód

      

     CH 

Vypĺňa sa s výnimkou režimu colné uskladnenie v colnom sklade typu A, B, C, E a F. Uvádza sa tu 
spôsob akým bola určená colná hodnota deklarovaného tovaru kódom (n1), ktorý je uvedený v prílohe č. 38 
vykonávacieho nariadenia. 

Odsek 44 Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia  
                                                                      

                                                          

                                                          

                                                                      

44 
Osobitné 
     
záznamy/ 
     predlož. 
     
doklady/ 
     
osvedčeni
a 
     a 
     
povolenia 

                                                                                                                  

Vypĺňa sa. Uvádzajú sa tu údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných právnych predpisov, ako 
aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu, vrátane poradových čísiel 
kontrolných výtlačkov T5. 

Pododsek "Kód O.Z." (kód osobitných záznamov) sa nesmie používať. 

Ak sa colné vyhlásenie na spätný vývoz, ktorým sa ukončuje režim colné uskladňovanie, predkladá 
colnému úradu, ktorý nie je dozorným úradom, uvádza sa názov a úplná adresa colného úradu dohľadu. 

Osobitné záznamy 
Osobitné záznamy - na označovanie osobitných záznamov colnej povahy sa používa päťmiestny znak. 

Tento znak nasleduje po dodatkových údajoch, ak predpisy Spoločenstva neustanovujú, aby sa použil 
namiesto textu. Na národnej úrovni sú zavedené osobitné záznamy pre 

− náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou vyvážaného tovaru 
po slovenskú hranicu, a  

− cena za poskytnutú službu,  vrátane hodnoty pridaného tovaru ES pri spätnom vývoze z colného 
režimu aktívny zušľachťovací styk 

tabuľka č. 19 Osobitné záznamy v dovoze 

Právny základ Predmet Dodatkové údaje Odsek Kód 
článok 497 
nariadenia 
č. 2454/93 

Žiadosť o povolenie ohľadne 
colného  vyhlásenia na účel 
režimu s ekonomickým účinkom 

‘Zjednodušené povolenie’ 44 00100 

článok 2 ods. 1 
nariadenia 
č. 1147/2002 

Dočasné pozastavenie výberu 
autonómnych ciel 

‘Dovoz s osvedčením 
o spôsobilosti na let’ 

44 10100 

článok 549 ods. 1 
nariadenia 
č. 2454/93 

Ukončenie režimu aktívny 
zušľachťovací styk 
(podmienečný systém) 

tovar AZS/PS 44 10200 

článok 549 ods. 2 
nariadenia 

Ukončenie režimu aktívny 
zušľachťovací styk 

tovar AZS/PS 44 10300 
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č. 2454/93 /podmienečný systém) (osobitné 
obchodno-politické opatrenia) 

článok 550 
nariadenia 
č. 2454/93 

Ukončenie režimu aktívny 
zušľachťovací styk (systém 
vrátenia) 

tovar AZS/SV 44 10400 

článok 583 
nariadenia 
č. 2454/93 

Dočasné použitie ‘Tovar DP’ 44 10500 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Náklady na dopravu, poistenie, 
nakladanie a manipuláciu 
spojené s dopravou dovážaného 
tovaru z miesta odoslania po 
vstup na colné územie 

„Náklady na dopravu C – 
XXXXXX“ 

44 D0600 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Náklady na dopravu, poistenie, 
nakladanie a manipuláciu 
spojené s dopravou dovážaného 
tovaru od  vstupu na colné 
územie po prvé miesto určenia 
na Slovensku 

„Náklady na dopravu D – 
XXXXXX“ 

44 D0610 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Náklady na dopravu, poistenie, 
nakladanie a manipuláciu 
spojené s dopravou dovážaného 
tovaru z miesta odoslania po 
vstup na územie Slovenska 

„Náklady na dopravu S – 
XXXXXX“ 

44 D0620 

Vyhl. MF SR 
č. 227/2004 Z. z. 

Cena za poskytnutú službu  
vrátane hodnoty pridaného 
tovaru pri spätnom dovoze z  
režimu pasívny zušľachťovací 
styk 

„Pridaná hodnota PZS – 
XXXXXX“  

44 D0700 

Predložené doklady, osvedčenia a povolenia: 

Doklady, osvedčenia a povolenia Spoločenstva alebo medzinárodné povolenia, ktoré sa prikladajú 
k vyhláseniu, sa musia uvádzať vo forme kódu pozostávajúceho zo štyroch alfanumerických znakov, za 
ktorými nasleduje identifikačné číslo alebo iný spoznateľný údaj.  

Taktiež sa sem uvádza preferenčný pôvod deklarovaného tovaru. Kód (a2) krajiny alebo kód (a4) území 
krajín, kde má deklarovaný tovar preferenčný pôvod sa uvádza za kódom predloženého dôkazu 
o preferenčnom pôvode a pred evidenčným  číslom predloženého dôkazu. Kódy (a4) území krajín sú 
v aplikácii TARIC. Napríklad „U036 TR A123456“, kde „U036“ je kód dokladu podľa TARIC, „TR“ je kód krajiny 
kde má tovar preferenčný pôvod, „A123456“ je evidenčné číslo dokladu. 

Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo 
vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, uvádza 
sa toto osvedčenie dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými 
údajmi. Napríklad pre sprievodné osvedčenie EUR. 1 obsahujúce špecifický údaj – označenie „Derogácia – 
Rozhodnutie 2/2001“ sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode a kód „U021“ pre osvedčenie o pôvode 
so špecifickými údajmi. 

Pri dovoze tovaru, ktorý sa zatrieďuje do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného 
sadzobníka9) na základe vstupnej ceny, v tomto odseku sa uvádza kód dokladu žiadosti o použitie niektorej 
zo vstupných cien. Napríklad ak má byť tovar zatriedený do podpoložky kombinovanej nomenklatúry 
Spoločného colného sadzobníka9) s použitím ceny FOB (vyplatené na palube), uvádza sa kód dokladu 
„1011“, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie ceny FOB ako vstupnej ceny“. 
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Ak sa má použiť ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru iná ako 
reprezentatívnacena,10a) uvádza sa v tomto odseku kód dokladu žiadosti o použitie takejto ceny. Napríklad 
ak samá ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru použiť cena CIF (náklady, 
poistné a prepravné), uvádza sa kód dokladu „1014“, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o 
použitie ceny CIF ako základu na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru“. 

 

tabuľka č. 20 Kódy predložených dokladov predkladaných iba pri dovoze 

3ZCD pri predložení potvrdenia o zabezpečení dovoznej platby, 
4PZB  povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa článku 76 ods. 1 písm. b) Colného kódexu, 
4PZC  povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa článku 76 ods. 1 písm. c) Colného kódexu, 
 

Odsek 45 Oprava 
45 
Oprava

          

                      

Nevypĺňa sa. 

Odsek 46 Štatistická hodnota  
46 Štatistická 
hodnota 

           

                              

Vypĺňa sa. „Štatistická hodnota“ pri dovoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď prichádza na 
štatistické územie dovážajúceho členského štátu. 

Hodnota tovaru podľa odseku sa vypočíta 

− prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovaného množstva tovaru, 

− ostatných prípadoch na základe množstva, ktoré by sa fakturovalo v prípade nákupu alebo predaja. 

Na určenie hodnoty tovaru sa použije colná hodnota. 

Štatistická hodnota môže zahŕňať len doplnkové poplatky, ako napríklad dopravné alebo  poistné súvisiace 
s tou časťou cesty, ktorá prebieha mimo štatistického územia dovážajúceho členského štátu. 

Z uvedeného dôvodu štatistická hodnota nezahŕňa dane splatné pri dovoze alebo vývoze, ako sú clá, daň 
z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné dane s podobným účinkom 
(podobného charakteru). 

Pre tovary podliehajúce spracovaniu sa štatistická hodnota stanoví, ako keby sa celý tovar vyrobil v krajine 
spracovania. 

Pre tovar používaný ako nosič informácií ako sú diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audio a video 
kazety, CD-ROM, s ktorými sa obchoduje, aby sa poskytli informácie, sa štatistická hodnota zahrnie do 
celkových nákladov tovaru, t. z. zahŕňa nielen nosič ale aj informácie, ktoré nesie. 

Štatistická hodnota sa uvádza v slovenských korunách zaokrúhlene na nahor.  

Prepočítavací kurz, ktorý sa má použiť pri určovaní štatistickej hodnoty je výmenný kurz používaný pri 
výpočte colnej hodnoty v súlade s článkami 168 až 172 Colného kódexu. 



 

48 

 

Odsek 47 Výpočet platieb 
 Druh 

  

 

 Základ na vymer. platby   
  

 

 Sadzba            
  

 

 Suma              
  

 

 SP 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                        

47 Výpočet
     platieb 

                             Spolu:                                       

Prvý stĺpec: Druh  
Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie, 

prepracovanie pod colným dohľadom a colné uskladnenie v colnom sklade typu D, ak deklarovaný tovar 
podlieha dovozným platbám. Uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Druhý stĺpec: Základ pre vymeranie  
Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie, 

prepracovanie pod colným dohľadom a colné uskladnenie v colnom sklade typu D. Uvádzajú sa tu sumy 
slúžiace ako základ pre výpočet jednotlivých druhov platieb ak sa platby vypočítajú na základe valorických 
sadzieb, alebo údaj v merných jednotkách ak sa platby vypočítajú na základe špecifických sadzieb. Základ pre 
výpočet cla na základe valorických sadzieb sa uvádza v slovenských korunách a zaokrúhľuje sa nahor na celé 
číslo. Základ pre výpočet cla na základe špecifických sadzieb sa uvádza v merných jednotkách uvedených 
v TARIC s presnosťou na štyri desatinné miesta. 

Tretí stĺpec: Sadzba 
Nevypĺňa sa. 

Štvrtý stĺpec: Suma 
Nevypĺňa sa. 

Posledný stĺpec: Spôsob platby 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné 

použitie, prepracovanie pod colným dohľadom. Uvádza sa tu kódom (a1) spôsob úhrady dovozných platieb. 
Tento stĺpec sa nevypĺňa, ak je tovar oslobodený od dovoznej platby a v prípade, že colné orgány určia 
dovozné platby na základe iných údajov. 

Uvádzajú sa  kódy (a1) podľa prílohy č. 38 vykonávacieho nariadenia. 

Odsek 48 Odklad platby  

Vypĺňa sa pri režime voľný obeh, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, dočasné použitie, 
prepracovanie pod colným dohľadom, ak dovážaný tovar podlieha dovoznému clu a colný úrad povolil odklad 
platby.  

Odsek 49 Označenie skladu  

Vypĺňa sa iba pri režime colné uskladňovanie vo všetkých typoch colných skladov.  

Uvádzaný kód sa skladá z troch častí: 

• písmena, ktorým sa identifikuje druh skladu v súlade s opisom obsiahnutým v článku 525 (a1), ak ide 
o  sklady, ktoré nie sú uvedené v článku 525 vykonávacieho nariadenia, uvádzajú sa tieto znaky 
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Y - pre iný ako colný sklad, Z - pre slobodné pásmo alebo slobodný sklad, 

• identifikačného čísla prideleného členským štátom pri vydávaní povolenia (an..14), 

• kódu krajiny pre členský štát vydávajúci povolenie, ako sa uvádza v odseku 2 (a2). 

Odsek 50 Hlavný zodpovedný 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 51 Predpokladané colné úrady tranzitu 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 52 Zabezpečenia neplatí pre 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 53 Colný úrad určenia 

Nevypĺňa sa. 

Odsek 54 Dátum, miesto, meno a podpis deklaranta alebo jeho zástupcu  
 

Vypĺňa sa. Uvádza sa miesto a dátum podania colného vyhlásenia, úplné meno, funkcia  a podpis 
deklaranta alebo jeho zástupcu. 

C. Odseky vypĺňané colným úradom  

Odsek A Colný úrad odoslania / vývozu / určenia 

V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza evidenčné číslo, pod ktorým vedie doklad vo svojej 
evidencii. V pravom dolnom rohu uvádza colník, ktorému bolo pridelené colné vyhlásenie na ďalšie konanie, 
dátum prijatia tohto dokladu a podpis, ktorým osvedčí prijatie dokladu v zmysle článku 63 Colného kódexu. 

Odsek B Účtovné údaje 

V odseku B colný úrad uvádza číslo podania colného vyhlásenia a prípadné ďalšie úradné záznamy. 

Odsek C Colný úrad odoslania 

V odseku C pri dovoze colný úrad uvádza miesto a dátum vstupu tovaru na colné územie Spoločenstva. 
V prípade, že tovar je prepúšťaný do colného režimu voľný obeh po predchádzajúcom colnom režime 
s ekonomickým účinkom a tomuto colnému vyhláseniu predchádzalo viacero colných vyhlásení s rôznym 
údajom o mieste a čase vstupu tovaru na colné územie Spoločenstva, colný úrad uvádza označenie pobočky 
colného úradu, ktorá rozhoduje o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu a dátum zhodný 
s dátumom v odseku A. 

Pri colnom režime tranzit v odseku C colný úrad odoslania uvádza evidenčné číslo, pod ktorým je JCD 
vedený v jeho evidencii, dátum zápisu, podpis a odtlačok osobnej pečiatky. V prípade, ak JCD je vystavený 
schváleným odosielateľom v zmysle Dohovoru o spoločnom tranzite alebo v zmysle Colného kódexu, v 
odseku C uvádza schválený odosielateľ evidenčné číslo, pod ktorým je JCD uvedený v jeho evidencii, dátum 
zápisu a odtlačok osobitnej pečiatky. 

Pri vývoze sa odsek C nevypĺňa. 
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Odsek D/J Kontrola colným úradom odoslania / vývozu / určenia 

Pri dovoze v odseku J colný úrad uvádza výsledok overenia colného vyhlásenia, dátum a miesto 
rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu, meno, priezvisko a funkciu colníka, jeho vlastnoručný podpis 
a odtlačok osobnej pečiatky colníka. Ak je to potrebné, uvádza do tohto odseku colný úrad posledný deň 
lehoty určenej rozhodnutím o prepustení tovaru. 

Pri vývoze v odseku D colný úrad uvádza výsledok overenia colného vyhlásenia, čísla a počet priložených 
colných uzáver, posledný deň lehoty výstupu tovaru do zahraničia pri režime vývoz, pri colnom schválenom 
určení spätný vývoz alebo posledný deň lehoty pre spätný dovoz tovaru pri režime pasívny zušľachťovací 
styk, dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu, meno, priezvisko a funkciu colníka, jeho 
vlastnoručný podpis a odtlačok osobnej pečiatky colníka. 

Pri colnom režime tranzit v odseku D colný úrad odoslania uvádza výsledok kontroly (napr. „SÚHLASÍ“), 
počet a čísla priložených uzáver, lehotu určenú na dodanie tovaru colnému úradu určenia, meno colníka, 
podpis a odtlačok osobnej pečiatky. V prípade, ak JCD je vystavený schváleným odosielateľom v zmysle 
Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, alebo v zmysle Colného kódexu, v odseku D uvádza schválený 
odosielateľ poznámku „SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ“, počet a čísla priložených uzáver, lehotu určenú na 
dodanie tovaru colnému úradu určenia a podpis splnomocnenej osoby. 

Odsek E/J Kontrola colným úradom odoslania / vývozu / určenia 

Colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do navrhovaného režimu, uvedie v odseku E JCD dôvod 
a výsledok overovania písomného colného vyhlásenia a sprievodných dokladov a prehliadky tovaru. Pri 
nedostatku miesta na tieto zápisy možno v nich pokračovať v prílohe listu č. 1 alebo 6. 

Odsek F Potvrdenie príslušných orgánov 

Pri colnom režime tranzit do odseku F colný úrad uvádza údaje o priložení nových uzáver v priebehu 
tranzitnej operácie. Túto skutočnosť colník potvrdzuje odtlačkom osobnej pečiatky colníka.  

Odsek G Potvrdenie príslušných orgánov 

V odseku G colný úrad alebo orgány verejnej správy potvrdzujú skutočností uvedené dopravcom v odseku 
56, alebo ho použije colný úrad, ak v odseku F nie je dostatok miesta na uvedenie nových priložených colných 
uzáver. Túto skutočnosť colník potvrdzuje odtlačkom osobnej pečiatky colníka 

Odsek I Kontrola colným úradom určenia (Tranzit Spoločenstva) 

V pravej časti tohto odseku I uvedie colný úrad určenia dátum dodania tovaru, evidenčné číslo, pod ktorým 
je JCD uvedený v jeho evidencii, dátum odoslania spätného listu colnému úradu odoslania alebo iné potrebné 
poznámky, podpis a odtlačok osobnej pečiatky colníka. V ľavej časti odseku uvedie colný úrad určenia 
výsledok kontroly, dátum dodania tovaru colnému úradu určenia, podpis a odtlačok osobnej pečiatky colníka. 

 


