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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia  
od 01.05.2017 

 
Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnné informácie súvisiace s dovozom tovaru z tretích krajín (krajiny mimo 
EÚ) v súvislosti so zavedením elektronického systému v dovoze (tzv. eDovoz). Týka sa to právnických osôb, 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie aj fyzických osôb nepodnikateľov.  
 
Od 01.05.2017 je možné podať dovozné colné vyhlásenie v štandardnom postupe len elektronicky (systém 
eDovoz). Prechodné obdobie na podávanie dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe v listinnej 
forme je ukončené 30. apríla 2017. Po uvedenom dátume dovozné colné vyhlásenie v listinnej forme prijme colný 
úrad len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ (napr. nedostupnosť elektronickej podateľne, 
nedostupnosť deklaračného systému eDovoz). 
 
Elektronický systém eDovoz bude používaný pri všetkých druhoch dopravy, tzn. aj v prípade dovozu zásielok 
prostredníctvom poštovej alebo kuriérnej spoločnosti. 
 
Štandardné colné vyhlásenie v elektronickej forme (eDovoz) je vyplňované v súlade s: 

 prílohou B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446, 

 prílohou B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447, 

 prílohou 6 (stĺpec B) a 

 prílohou 7 Vyhlášky MF SR č.161/2016 Z. z. 

 
Vyššie uvedená legislatíva na úrovni EÚ a SR je dostupná v týchto odkazoch: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-

20160501&qid=1491220699418&from=SK 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-

20151229&qid=1491220749321&from=SK 

a 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/161/20170301 
 
Elektronická komunikácia v oblasti dovozu sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému Centrálny 
elektronický priečinok – IS CEP. Na zabezpečenie komunikácie cez IS CEP zo strany obchodníkov je potrebné 
splnenie viacerých podmienok. O týchto podmienkach sa viac dozviete v materiáli publikovanom na webovom 
portáli Finančnej správy (ďalej len „portál FS“): 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/cla%20a%20spotre
bne%20dane/2017/2017.04.13_IS_CEP.pdf 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20160501&qid=1491220699418&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20160501&qid=1491220699418&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1491220749321&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1491220749321&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/161/20170301
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/cla%20a%20spotrebne%20dane/2017/2017.04.13_IS_CEP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/cla%20a%20spotrebne%20dane/2017/2017.04.13_IS_CEP.pdf
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Colné vyhlásenie podáva deklarant, ktorý podpisom colného vyhlásenia zodpovedá za presnosť a úplnosť 
informácií uvedených vo vyhlásení, pravosť, presnosť a platnosť sprievodných dokladov a splnenie všetkých 
povinností súvisiacich s prepustením tovaru do príslušného colného režimu.  
 
Osoba dovážajúca alebo predkladajúca tovar colným orgánom má tieto možnosti: 
- ak má znalosť colných predpisov a formalít, môže byť v rámci colného konania deklarantom alebo 
- splnomocní na zastupovanie v colnom konaní niektorú z firiem poskytujúcich služby colnej deklarácie (špedície 
a pod.) alebo inú osobu vykonávajúcu poradenskú činnosť v danej oblasti. 
 
Vzhľadom na náročnosť vyplňovania colného vyhlásenia uvádzame príklad vyplnenia elektronického colného 
vyhlásenia podaného príjemcom zásielky pri dovoze kuriérnou prepravou bez toho, aby splnomocnil na 
zastupovanie v colnom konaní niektorú zo spoločností poskytujúcich služby colnej deklarácie (špedície a pod.). V 
tomto prípade si podáva colné vyhlásenie sám príjemca zásielky. Jednou z možností vyplnenia elektronického 
colného vyhlásenia v dovoze je aj prostredníctvom IS CEP priamo cez modul Workdesk obchodníka (WDO) 
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodníci.aspx 
 
Tento modul je dostupný pre autentifikovaného (registrovaného) obchodníka v IS CEP. Podrobnosti pre prácu 
s WDO sú v používateľskej príručke WDO 
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-
sk/obchodn%C3%ADci/pr%C3%ADru%C4%8Dkyan%C3%A1vody.aspx 
 
Modelový príklad podania elektronického colného vyhlásenia pri dovoze zásielky pre fyzickú osobu – 
nepodnikateľa má tieto parametre: 

- tovar mobilný telefón 1 ks, hodnota tovaru 380 EUR na faktúre č.1, hodnota prepravy 100 EUR (air 

freight) na faktúre č.2, letecký nákladný list č. 3.  

- nomenklatúrne zatriedenie tovaru 8517 12 00 00 (Každý tovar je potrebné zatriediť do podpoložky 

kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka a do TARIC kód-u. 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  
a TARIC kód je možné zistiť v aplikácii uverejnenej na portáli FS – Rýchle odkazy ˃ Taric/Kvóta ˃ Taric 
SK 
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka 

- krajina odoslania USA –letisko Atlanta. Náklady na leteckú dopravu vrátane nákladov na letecké 

expresné doručenie, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty tovaru, sa určujú v súlade s prílohou 23-

01 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 

- krajina pôvodu Čína 

- tovar prišiel letecky na letisko v Bratislave, je určený pre príjemcu v Bratislavskom kraji, štát registrácie 

lietadla je Spolková republika Nemecko 

 
Odsek 8 a 14 colného vyhlásenia je možné vyplniť až po zaregistrovaní príjemcu zásielky u colných orgánov v 
systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. Informácie ohľadom registrácie právnických osôb, 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a zaevidovania fyzických osôb – nepodnikateľov je možné nájsť na 
portáli FS: 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI 
 

https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodníci.aspx
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodn%C3%ADci/pr%C3%ADru%C4%8Dkyan%C3%A1vody.aspx
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodn%C3%ADci/pr%C3%ADru%C4%8Dkyan%C3%A1vody.aspx
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI
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Rovnako je postup vyplnenia elektronického dovozného colného vyhlásenia prostredníctvom modulu WDO v IS 
CEP spracovaný formou videoprezentácie dostupnej v tomto odkaze:  
https://youtu.be/7urw_ChsPQM 
 
Po uložení vyplneného colného vyhlásenia obchodník podpíše dokument kvalifikovaným elektronickým podpisom 
a následne v detaile podania dokument odošle. V prípade, že je colné vyhlásenie formálne správne, dostáva sa 
do stavu Registrované a používateľovi príde správa SK416 - Informácia o registrácii colného vyhlásenia.  
 

https://youtu.be/7urw_ChsPQM
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V našom prípade obchodník uviedol spôsob zabezpečenia colného dlhu kódom U a vtedy je prepustenie tovaru 
podmienené zaplatením colného dlhu a iných platieb pred prepustením do colného režimu. V takomto prípade už 
pri prijatí elektronického colného vyhlásenia sú obchodníkovi zasielané všetky údaje potrebné na úhradu 
dovozného cla a iných platieb a to prostredníctvom elektronickej správy „SK470 – Výzva deklarantovi“, ktorou sa 
oznamuje suma colného dlhu a iných platieb. Z týchto údajov si obchodník - deklarant môže vytlačiť „Oznámenie 
sumy colného dlhu“. Následne zasiela „Potvrdenie o doručení SK471“. Po predložení dokladu o úhrade sa 
elektronické colné vyhlásenie dostáva do stavu „Prepustené“ a deklarantovi je zasielaná správa SK429A – 
Rozhodnutie o prepustení. 
 
Na portáli FS v časti eslužby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > 
Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie sú dostupné dokumenty 
Edovoz - všeobecný dokument a ECK dovoz, kde je možné nájsť špecifikáciu správ, rôzne komunikačné scenáre 
v rámci elektronického dovozu a popis priebehu elektronickej komunikácie v dovoze. Tieto materiály nájdete tu: 
 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Colne_konanie/Colne_k
onanie/2017/2017.01.12_Edovoz_vseobecn.pdf 
 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Colne_konanie/Colne_k
onanie/2016/2016.11.09_ECK_dovoz.pdf 
 
 
Upozornenie: 
Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že nie je možné vytvoriť jeden všeobecne použiteľný príklad na každý 
dovoz tovaru alebo zásielky a vždy je potrebné použiť pri vyplňovaní colného vyhlásenia príslušné colné 
predpisy, ktoré sme uviedli vyššie podľa aktuálnej situácie súvisiacej s dovozom. 
 
 
 
Vypracovalo:    Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

           Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
           Apríl 2017 
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