
ZOZNAM KÓDOV POU�ÍVANÝCH PRI VYPÅÒANÍ TLAÈÍV JEDNOTNÉHO
COLNÉHO DOKLADU A DOPLNKOVÉHO TLAÈIVA 

I. ÈAS�

Odsek 1: Colné vyhlásenie

¼avá  èas�

Pou�ijú sa tieto kódy:
EU � vyhlásenie na vývoz do èlenských �tátov Európskej únie, Európskeho zdru�enia vo¾ného obchodu a

Stredoeurópskej dohody o vo¾nom obchode,
� vyhlásenie na dovoz z èlenských �tátov Európskej únie, Európskeho zdru�enia vo¾ného obchodu a Stredo-

európskej dohody o vo¾nom obchode,
IM � vyhlásenie na umiestnenie tovaru dovezeného z iných krajín na colné územie do re�imu,
EX � vyhlásenie na vývoz tovaru do iných krajín,
CU � vyhlásenie na umiestnenie po¾nohospodárskych výrobkov, na ktoré boli vopred vyplatené vývozné náhrady,

do colného skladu alebo do slobodného colného pásma, 
� vyhlásenie na prepustenie slovenského tovaru do re�imu uskladòovanie v colnom sklade.

Stredná èas�

Pou�ijú sa tieto kódy:

1 � trvalý vývoz  � nepou�ije sa v prípade spätného vývozu tovaru (kód 3), ktorý nasleduje po doèasnom dovoze, 

2 � doèasný vývoz,

3 � spätný vývoz � nepou�ije sa v prípade doèasného vývozu (kód 2); pou�íva sa iba v prípade tovaru u� doèasne
      dovezeného alebo v prípade tovaru u� dovezeného na prepustenie do re�imu uskladòovanie v colnom sklade,

4 � prepustenie tovaru do re�imu vo¾ný obeh � nepou�ije sa v prípade tovaru dovezeného spä� (kód 6) po doèasnom
     vývoze,

5 � doèasné pou�itie, aktívny zu�¾ach�ovací styk,

6 � spätný dovoz � pou�ije sa len v prípade tovaru predtým doèasne vyvezeného,

7 � prepustenie tovaru do re�imu uskladòovanie v colnom sklade vrátane umiestnenia tovaru v iných priestoroch
     pod colným doh¾adom,

9 � prepracovanie pod colným doh¾adom a ostatné re�imy.

Pravá èas�

Táto èas� sa vypåòa iba v prípade pou�itia tlaèiva na  úèely re�imu tranzit v rámci colného územia alebo ako doklad
potvrdzujúci colný status slovenského tovaru.

Pou�ijú sa tieto kódy:

TSK   � na tovar prepravovaný v re�ime tranzit v rámci colného územia,

T2SK � na slovenský tovar prepravovaný v re�ime tranzit cez  územie iného �tátu spä� na colné územie.

Odsek 10:  Prvá krajina urèenia 

Nevypåòa sa.

Odsek 11:   Krajina obchodu

Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy.

Príloha è. 22
k vyhlá�ke è. 251/2001 Z. z.

Strana 2834 Zbierka zákonov è. 251/2001 Èiastka 106

inorkova
Príloha è. 22k vyhláŁke è. 251/2001 Z. z.



Odsek 15a:   Kód krajiny odoslania/ vývozu 
Nevypåòa sa.

Odsek 15b:  Kód oblasti odoslania/vývozu
Nevypåòa sa.

Odsek 17a:  Kód krajiny urèenia
Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy.

Odsek 17b:  Kód oblasti urèenia
Nevypåòa sa.

Odsek 18:  �tát registrácie dopravného prostriedku pri odchode/príchode
Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy.

Odsek 19:  Kontajner
Pou�ijú sa tieto kódy:
0 � tovar, ktorý sa neprepravuje v kontajneroch, alebo v prípade pochybnosti o pou�ití kontajnera,
1 � tovar, ktorý sa prepravuje v kontajneroch.

Odsek 20: Obchodné podmienky
Kódy a pokyny sa pod¾a potreby uvádzajú  v ¾avej a strednej èasti tohto odseku takto:

¼avá èas� Význam Stredná èas�

INCOTERM kód INCOTERM � ICC/ECE �pecifikácia miesta

EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF

DES
DEQ
DDU
DDP

Zo závodu (Ex works)
Vyplatené dopravcovi (Free carrier)
Vyplatené k boku lode (Free alongside ship)
Vyplatené na lodi (Free on board)
Náklady a prepravné (Cost and freight (C&F)
Náklady, poistenie a prepravné (Cost, insurance and freight)
Preprava platená do (Carriage paid to)
Preprava a poistenie platené do (Cost insurance freight paid to)
S dodaním na hranicu (Delivered at frontier)

S dodaním z lode (Delivered ex-ship)
S dodaním z nábre�ia (Delivered ex-quay)
S dodaním clo neplatené (Delivered duty unpaid)
S dodaním clo platené (Delivered duty paid)

miesto, kde sa nachádza závod
dohodnuté miesto
dohodnutý prístav nalodenia
dohodnutý prístav nalodenia
dohodnutý prístav urèenia
dohodnutý prístav urèenia
dohodnuté miesto urèenia
dohodnuté miesto urèenia
dohodnuté  miesto urèenia na
hranici
dohodnutý prístav urèenia
dohodnutý prístav urèenia
dohodnuté miesto v krajine dovozu
dohodnuté miesto doruèenia
v krajine dovozu

XXX Iné obchodné podmienky opis obchodných podmienok
uvedených v zmluve

Odsek 21: �tát registrácie dopravného prostriedku prekraèujúceho hranicu 
Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy.

Odsek 22: Mena a celková fakturovaná suma
V ¾avej èasti odseku sa pou�ijú kódy uvedené v III. èasti tejto prílohy. 

Odsek 24  Druh obchodu
Pou�ijú sa tieto kódy:
Na vyplnenie odseku v ¾avej èasti sa  pou�ijú èíselné kódy uvedené v ståpci A. Do pravej èasti odseku sa uvedie
príslu�ný èíselný kód uvedený v ståpci B.
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Ståpec A Ståpec B

1. Obchodné operácie so skutoèným alebo zamý�¾aným prevodom
    vlastníctva za peòa�nú alebo inú náhradu [iné ako obchodné 
    operácie uvedené v kódoch 2, 7 a 81), 2),  3)].

1. Koneèná kúpa/predaj.2)
2. Tovar odosielaný  na predvádzanie, skú�obné  vzorky, 
    tovar odosielaný s právom vrátenia a obchodné 
    operácie zahàòajúce províziu.
3. Obchodné operácie, ktoré zahàòajú platby 
    v naturáliách.
4. Predaj zahranièným cestujúcim na osobnú spotrebu.
5. Finanèný lízing.3)

2. Vrátenie tovaru zaznamenaného pod kódom 1;4) bezplatná 
    náhrada tovaru.4)

1. Vrátenie tovaru.
2. Náhrada za vrátený tovar.
3. Náhrada (napríklad pod¾a podmienok zábezpeky) za 
    nevrátený tovar.

3. Obchodné operácie (nie doèasnej povahy) s prevodom vlastníc
    tva bez náhrady (peòa�nej alebo inej).

1. Dodávka tovaru v rámci programov pomoci úplne 
    alebo èiastoène financovaných EÚ.
2. Iné  dodávky vládnej pomoci.
3. Iné dodávky pomoci (od jednotlivcov a mimovládnych
    organizácií).
4. Iné obchodné operácie.

4. Obchodné operácie na úèely spracovania na základe zmluvy5)
    alebo opravy6) (iné ako obchodné operácie zaznamenané pod
    kódom 7).

1. Spracovanie.
2. Oprava a údr�ba za náhradu.
3. Oprava a údr�ba bez poplatku.

5. Obchodné operácie nasledujúce po spracovaní na základe
    zmluvy5) alebo opravy6) (iné ako obchodné operácie 
    zaznamenané pod kódom 7).

1. Spracovanie.
2. Oprava a údr�ba za náhradu.
3. Oprava a údr�ba bez poplatku.

6. Obchodné operácie bez prevodu vlastníctva, napríklad nájom, 
    pô�ièka, operatívny lízing7) a iné doèasné pou�itie,8) s výnim
    kou spracovania na základe zmluvy alebo opravy (dodanie 
    a vrátenie).

1. Nájom, pô�ièka, operaèný lízing.
2. Iné doèasné pou�itie.

7. Obchodné operácie v rámci projektov spoloènej obrany alebo
    iných spoloèných medzivládnych výrobných programov.

8. Dodávky stavebného materiálu a zariadenia v súvislosti so
    stavbou alebo stavebno-in�inierskymi prácami, ktoré sú 
    súèas�ou zmluvy.9)

9. Iné obchodné operácie. 1. Ak sa obchodná operácia uskutoèòuje v súvislosti
    so splácaním �tátneho dlhu. 

Poznámky:
1) Táto polo�ka sa týka väè�inou vývozu a dovozu,  t.  j. obchodných operácií, pri ktorých

�  sa vlastníctvo prevádza zo slovenskej osoby na zahraniènú osobu a naopak,
�  sa uskutoèòujú  alebo sa uskutoènia platby alebo iné vyrovnania (náhrady v naturáliách).
Tento postup sa pou�ije aj v prípade tovaru zasielaného medzi organizaènými zlo�kami  podniku alebo jednej skupiny podnikov  na tovar
zasielaný z centrálnych skladov alebo do centrálnych skladov, ak sa pri týchto obchodných operáciách vykoná  platba alebo iné vyrovnanie
(v opaènom prípade ide o obchodné operácie uvedené v kóde 3 ). 

2) Vrátane  náhradných dielov a iných dodávok  za úhradu.
3)  Lízingové splátky sa poèítajú tak, aby pokryli celú alebo takmer celú hodnotu tovaru. 
4) Vrátenie a náhrada zásielky tovaru pôvodne zaznamenaného pod kódmi 3 a� 9 ståpca A. by mali by� zaznamenané pod¾a zodpovedajúcich

kódov.
5) Spracovate¾ské operácie (pod colným doh¾adom alebo nie) by mali by� zaznamenané pod kódmi 4 a 5 ståpca A. Spracovate¾ské operácie

vykonané na vlastné náklady nepatria pod tieto kódy a mali by by� zaznamenané pod kódom 1 ståpca A.
6) Oprava znamená vrátenie tovaru do pôvodného stavu, èo mô�e znamena� aj niektoré �trukturálne zmeny alebo vylep�enia.
7) Operatívny lízing: v�etky lízingové zmluvy iné ako finanèný lízing [poznámka 3)].
8) Táto polo�ka sa týka tovaru, ktorý je vyvezený/dovezený so zámerom jeho následného spätného dovozu/spätného vývozu bez zmeny

vlastníctva.
9) Obchodné operácie zaznamenané pod kódom 8 ståpca A., zahàòajúce tovar, ktorý nie je osobitne fakturovaný, na ktorý je vystavená jedna

faktúra na celkovú hodnotu prác. V opaènom prípade by mali by� obchodné operácie zaznamenané pod kódom 1.   

Odsek 25:  Druh dopravy na hranici

Pou�ijú sa tieto kódy:
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Kód Opis

10
12
16
17
18
20
23
30
40
50
70
80
90

Preprava po mori 
�eleznièný vagón na námornom plavidle 
Motorové cestné vozidlo na námornom plavidle
�ahaè alebo súprava na námornom plavidle
Rieène plavidlo na námornom plavidle 
�eleznièná preprava 
Cestné vozidlo na �elezniènom vagóne
Cestná preprava
Letecká preprava
Po�tová zásielka 
Preprava vedením a potrubím
Rieèna preprava
Vlastný pohon

Odsek 34a:  Kód krajiny pôvodu
Pou�ívajú sa kódy uvedené v  II. èasti tejto prílohy.

Odsek 36:
Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy, a ak ide o skupinu �tátov, tieto kódy: 

kód 10 � Európska únia,
kód 20 � Európske zdru�enie vo¾ného obchodu,
kód 30 � rozvojové krajiny,
kód 40 � najmenej rozvinuté krajiny.

Odsek 37: Re�im dovozu/vývozu

A. ¼avá èas�

Pou�jú sa tieto kódy:

kód 10 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu vývoz, ktorého úèelom je trvalé ponechanie v zahranièí,

kód 21 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu pasívny zu�¾ach�ovací styk, ak nie je úèelom spracovate¾skej
              operácie oprava doèasne vyvá�aného tovaru,

kód 22 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu pasívny zu�¾ach�ovací styk, ak je úèelom spracovate¾skej 
             operácie oprava doèasne vyvá�aného tovaru,

kód 23 � pou�íva sa pri prepustení  tovaru do re�imu vývoz, ktorého úèelom  nie je trvalé ponechanie tovaru v za-
              hranièí a pri ktorom sa predpokladá spätný dovoz tovaru v nezmenenom stave,

kód 31 � pou�íva sa pri pridelení colne schváleného urèenia spätný vývoz zahranièného tovaru,

kód 40 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu vo¾ný obeh v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61,

kód 41 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu aktívny zu�¾ach�ovací styk v systéme vrátenia,

kód 51 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu aktívny zu�¾ach�ovací styk v podmieneènom systéme,

kód 53 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu doèasné pou�itie s úplným oslobodením od cla,

kód 58 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu doèasné pou�itie s èiastoèným oslobodením od cla,

kód 61 � pou�íva sa pri prepustení pôvodne slovenského tovaru do re�imu vo¾ný obeh, ktorý sa v nezmene-
              nom stave alebo po prepracovaní v re�ime pasívny zu�¾ach�ovací styk vracia spä� do tuzemska, 

kód 71 � pou�íva sa pri prepustení zahranièného tovaru do re�imu uskladòovanie v colnom sklade,

kód 72 � pou�íva sa pri prepustení slovenského tovaru do re�imu uskladòovanie v colnom sklade,

kód 76 � pou�íva sa pri pridelení colne schváleného urèenia umiestnenie slovenského tovaru do slobodného colného
             pásma alebo do slobodného colného skladu,

kód 78 � pou�íva sa pri pridelení colne schváleného urèenia umiestnenie zahranièného tovaru do slobodného colného
              pásma alebo do slobodného colného skladu,

kód 91 � pou�íva sa pri prepustení tovaru do re�imu prepracovanie pod colným doh¾adom,

kód 93 � pou�íva sa pri pridelení colne schváleného urèenia znièenie tovaru alebo prenechanie tovaru v prospech
              �tátu,
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kód 96 � pou�íva sa pri prepustení slovenského tovaru do re�imu vývoz s umiestnením do predajne typu DUTY/TAX
             FREE,

kód 99 � pou�íva sa na vymeranie dovozného cla a iných platieb vyberaných colným úradom za obdobie, keï bol tovar
             v re�ime doèasné pou�itie.

B. Pravá èas�

Pri dovoze sa uvedením dvojmiestneho èíselného kódu uvedeného v IV. èasti tejto prílohy uplatòuje nárok na
oslobodenie od cla a uvedením jednomiestneho kódu z V. èasti tejto prílohy nárok na oslobodenie od dane, pri
uplatòovaní nároku na oslobodenie od cla aj oslobodenie od dane súèasne sa pou�ije príslu�ná kombinácia oboch
kódov tak, �e sa najprv uvedie dvojmiestny èíselný kód a za ním jednomiestny kód.

Ak sa neuplatòuje nárok na oslobodenie od cla a na oslobodenie od dane, pravá èas� sa nevypåòa. 

Odsek 47: Výpoèet platieb 

Prvý ståpec: Druh platby 

Pou�ijú sa tieto kódy v uvedenom poradí:
CLO � pre clo,
SPD � pre spotrebnú daò,
DPR � pre dovoznú prirá�ku,
DPH � pre daò z pridanej hodnoty.

Odsek 49  Oznaèenie skladu

Uvedie sa písmeno oznaèujúce sklad pod¾a opisov uvedených v § 304 ods. 4 Colného zákona spolu s identifikaèným
èíslom, ktoré pridelil colný orgán pri vydaní povolenia. 

Odsek 51:  Predpokladané pohranièné colné úrady (a krajiny)

Na oznaèenie krajín sa pou�ijú kódy uvedené v II. èasti  tejto prílohy.

Odsek 52: Zabezpeèenie

Druh zábezpeky

Pou�ijú sa tieto kódy:

Situácia Kód Ostatné údaje

Upustenie od poskytnutia zábezpeky 
(§ 396 Colného zákona)
Celková záruka 
Jednotlivá záruka
Záruka zlo�ením hotovosti
Upustenie od poskynutia zábezpeky (§ 389 ods. 5
Colného zákona)
Upustenie od poskytnutia zábezpeky (§ 391 ods. 2
Colného zákona)
Zábezpeka nevy�adovaná pri re�ime tranzit (§ 290
ods. 1 písm. b) Colného zákona) 
Zábezpeka nevy�adovaná od urèitých verejných
orgánov

0

1
2
3
5

6

7

8

èíslo osvedèenia o upustení od zábezpeky

èíslo záruèného osvedèenia, úrad zábezpeky
názov ruèite¾a, èíslo záruèného vyhlásenia
suma èíslom a slovom, identifikaèné èíslo platby
suma colného dlhu èíslom a slovom

Oznaèenie krajín 

Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy.

Odsek 53: Colný úrad urèenia (a krajina)

Pou�ijú sa kódy uvedené v II. èasti tejto prílohy.
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II. ÈAS�

GEONOM8)
Kódy Slovenský názov Anglický názov Opis

AD (043) Andorra Andorra

AE (647) Spojené arabské emiráty United Arab Emirates Abú Dabí, Dubaj, Sharjah, Ajman, Umm al
Qaiwair Ras, al Kahimah a Fujairah

AF (660) Afganistan Afghanistan

AG (459) Antigua a Barbuda Antigua and Barbuda

AI (446) Anguilla Anguilla

AL (070) Albánsko Albania

AM (077) Arménsko Armenia

AN (478) Holandské Antily Netherlands Antilles Curacao, Bonaire, Sv. Eustatius, Saba a
ju�ná èas� Sv. Martina

AO (330) Angola Angola vrátane Cabindy

AQ (891) Antarktída Antarctica územie ju�ne od 60° ju�nej zemepisnej �írky;
nezahàòa Francúzske ju�né územia (TF),
Bouvetov ostrov (BV), Ju�nú Georgiu
a Ju�né Sandwichove ostrovy (GS)

AR (528) Argentína Argentina

AS (830) Americká Samoa American Samoa

AT (038) Rakúsko Austria

AU (800) Austrália Australia

AW (474) Aruba Aruba

AZ (078) Azerbajd�an Azerbaijan

BA (093) Bosna a Hercegovina Bosnia � Herzegovina

BB (469) Barbados Barbados

BD (666) Bangladé� Bangladesh

BE (017) Belgicko Belgium

BF (236) Burkina Faso Burkina Faso

BG (068) Bulharsko Bulgaria

BH (640) Bahrajn Bahrain

BI (328) Burundi Burundi

BJ (284) Benin Benin

BM (413) Bermudy Bermuda

BN (703) Brunej Darussalam Brunei Darussalam èasto uvádzaný ako Brunej

BO (516) Bolívia Bolivia

BR (508) Brazília Brazil

BS (453) Bahamy Bahamas

BT (675) Bhután Bhutan

8) Opatrenie �tatistického úradu Slovenskej republiky è. 129/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území (GEONOM).
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BV (892) Bouvetov ostrov Bouvet Island

BW (391) Botswana Botswana

BY (073) Bielorusko Belarus

BZ (421) Belize Belize

CA (404) Kanada Canada

CC (833) Kokosové ostrovy (alebo
Keelingove ostrovy)

Cocos Island (or Keeling
Islands)

CD (322) Kongo (demokratická
republika)

Congo (Democratic
Republic of)

bývalý Zair

CF (306) Stredoafrická republika Central African Republic

CG (318) Kongo Congo

CH (039) �vajèiarsko Switzerland vrátane nemeckého územia Büsingen 
a talianskej samosprávnej obce
Campione d�Italia

CI (272) Pobre�ie slonoviny Côte ïIvoire

CK (837) Cookove ostrovy Cook Islands

CL (512) Chile Chile

CM (302) Kamerun Cameroon

CN (720) ¼udová republika Èína People�s Republic of
China

èasto uvádzaná ako Èína

CO (480) Kolumbia Colombia

CR (436) Kostarika Costa Rica

CU (448) Kuba Cuba

CV (247) Kapverdy Cape-Verde

CX (834) Vianoèné ostrovy Christmas Islands

CY (600) Cyprus Cyprus

CZ (061) Èeská republika Czech Republic

DE (004) Nemecko Germany vrátane ostrova Helgoland; bez územia
Büsingen

DJ (338) D�ibutsko Djibouti

DK (008) Dánsko Denmark

DM (460) Dominika Dominica

DO (456) Dominikánska republika Dominican Republic

DZ (208) Al�írsko Algeria

EC (500) Ekvádor Ecuador vrátane ostrovov Galapágy

EE (053) Estónsko Estonia

EG (220) Egypt Egypt

ER (336) Eritrea Eritrea

ES (011) �panielsko Spain vrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych
ostrovov; bez Ceuty a Melilly 

ET (334) Etiópia Ethiopia
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FI (032) Fínsko Finland vrátane ostrovov Alandy

FJ (815) Fid�i Fiji

FK (529) Falklandské ostrovy Falkland Islands

FM (823) Mikronézia (federálne
�táty)

Micronesia (Federated
States of) 

Yap, Chuuk, Pohnpei a Kosrae

FO (041) Faerské ostrovy Faroe Islands

FR (001) Francúzsko France vrátane Monaka a francúzskych zámorských
departmentov (Réunion, Guadeloupe,
Martinique a Francúzska Guyana)

GA (314) Gabon Gabon

GB (006) Spojené krá¾ovstvo United Kingdom Ve¾ká Británia, Severné Írsko, Kanálové
ostrovy a ostrov Man 

GD (473) Grenada Grenada vrátane ju�ných Grenadín

GE (076) Gruzínsko Georgia

GH (276) Ghana Ghana

GI (044) Gibraltár Gibraltar

GL (406) Grónsko Greenland

GM (252) Gambia Gambia

GN (260) Guinea Guinea

GQ (310) Rovníková Guinea Equatorial Guinea

GR (009) Grécko Greece

GS (893) Ju�ná Georgia a Ju�né
Sandwichove ostrovy 

South Georgia and
South Sandwich Islands

GT (416) Guatemala Guatemala

GU (831) Guam Guam

GW (257) Guinea-Bissau Guinea-Bissau

GY (488) Guyana Guyana

HK (740) Hongkong Hong Kong �peciálny správny región ¼udovej republiky
Èína - Hongkong

HM (835) Heardov ostrov a
McDonaldove ostrovy

Heard Island and
McDonald Islands

HN (424) Honduras Honduras vrátane ostrovov Swan

HR (092) Chorvátsko Croatia

HT (452) Haiti Haiti

HU (064) Maïarsko Hungary

ID (700) Indonézia Indonesia

IE (007) Írsko Ireland

IL (624) Izrael Israel

IN (664) India India

IO (357) Britské indickooceánske
teritórium

British Indian Ocean
Territory

súostrovie Chagos
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IQ (612) Irak Iraq

IR (616) Irán (islamská republika) Iran (Islamic Republic
of) 

IS (024) Island Iceland

IT (005) Taliansko Italy vrátane Livigna; nezahàòa samosprávnu
obec Campione d�Italia 

JM (464) Jamajka Jamaica

JO (628) Jordánsko Jordan

JP (732) Japonsko Japan

KE (346) Keòa Kenya

KG (083) Kirgizsko Kyrgyzstan

KH (696) Kambod�a Cambodia

KI (812) Kiribati Kiribati

KM (375) Komory Comoros Grande Comore, Anjouan a Mohéli

KN (449) Svätý Kry�tof a Nevis St Kitts and Nevis

KP (724) Kórea
(¾udovodemokratická
republika)

Korea (Democratic
People�s republic of) 

èasto uvádzaná ako Severná Kórea

KR (728) Kórea (republika) Korea (Republic of) èasto uvádzaná ako Ju�ná Kórea

KW (636) Kuvajt Kuwait

KY (463) Kajmanie ostrovy Cayman Islands

KZ (079) Kazachstan Kazakhstan

LA (684) Laoská
¾udovodemokratická
republika

Lao People�s Democratic
republic

èasto uvádzaná ako Laos

LB (604) Libanon Lebanon

LC (465) Svätá Lucia St Lucia

LI (037) Lichten�tajnsko Liechtenstein

LK (669) Srí Lanka Sri Lanka

LR (268) Libéria Liberia

LS (395) Lesotho Lesotho

LT (055) Litva Lithuania

LU (018) Luxembursko Luxembourg

LV (054) Loty�sko Latvia

LY (216) Líbyjská arabská
d�amahírija

Libyan Arab Jamahiriya èasto uvádzaná ako Líbya

MA (204) Maroko Morocco

MD (074) Moldavsko (republika) Moldova (Republic of)

MG (370) Madagaskar Madagascar

MH (824) Marshallove ostrovy Marshall Islands
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MK1) (096) Macedónsko Former Yugoslav
Republic of Macedonia

ML (232) Mali Mali

MM (676) Mjanmarsko Myanmar èasto uvádzané ako Barma

MN (716) Mongolsko Mongolia

MO (743) Macao Macao �peciálny správny región ¼udovej republiky
Èína - Macao

MP (820) Severné Mariány Northern Mariana
Islands

MR (228) Mauritánia Mauritania

MS (470) Montserrat Montserrat

MT (046) Malta Malta vrátane Goza a Comina

MU (373) Maurícius Mauritius Maurícius, ostrov Rodrigues, ostrov Agalega
a Cargados Carajos Shoals (Ostrovy sv.
Brandona) 

MV (667) Maldivy Maldives

MW (386) Malawi Malawi

MX (412) Mexiko Mexico

MY (701) Malajzia Malaysia Poloostrovná Malajzia a Východná Malajzia
(Sarawak, Sabah a Labuan)

MZ (366) Mozambik Mozambique

NA (389) Namíbia Namibia

NC (809) Nová Kaledónia New Caledonia vrátane ostrovov Loyalty (Maré, Lifu a Ouvéa)

NE (240) Niger Niger

NF (836) Norfolk Norfolk Island

NG (288) Nigéria Nigeria

NI (432) Nikaragua Nicaragua vrátane ostrovov Corn

NL (003) Holandsko Netherlands

NO (028) Nórsko Norway vrátane súostrovia Svalbard a Ostrova Jana
Mayena

NP (672) Nepál Nepal

NR (803) Nauru Nauru

NU (838) Niue Niue Island

NZ (804) Nový Zéland New Zealand bez Rossovej kolónie (Antarktída)

OM (649) Omán Oman

PA (442) Panama Panama vrátane bývalého prieplavového pásma

PE (504) Peru Peru

PF (822) Francúzska Polynézia French Polynesia Markézske ostrovy, ostrovy Spoloènosti
(vrátane Tahiti), ostrovy Tuamotu,
Gambierove ostrovy a Ju�né ostrovy, tie�
ostrov Clipperton
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PG (801) Papua-Nová Guinea Papua New Guinea východná èas� Novej Guiney, Bismarkovo
súostrovie [vrátane Novej Británie, Nového
Írska, Lavongaia (Nový Hanover) a ostrovov
Admirality]; Severné �alamúnove ostrovy
(Bougainville a Buka); ostrovy Trobriand,
ostrov Woodlark; ostrovy d�Entrecasteaux
a súostrovie Louisiade

PH (708) Filipíny Philippines

PK (662) Pakistan Pakistan

PL (060) Po¾sko Poland

PM (408) Saint Pierre a Miquelon St Pierre and Miquelon

PN (813) Pitcairn Pitcairn vrátane ostrovov Henderson, Ducie a Oeno

PS (625) Okupované územie
Palestíny

Occupied Palestinian
Territory

Západný breh (vrátane Východného
Jeruzalema) a pásmo Gazy

PT (010) Portugalsko Portugal vrátane Azorov a Madeiry 

PW (825) Palau Palau

PY (520) Paraguaj Paraguay

QA (644) Katar Qatar

RO (066) Rumunsko Romania

RU (075) Ruská federácia Russian Federation èasto uvádzaná ako Rusko

RW (324) Rwanda Rwanda

SA (632) Saudská Arábia Saudi Arabia

SB (806) �alamúnove ostrovy Solomon Islands

SC (355) Seychely Seychelles ostrov Mahé, ostrov Praslin, La Digue,
Frégate a Silhouette, ostrovy  Amirante
(vrátane Desrochesa, Alphonsa, Platta
a Coetív), ostrovy Farquhar (vrátane
Providencea); ostrovy Aldabra a ostrov
Cosmoledo

SD (224) Sudán Sudan

SE (030) �védsko Sweden

SG (706) Singapur Singapore

SH (329) Svätá Helena Santa Helena vrátane ostrova Ascension a ostrovov
Tristan da Cunha

SI (091) Slovinsko Slovenia

SK (063) Slovensko Slovakia

SL (264) Sierra Leone Sierra Leone

SM (047) San Maríno San Marino

SN (248) Senegal Senegal

SO (342) Somálsko Somalia

SR (492) Surinam Surinam

ST (311) Svätý Tomá� a Princov
ostrov

Sao Tomé and Principe

SV (428) Salvador El Salvador

¨
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SY (608) Sýrska arabská republika Syrian Arab Republic èasto uvádzaná ako Sýria

SZ (393) Svazijsko Swaziland

TC (454) Ostrovy Turks a Caicos Turks and Caicos
Islands

TD (244) Èad Chad

TF (894) Francúzske ju�né územia French Southern
Territories

vrátane ostrovov Kerguélen, ostrova
Amsterdam, Ostrova svätého Pavla,
súostrovia Crozet

TG (280) Togo Togo

TH (680) Thajsko Thailand

TJ (082) Tad�ikistan Tajikistan

TK (839) Tokelau Tokelau Islands

TM (080) Turkménsko Turkmenistan

TN (212) Tunisko Tunisia

TO (817) Tonga Tonga

TP2) (626) Východný Timor East Timor 

TR (052) Turecko Turkey

TT (472) Trinidad a Tobago Trinidad and Tobago

TV (807) Tuvalu Tuvalu

TW (736) Taiwan Taiwan samostatné colné územie Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

TZ (352) Tanzánia (zjednotená
republika)

Tanzania (United
Republic of)

Tanganika, ostrov Zanzibar a Pemba

UA (072) Ukrajina Ukraine

UG (350) Uganda Uganda

UM (832) Men�ie od¾ahlé ostrovy US United States Minor
outlying islands

vrátane ostrova Baker, ostrova Howland,
ostrova Jarvis, atolu Johnston,
Kingmanovho útesu, ostrovov Midway,
ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova
Wake

US (400) Spojené �táty United States vrátane Portorika

UY (524) Uruguaj Uruguay

UZ (081) Uzbekistan Uzbekistan

VA (045) Svätá stolica Holy See èasto uvádzaný ako Vatikánsky mestský
�tát 

VC (467) Svätý Vincent a severné
Grenadiny

St Vincent and Northern
Grenadines

VE (484) Venezuela Venezuela

VG (468) Panenské ostrovy (britské) Virgin Islands (British)

VI (457) Panenské ostrovy (USA) Virgin Islands (USA)

VN (690) Vietnam Viet Nam

VU (816) Vanuatu Vanuatu
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WF (811) Wallis a Futuna Wallis and Futuna

WS (819) Samoa Samoa bývalá Západná Samoa

XC (021) Ceuta Ceuta 

XL (023) Melilla Melilla vrátane Peòóna de Vélez de la Gomera,
Peòóna de Alhucemas a ostrovov Chafarinas

YE (653) Jemen Yemen bývalý Severný Jemen a Ju�ný Jemen

YT (377) Mayotte Mayotte Grande-Terre a Pamandzi

YU (094) Juhoslávia Yugoslavia Srbsko a Èierna Hora

ZA (388) Ju�ná Afrika South Africa

ZM (378) Zambia Zambia

ZW (382) Zimbabwe Zimbabwe

GEONOM
Kódy Názov Opis

QQ
alebo
QR

QS

(950)

(951)

(952)

rezervy a zásoby

rezervy a zásoby v rámci obchodu medzi èlenskými �tátmi
Európskeho spoloèenstva
rezervy a zásoby v rámci obchodu s tretími krajinami

volite¾ný

volite¾ný

volite¾ný

QU
alebo
QV

QW

(958)

(959)

(960)

ne�pecifikované �táty a územia

�táty a územia ne�pecifikované v rámci obchodu medzi
èlenskými �tátmi Európskeho spoloèenstva
�táty a územia ne�pecifikované v rámci obchodu s tretími
krajinami

volite¾ný

volite¾ný

volite¾ný

QX
alebo
QY

QZ

(977)

(978)

(979)

�táty a územia ne�pecifikované z komerèných alebo vojenských
dôvodov
�táty a územia ne�pecifikované z komerèných alebo vojenských
dôvodov v rámci obchodu medzi èlenskými �tátmi Európskeho
spoloèenstva
�táty a územia ne�pecifikované z komerèných alebo vojenských
dôvodov v rámci obchodu s tretími krajinami 

volite¾ný

volite¾ný

volite¾ný

Poznámky:

1) Doèasný kód, ktorý neovplyvní definitívny názov krajiny, ktorý jej bude pridelený po uzavretí rokovaní 
      prebiehajúcich v Organizácii Spojených národov.

2) Územie v doèasnej správe Organizácie Spojených národov.
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III. ÈAS� 

Numerický   Abecedná          Slovenský
kód meny     skratka meny   názov meny

 020            ADP               andorrská peseta

 784            AED              dirham SAE

 004            AFA               afgán

 008            ALL               albánsky lek

 051            AMD              arménsky dram

 532            ANG              antilský gulden

 024            AON              nová kwanza

 982            AOR              reajustado kwanza

 032            ARS               argentínske peso

 040            ATS                rakúsky �iling

 036            AUD               austrálsky dolár

 533            AWG              arubský gulden

 031            AZM               azerbajd�anský manat

 977            BAM               pouká�ky

 052            BBD               barbadoský dolár

 050            BDT               taka

 056            BEF               belgický frank

 100            BGL               bulharský lev

 048            BHD              bahrajnský dinár

 108            BIF                burundský frank

 060            BMD              bermudský dolár

 096            BND               brunejský dolár

 068            BOB              boliviano

 984            BOV               mvdol (FC)

 986            BRL               brazílsky real

 044            BSD               bahamský dolár

 064            BTN               ngultrum

 072            BWP              pula

 112            BYB               bieloruský rube¾

 084            BZD               belizský dolár

 124            CAD               kanadský dolár

 976            CDF               kon�ský frank

 756            CHF               �vajèiarsky frank

 990            CLF               unidades de fomento (FC)

 152            CLP                èílske peso

 156            CNY               èínsky jüan

 170            COP               kolumbijské peso

 188            CRC               kostarický colón

 192            CUP               kubánske peso

 132            CVE               kapverdské escudo

 196            CYP               cyperská libra
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 203            CZK               èeská koruna

 276            DEM              nemecká marka

 262            DJF                d�ibutský frank 

 208            DKK               dánska koruna

 214            DOP               dominikánske peso

 012            DZD               al�írsky dinár

 218            ECS               sucre

 983            ECV               unidad de valor constance (UVC) (FC)

 233            EEK               estónska koruna

 818            EGP               egyptská libra

 232            ERN               eritrejská nakfa

 724            ESP                �panielska peseta

 230            ETB               etiópsky birr

 978            EUR               euro

 246            FIM               fínska marka

 242            FJD               fid�ijský dolár

 238            FKP               falklandská libra

 250            FRF               francúzsky frank

 826            GBP               anglická libra

 981            GEL               gruzínsky lari

 288            GHC              cedi

 292            GIP                gibraltarská libra

 270            GMD             dalasi

 324            GNF               guinejský frank

 300            GRD              drachma

 320            GTQ              quetzal

 624            GWP              peso Guiney-Bissau

 328            GYD              guayanský dolár

 344            HKD              hongkonský dolár

 340            HNL              lempira

 191            HRK              chorvátska kuna

 332            HTG               gourde

 348            HUF               maïarský forint

 360            IDR                indonézska rupia

 372            IEP                 írska libra

 376            ILS                 nový izraelský �ekel

 356            INR                indická rupia

 368            IQD                iracký dinár

 364            IRR                iránsky rial

 352            ISK                islandská koruna

 380            ITL                 talianska líra

 388            JMD               jamajský dolár

 400            JOD               jordánsky dinár

 392            JPY                japonský jen

 404            KES               kenský �iling

 417            KGS               som
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 116            KHR              riel

 174            KMF              komorský frank

 408            KPW              severokórejský won

 410            KRW              juhokórejský won

 414            KWD              kuvajtský dinár

 136            KYD              dolár Kajmaních ostrovov

 398            KZT               kazachstanský tenge

 418            LAK               kip

 422            LBP               libanonská libra

 144            LKR               srílanská rupia

 430            LRD               libérijský dolár

 426            LSL               loti

 440            LTL               litovský litas

 442            LUF               luxemburský frank

 428            LVL               loty�ský lats

 434            LYD               líbyjský dinár

 504            MAD              marocký dirham

 498            MDL              moldavský lei

 450            MGF              madagaskarský frank

 807            MKD              macedónsky denár

 104            MMK              kyat

 496            MNT               mongolský tugrik

 446            MOP              pataca

 478            MRO              ukija

 470            MTL               maltská líra

 480            MUR               maurícijská rupia

 462            MVR               maledivská rupia

 454            MWK              malawijská kwacha

 484            MXN              mexické peso

 979            MXV              mexican unidad de inversion (UDI) (FC)

 458            MYR              malajzijský ringgit

 508            MZM              metical

 516            NAD               namíbijský dolár

 566            NGN               naira

 558            NIO                cordoba

 528            NLG               holandský gulden

 578            NOK               nórska koruna

 524            NPR               nepálska rupia

 554            NZD               novozélandský dolár

 512            OMR              ománsky rial

 590            PAB               balboa

 604            PEN               nový sol

 598            PGK               kina

 608            PHP               filipínske peso

 586            PKR               pakistanská rupia

 985            PLN               po¾ský zlotý

Èiastka 106 Zbierka zákonov è. 251/2001 Strana 2849



 620            PTE               portugalské escudo

 600            PYG               guarani

 634            QAR               katarský rial

 642            ROL               rumunský lei

 643            RUB               ruský rube¾ (1 000 : 1)

 810            RUR               ruský rube¾

 646            RWF               rwandský frank

 682            SAR               saudský rial

 090            SBD               dolár �alamúnových ostrovov

 690            SCR               seychelská rupia

 736            SDD               sudánsky dinár

 752            SEK               �védska koruna

 702            SGD               singapurský dolár

 654            SHP               libra Ostrova svätej Heleny

 705            SIT                 tolar

 703            SKK               slovenská koruna

 694            SLL                leone

 706            SOS               somálsky �iling

 740            SRG               surinamský gulden

 678            STD               dobra

 222            SVC               salvádorský colón

 760            SYP               sýrska libra

 748            SZL               lilangeni

 764            THB               thajský baht

 762            TJR                tad�ický rube¾

 795            TMM              manat

 788            TND               tuniský dinár

 776            TOP               paanga

 626            TPE                timorské escudo

 792            TRL                turecká líra

 780            TTD                dolár Trinidadu a Tobaga

 901            TWD               nový taiwanský dolár

 834            TZS                tanzánijský �iling

 980            UAH               ukrajinská hryvna

 800            UGX               ugandský �iling

 840            USD               americký dolár

 997            USN               americký dolár next d. (FC)

 998            USS               americký dolár same d. (FC)

 858            UYU               uruguajské peso

 860            UZS               uzbecký sum

 862            VEB               bolívar

 704            VND               dong

 548            VUV               vatu

 882            WST               tala

 950            XAF               frank BEAC/CFA

 961            XAG               striebro
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 959            XAU               zlato

 955            XBA               EURCO

 956            XBB               E. M. U. - 6

 957            XBC               E. U. A. - 9

 958            XBD               E. U. A. - 17

 951            XCD               východokaribský dolár

 960            XDR               I. M. F. (MMF - ZPÈ SDR)

                   XFO               zlatý frank

                   XFU               frank UIC

 952            XOF               frank BCEAO/CFA

 964            XPD               paládium

 953            XPF                frank CFP

 962            XPT                platina

                  XRE                rinet (FC)

 999            XXX               transakcie bez meny

 886            YER               jemenský rial

 891            YUM              nový dinár

 710            ZAR               juhoafrický rand

 894            ZMK              zambijská kwacha

 180            ZRN               nový zair

 716            ZWD              zimbabwiansky dolár
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IV. ÈAS� 

09 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení obchodného majetku dová�aného pri premiest-
není  podniku zo zahranièia na colné územie do re�imu vo¾ný  obeh,  

12 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru na vzdelávacie, vedecké a kultúrne úèely
a tovaru na �portové úèely do re�imu vo¾ný obeh, 

13 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení zvierat a biologických alebo chemických látok
urèených na výskum do re�imu vo¾ný  obeh,  

14 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení lieèiv a liekov ¾udského pôvodu a èinidiel na
urèovanie krvnej skupiny a tkanív do re�imu vo¾ný obeh,  

15 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení nástrojov a prístrojov urèených na lekársky
výskum, lekársku diagnostiku alebo lieèbu do re�imu vo¾ný obeh, 

16 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení referenèných látok na kontrolu kvality liekov
do re�imu vo¾ný obeh, 

18 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru pre organizácie vykonávajúce  charitatívnu
èinnos� do re�imu vo¾ný obeh,

19  � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru dová�aného v prospech osôb s �a�kým
zdravotným postihnutím do re�imu vo¾ný obeh,

33 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru pou�ívaného alebo spotrebovaného poèas
výstavy alebo podobného podujatia do re�imu vo¾ný obeh,

34 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru dová�aného na skú�ky, analýzy alebo
pokusy do re�imu  vo¾ný obeh, 

40 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení technologického zariadenia dová�aného na úèely
zvý�enia technicko�ekonomickej úrovne výrobkov do re�imu vo¾ný obeh, 

45 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení tovaru, ktorým sa vysporiadava poh¾adávka
Slovenskej republiky, do re�imu vo¾ný obeh, 

61 � vyjadruje  nárok   na  úplné   oslobodenie  od  cla  pri   prepustení  tovaru urèeného na  vystavenie alebo
pou�itie na výstavách, ve¾trhoch, zasadaniach alebo podobných podujatiach do  re�imu  doèasné  pou�itie,

62 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení zariadenia na výkon povolania do re�imu doèasné
pou�itie, 

63 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení pedagogických pomôcok a tovaru urèeného na
vedecké úèely do re�imu doèasné pou�itie,

64  � vyjadruje   nárok   na   úplné  oslobodenie  od  cla  pri  prepustení lekárskych, chirurgických a laboratór-
nych zariadení do  re�imu doèasné pou�itie,

65 � vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení iného tovaru,  ktorý spåòa podmienky na
prepustenie do re�imu doèasné pou�itie s úplným oslobodením od dovozného cla, do re�imu doèasné pou�itie,

99 � iné (napríklad vyjadruje po�iadavku na oslobodenie od cla na písomnú �iados� deklaranta v iných prípadoch).
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V. ÈAS�

A � vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane,9)

B � vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty, 10)

C � vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirá�ky a nárok na oslobodenie od spotrebnej dane,

D � vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty,

E  � vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirá�ky a nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty,

F  � vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirá�ky,

G � vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirá�ky, nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z prida-
         nej hodnoty.

  9) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady   Slovenskej
republiky è. 179/1994 Z. z.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 180/1994 Z. z.
§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskor�ích predpisov.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1994 Z. z.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových palív a mazív v znení neskor�ích
predpisov. 

10) § 48 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona è. 153/1999 Z. z. 
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