
Príloha k materiálu „ELEKTRONICKÉ COLNÉ KONANIE V DOVOZE  eDOVOZ“ 

 
 

Požiadavky na údaje uvádzané v elektronickom colnom vyhlásení podanom v eDovoz 
 
Táto príloha ustanovuje požiadavky na údaje colných vyhlásení, ktoré majú byť deklarantom poskytnuté v zmysle 
prílohy B Hlava I (Kapitola 3, stĺpce tabuľky H1 – H6) a II delegovaného nariadenia a prílohy č. 6 (časť B tabuľky) 
vyhlášky MF SR č.161/2016 Z. z. 
Pozn.: Z dôvodu rozsiahlosti niektorých zoznamov kódov, ktoré je možné využiť pri vypĺňaní colného vyhlásenia, 
nie sú tieto zoznamy uvádzané v tejto prílohe. Úplný a aktuálny zoznam kódov je dostupný v číselníkoch 
publikovaných na stránke finančnej správy- https://ekrcis.financnasprava.sk/ISSTInet/DS/Code_Download.aspx 
  
Odsek 1 Deklarácia  
Prvý pododsek 
Údajový prvok 1/1 Druh vyhlásenia 
Vypĺňa sa. 
Používajú sa dvojmiestne alfabetické kódy (a2) 

IM 

 pre obchod s krajinami alebo územiami, ktoré sa nachádzajú mimo colného územia Únie, 

 na prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh, konečné použitie, colné uskladňovanie, dočasné 
použitie, aktívny zušľachťovací styk, 

 na umiestnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do colného režimu v rámci obchodu medzi členskými 
štátmi. 

CO 

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

 pri tovare Únie v rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, na ktoré sa vzťahujú 
ustanovenia smernice Rady (ES) 2006/112/ES alebo smernice Rady 2008/118/ES a časťami 
spomínaného územia, na ktoré sa tieto ustanovenia nevzťahujú alebo v rámci obchodu medzi časťami 
spomínaného územia, kde tieto ustanovenia neplatia. 

 
Pozn. Kód EÚ, ktorý sa používal pre dovoz z krajín EZVO sa už nepoužíva.  
 

Druhý pododsek 
Údajový prvok 1/2 Doplnkový druh vyhlásenia 
Vypĺňa sa s výnimkou prípadov, kedy je colné vyhlásenie podávané na účely vstupu tovaru v rámci obchodu 
s osobitnými daňovými územiami.  
Používajú sa tieto kódy: 
A - pre štandardné colné vyhlásenie (čl. 162 Colného kódexu), 
B - pre zjednodušené colné vyhlásenie na príležitostné použitie (čl. 166 ods. 1 Colného kódexu), 
C - pre zjednodušené colné vyhlásenie na pravidelné používanie (čl. 166 ods. 2 Colného kódexu), 
D - pre štandardné colné vyhlásenie (ako sa uvádza pod kódom A) v súlade s čl. 171 Colného kódexu (pred 

predložením tovaru), 
E - pre zjednodušené colné vyhlásenie (ako sa uvádza pod kódom B) v súlade s čl. 171 Colného kódexu (pred 

predložením tovaru), 
F - pre zjednodušené colné vyhlásenie (ako sa uvádza pod kódom C) v súlade s čl. 171 Colného kódexu (pred 

predložením tovaru), 
X - pre dodatočné colné vyhlásenie zjednodušených colných vyhlásení, ak predchádzajúci kód bol „B“ a „E“, 
Y - pre dodatočné colné vyhlásenie zjednodušených colných vyhlásení, ak predchádzajúci kód bol „C“ a „F“, 
Z - pre dodatočné colné vyhlásenie podľa postupu, na ktorý sa vzťahuje čl. 182  Colného kódexu.  
 
Pozn. kódy X a Y sa zasielajú správou SK413A - Doplnenie údajov zjednodušeného (neúplného) CV 
 
Odsek 2 Odosielateľ / Vývozca 
Údajový prvok 3/1 Vývozca 
Údajový prvok 3/2 Identifikačné číslo vývozcu 
Nevypĺňa sa. 

https://ekrcis.financnasprava.sk/ISSTInet/DS/Code_Download.aspx
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Odsek 3 Tlačivá  
Údajový prvok 1/4 Tlačivá 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 4 Ložné listy 
Údajový prvok 1/5 Ložné listy 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 5 Položky 
Údajový prvok 1/9 Celkový počet položiek 
Uvádza sa celkový počet položiek. Zabezpečuje deklaračný systém počítaním tovarových položiek.  
Odsek 6 Nákladové kusy spolu 
Údajový prvok 6/18 Nákladové kusy spolu 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 7 Referenčné číslo 
Údajový prvok 2/4 Referenčné číslo/UCR 
Nevypĺňa sa. 
Údajový prvok 2/5 LRN 
Vypĺňa sa. 
Uvádza sa miestne referenčné číslo (an..22), ktoré prideľuje deklarant jednotlivým colným vyhláseniam. 
Odsek 8 Príjemca  
Údajový prvok 3/16 Identifikačné číslo dovozcu 
Ako identifikačné číslo sa uvádza EORI resp. AdHoc EORI dotknutej osoby podľa čl. 1 ods. 18 delegovaného 
nariadenia. 
Ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, uvádza sa jej rodné 
číslo.  
Ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza 
sa identifikačné číslo pridelené colnými orgánmi (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej 
krajine) alebo AdHoc EORI číslo.  
Údajový prvok 3/15 Dovozca 
Vypĺňa sa, ak sa neuvedie číslo EORI alebo jedinečné identifikačné číslo osoby vydané v tretej krajine (TCUIN), 
ktoré uznáva Únia. 
Uvádza sa úplné meno/názov a adresa subjektu, ktorá podáva alebo v mene ktorej sa podáva dovozné colné 
vyhlásenie.  
 
Odsek 9 Osoba zodpovedná za platobný styk 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 10 Posledná krajina odoslania 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 11 Krajina obchodu / výroby 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 12 Údaje o hodnote 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 13  S P P 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 14 Deklarant /zástupca  
Údajový prvok 3/18 Identifikačné číslo deklaranta 
Vypĺňa sa. 
Ako identifikačné číslo sa uvádza EORI alebo Adhoc EORI číslo. Ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, uvádza 
sa jej rodné číslo. 
Údajový prvok 3/17 Deklarant 
Vypĺňa sa, ak sa neuvedie číslo EORI alebo AdHoc EORI pridelené colnými orgánmi.  
Uvádza sa úplné meno/názov a adresa deklaranta. 
Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty nie je zhodný s osobou deklaranta alebo dovozcu, pod identifikačné číslo 
deklaranta sa uvádza identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty. 
Údajový prvok 3/19 Zástupca 
Vypĺňa sa. 
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Údaje o zástupcovi sa uvádzajú, ak sa líšia od informácií o deklarantovi, tzn. v prípade priameho zastupovania 
(typ zastupovania „2“).  Meno/názov deklaranta alebo zástupcu sa vyžadujú len vtedy, ak sa neuvedie číslo EORI 
alebo jedinečné identifikačné číslo osoby vydané v tretej krajine, ktoré uznáva Únia. 
Údajový prvok 3/21 Kód statusu zástupcu 
Vypĺňa sa. 
Na označenie statusu zastupovania sa pred celým menom a adresou deklaranta alebo zástupcu uvádza jeden 
z nasledovných kódov: 

1  deklarant (bez zastupovania), 
2  zástupca (priame zastupovanie v zmysle čl. 18 ods. 1 Colného kódexu), 
3  zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle čl. 18 ods. 1 Colného kódexu ). 

V prípade, že tieto údaje sú vytlačené na papierovom doklade, nachádza sa tento kód v hranatých zátvorkách 
(napr. [1], [2] alebo [3]). 
Údajový prvok 3/20 Identifikačné číslo zástupcu 
Vypĺňa sa. 
Ako identifikačné číslo sa uvádza EORI číslo. Ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, uvádza sa jej rodné číslo. 
 
Odsek 15 Krajina odoslania / vývozu 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 15a Kód krajiny odoslania / vývozu  
Údajový prvok 5/14 Kód krajiny odoslania/vývozu 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie a v prípade poštovej prepravy. 
Ak v krajine, ktorou sa prechádzalo, nedošlo k obchodnej transakcii (napr. predaju alebo zušľachteniu) ani 
zadržaniu dodávky nesúvisiacemu s prepravou tovaru, uvádza sa príslušný kód (a2) krajiny alebo územia, 
z ktorej sa tovar pôvodne odoslal do členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v čase jeho prepustenia do 
colného režimu. Ak k takému zadržaniu dodávky alebo obchodnej transakcie došlo, uvádza sa posledná krajina, 
cez ktorú sa prechádzalo. 
Odsek 15b Kód krajiny odoslania / vývozu 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 16 Krajina pôvodu 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 17 Krajina určenia 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 17a Kód krajiny určenia  
Údajový prvok 5/8 Kód krajiny určenia 
Vypĺňa sa.  
Tento údaj sa neuvádza v prípade poštovej prepravy.  
Uvádza sa kód (a2) krajiny.  V prípade colného režimu 

- voľný obeh, konečné použitie, colné uskladňovanie a v prípadoch, kedy je podávané colné vyhlásenie na 
účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami, sa uvádza kód členského štátu,  
v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do daného colného režimu; ak je už v čase predkladania 
colného vyhlásenia známe, že tovar sa odošle po prepustení do iného členského štátu, uvádza sa kód 
členského štátu, do ktorého bude tovar odoslaný, 

- dočasné použitie sa uvádza kód členského štátu prvého plánovaného použitia tovaru, 
- aktívny zušľachťovací styk sa uvádza kód členského štátu, v ktorom sa vykonáva prvá zušľachťovacia 

operácia. 
Odsek 17b Kód regiónu krajiny určenia  
Údajový prvok 5/9 Kód regiónu určenia 
Vypĺňa sa. 
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 kódy uvedené v prílohe  
č. 7 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. 
Tento údaj sa neuvádza v prípade poštovej prepravy alebo ak je kód krajiny určenia iný ako SK. 
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Odsek 18 Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode  
Údajový prvok 7/9 Evidenčné číslo dopravného prostriedku pri príchode 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie. Nevypĺňa sa ani v prípade poštových zásielok alebo 
prepravy potrubím alebo vedením.  
Uvádza sa evidenčné číslo dopravného prostriedku, na ktorom je tovar priamo naložený v čase jeho predloženia 
na colnom úrade, kde sa vybavujú formality súvisiace s miestom určenia. Ak sa použije ťahač a prípojné vozidlo 
s rôznymi evidenčnými číslami, uveďte evidenčné číslo ťahača aj prípojného vozidla. 
V závislosti od príslušného dopravného prostriedku možno uviesť evidenčné údaje, ktoré sú uvedené v prílohe B 
Hlava II delegovaného nariadenia. 
Údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku sa nevypĺňa.  
Odsek 19 Kontajner  
Údajový prvok 7/2 Kontajner 
Vypĺňa sa.  
Uvádza sa kódom (n1) skutočnosť, či je počas prestupu colnej hranice deklarovaného tovaru použitý kontajner. 
Prepravným kontajnerom sa rozumie opakovane použiteľné prepravné zariadenie s objemom 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: 
0 tovar sa neprepravuje v kontajneroch, 
1 tovar sa prepravuje v kontajneroch. 

 
Odsek 20 Dodacie podmienky  
Údajový prvok 4/1 Dodacie podmienky 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie a taktiež sa údaj neuvádza pri poštovej preprave. 
Kódy a údaje, ktoré sa uvádzajú v prvých dvoch pododsekoch odseku 20 colného vyhlásenia sú uvedené 
v prílohe B Hlava II vykonávacieho nariadenia. 
Tretia časť odseku sa nevypĺňa.  
Odsek 21 Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice  
Údajový prvok 7/15 Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie. Nevypĺňa sa pri poštových zásielkach, železničnej 
doprave a doprave potrubím a vedením.  
Uvádza sa štát registrácie dopravného prostriedku kódom (a2). 
Evidenčný údaj sa neuvádza.  
V prípade kombinovanej dopravy alebo ak sa používa viacero dopravných prostriedkov, za aktívny dopravný 
prostriedok sa považuje ten, ktorý poháňa celú kombinovanú súpravu. V prípade ťahača a prípojného vozidla je 
aktívnym dopravným prostriedkom ťahač. 
Odsek 22 Mena a celková fakturovaná suma  
Údajový prvok 4/10 Fakturovaná mena 
Údajový prvok 4/18 Poštová hodnota 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie. Uvádza sa druh meny, v ktorej je vyjadrená 
fakturovaná cena kódom meny ISO alfa-3 (znaky ISO 4217 na vyjadrenie mien a peňazí). Údajový prvok 4/18 je 
relevantný iba pri poštových zásielkach. 
Údajový prvok 4/11 Celková fakturovaná suma 
Celková fakturovaná suma sa neuvádza. 
Odsek 23 Prepočítavací kurz  
Údajový prvok 4/15 Výmenný kurz 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, konečné použitie, dočasné použitie a aktívny zušľachťovací styk a to 
v prípadoch, ak sa nepoužije mesačný kurz stanovený podľa článku 146 vykonávacieho nariadenia, ale ak sa 
výmenný kurz stanoví vopred na základe zmluvy medzi dotknutými stranami.  
Ak je použitý mesačný kurz podľa článku 146 vykonávacieho nariadenia, tento odsek sa nevypĺňa. 
Odsek 24 Druh obchodu  
Údajový prvok 8/5 Druh obchodu 
Vypĺňa sa.  
Údaj sa neuvádza v prípade poštovej prepravy. 
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Uvádzajú sa kódy stanovené v čl. 10 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 a v prílohe č. 7 vyhlášky MF SR 
č. 161/2016 Z. z. 
Odsek 25 Druh dopravy na hranici  
Údajový prvok 7/4 Spôsob  dopravy na hranici 
Vypĺňa sa s výnimkou poštovej prepravy. 
Uvádza sa kódom (n1) druh použitej dopravy pri vstupe deklarovaného tovaru na colné územie Únie. 
Rozhodujúcim pre určenie druhu dopravy je druh aktívneho dopravného prostriedku (vlak, nákladný automobil, 
loď, lietadlo, a pod.), na ktorom tovar vstúpil na colné územie Únie.  
V prípadoch, kedy je podávané colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými 
územiami, sa uvádza kód spôsobu dopravy, ktorý zodpovedá aktívnemu dopravnému prostriedku, ktorým tovar 
vstúpil na príslušné daňové územie. 
Uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe B Hlava II vykonávacieho nariadenia. 
Odsek 26 Druh dopravy vo vnútrozemí  
Údajový prvok 7/5 Spôsob dopravy vo vnútrozemí 

Vypĺňa sa, s výnimkou prípadov, ak sa dovozné formality vybavujú na mieste vstupu tovaru na colné územie 

Únie. Uvádza sa kódom (n1) druh použitej dopravy deklarovaného tovaru na colnom území Únie. Rozhodujúcim 
pre určenie druhu dopravy je druh aktívneho dopravného prostriedku (vlak, nákladný automobil, loď, lietadlo, a 
pod.) 
Uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe B Hlava II vykonávacieho nariadenia. 
Odsek 27 Miesto naloženia 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 28 Finančné a bankové údaje 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 29 Vstupný colný úrad  
Nevypĺňa sa. 
Odsek 30 Umiestnenie tovaru 
Údajový prvok 5/23 Umiestnenie tovaru 
Vypĺňa sa s výnimkou poštovej prepravy. 
Uvádza sa miesto, kde môžu colné orgány vykonať prehliadku tovaru. Kód, ktorým sa identifikuje miesto, sa 
uvádza nasledovne: 

- ISO kód krajiny (a2) 
- druh miesta  

 A – určené miesto,  

 B – povolené miesto, 

 C – schválené miesto,  

 D – iné,  
- označenie miesta  - voľný text. 
V prípade, ak sa uvedie ako druh miesta  

 „A“ - neuvádza sa bližšia špecifikácia miesta, keďže tovar je predkladaný v colnom priestore na 
colnom úrade, 

 „B“ – Uvádza sa aj údaj „Colné vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“. Uvádza sa presná adresa miesta, 
na ktorom colný úrad povolil predložiť tovar na vykonanie kontroly (napr. colné konanie mimo 
colného priestoru). O konanie mimo colný priestor je potrebné vopred požiadať na formulári, 
ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 3 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., 

 „C“ – uvádza sa aj Údaj „Colné vyhlásenie/schválené umiestnenie tovaru“, ktorý je spolu 
s podrobnejším popisom uvedený v povolení na ZED. Je potrebné ho uvádzať presne, tak ako bol 
schválený 

  „D“ –iné dohodnuté umiestnenie v prípade povolenia predloženia tovaru na inom schválenom 
alebo určenom mieste v súlade s čl. 115 delegovaného nariadenia. Uvádza sa aj údaj „Colné 
vyhlásenie/Umiestnenie tovaru“.  

Odsek 31 Nákladové kusy a opis tovaru  
Údajový prvok 6/8 Opis tovaru 
Vypĺňa sa.  
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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 okamžité a jednoznačné zatriedenie tovaru do 
podpoložky kombinovanej nomenklatúry (s výnimkou tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, umiestneným do režimu 
colné uskladňovanie).  
Tento odsek musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných predpisov, napríklad údaj o označení 
spotrebiteľského balenia 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 v zmysle osobitných predpisov (zákony o spotrebných daniach) sa uvádza 
druh mernej jednotky. 
Údajový prvok 6/9 Druh nákladových kusov 
Údajový prvok 6/10 Počet nákladových kusov 
Údajový prvok 6/11 Prepravné označenia 
Pre uvedenie druhu nákladových kusov sa používa zoznam kódov, ktorý zodpovedá poslednej verzii odporúčania 
EHK OSN č. 21 (viď zoznam kódov balení v prílohe č. 9 Dodatok D1 nariadenia o prechodných ustanoveniach).  
Druh nákladových kusov a prepravné označenia sa neuvádzajú v prípade poštovej prepravy. 
Počet nákladových kusov predstavuje počet jednotlivých položiek zabalených tak, že ich nemožno rozdeliť bez 
toho, aby sa najprv vybalili alebo počet kusov, ak nie sú zabalené. V prípade voľne loženého tovaru sa uvedie 
číslo 1. 
Prepravné označenia predstavujú označenia a čísla na dopravných jednotkách alebo nákladových kusoch. 
Údajový prvok 6/13 Kód CUS  
Kód CUS (identifikátor pridelený najmä chemickým látkam a prípravkom) sa povinne uvádza v prípade colného  
režimu voľný obeh a konečné použitie, ak sa na predmetný tovar vzťahuje opatrenie TARICu SK súvisiace 
s kódom CUS. Ak opatrenie v TARICu SK pre deklarovaný tovar neexistuje, môže kód CUS deklarant uviesť na 
dobrovoľnej báze.  
Údajový prvok 7/10 Identifikačné číslo kontajnera 
Ak sa používajú kontajnery, do tohto odseku sa uvádza ich evidenčné označenie. 
Odsek 32 Číslo položky  
Údajový prvok 1/6 Číslo tovarovej položky 
Vypĺňa sa.  
Uvádza sa poradové číslo položky vo vzťahu k celkovému počtu položiek. Uvádza sa aj v prípade, ak colné 
vyhlásenie obsahuje len jednu položku.  
Odsek 33  Kód tovaru  
Údajový prvok 6/14 Kód tovaru – číselný znak kombinovanej nomenklatúry 
Údajový prvok 6/15 Kód tovaru – kód TARIC 
Údajový prvok 6/16 Kód tovaru – doplnkový kód TARIC 
Údajový prvok 6/17 Kód tovaru – vnútroštátny doplnkový kód 
 
Vypĺňa sa. Doplnkový kód TARICu a vnútroštátny doplnkový kód sa neuvádza v prípade poštovej prepravy. 
Uvádzajú sa kódy kombinovanej nomenklatúry (8 znakov) doplnené o TARICové kódy (2 znaky) a prípadne 
doplnkové kódy (4 znaky), ak je potrebné ich uplatniť. 
 
Vnútroštátne doplnkové kódy sa uvádzajú v prípade, ak  
- deklarovaný tovar podlieha spotrebnej dani. Používajú sa kódy pre uplatnenie sadzby spotrebnej dane, resp. 

oslobodenia od spotrebnej dane: 
a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, 
b) kódy používané pri spotrebnej dani z vína podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“), 
c) kódy používané pri spotrebnej dani z liehu podľa zákona č. 530/2011 Z. z.,  
d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej 

dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 106/2004 Z. z.), 
e) kódy používané pri spotrebnej dani z piva podľa zákona č. 530/2011 Z. z.,  
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f) kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, 
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 
oleja v znení neskorších predpisov, a 
 

- si deklarant uplatňuje žiadosť o zatriedenie tovaru do podpoložky s najvyššou sadzbou dovozného cla 
v súlade s článkom 177 Colného kódexu – uvádza sa kód XPNS.  
Vnútroštátne doplnkové kódy sú zverejnené v prílohe č. 7 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. 

 
Odsek 34a Kód krajiny pôvodu  
Údajový prvok 5/15 Kód krajiny pôvodu 
Vypĺňa sa. V prípade poštovej prepravy sa tento údaj nepožaduje. 
Uvádza sa príslušný kód Únie pre krajinu nepreferenčného pôvodu tovaru podľa čl. 59 až 63 Colného kódexu. 
Používajú sa kódy krajín (a2). 
Tento údaj je povinný, ak sa neuplatňuje preferenčné zaobchádzanie alebo ak je krajina nepreferenčného pôvodu 
iná ako krajina preferenčného pôvodu. V prípade colného režimu colné uskladňovanie musí byť tento údaj 
uvedený v každom prípade. 
Odsek 34b Kód krajiny pôvodu  
Údajový prvok 5/16 kód krajiny preferenčného pôvodu 
Vypĺňa sa, ak sa uplatňuje preferenčné zaobchádzanie s tovarom a uvádza sa príslušný kód pre údajový prvok 
4/17 – Preferencia. 
Uvádza sa krajina preferenčného pôvodu (a2), ktorá je uvedená na dôkaze o pôvode alebo skupina krajín (a4). 
Nepožaduje sa v prípade colného režimu colné uskladňovanie a poštovej prepravy. 
Odsek 35 Hrubá hmotnosť (kg)  
Údajový prvok 6/5 Hrubá hmotnosť 
Vypĺňa sa.  
Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru uvedeného pre údajový prvok 6/8. Hrubou hmotnosťou je hmotnosť tovaru 
vrátane obalov s výnimkou prepravného materiálu a pomôcok. 
Ak je hmotnosť paliet uvedená v prepravných dokladoch, zahrnie sa táto hmotnosť do výpočtu hrubej hmotnosti 
okrem týchto prípadov: 

- palety tvoria samostatnú položku colného vyhlásenia, 
- colná sadzba položky je založená na hrubej hmotnosti a/alebo colná kvóta pre položku sa spravuje 

v mernej jednotke „hrubá hmotnosť“. 
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“.  
Odsek 36 Preferencia 
Údajový prvok 4/17 Preferencia 
V tomto odseku sú uvedené údaje o sadzobnom zaobchádzaní s tovarom.  
Vypĺňa sa vždy pri colnom režime voľný obeh a konečné použitie a ak to vyžadujú predpisy Únie, tak aj pri 
colnom režime aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, aj v prípade, že žiadne zvýhodnené sadzobné 
zaobchádzanie sa nepožaduje. Údaj sa neuvádza v prípade colného režimu colné uskladňovanie a pri poštovej 
preprave. 
Používajú sa  kódy uvedené v prílohe B Hlava II vykonávacieho nariadenia. 
Odsek 37   Režim  
Údajový prvok 1/10 Colný režim 
Vypĺňa sa.  

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

dvojmiestneho znaku predstavujúceho požadovaný colný režim, po ktorom nasleduje druhý dvojmiestny znak 
predstavujúci predchádzajúci colný režim. Nižšie je uvedený zoznam dvojmiestnych znakov. 
„Predchádzajúci režim“ znamená colný režim, do ktorého bol tovar prepustený ešte pred jeho prepustením do 
požadovaného colného režimu. 
V prípade, ak predchádzajúcim colným režimom je colné uskladňovanie alebo dočasné použitie, alebo ak tovar 
vystúpil zo slobodného pásma, kód tohto colného režimu sa môže použiť, len ak tovar nebol prepustený do 
colného režimu aktívny zušľachťovací styk, pasívny zušľachťovací styk alebo konečné použitie. 
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Napríklad: spätný vývoz tovaru, ktorý sa doviezol v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk a  
v nadväznosti na to sa prepustil do colného režimu colné uskladňovanie =  3151 (nie 3171). (Prvý úkon = 5100; 
druhý úkon = 7151; tretí úkon =  3151). 
Podobne spätný dovoz tovaru, ktorý bol predtým dočasne vyvezený a jeho umiestnenie do voľného obehu potom, 
ako bol umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie, dočasné použitie alebo do slobodného pásma, sa 
považuje za jednoduchý spätný dovoz po dočasnom vývoze. 
Napríklad: umiestnenie do daňového voľného obehu so súčasným umiestnením do voľného obehu pre tovar, 
ktorý bol vyvezený v rámci colného režimu pasívny zušľachťovací styk a po spätnom dovoze umiestený do 
colného režimu colné uskladňovanie = 6121 (nie 6171). (Prvý úkon = 2100; druhý úkon = 7121; tretí úkon = 6121) 
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 
colného režimu aktívny zušľachťovací styk v inom členskom štáte. 
 
Zoznam režimov na účely označenia kódmi 
 
Štvormiestny kód sa vytvorí kombináciou týchto dvoch základných zložiek. 
 
00 Týmto kódom sa uvádza, že predchádzajúci colný režim neexistuje (a).  

01 Prepustenie tovaru do voľného obehu so súčasným odoslaním v rámci obchodu medzi časťami colného 
územia Únie, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia smernice Rady (ES) 2006/112/ES alebo smernice 
2008/118/ES a časťami uvedeného územia, na ktorom sa tieto ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci 
obchodu medzi časťami uvedeného územia, na ktorom sa tieto ustanovenia neuplatňujú. 
Prepustenie tovaru do voľného obehu a jeho súčasné opätovné odoslanie v rámci obchodu medzi Úniou 
a krajinami, s ktorými vytvorila colnú úniu (tovar, na ktorý sa vzťahuje dohoda o colnej únii). 
Príklad:  Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prichádzajúci z tretej krajiny, prepustený do voľného obehu vo 

Francúzsku a odoslaný ďalej na Normandské ostrovy. 
 Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prichádzajúci z tretej krajiny, prepustený do voľného obehu 

v Španielsku a odoslaný do Andorry. 
07 Prepustenie tovaru do voľného obehu a jeho súčasné umiestnenie 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 ani spotrebná daň. 
Príklad:  Dovezený surový cukor sa prepúšťa do voľného obehu, ale DPH nebola zaplatená. Kým je 

tovar umiestnený v sklade alebo na schválenom mieste inom ako je colný sklad, platba DPH sa 
pozastavuje.  
Dovezené minerálne oleje sa prepúšťajú do voľného obehu, ale DPH nebola zaplatená. Kým je 
tovar uskladnený v daňovom sklade, platba DPH a spotrebnej dane sa pozastavuje.  

40 Súčasné prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh a  daňového voľného obehu. 
Umiestnenie tovaru do daňového voľného obehu v rámci obchodu medzi Úniou a krajinami, s ktorými vytvorila 
colnú Úniu. 
Umiestnenie tovaru do daňového voľného obehu v rámci obchodu uvedeného v čl. 1 ods. 3 Colného kódexu. 
Príklad:   Tovar prichádzajúci z Japonska spojený s úhradou cla, DPH a prípadne spotrebných daní. 
 Tovar prichádzajúci z Andorry a umiestnený do daňového voľného obehu v Nemecku. 
 Tovar prichádzajúci z Martiniku a umiestnený do daňového voľného obehu v Belgicku. 

42 Súčasné prepustenie tovaru do voľného obehu a daňového voľného obehu pre tovar, na ktorý sa vzťahuje 
oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu a prípadne pozastavenie spotrebnej dane.  
Umiestnenie tovaru Únie do daňového voľného obehu v rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, 
v ktorých sa ustanovenia smernice 2006/112/ES a smernice 2008/118/ES neuplatňujú, a časťami uvedeného 
územia, v ktorých sa uvedené ustanovenia uplatňujú pre tovar Únie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od 
DPH pri dodaní do iného členského štátu a prípadne pozastavenie spotrebnej dane.  
Vysvetlenie:  Oslobodenie od platby DPH a prípadne pozastavenie spotrebnej dane sa poskytuje, keďže po 

dovoze nasleduje dodanie tovaru v rámci Únie alebo jeho preprava do iného členského štátu.  
V takom prípade je DPH a prípadne spotrebná daň splatná v členskom štáte konečného 
určenia. Na to, aby osoby mohli tento colný režim využiť, musia splniť ďalšie podmienky, ktoré 
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sú uvedené v čl. 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES a prípadne podmienky uvedené v čl. 17 
ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES. Informácie požadované v článku 143 ods. 2 smernice 
2006/112/ES sa uvedú v Ú.P. 3/40 Identifikačné číslo dodatočných daňových referencií.  

Príklady:  Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa prepustí do voľného obehu v jednom členskom štáte  
a vzťahuje sa naň oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu. Formality 
súvisiace s DPH vybavuje prostredníctvom systému DPH v rámci Únie colný zástupca, ktorý je 
daňovým zástupcom.  
Tovar, ktorý nie je tovarom Únie a podlieha spotrebnej dani, dovezený z tretej krajiny, ktorý sa 
prepúšťa do voľného obehu a na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného 
členského štátu. Bezprostredne po prepustení do voľného obehu nasleduje preprava tovaru  
v režime pozastavenia spotrebnej dane z miesta dovozu, ktorú iniciuje registrovaný odosielateľ 
v súlade s čl.17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES.  

43 Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné opatrenia spojené s výberom určitej sumy počas 
prechodného obdobia po pristúpení nových členských štátov, do voľného obehu a do daňového voľného 
obehu.  
Príklad:  Prepustenie do voľného obehu pre poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa počas osobitného 

prechodného obdobia po pristúpení nových členských štátov vzťahuje osobitný colný režim 
alebo osobitné opatrenia medzi novými členskými štátmi a ostatnými časťami Únie. 

44 Konečné použitie  
Prepustenie tovaru do voľného obehu a daňového voľného obehu, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla 
alebo znížená sadzba cla vzhľadom na jeho osobitné použitie.  
Príklad:  Prepustenie motorov do voľného obehu pre motory, ktoré nie sú z Únie a majú sa 

zakomponovať do civilných lietadiel vyrábaných v Únii.  
Tovar, ktorý nie je tovarom Únie a má sa zakomponovať do určitých kategórií lodí, člnov a iných 
plavidiel alebo je určený pre vrtné alebo ťažobné plošiny.  

45 Prepustenie tovaru do voľného obehu a čiastočné umiestnenie do daňového voľného obehu na účely DPH 
alebo spotrebných daní a jeho umiestnenie do skladu iného než colný sklad.  
Vysvetlenie:  Tento kód sa má používať v prípade tovaru, ktorý podlieha DPH aj spotrebným daniam, ak bola 

pri prepustení tovaru do voľného obehu zaplatená len jedna z týchto kategórií daní.  
Príklady:  Cigarety, ktoré nie sú z Únie, sa prepúšťajú do voľného obehu a DPH bola zaplatená. Kým je 

tovar v daňovom sklade, platba spotrebných daní sa pozastavuje.  
Tovar podliehajúci spotrebnej dani dovezený z tretej krajiny alebo z tretieho územia uvedeného v čl. 5 ods. 3 
smernice 2008/118/ES sa prepúšťa do voľného obehu. Bezprostredne po prepustení do voľného obehu 
nasleduje preprava tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane, ktorú iniciuje registrovaný odosielateľ na 
mieste dovozu v súlade s čl. 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES, do daňového skladu v tom istom 
členskom štáte.  

46 Dovoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v rámci colného režimu pasívny 
zušľachťovací styk pred vývozom tovaru, ktorý nahrádzajú.  
Vysvetlenie:  Skorší dovoz v súlade s čl. 223 ods. 2 písm. d) Colného kódexu.  
Príklad:  Dovoz stolov vyrobených z dreva, ktoré nie je z Únie, pred umiestnením dreva z Únie do 

colného režimu pasívny zušľachťovací styk.  
48 Umiestnenie náhradných výrobkov do daňového voľného obehu so súčasným prepustením do voľného obehu 

pre náhradné výrobky v rámci režimu pasívny zušľachťovací styk pred vývozom chybného tovaru.  
Vysvetlenie:  Systém jednoduchej výmeny (IM-EX), skorší dovoz v súlade s čl. 262 ods. 1 Colného kódexu.  

51 Umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.  
Vysvetlenie:  Aktívny zušľachťovací styk v súlade s čl. 256 Colného kódexu.  

53 Umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie.  
Vysvetlenie:  Umiestnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, určeného na spätný vývoz do colného režimu 

dočasné použitie.  
  Môže sa použiť na colnom území Únie s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného 

cla v súlade s čl. 250 Colného kódexu.  
Príklad:   Dočasné použitie napr. na účely výstavy.  

54  Aktívny zušľachťovací styk v inom členskom štáte (bez toho, aby bol tovar v uvedenom členskom štáte 
prepustený do voľného obehu) (a).  
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Vysvetlenie:  Tento kód sa používa na zaznamenanie operácie na účely štatistických údajov o obchode  
v rámci Únie. 

Príklad:  Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, je umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk  
v Belgicku (5100). Po aktívnom zušľachtení sa odošle do Nemecka na účely prepustenia do 
voľného obehu (4054) alebo ďalšieho spracovania (5154).  

61  Spätný dovoz tovaru s jeho súčasným prepustením do voľného obehu a daňového voľného obehu.  
Vysvetlenie:  Tovar spätne dovezený z tretej krajiny s platbou cla a DPH.  

63 Spätný dovoz so súčasným prepustením do voľného obehu a daňového voľného obehu pre tovar, na ktorý sa 
vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu a prípadne režim pozastavenie spotrebnej 
dane.  
Vysvetlenie:  Oslobodenie od DPH a prípadne pozastavenie spotrebnej dane sa poskytuje, keďže po 

spätnom dovoze nasleduje dodanie tovaru v rámci Únie alebo jeho preprava do iného 
členského štátu. V takom prípade je DPH a prípadne spotrebná daň splatná v členskom štáte 
konečného určenia. Na to, aby osoby mohli tento colný režim využiť, musia splniť ďalšie 
podmienky, ktoré sú uvedené v čl. 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES a prípadne podmienky 
uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES. Informácie požadované v čl. 143 
ods. 2 smernice 2006/112/ES sa uvedú v Ú.P. 3/40 Identifikačné číslo dodatočných daňových 
referencií.  

Príklady:   Spätný dovoz po pasívnom zušľachťovacom styku alebo dočasnom vývoze, pričom akýkoľvek 
dlh súvisiaci s DPH sa vymeriava daňovému zástupcovi.  
Tovar podliehajúci spotrebnej dani spätne dovezený po pasívnom zušľachťovacom styku, ktorý 
sa prepúšťa do voľného obehu a na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného 
členského štátu. Bezprostredne po prepustení do voľného obehu nasleduje preprava tovaru  
v režime pozastavenia spotrebnej dane z miesta spätného dovozu, ktorú iniciuje registrovaný 
odosielateľ v súlade s čl. 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES.  

68 Spätný dovoz tovaru s čiastočným umiestnením do daňového voľného obehu a súčasným prepustením do 
voľného obehu a umiestnením tovaru do režimu uskladňovania iného než colný režim colné uskladňovanie.  
Príklad:   Spracované alkoholické nápoje sa spätne dovážajú a umiestňujú do daňového skladu.  

71  Umiestnenie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie.  
Vysvetlenie:  Umiestnenie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie.  

76 Umiestnenie tovaru Únie do colného režimu colného uskladňovania v súlade s čl. 237 ods. 2 Colného kódexu  
Vysvetlenie:  Vykostené mäso z dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do 

colného režimu colné uskladňovanie [článok 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1741/20061].  
Po prepustení do voľného obehu je žiadosť o vrátenie alebo odpustenie dovozného cla 
založená na skutočnosti, že tovar je chybný alebo nezodpovedá podmienkam zmluvy (čl. 118 
Colného kódexu).  
V súlade s čl. 118 ods. 4 Colného kódexu sa predmetný tovar môže umiestniť do colného 
režimu colné uskladňovanie namiesto jeho prepravy z colného územia Únie, aby bolo možné 
vrátiť alebo odpustiť dané clo.  

 
77 Výroba tovaru Únie pod colným dohľadom colných orgánov a pod colnou kontrolou (v zmysle čl. 5 bodov 3       

a 27 Colného kódexu) pred vývozom a platbou vývozných náhrad.  
Vysvetlenie:  Konzervované výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa vyrobené pod dohľadom colných 

orgánov a pod colnou kontrolou pred vývozom [čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES)  
č. 1731/20062].  

78 Umiestnenie tovaru do slobodného pásma  
95 Umiestnenie tovaru Únie do colného režimu uskladňovania iného než colné uskladňovanie, pričom za tovar 

nebola zaplatená ani DPH a prípadne ani spotrebné dane.  

                                                           
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1741/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia osobitnej vývoznej 

náhrady na vykostené mäso dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do režimu colné 
uskladňovanie (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7). 

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 1731/2006 z 23 novembra 2006 o osobitných podrobných pravidlách vývozných náhrad 
v prípade niektorých konzervovaných výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12). 
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Vysvetlenie:  Tento kód sa má používať v rámci obchodu uvedeného v čl. 1 ods. 3 Colného kódexu, ako 
aj obchodu medzi Úniou a krajinami, s ktorými vytvorila colnú úniu, ak nebola zaplatená ani 
DPH ani spotrebné dane.  

Príklad:  Cigarety z Kanárskych ostrovov sa prepravia do Belgicka a uskladnia v daňovom sklade; 
platba DPH a spotrebných daní je pozastavená.  

96 Umiestnenie tovaru Únie do colného režimu uskladňovania iného než colné uskladňovanie, pričom za tovar 
bola zaplatená buď DPH alebo prípadne spotrebné dane a platba tej ostatnej dane je pozastavená.  
Vysvetlenie:  Tento kód sa má používať v súvislosti s obchodom uvedeným v čl. 1 ods. 3 Colného 

kódexu, ako aj s obchodom medzi Úniou a krajinami, s ktorými vytvorila colnú úniu, ak bola 
zaplatená buď DPH alebo spotrebné dane a platba tej ostatnej dane je pozastavená.  

Príklad:  Cigarety z Kanárskych ostrovov sa prepravia do Francúzska a uskladnia v daňovom sklade; 
DPH bola zaplatená a platba spotrebných daní je pozastavená. 

Odsek 38 Vlastná hmotnosť 
Údajový prvok 6/1 Čistá hmotnosť 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk a v prípadoch, kedy je 
podávané colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami. 
Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru uvedeného v odseku 31 pre údajový prvok 6/14. 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, pričom sa neuvádza skratka „kg“. 
Odsek 39 Kontingent  
Údajový prvok 8/1 Poradové číslo kvóty 
Vypĺňa sa, ak deklarant požaduje zníženú colnú sadzbu pri colnom režime voľný obeh a konečné použitie v rámci 
colných kvót. Uvádza sa poradové číslo požadovanej kvóty. 
Odsek 40 Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad  
Údajový prvok 2/1 Zjednodušené colné vyhlásenie/predchádzajúce doklady 
Vypĺňa sa s výnimkou poštovej prepravy. 
Uvádza sa MRN vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo iný odkaz na ktorýkoľvek predchádzajúci doklad. 
Ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý sa spätne dováža po ukončení colného režimu pasívny zušľachťovací 
styk, uvádzajú sa referenčné údaje colného vyhlásenia, ktorým bol tovar prepustený do uvedeného colného 
režimu. 
Každý znak má štyri zložky.  
Prvá zložka (a1) pozostáva z písmena 

X – vyhlásenie na dočasné uskladnenie, 
Y – zjednodušené colné vyhlásenie alebo zápis do evidencie deklaranta, 
Z - predchádzajúci doklad. 

Druhá zložka (an..3) pozostáva z kombinácie čísel a/alebo písmen a slúži na identifikáciu typu dokladu.  
Uvádza sa kód dokladu zo zoznamu skratiek dokladov uvedený v prílohe B, Hlava II vykonávacieho nariadenia 
pre tento údajový prvok. 
Tento zoznam zahŕňa znak „CLE“, ktorý vyjadruje dátum a evidenčné číslo zápisu tovaru do evidencie deklaranta 
(čl.182 Colného kódexu). Dátum má túto znakovú podobu: RRRRMMDD. 
Tretia zložka (an..35) predstavuje identifikačné číslo alebo iný rozpoznateľný údaj o doklade. 
Štvrtá zložka (an..5) predstavuje číslo tovarovej položky na predbežnom colnom vyhlásení alebo na inom 
predchádzajúcom doklade. 
Identifikátor tovarovej položky sa uvedie len vtedy, ak je to potrebné na jednoznačnú identifikáciu príslušnej 
tovarovej položky.  
Príklady: 
1. Dotknutá položka colného vyhlásenia bola 5. položkou na tranzitnom doklade T1 (predchádzajúci doklad), 

ktorému colný úrad určenia pridelil číslo „238544“. Tento kód bude mať preto tvar „Z-821-238544-5“. [„Z“ za 
predchádzajúci doklad, „821“ kód tranzitného dokladu a „238544“ ako registračné číslo dokladu (alebo MRN 
pri NCTS) a 5 za číslo položky v colnom vyhlásení]. 

2. Tovar bol deklarovaný prostredníctvom zjednodušeného colného vyhlásenia, ktorému bolo pridelené MRN 
„16SK666301009176R3. Kód na dodatočnom colnom vyhlásení bude mať tvar „Y-SDE- 
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16SK666301009176R3“ („Y“ pre zjednodušené colné vyhlásenie, „SDE“ pre zjednodušené colné vyhlásenie, 
„16SK666301009176R3“ pre MRN dokladu). 

Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa do tohto odseku zápis "Rôzne - 00200" a k colnému vyhláseniu sa 
priloží zoznam príslušných odkazov.  
V prípade, ak ide o colné vyhlásenie v papierovej podobe (JCD), skratka bude zahŕňať kódy špecifikované pre 
prvý pododsek údajového prvku 1/1 Druh vyhlásenia (IM, CO). 
Odsek 41 Dodatkové merné jednotky 
Údajový prvok 6/2 Doplnkové merné jednotky 
Vypĺňa sa, s výnimkou poštovej prepravy. 
Uvádza sa množstvo deklarovaného tovaru, vyjadrené v mernej jednotke, ktorá je stanovená v nomenklatúre 
tovaru, ak nie je merná jednotka stanovená, údaj sa nevypĺňa. Merné jednotky sú dostupné v TARICu SK. 
Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, 
množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta. 
Odsek 42 Cena za položku  
Údajový prvok 4/14 Cena za položku/suma 
Údajový prvok 4/18 Poštová hodnota 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie a poštovej prepravy. 
Uvádza sa fakturovaná cena vzťahujúca sa na deklarovaný tovar. 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 obsahuje  aj hodnotu programového vybavenia, údajov, informácií, prípadne filmov, 
ak sú pre údajový prvok 6/14 (odsek 33 colného vyhlásenia) 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 pre údajový prvok 4/10 Fakturovaná mena (odsek 22 colného vyhlásenia) s presnosťou 
na dve desatinné miesta. 
Poštová hodnota je peňažná hodnota deklarovaného tovaru na colné účely v prípade poštovej prepravy. Údaj sa 
uvádza v mene uvedenej pre údajový prvok 4/10 Fakturovaná mena (odsek 22 colného vyhlásenia) s presnosťou 
na dve desatinné miesta. 
Odsek 43 Kód colnej hodnoty 
Údajový prvok 4/16 Metóda určovania colnej hodnoty 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie a s výnimkou poštovej prepravy. Uvádza sa spôsob, 
akým bola určená colná hodnota deklarovaného tovaru kódom (n1), ktorý je uvedený v prílohe B, Hlava II 
vykonávacieho nariadenia pre tento údajový prvok. 
Odsek 44 Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia  
Údajový prvok 2/2 Dodatočné informácie 
Vypĺňa sa.  
Uvádzajú sa údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných právnych predpisov, ako aj referenčné údaje 
dokladov, ktoré sa prikladajú k colnému vyhláseniu. 
Na označovanie osobitných záznamov colnej povahy sa používa päťmiestny znak. Kódy pre osobitné záznamy 
sú uvedené v prílohe B, Hlava II vykonávacieho nariadenia k tomuto údajovému prvku a v prílohe č. 6 vyhlášky 
MF SR č. 161/2016 Z. z. 
 
Údajový prvok 2/3 Predložené doklady/osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje 
Vypĺňa sa.  
Doklady, osvedčenia a povolenia Únie, národné a medzinárodné povolenia, doklady a osvedčenia, ktoré sa 
prikladajú k colnému vyhláseniu, sa musia uvádzať vo forme kódu pozostávajúceho zo štyroch alfanumerických 
znakov, za ktorými nasleduje identifikačné číslo alebo iný spoznateľný údaj.  
V prípade colného režimu voľný obeh a konečné použitie sa uvádza identifikačné číslo kúpnej zmluvy, prípadne 
aj dátum na nej uvedený. Tieto informácie sa nevyžadujú, ak  

- hodnota dovážaného tovaru v zásielke nie je vyššia ako 20 000 EUR, za predpokladu, že tento tovar 
nepredstavuje rozdelené alebo viacnásobné zásielky od toho istého dodávateľa tomu istému príjemcovi, 

- ide o dovoz neobchodného charakteru,  
- ide o pokračujúcu dopravu tovaru, ktorý dodáva rovnaký predávajúci rovnakému kupujúcemu za 

rovnakých obchodných podmienok. 
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Informácie o kúpnej zmluve sa neuvádzajú, ak colnú hodnotu príslušného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení 
čl. 70 Colného kódexu. V takomto prípade musí deklarant predložiť colnému úradu informácie, na základe 
ktorých bude možné stanoviť colnú hodnotu tovaru.  
Taktiež sa sem uvádza preferenčný pôvod deklarovaného tovaru v prípade, ak deklarant žiada o zvýhodnené 
sadzobné zaobchádzanie z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru. Uvádza sa kód jedného z dokladov 
o preferenčnom pôvode uvedenom v číselníku TARICu SK, za ktorým sa uvádza evidenčné číslo dokladu 
a dvojmiestny kód štátu pôvodu alebo regiónu pôvodu alebo štvormiestny numerický kód skupiny krajín pôvodu. 
Napríklad „ N865 A123456 IN “, kde „N865“ je kód dokladu podľa TARIC SK pre osvedčenie o pôvode na tlačive 
„A“, „A123456“ je evidenčné číslo dokladu a „IN“ je kód krajiny, kde má tovar preferenčný pôvod. 
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 2008/691/EC“ 
sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode EUR.1 a kód „U053“ pre osvedčenie o pôvode so špecifickými 
údajmi. 
Ak deklarant žiada použiť zníženú sadzbu DPH podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 
uvedie kód „1015“, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej 
hodnoty“. 
Ak je k colnému vyhláseniu priložený doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód „9999“ 
a identifikačný údaj alebo opis tohto dokladu. 
Úplný zoznam kódov dokladov, certifikátov a osvedčení je k dispozícii v číselníkoch APV DS eDovoz. 
Údajový prvok 3/37 Identifikačné číslo ďalšieho subjektu dodávateľského reťazca  
Nevypĺňa sa. 
Avšak deklarant môže na dobrovoľnej báze uviesť jedinečné identifikačné číslo pridelené hospodárskemu 
subjektu v tretej krajine v rámci programu obchodného partnerstva vytvoreného v súlade s rámcom noriem 
Svetovej colnej organizácie na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu, ktoré uznáva Únia. 
Identifikačné číslo sa uvádza spôsobom uvedeným v prílohe B Hlava II vykonávacieho nariadenia pre tento 
údajový prvok. 
Údajový prvok 3/39 Identifikačné číslo držiteľa povolenia 
Vypĺňa sa. 
Uvádza sa druh povolenia a jeho referenčné číslo pridelené colným úradom, ktorý ho vydal. 
Údajový prvok 3/40 Identifikačné číslo dodatočných daňových referenčných dokladov  
Vypĺňa sa iba pri colnom režime voľný obeh a konečné použitie. 
Ak má dovozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre 
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC SK a identifikačné číslo pre daň z pridanej 
hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca, uvádza 
sa v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC SK identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty 
daňového zástupcu. V prípade, ak tovar je dodávaný do iného členského štátu, uvádza sa aj identifikačné číslo 
pre daň z pridanej hodnoty zákazníka, ktorý je povinný odviesť daň pri nadobudnutí tovaru v rámci Únie v súlade 
s čl. 200 smernice Rady (ES) 2006/112/ES. 
Údajový prvok 4/19 Poštové poplatky 
V prípade poštovej prepravy sa uvádza suma poštovného, ktoré odosielateľ zaplatil alebo sa mu účtovalo. 
Údajový prvok 5/26 Colný úrad predloženia  
Vypĺňa sa iba v prípade uplatnenia centralizovaného colného konania s výnimkou poštovej prepravy. 
Uvádza sa kód colného úradu, ktorému sa predložil tovar na účely jeho umiestnenia do colného režimu. 
Údajový prvok 5/27 Colný úrad dohľadu 
Vypĺňa sa s výnimkou prípadov, kedy je podávané colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu 
s osobitnými daňovými územiami a s výnimkou poštovej prepravy. Vypĺňa sa iba v prípade, ak sa colné 
vyhlásenie podáva na inom colnom úrade, ako na colnom úrade dohľadu, ktorý je uvedený v povolení. 
Uvádza sa kód colného úradu, ktorý je uvedený v príslušnom povolení ako colný úrad vykonávajúci dohľad nad 
colným režimom. 
Všetky sumy uvádzané v tomto odseku musia byť v eurách zaokrúhlené na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 
0,005 eura vrátane nahor. 
Odsek 45 Oprava 
Nevypĺňa sa. 
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Odsek 46 Štatistická hodnota  
Údajový prvok 8/6 Štatistická hodnota  
Vypĺňa sa s výnimkou poštovej prepravy. 
„Štatistická hodnota“ pri dovoze je hodnota deklarovaného tovaru na mieste a v čase, keď prichádza na 
štatistické územie dovážajúceho členského štátu. 
Štatistická hodnota tovaru podľa odseku sa vypočíta v 

 prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar, 

 ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade nákupu alebo predaja. 
Ak colná hodnota nie je určená na základe prevodnej hodnoty, na určenie štatistickej hodnoty tovaru sa použije 
colná hodnota. 
Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, ako napríklad dopravné alebo poistné 
súvisiace s tou časťou prepravy, ktorá sa uskutočňuje mimo štatistického územia dovážajúceho členského štátu. 
Štatistická hodnota nezahŕňa dane splatné pri dovoze, ako sú clá, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň, odvody 
alebo ostatné dane s podobným účinkom (podobného charakteru). 
Pre tovar podliehajúci spracovaniu sa štatistická hodnota stanoví, ako keby sa celý tovar vyrobil v krajine 
spracovania. 
Pre tovar používaný ako nosič informácií ako sú filmy, plány, audio a video kazety, CD-ROM, s ktorými sa 
obchoduje, aby sa poskytli informácie, štatistická hodnota predstavuje celkové náklady tovaru, t. z. zahŕňa nielen 
nosič, ale aj informácie, ktoré nesie. 
Štatistická hodnota sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane 
nahor.  
Prepočítavací kurz, ktorý sa má použiť pri určovaní štatistickej hodnoty, je výmenný kurz používaný pri výpočte 
colnej hodnoty v súlade s čl. 146 vykonávacieho nariadenia. 
Odsek 47 Výpočet platieb 
Údajový prvok 4/3 Druh platby 
Vypĺňa sa s výnimkou colného režimu colné uskladňovanie a poštovej prepravy. 
Ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe uvádzajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe B, Hlava II 
vykonávacieho nariadenia pre tento údajový prvok a v prílohe č. 6 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. 
Údajový prvok 4/4 Základ platby 
 
Vypĺňa sa s výnimkou poštovej prepravy. 
Uvádzajú sa 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 eurách zaokrúhlene na eurocenty do 
0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Základ pre výpočet cla na základe špecifických sadzieb sa 
uvádza v merných jednotkách uvedených v TARICu SK s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke 
uvedenej pre deklarovaný tovar. Základ  pre vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných 
predpisov (zákony o spotrebných daniach). 
 
Údajový prvok 4/5 Sadzba platby 
Nevypĺňa sa. 
 
Údajový prvok 4/6 Splatná suma platby 
Nevypĺňa sa. 

 
Údajový prvok 4/7 Spolu 
Nevypĺňa sa 

 
Údajový prvok 4/8 Spôsob platby 
Nevypĺňa sa 
 
Odsek 48 Odklad platby  
Údajový prvok 2/6 Odklad platby 
uvádza sa číslo povolenia, ak má deklarant odklad platby ale zároveň  certifikát „C506“ a číslo povolenia 
v skupine údajov „Tovarová položka/ Certifikát“ . 
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Odsek 49 Označenie skladu  
Údajový prvok 2/7 Označenie skladu 
Vypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie. Pri colných režimoch voľný obeh, konečné použitie, dočasné 
použitie a aktívny zušľachťovací styk a v prípadoch, kedy je podávané colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru 
v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami sa údaj vyžaduje iba v prípade, ak je colné vyhlásenie podané 
v listinnej podobe a ak sa colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu používa na ukončenie 
colného režimu colné uskladňovanie. 
Údaj sa neuvádza pri poštovej preprave. 
Uvádza sa typ skladovacích priestorov, za ktorým nasleduje číslo povolenia na prevádzkovanie týchto priestorov. 
Uvádzaný kód sa skladá z dvoch častí: 

 písmena, ktorým sa identifikuje typ skladu: 
R  verejný colný sklad typu I 
S  verejný colný sklad typu II 
T  verejný colný sklad typu III 
U  súkromný colný sklad 
V  skladovacie priestory na dočasné uskladnenie tovaru 
Y  necolný sklad 
Z  slobodné pásmo 

 identifikačného čísla prideleného členským štátom pri vydávaní povolenia (an..35). 
Odsek 50 Hlavný zodpovedný 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 51 Predpokladané colné úrady tranzitu 
Nevypĺňa sa. 
Odsek 52 Zabezpečenie  
Údajový prvok 8/2 Typ záruky 
Vypĺňa sa s výnimkou prípadov, kedy je podávané colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu 
s osobitnými daňovými územiami a s výnimkou poštovej prepravy. 
Pri colnom režime voľný obeh sa tento údaj uvádza iba v prípade skoršieho dovozu zušľachtených výrobkov 
alebo skoršieho dovozu náhradných výrobkov. 
Kódy uvedené v prílohe A Hlava II vykonávacieho nariadenia doplnené o kódy vytvorené na národnej úrovni sú 
uvedené nižšie. 
Kódy pre druh záruky: 

0 - upustenie od záruky, 
1 - celková záruka, 
2 - jednotlivá záruka formou záväzku ručiteľa, 
3 - jednotlivá záruka zložením hotovosti, 
5 - upustenie od záruky, ak suma nepresahuje štatistický hodnotový prah, 
8 - záruka sa nevyžaduje od určitých verejných orgánov (čl. 89 ods. 7 Colného kódexu), 
C - záruka sa nevyžaduje na tovar prepravovaný v pevných dopravných zariadeniach, 
D - záruka sa nevyžaduje na dočasné použitie v súlade s čl. 81 písm. a) delegovaného nariadenia, 
E - záruka sa nevyžaduje na dočasné použitia v súlade s čl. 81 písm. b) delegovaného nariadenia, 
F - záruka sa nevyžaduje na dočasné použitie v súlade s čl. 81 písm. c) delegovaného nariadenia, 
G - záruka sa nevyžaduje na dočasné použitie v súlade s čl. 81 písm. d) delegovaného nariadenia, 
U - úhrada colného dlhu pred prepustením do colného režimu, 
Y - povolenie byť ručiteľom iným ako banka podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. b) Colného zákona, 
O - záruka sa nevyžaduje v povolení (uvádza sa v prípade uplatnenia osobitného colného režimu na 

povolenie vydané pred 1. májom 2016 s oslobodením od záruky). 
 
Údajový prvok 8/3 Referenčné číslo záruky 
Vypĺňa sa s výnimkou prípadov, kedy je podávané colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu 
s osobitnými daňovými územiami a s výnimkou poštovej prepravy .Pri colnom režime voľný obeh sa tento údaj 
uvádza iba v prípade skoršieho dovozu zušľachtených výrobkov alebo skoršieho dovozu náhradných výrobkov. 
Vypĺňa sa v prípade, ak typ záruky pre údajový prvok 8/2 je uvedený kódom „0“, „1“, „2“, „3“ alebo „Y“. 
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Odsek 54 Dátum, miesto, meno a podpis deklaranta alebo jeho zástupcu  
Údajový prvok 1/8 Podpis/potvrdenie 
Vypĺňa sa. 
Uvádza sa miesto a dátum podania colného vyhlásenia, meno, priezvisko a funkcia deklaranta alebo jeho 
zástupcu. 
ZÁLOŽKA DV1 
Údajový prvok 3/24 Predávajúci 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh a to v prípade, ak je predávajúci inou osobou ako osoba vývozcu.  
Uvádza sa meno, priezvisko adresa predávajúceho tovar, avšak ak sa uvedie identifikačné číslo predávajúceho, 
názov a adresa sa neuvádza.  
Ak je colná hodnota určovaná náhradnými metódami v súlade s čl. 74 Colného kódexu, údaj o osobe 
predávajúceho sa uvedie, len ak je k dispozícii. 
Údajový prvok 3/25 Identifikačné číslo predávajúceho 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh a to v prípade, ak je predávajúci inou osobou ako osoba vývozcu. 
Uvádza sa EORI predávajúceho alebo jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine, ak ho má deklarant 
k dispozícii.  
Ak je colná hodnota určovaná náhradnými metódami v súlade s čl. 74 Colného kódexu, údaj o osobe 
predávajúceho sa uvedie, len ak je k dispozícii. 
Údajový prvok 3/26 Kupujúci 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh a to v prípade, ak je kupujúci inou osobou ako osoba dovozcu. 
Ak je colná hodnota určovaná náhradnými metódami v súlade s čl. 74 Colného kódexu, údaj o osobe kupujúceho 
sa uvedie, len ak je k dispozícii. 
Údajový prvok 3/27 Identifikačné číslo kupujúceho 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh a to v prípade, ak je kupujúci inou osobou ako osoba dovozcu. 
Uvádza sa EORI kupujúceho alebo jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine, ak ho má deklarant 
k dispozícii. Ak je colná hodnota určovaná náhradnými metódami v súlade s čl. 74 Colného kódexu, údaj o osobe 
kupujúceho sa uvedie len, ak je k dispozícii. 
Ak je colná hodnota určovaná náhradnými metódami v súlade s čl. 74 Colného kódexu, údaj o osobe kupujúceho 
sa uvedie len, ak je k dispozícii. 
Údajový prvok 4/9 Pripočítateľné a nezapočítateľné položky 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh a konečné použitie a v prípadoch, kedy je podávané colné vyhlásenie na 
účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami. 
Údajový prvok 4/13 Indikátory určovania colnej hodnoty 
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh a konečné použitie a v prípadoch, kedy je podávané colné vyhlásenie na 
účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami. Pri colnom režime aktívny zušľachťovací 
styk sa tieto údaje vyžadujú, ak sú colný dlh a iné platby vypočítané v súlade s čl. 86 ods. 3 Colného kódexu. 
Informácie pre údajové prvky 4/9 a 4/13 sa uvádzajú v elektronickom prostredí v samostatnej záložke „DV1“. 
Údaje sa nebudú požadovať v prípade, ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa čl. 70 Colného kódexu, avšak 
deklarant musí predložiť informácie požadované colným úradom na účely určenia colnej hodnoty. 
S výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na správne určenie colnej hodnoty, tieto informácie sa nevyžadujú, 
ak  

- colná hodnota dovážaného tovaru v zásielke nie je vyššia ako 20 000 EUR, za predpokladu, že tento 
tovar nepredstavuje rozdelené alebo viacnásobné zásielky od toho istého dodávateľa tomu istému 
príjemcovi, 

- ide o dovoz neobchodného charakteru, 
- ide o pokračujúcu dopravu tovaru, ktorý dodáva rovnaký predávajúci rovnakému kupujúcemu za 

rovnakých obchodných podmienok. 
 

Kód zahŕňa štyri číslice, pričom každá je buď „0“ alebo „1“.  

Každá číslica „1“ alebo „0“ vyjadruje, či indikátor určovania colnej hodnoty je alebo nie je relevantný pre určovanie 
colnej hodnoty dotknutého tovaru.  

1. číslica: spojenie medzi stranami, bez ohľadu na to, či je cena ovplyvnená alebo nie  

2. číslica: obmedzenia týkajúce sa nakladania s tovarom alebo jeho používania kupujúcim v súlade s článkom 70 
ods. 3 písm. a) kódexu  
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3. číslica: na predaj alebo cenu sa vzťahujú určité podmienky alebo protiplnenie v súlade s článkom 70 ods. 3 
písm. b) kódexu  

4. číslica: na predaj sa vzťahuje dohoda, podľa ktorej časť výnosu z akéhokoľvek ďalšieho predaja, nakladania 
alebo použitia priamo alebo nepriamo pripadá predávajúcemu  

Príklad: V prípade tovaru, pri ktorom existuje vzťah medzi stranami, ale nevzťahuje sa naň žiadna z ostatných 
situácií vymedzených v rámci 2., 3. a 4. číslice, by sa použila kombinácia kódov „1000“. 
 

 Údaj „Deklarácie údajov o colnej hodnote/Kód pripočítateľnej položky“  

Prirážky (podľa vymedzenia v článkoch 70 a 71 kódexu):  

AB: Provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií  

AD: Kontajnery a obaly  

AE: Materiály, súčiastky, dielce a podobné predmety zahrnuté v dovážanom tovare  

AF: Náradie, matrice, formy a podobné predmety používané pri výrobe dovážaného tovaru  

AG: Materiály spotrebované pri výrobe dovážaného tovaru  

AH: Technika, vývoj, umelecká práca, dizajn, plány a nákresy vyhotovené mimo Európskej únie a potrebné na 
výrobu     

        dovážaného tovaru  

AI: Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky  

AJ: Výnos z ďalšieho predaja, nakladania alebo použitia pripadajúci predávajúcemu  

AK: Náklady na dopravu, poplatky za nakládku a manipuláciu s tovarom a náklady na poistenie až do miesta 
vstupu    

       tovaru do Európskej únie  

AL: Nepriame platby a iné platby (článok 70 kódexu)  

AN: Prirážky na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. 
 

Zrážky (podľa vymedzenia v článku 72 kódexu):  

BA: Náklady na dopravu po príchode na miesto vstupu  

BB: Poplatky za výstavbu, inštaláciu, montáž, údržbu alebo technickú pomoc realizovanú po dovoze  

BC: Dovozné clá alebo iné poplatky splatné v Únii z dôvodu dovozu alebo predaja tovaru  

BD: Úrokové poplatky 

BE: Poplatky za právo reprodukovať dovážaný tovar v Európskej únii  

BF: Nákupné provízie  

BG: Zrážky na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. 
 
 


