
 

ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ COLNÉHO VYHLÁSENIA 

A VYHLÁSENIA O SPÄTNOM VÝVOZE  

 

Pri vypĺňaní colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze sa okrem kódov podľa 

osobitného predpisu
23

) používajú tieto kódy: 

  

Odsek 17b vyhlásenia Kód regiónu určenia 

Údajový prvok 5/9 

 

1 - Bratislavský kraj, 

2 - Trnavský kraj, 

3 - Trenčiansky kraj, 

4 - Nitriansky kraj, 

5 - Žilinský kraj, 

6 - Banskobystrický kraj, 

7 - Prešovský kraj, 

8 - Košický kraj. 

 

Odsek 24 vyhlásenia Druh obchodu 

Údajový prvok 8/5  

 

Pre obe časti odseku 24 vyhlásenia alebo pre údajový prvok 8/5 sa používajú kódy podľa 

osobitného predpisu.
24

) 

Ak sa v ľavej časti odseku 24 vyhlásenia uvádza kód 6, v pravej časti tohto odseku sa podľa 

druhu obchodu uvádzajú tieto kódy: 

Kód Druh obchodu 

 

1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov a 

tovar vyvezený na užívanie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov 

2 Oprava a údržba za úhradu 

3 Oprava a údržba bezplatne 

 

Vysvetlivky: 

Kód 1 sa uvádza pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného 

vývozu alebo spätného  dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva. 

  

Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, 

ktorého cieľom je udržať tovar v prevádzke, pričom môže zahŕňať aj jeho čiastočnú prestavbu 

alebo vylepšenie, ale bez zmeny charakteru tovaru. 

                                                           
23

) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341. 

     Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.  
24

) Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s 

nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu 

podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 

37, 10. 2. 2010).  
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Odsek 33 vyhlásenia Kód tovaru 

Údajový prvok 6/17 

 

V prvej až štvrtej časti odseku 33 vyhlásenia sa uvádzajú kódy pre tento odsek alebo pre 

údajové prvky 6/14, 6/15, 6/16 podľa osobitného predpisu.
25

)   

 

V piatej časti odseku 33 vyhlásenia - údajový prvok 6/17 sa uvádzajú:  

  

a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:  

U013 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z 

minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného 

obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z., 

  

U031 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U050 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U060 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č.  98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U070 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č.  98/2004 Z. z. v znení zákona č.  465/2008 Z. z., 

  

U071 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č.  98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U072 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 

 

                                                           
25

) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341. 

     Hlava I prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.   

aspi://module='ASPI'&link='98/2004%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='465/2008%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='98/2004%20Z.z.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='98/2004%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='98/2004%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'


3 

 

U073 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba 

spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

 

U074 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba 

spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

 

U075 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba 

spotrebnej dane v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

 

U076 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba 

spotrebnej dane v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

  

U080 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U096 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

  

U082 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

  

U083 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 

zákona č.  465/2008 Z. z., 

 

  

U097 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 
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U085 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

  

U086 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 

6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba 

spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

  

U087 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane 

ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č.  

465/2008 Z. z., 

  

U098 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č.  98/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, 

  

U099 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo 

palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní 

sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č.  98/2004 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, 

  

U113 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U120 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U130 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z., 
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U131 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U150 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U160 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona 

č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 

písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U170 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona 

č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 

písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z., 

  

U171 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) 

prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U172 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) 

druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U213 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z., 

  

U231 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
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U260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U270 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z., 

  

U271 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U272 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 

U273 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

 

U274 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

 

U275 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

 

U276 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 

268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., 

  

U301 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 98/2004 Z. z., 

  

U302 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U303 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z., 

  

U304 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z., 

  

U305 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., 

  

U306 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z., 
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U307 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U308 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z., 

  

U309 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U402 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 98/2004 Z. z., 

  

U406 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) 

zákona č. 98/2004 Z. z., 

  

U407 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) 

zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

U413 – ak ide o biogénnu látku oslobodenú od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 zákona č. 

98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

 

b) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a 

medziprodukt: 

V010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z 

alkoholických nápojov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená 

sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V040 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona 

č. 530/2011 Z. z., 

  

V050 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) 

zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z., 

  

V060 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) 

zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z., 

  

V210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení 

spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 

530/2011 Z. z., 
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V220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení 

spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

V230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení 

spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

V240 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej 

dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení 

spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 

530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z., 

  

V260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení 

spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 

530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z., 

  

V301 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V302 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V303 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V304 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V305 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. 

e) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V306 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. 

f) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V401 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V404 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

V405 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) 

druhého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,  

 

c) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:  

S010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený 

do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 
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ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

S110 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 

2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

S210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, 

na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S301 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S302 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S303 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S304 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S305 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S306 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S307 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S401 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S402 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 

530/2011 Z. z., 

  

S403 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

S406 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

S407 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) 

prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,  

  

d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:  

T010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z 

tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného 

obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v 
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znení neskorších predpisov, 

  

T020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba 

spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 

zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 

T050 - ak ide o tovar podľa § 19a ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba 

spotrebnej dane v § 19a ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 381/2013 Z. z., 

 

T051 - ak ide o tovar podľa § 19a ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu držiteľom povolenia na 

obchodovanie s tabakovou surovinou, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19a 

ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 381/2013 Z. z., 

 

T052 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. 

z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane v § 19aa ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z., 

  

T110 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. 

z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej 

dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T120 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane 

v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T130 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 

zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 

ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení 

spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 

106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. 

z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 

zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
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T260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 

zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T270 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, 

na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

  

T280 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, 

na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, 

 

T301 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 106/2004 Z. z., 

  

T304 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

  

T305 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.,  

  

e) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:  

R010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do 

daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 

6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

R210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej 

dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č.  

530/2011 Z. z., 

  

R310 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. a) zákona č. 530/2011 

Z. z., 

  

R320 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 

Z. z., 

  

R330 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. c) zákona č. 530/2011 

Z. z., 

  

R340 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. d) zákona č. 530/2011 

Z. z., 

  

R350 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. e) zákona č. 530/2011 

Z. z., 

  

R360 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. f) zákona č. 530/2011 

Z. z., 

  

R410 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) 
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zákona č. 530/2011 Z. z., 

  

R440 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 530/2011 Z. z., 

 

R450 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) 

tretieho bodu zákona č.  530/2011 Z. z., 

   

f) kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:  

Q010 - ak ide o uhlie podľa § 16 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 dovážané právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo 

obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia 

do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré 

je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

 

Q020 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané koncovým odberateľom 

uhlia v domácnosti, ktorý nie je osobou povinnou platiť daň z uhlia podľa § 22 zákona č. 

609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 

Q030 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané výrobcom  uhlia, na 

ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na 

voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, 

 

Q040 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané obchodníkom s uhlím, 

na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak 

na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, 

 

Q301 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. a) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

Q302 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. b) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

Q303 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. c) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

Q304 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. d) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

Q305 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. e) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

Q306 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. f) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

Q307 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. g) zákona č. 609/2007 

Z. z., 
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Q308 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 

Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 

Q309 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. i) zákona č. 609/2007 

Z. z., 

 

g) ostatné kódy: 

XPNS - ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatňuje požiadavku na zatriedenie do 

podpoložky kombinovanej nomenklatúry s najvyššou sadzbou cla podľa osobitného 

predpisu.
26

) 

 

Odsek 34b vyhlásenia Kód krajiny pôvodu 

Údajový prvok 5/17 

 

1 - Bratislavský kraj, 

2 - Trnavský kraj, 

3 - Trenčiansky kraj, 

4 - Nitriansky kraj, 

5 - Žilinský kraj, 

6 - Banskobystrický kraj, 

7 - Prešovský kraj, 

8 - Košický kraj, 

9 - iný ako Slovenská republika. 

 

Odsek 37 vyhlásenia Režim 

Údajový prvok 1/11 

 

V ľavej časti odseku 37 vyhlásenia sa uvádzajú kódy pre tento odsek alebo pre údajový prvok 

1/10 podľa osobitného predpisu.
27

)  

  

V pravej časti odseku 37 vyhlásenia sa uvádzajú 

a) kódy podľa osobitného predpisu,
27

) 

 

b) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného 

predpisu
28

) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:
29

) 

 

Kód Tovar Nariadenie 

Rady (ES) 

č. 1186/2009 

Zákon č. 222/2004 

Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty 

v znení neskorších 

predpisov 

361 Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich 

sa z bydliska   v tretej krajine na colné územie 

čl. 3 § 48 ods. 2 písm. c) 

                                                           
26

) Čl. 177 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.   
27

) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341. 

     Hlava II prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.    
28

) Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre 

oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).  
29

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



14 

 

Európskej únie 

362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia 

manželstva - výbava a zariadenie domácností 

čl. 12 ods. 1 § 48 ods. 2 písm. d) 

363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia 

manželstva - dary obvykle darované pri 

príležitosti uzatvorenia manželstva 

čl. 12 ods. 2 § 48 ods. 2 písm. d) 

364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 17 § 48 ods. 2 písm. e) 

365 Výbava, študijné potreby a vybavenie 

domácností žiakov a študentov 

čl. 21 § 48 ods. 2 písm. f) 

366 Zásielky nepatrnej hodnoty   čl. 23 § 48 ods. 2 písm. b) 

367 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou   

druhej fyzickej osobe   

čl. 25 § 48 ods. 2 písm. a) 

368 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané 

pri premiestnení podnikateľských činností 

z tretej krajiny na colné územie Európskej 

Únie 

čl. 28 § 48 ods. 2 písm. g) 

369 Investičný majetok a iné vybavenie patriace 

osobám vykonávajúcim slobodné povolania 

a právnickým osobám vykonávajúcim 

neziskovú činnosť 

čl. 34 § 48 ods. 2 písm. g) 

370 Laboratórne zvieratá a biologické alebo 

chemické látky určené na výskum  

čl. 53 § 48 ods. 2 písm. j) 

371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na 

určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva  

čl. 54 § 48 ods. 2 písm. k) 

372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality 

liečiv 

čl. 59 § 48 ods. 2 písm. t) 

373 Farmaceutické výrobky používané pri 

medzinárodných športových podujatiach  

čl. 60 § 48 ods. 2 písm. l) 

374 Tovar pre právnické osoby vykonávajúce 

charitatívnu alebo obdobnú činnosť 

čl. 61 § 48 ods. 2 písm. m) 

375 Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej 

pohromy 

čl. 74 § 48 ods. 2 písm. n) 

376 Čestné   vyznamenania   a   ocenenia čl. 81 § 48 ods. 2 písm. o) 

377 Dary získané v rámci medzinárodných 

vzťahov 

čl. 82 § 48 ods. 2 písm. o) 

378 Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov 

štátov 

čl. 85 § 48 ods. 2 písm. o) 

379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na 

podporu rozvoja obchodu 

čl. 86 § 48 ods. 2 písm. p) 

380 Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na 

podporu rozvoja obchodu 

čl. 87 až 89 § 48 ods. 2 písm. r) 

381 Tovar dovážaný na analýzy, skúšky a pokusy čl. 95 § 48 ods. 2 písm. t) 

382 Zásielky zasielané právnickým osobám 

zabezpečujúcim ochranu autorského práva 

alebo práva priemyselného vlastníctva 

a patentového práva 

čl. 102 § 48 ods. 2 písm. u) 

383 Turistická informačná literatúra   čl. 103 § 48 ods. 2 písm. v) 

384 Rôzne dokumenty a predmety  čl. 104 § 48 ods. 2 písm. w) 

385 Pomocné materiály na upevnenie a ochranu čl. 105 § 48 ods. 2 písm. x) 
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tovaru počas jeho prepravy  

386 Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá 

počas ich prepravy 

čl. 106 § 48 ods. 2 písm. y) 

387 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných 

motorových vozidlách a špeciálnych 

kontajneroch 

čl. 107 § 48 ods. 2 písm. z) 

388 Materiály na stavbu, údržbu a výzdobu 

pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí 

čl. 112 § 48 ods. 2 písm. za) 

389 Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné 

predmety 

čl. 113 § 48 ods. 2 písm. zb) 

390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas 

výstavy alebo podobného podujatia 

čl. 90 § 48 ods. 2 písm. s) 

391 Poľnohospodárske výrobky, výrobky 

živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke 

výrobky a výrobky lesného hospodárstva 

z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej 

krajine susediacej s colným územím 

Európskej únie 

čl. 35 § 48 ods. 2 písm. h) 

392 Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy 

a pestovanie plodín určené na použitie na 

pozemku nachádzajúcom sa na colnom území 

Európskej únie susediacom s treťou krajinou 

čl. 39 § 48 ods. 2 písm. i) 

 

c) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného 

predpisu
30

) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:
29

) 

 

Kód Tovar Nariadenie 

Európskeho 

parlamentu 

a Rady (EÚ) 

č. 952/2013, 

ktorým sa 

ustanovuje 

Colný kódex 

Únie 

Delegované 

nariadenie 

Komisie 

(EÚ)  

2015/2446 

Zákon 

č. 199/2004 

Z. z. Colný 

zákon 

a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov 

v znení 

neskorších 

predpisov 

Zákon 

č. 222/2004 

Z. z. o dani 

z pridanej 

hodnoty 

v znení 

neskorších 

predpisov  

571 Vrátený tovar                     čl. 203   § 48 ods. 4 

572 Vrátený tovar za 

osobitných okolností – 

poľnohospodárske 

výrobky                

 čl. 159  § 48 ods. 4 

573 Vrátený tovar za 

osobitných okolností – 

oprava alebo obnova 

 čl. 158  § 48 ods. 4 

574 Zušľachtené výrobky, čl. 205   § 48 ods. 4 

                                                           
30

) Nariadenie (EÚ) č. 952/2013. 

     Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446. 

     Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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ktoré sa do Európskej 

Únie vracajú po ich 

predchádzajúcom vývoze 

alebo spätnom vývoze 

575 Tovar dovážaný osobami 

požívajúcimi výsady a 

imunity podľa 

medzinárodného práva a     

tovar pre medzinárodné    

organizácie a ich 

zamestnancov 

  § 47 a 48 § 48 ods. 5 

písm. a) 

 

d) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného 

predpisu:
29

) 

 

Kód Tovar Zákon 

č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej 

hodnoty v znení 

neskorších 

predpisov 

576 Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je 

stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom 

v Partnerstve za mier, a iného štátu na použitie týmito 

ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich 

sprevádzajú vrátane tovaru určeného na zásobenie 

stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa 

na spoločnom obrannom úsilí 

§ 48 ods.6 

577 Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska § 48 ods. 7 

578 Investičné zlato § 67 ods. 3 

579 Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo 

siete, ktorá je k takejto sústave pripojená alebo privádzaný 

z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného 

plynu alebo ťažobnej siete alebo elektrina, teplo alebo chlad 

dovážaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo 

chladiarenských sietí 

§ 48 ods. 9 

580 Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty § 48 ods. 1 

581 Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom 

pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou 

centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu 

a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou 

§ 48 ods. 5 písm. b) 

 

e) kódy vyjadrujúce požiadavku na pozastavenie dovozného cla podľa osobitného predpisu:
31

) 

 

Kód Tovar Nariadenie Rady 

(ES) č. 150/2003 

600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčastí Prílohy I a II 

                                                           
31

) Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a 

vojenské zariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 13, Ú. v. ES L 25, 30. 1. 2003).  
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s pozastavením dovozného cla 
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