
1. Hlavička colného vyhlásenia  
 
LRN (Referenčné číslo)  - odsek 7  JCD 
7 Referenčné číslo               

  
                                            

  

Uvádza sa "Referenčné číslo"    
Napr. iniciály mena a priezviska + dátum + poradové číslo "PC2017061001" 
Pozn. Referenčné číslo musí byť v rámci evidencie deklaranta jedinečné 
 
Kód deklarácie - ľavá časť odsek 1 JCD 
1  D E K L A R Á C I A 
                       

                       

Uvádza sa jeden z nasledujúcich kódov: 
"IM" - dovoz z krajín mimo EÚ, 
"CO" - dovoz z osobitných území (čl. 1 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013- 
Colný kódex Únie). 
 
Kód druhu deklarácie - stredná časť odsek 1 JCD 
1  D E K L A R Á C I A 
                       

                       

Uvádza sa hodnota "A" 
"A" - štandardné colné vyhlásenie 
 
Kód požadovaného režimu - ľavá časť odsek 37 JCD 
37 R E Ž I M         

                  

Uvádza sa kód režimu, do ktorého deklarant navrhuje umiestniť tovar 
"40" - prepustenie do voľného obehu 
 
Kód predchádzajúceho režimu - ľavá časť ods. 37 JCD 
37 R E Ž I M         

                  

Uvádza sa kód režimu, v ktorom sa tovar nachádzal  
"00" – predchádzajúci režim neexistuje 
 
Nákladové kusy spolu – odsek 6 JCD 
6 Nákl. kusy spolu   

                

Uvádza sa celkový počet kusov / balení za všetky tovarové položky napr. 1 
 
Počet položiek - odsek 5 JCD  
5 Položky     

            

Uvádza sa celkový počet deklarovaných tovarových  
položiek (druhov tovarov) napr. "1" 
 
Typ zastupovania subjektu - ods. 14 JCD 
14 Deklarant/zástupca         č                     

                                      

                                      

                                                                        

Uvádza sa v prípade, ak sa nejedná o priame/nepriame zastupovanie hodnota "1"   

 1 

 
IM 

PC20170610001 

 A 

 4000 

 4000 

 1 

 [1] 



 
ISO kód krajiny odoslania/vývozu - odsek 15a JCD 
15 Kód kraj.odosl./vývozu 

 

 a 
 

        

 

 b 
 

      

Uvádza sa kód krajiny odkiaľ dovážate tovar napr. "CN" – Čína 
 
ISO kód krajiny určenia - odsek 17a 
17 Kód kraj. určenia  

 

 a 
 

        

 

 b 
 

    

  

Uvádza sa krajina určenia napr. "SK" 
 
Región krajiny určenia (kód kraja SR) - odsek 17b JCD 
17 Kód kraj. určenia  

 

 a 
 

        

 

 b 
 

    

  

Uvádza sa kód kraja napr. "1"- bratislavský 
 
Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode / odchode - odsek 18 JCD 
18 Evid. údaj a štát. registr.  doprav. prostriedku pri odchode                     

                                                                

Uvádza sa evidenčné číslo dopravného prostriedku. 
V prípade poštovej prepravy sa nevypĺňa. 
V prípade kuriérnej leteckej prepravy sa uvádza číslo letu alebo číslo lietadla. 
Pozn. Informáciu získate od Vášho kuriérneho prepravcu. 
 
Kód dodacej podmienky - ods. 20 JCD ľavá časť 
20 Dodacie podmienky                            

                                                                        

Uvádza sa kód dodacej podmienky "INCOTERMS 2010". 
V prípade neznámej podmienky uveďte hodnotu "XXX". 
 
Popis miesta dodania - ods. 20 JCD (pravá časť) 
20 Dodacie podmienky                            

                                                                        

Uvádza sa miesto dodania. 
Uveďte napr. "Bratislava", keďže v tomto prípade dopravu hradil predávajúci 
 
Štát registrácie dopravného prostriedku prekračujúceho hranice 
21 Evid. údaj a štát registr. aktívneho doprav. prostriedku prekračujúceho hranice               

                                                                        

Uvádza sa štát registrácie dopravného prostriedku kódom (a2). 
 
Kód meny fakturácie - odsek 22 JCD 

22 Mena a celková fakturovaná suma      

                                    

Uvádza sa v akej mene je vystavená faktúra napr. "EUR". 

 
Druh obchodu – kód A -odsek 24 JCD ľavá časť 

24 Druh obchodu   

                  

Uvádza sa hodnota “1“ - priama kúpa/predaj 
 

    
SK 

 
CN 

 
SK 

 1 

 LEJ9460 

 XXX 

 Bratislava 

 EUR 

 1 



Druh obchodu – kód B -odsek 24 JCD pravá časť 
24 Druh obchodu   

                  

Uvádza sa hodnota “1“ – priama kúpa/predaj 
 
Druh dopravy na hranici – odsek 25 JCD 

25 Druh dopravy na hranici     

      i     

Uvádza sa kód druhu prepravy pri vstupe na územie EÚ. 
Napr. „4" - letecká 
 
Druh dopravy vo vnútrozemí – ods. 26 JCD 

26 Druh dopravy vo vnútr.     

            

Uvádza sa kód druhu prepravy pri dodaní vo vnútrozemí. 
Napr. "3"- cestná preprava  
 
Kód colného úradu dovozu – ods. A  
Uvádza sa kód pobočky colného úradu, ktorej sa colné vyhlásenie predkladá 
Napr. SK524200 - Bratislava letisko 
Aktuálny číselník colných úradov je dostupný na stránkach 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sk  
 
Kód umiestnenia tovaru – ods. 30 JCD – ľavá časť 
Uvádza sa hodnota „A“ – tovar predložený v colnom priestore colného úradu. 
 
Kód krajiny umiestnenia tovaru – ods. 30  
Uvádza sa hodnota „SK“. 
 
Miesto zápisu – odsek 54 JCD 
 
 
 
 
 
 
Uvádza sa miesto zápisu podania colného vyhlásenia. 
 
Dátum zápisu – odsek 54 JCD 
 
 
 
 
 
 
Uvádza sa aktuálny dátum zápisu podania colného vyhlásenia. 
 
Kontajner – ods. 19 JCD 
19 Kont. 

        

Uveďte „Áno“ ak bol tovar prepravovaný v kontajneri. 
Uveďte „Nie“ ak nebol tovar prepravovaný v kontajneri. 
Pozn. v prípade „Áno“ bude potrebné uviesť v ods. 31 číslo kontajnera. 
  

 54 Miesto a dátum: 

 0 

 1 

 4 

 54 Miesto a dátum: 

Podpis a meno deklaranta/zástupcu: 

 3 

 Bratislava, 10.6.2017 

Podpis a meno deklaranta/zástupcu: 

 Bratislava, 10.6.2017 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sk


2. Subjekty  
 
Dovozca – ods. 8 JCD 
8 Príjemca             č                     

                                      

                                      

                                      

                                      

                                                                        

Identifikátor subjektu 
Uvádza sa identifikátor, ktorým je v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa jej rodné číslo. 
Uvádza sa identifikátor, ktorým je v prípade fyzickej osoby podnikateľa EORI číslo. 
Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy. 
 
Vaše ostatné údaje (Názov subjektu resp. meno, adresa , PSĆ) budú pri prijatí colného vyhlásenia na colnom 
úrade doplnené z Centrálneho registra. 
 
Deklarant  - ods. 14 JCD 
14 Deklarant/zástupca         č                     

                                      

                                      

                                                                        

Identifikátor subjektu 
Uvádza sa identifikátor, ktorým je v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa jej rodné číslo. 
Uvádza sa identifikátor, ktorým je v prípade fyzickej  osoby podnikateľa EORI číslo. 
Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy. 
 
Keďže sa nejedná o zastupovanie v colnom konaní, osoba deklaranta je totožná s osobou dovozcu. 
 
 
  

 761209/1234 

Ján Hrebeň 
Poštová 23 
823 45 Bratislava  

 761209/1234 
Ján Hrebeň 
Poštová 23 
823 45 Bratislava  



3. Tovarové položky  
 
Číslo položky - ods. 32 JCD 

32 Č. pol.   

          

Hodnota vyjadruje poradové číslo tovarovej položky. V prípade potreby pomocou tlačidla „Pridať“ môžete pridať 
ďalšiu tovarovú položku. 
 
Nákladové kusy a opis tovaru – ods. 31 JCD 

Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh                             

                                                   

                                               

                                               

                                              

                                              

                                              

Opis tovaru znamená bežný obchodný opis s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie (technický opis, 
chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej pre okamžité a jednoznačné zatriedenie tovaru do 
podpoložky kombinovanej nomenklatúry. 
 
Kód nomenklatúry tovaru – ods. 33 JCD ľavá časť  

33 Kód tovaru            
  

 

     
  

 

     

 
                                              

 

Uvádza sa nomenklatúrne zatriedenie tovaru (Každý tovar je potrebné zatriediť do podpoložky kombinovanej 
nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka a do TARIC kódu. Pri dovoze je to 10 miestne číslo.) Aktuálne 
znenie Spoločného colného sadzobníka je dostupné na portáli FS  
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura 
Pozn. údaj je možné získať z faktúry alebo od kuriérneho prepravcu. 
V prípade, že nepoznáte správne sadzobné zatriedenie, môžete uviesť kód nomenklatúry "9920000000" určený 
pre zásielky nepatrnej hodnoty tzn. ak hodnota pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky 
tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný kód nomenklatúry, nepresahuje 150 EUR. V takomto prípade je 
tovar oslobodený od cla a bude vyrubená DPH vo výške 20%. V prípade, ak si chcete uplatniť nižšiu sadzbu DPH 
je potrebné uviesť správne sadzobné zaradenie. 
 
ISO kód krajiny pôvodu tovaru – ods. 34a JCD 

34 Kód kraj. pôvodu   

 

 a 
 

    

 

 b 
 

    

Uvádza sa príslušný kód Únie pre krajinu nepreferenčného pôvodu tovaru podľa čl. 59 až 63 Colného kódexu. 
 
Kód preferencie – ods. 36 JCD 

36 Preferencia 

            

Uvádza sa kód preferencie zo zoznamu napr. „100“ - Colné sadzby pre tretie krajiny erga omnes. 
 
Kód národného režimu – ods. 37 pravá časť JCD 
37 R E Ž I M         

                  

Uvádza sa bližšie určenie colného režimu Únie. Uvádzajú sa príslušné kódy zo zoznamu. V prípade, ak v ods. 33 
Kód nomenklatúry tovaru nie je uvedené „9920000000“ a jedná sa o zásielku, ktorej hodnota pre "Cena za 
položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV nepresahuje 150 EUR uveďte kód „C07“ – 
zásielky tovaru nepatrnej hodnoty. V prípade, ak je kód nomenklatúry tovaru uvedená hodnota „9920000000“, 
odsek nemusí byť vyplnený.  
 

 1 

Mobilný telefón zn. Huawei D10 

 

 CN 

 100 

 C07 

9920000000  

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura


 
Kód metódy hodnotenia – ods. 43 JCD 
43 
Kód 

      

     CH 

V prípade, ak deklarujete, aby základom colnej hodnoty bola prevodná hodnota, t. j. skutočne zaplatená cena 
alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar, uveďte kód „1“- Obchodná hodnota dovezeného tovaru, podľa článku 
70(1) Colného kódexu Únie. 
 
Cena za položku vo fakturovanej mene – ods. 42 JCD 
42 Cena za položku       

                      

Uvádza sa fakturovaná cena v mene uvedenej na faktúre vzťahujúca sa na deklarovaný tovar. Táto hodnota je 
prevodná hodnota za deklarovanú položku tovaru. Fakturovaná cena za položku obsahuje aj hodnotu 
programového vybavenia, údajov, informácií, prípadne filmov, ak sú v odseku 33 – Kód nomenklatúry tovaru 
deklarované nosiče takýchto dát. Do fakturovanej ceny sa nezahŕňajú náklady na dopravu, poistenie, balenie 
a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v mene uvedenej v Kód meny fakturácie – odsek 22 
s presnosťou na dve desatinné miesta. 
 
Štatistická hodnota za položku v mene CV – ods. 46 JCD 
46 Štatistická  hodnota            

                              

Štatistická hodnota pri dovoze je hodnota deklarovaného tovaru na mieste a v čase, keď prichádza na štatistické 
územie dovážajúceho členského štátu.  
Štatistická hodnota tovaru sa vypočíta:  

 v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar, tzn. rovná sa hodnote 
uvedenej v ods. 42 prepočítanej na EUR aktuálnym kurzom.  

 v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade nákupu alebo predaja. 
 
Kontajner – číslo kontajnera – ods. 31 JCD 

Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh                             

                                                   

                                               

                                               
                                              

                                              

                                              

                                              

                                               

Ak sa používajú kontajnery (údaj Kontajner – odsek 19 s hodnotou „Áno“) do tohto odseku sa uvádza ich 
evidenčné označenie. V opačnom prípade sa neuvádza. 
 
Nákladové kusy a balenie – ods. 31 

Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh                             

                                                   

                                               

                                               
                                              

                                              

                                              

                                              

                                               

Kód druhu nákladových kusov je napr. „BX“ - krabica. Ostatné hodnoty v zozname. 
Počet nákladových kusov „1“ - znamená jedna krabica. 
 
 
 
 

 100 

 100 

 1 

 MRSK123456 

 1 BX – krabica  



Množstvo tovaru -  Hrubá hmotnosť – ods. 35 JCD 
35 Hrubá hmotnosť (kg)       

                        

Kód mernej jednotky  - hodnota zo zoznamu - „KGM“ 
Kód kvalifikátora mernej jednotky – Uvádza sa hodnota „G“ 
Množstvo tovaru hrubá hmotnosť – hrubá hmotnosť tovaru v kg napr. „1“. 
 
Hrubou hmotnosťou je 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 šesť desatinných miest (napr. 
0,000123). Pri hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa uvádza hmotnosť 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“.  
 
Množstvo tovaru – Vlastná hmotnosť – ods. 38 JCD 
38 Vlastná hmotnosť (kg)      

                        

Kód mernej jednotky  - hodnota zo zoznamu - „KGM“ 
Množstvo tovaru – vlastná hmotnosť – vlastná hmotnosť tovaru v kg napr. „0,8“. 
 
Vlastná hmotnosť je čistá hmotnosť tovaru bez akýchkoľvek obalov. Ak je vlastná hmotnosť tovaru menšia ako 1 
kg, uvedie sa vlastná hmotnosť na šesť desatinných miest (napr. 0,000123). 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 celých kilogramoch. 
 
Množstvo tovaru v merných jednotkách – ods. 31 

Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh                             

                                                   

                                               

                                               

                                              

                                              

                                              

Kód mernej jednotky  - hodnota zo zoznamu napr. „NAR“ – Počet kusov  
Množstvo tovaru v mernej jednotke  - „1“ – jeden kus. 
Tento údaj sa vypĺňa iba vtedy, ak aplikácia TARIC/Kvóta vyžaduje vyplnenie uvedeného kódu k danej 
nomenklatúre.  
 
Predchádzajúci dokument – ods. 40 JCD 
40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad                     

           

                                                      

Kód kategórie dokladu napr. – „Z“ – predchádzajúci doklad  
Kód typu dokladu napr. „821“ tranzitné vyhlásenie 
Číslo predchádzajúce dokumentu napr. „17AT3456986542187“ (žiadajte od kuriérneho prepravcu) 
  

 0,8 

 1 

Mobilný telefón zn. Huawei D10 
1 ks  

 Z-821 -17AT3456986542187 



 
Certifikáty - Predložené doklady – osvedčenia  - ods. 44 JCD 
44 
Osobitné 
     
záznamy/ 
     
predlož. 
     
doklady/ 
     
osvedčeni
a 
     a 
     
povolenia 

          
  

                                                          

 
                                                          

 
                                                          

 
                                                                      

                                                                                                                   

Uvádzajú sa údaje o predložených obchodných a prepravných dokladoch, ich čísla. Kópie dokladov je potrebné 
predložiť príp. odoslať na colný úrad v listinnej podobe príp. naskenované. 
N380 – obchodná faktúra (ak nie je uvedené číslo uveďte „Bez čísla“)  
N740 – letecký nákladný list  
N935 – faktúra na základe ktorej sa deklaruje colná hodnota (ak nie je uvedené číslo uveďte „Bez čísla“) 
C611 – prehlásenie  
 
Zabezpečenie 
52 
Zabezpečenie 

                                                                                           Kód   

     neplatí pre                                                                                                 

Druh zabezpečenia  - „U“ - úhrada 
Kód meny zabezpečenia – „EUR“ 
 

   N380 - 22051709765 

 N740 – SV67443666 

 U 


