


       



           


      




        



Kód Tovar Nariadenie Rady
(EHS) è. 918/83
v platnom znení

Zákon è. 222/2004 Z. z.
v znení neskor�ích
predpisov

361

362

363

364

365

Osobný majetok patriaci fyzickým osobám
meniacim pobyt z tretieho �tátu do únie

Tovar dová�aný pri príle�itosti uzatvorenia
man�elstva � výbava a zariadenie
domácnosti

Tovar dová�aný pri príle�itosti uzatvorenia
man�elstva � tovar obvykle darovaný
pri príle�itosti uzatvorenia man�elstva

Osobný majetok nadobudnutý dedením

Vybavenie, �tudijné potreby a zariadenie
domácnosti �iakov a �tudentov

èl. 2

èl. 11 ods. 1.

èl. 11 ods. 2.

èl. 16

èl. 25

§ 48 ods. 2
písm. d)

§ 48 ods. 2
písm. e)

§ 48 ods. 2
písm. e)

§ 48 ods. 2
písm. f)

§ 48 ods. 2
písm. g)
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581

V Y H L Á � K A

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 227/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 29
ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 652/2004 Z. z. ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
vyhlá�ky è. 329/2004 Z. z., vyhlá�ky è. 51/2005 Z. z.
a vyhlá�ky è. 197/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V prílohe è. 1 prvom bode sa slová �Jesenské, So-
botská 204� nahrádzajú slovami �Luèenec, nácestné
stredisko, Podjavorinskej 19�.

2. Príloha è. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhlá�ke.

3. V celom texte prílohy è. 3 sa vypú��a slovo �únie�
a odkazy �4� a �6� sa nahrádzajú odkazom �2�.

4. V prílohe è. 3 sa vypú��ajú slová �Odsek 11 tlaèiva
Krajina obchodu Kód pod¾a osobitného predpisu
únie.6)�.

5. V prílohe è. 3 v názve odseku 21 tlaèiva sa vypú��a
odkaz �5� nad slovom �prostriedku�.

6. V prílohe è. 3 pri kódoch pou�ívaných pri vypåòaní
odseku 33 tlaèiva Kód tovaru sa v písmene a) kódoch
U280 a U290 slová �v § 4 ods. 2 a 3� nahrádzajú slovami
�v § 4 ods. 3� a vypú��ajú sa kódy �U501� a �U502�.

7. V prílohe è. 3 pri kódoch pou�ívaných pri vypåòaní
odseku 33 tlaèiva Kód tovaru sa dopåòa písmeno f), kto-
ré znie:
�f) ostatné kódy:
XPNS � ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatòuje

po�iadavku na zatriedenie tovaru do podpolo�ky
kombinovanej nomenklatúry s najvy��ou sadz-
bou cla pod¾a èlánku 81 nariadenia Rady (EHS)
è. 2913/92 v platnom znení.�.

8. V prílohe è. 3 odsek 37 tlaèiva Re�im znie:
�Odsek 37 tlaèiva Re�im

V ¾avej èasti odseku: kódy pod¾a osobitného predpisu.2)

V pravej èasti odseku:
a) kódy pod¾a osobitného predpisu,2)
b) kódy vyjadrujúce po�iadavku na oslobodenie od do-

vozného cla pod¾a nariadenia Rady (EHS) è. 918/83
z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom
spoloèenstve systém oslobodenia od cla (Ú. v. ES
L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení a dane z pridanej
hodnoty pod¾a zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pri-
danej hodnoty v znení neskor�ích predpisov



366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

Zásielky nepatrnej hodnoty

Zásielky odosielané jednou fyzickou osobou
druhej fyzickej osobe

Obchodný majetok dová�aný pri
premiestnení podniku z tretieho �tátu do
únie

Obchodný majetok a iné vybavenie patriace
právnickým osobám vykonávajúcim
neziskovú èinnos�

Laboratórne zvieratá a biologické
alebo chemické látky urèené na výskum

Lieèivá a lieky ¾udského pôvodu a èinidlá na
urèovanie krvnej skupiny a typu tkaniva

Referenèné látky urèené na kontrolu kvality
lieèiv

Farmaceutické výrobky pou�ívané pri
medzinárodných �portových podujatiach

Tovar pre charitatívne alebo dobroèinné
organizácie

Tovar dová�aný v prospech obetí �ivelnej
pohromy

Èestné vyznamenania a ocenenia

Dary prijaté v rámci medzinárodných vz�ahov

Tovar urèený pre predstavite¾ov �tátov

Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dová�ané
na podporu rozvoja obchodu

Tlaèoviny a reklamné predmety dová�ané na
podporu rozvoja obchodu

Tovar dová�aný na skú�ky, analýzy alebo
pokusy

Zásielky urèené osobám príslu�ným na
konanie vo veciach ochrany autorských práv
v oblasti priemyselného vlastníctva
a v oblasti technickej normalizácie

èl. 27

èl. 29

èl. 32

èl. 38

èl. 60

èl. 61

èl. 63c

èl. 64

èl. 65

èl. 79

èl. 86

èl. 87

èl. 90

èl. 91

èl. 92

èl. 100

èl. 107

§ 48 ods. 2
písm. b)

§ 48 ods. 2
písm. a)

§ 48 ods. 2
písm. h)

§ 48 ods. 2
písm. h)

§ 48 ods. 2
písm. k)

§ 48 ods. 2
písm. l)

§ 48 ods. 2
písm. u)

§ 48 ods. 2
písm. m)

§ 48 ods. 2
písm. n)

§ 48 ods. 2
písm. o)

§ 48 ods. 2
písm. p)

§ 48 ods. 2
písm. p)

§ 48 ods. 2
písm. p)

§ 48 ods. 2
písm. r)

§ 48 ods. 2
písm. s)

§ 48 ods. 2
písm. u)

§ 48 ods. 2
písm. v)
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383

384

385

386

387

388

389

Turistický propagaèný materiál

Rôzne dokumenty a predmety

Pomocný materiál na ulo�enie a ochranu
tovaru poèas prepravy

Podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá
poèas ich prepravy

Palivá a mazivá v cestných motorových
vozidlách a �peciálnych kontajneroch

Materiál urèený na výstavbu, údr�bu alebo
výzdobu pamätníkov a cintorínov vojnových
obetí

Rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety

èl. 108

èl. 109

èl. 110

èl. 111

èl. 112

èl. 117

èl. 118

§ 48 ods. 2
písm. w)

§ 48 ods. 2
písm. x)

§ 48 ods. 2
písm. y)

§ 48 ods. 2
písm. z)

§ 48 ods. 2
písm. za)

§ 48 ods. 2
písm. zb)

§ 48 ods. 2
písm. zc)

Kód Tovar Nariadenie
Rady (EHS)
è. 2913/92
v platnom
znení

Nariadenie
Komisie (EHS)
è. 2454/93
v platnom
znení

Zákon
è. 199/2004
Z. z. v znení
neskor�ích
predpisov

Zákon
è. 222/2004 Z. z.
v znení neskor�ích
predpisov

571

572

573

574

575

Vrátený tovar

Vrátený tovar za osobitných
okolností � po¾nohospodárske
výrobky

Vrátený tovar za osobitných
okolností � oprava alebo
obnova

Zu�¾achtené výrobky, ktoré
sa do spoloèenstva vracajú
po ich predchádzajúcom
vývoze alebo spätnom vývoze

Tovar dová�aný osobami
po�ívajúcimi výsady
a imunity pod¾a
medzinárodného práva
a tovar pre medzinárodné
organizácie a ich
zamestnancov

èl. 185

èl. 187

èl. 844

èl. 846

§ 47 a 48

§ 48 ods. 4

§ 48 ods. 4

§ 48 ods. 4

§ 48 ods. 4

§ 48 ods. 5
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c) kódy vyjadrujúce po�iadavku na oslobodenie od do-
vozného cla pod¾a nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92
v platnom znení, nariadenia Komisie (EHS)
è. 2454/93 v platnom znení, zákona è. 199/2004

Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskor�ích predpisov a dane z pridanej
hodnoty pod¾a zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pri-
danej hodnoty v znení neskor�ích predpisov

,

,



Kód Tovar Zákon è. 222/2004
Z. z. v znení
neskor�ích predpisov

576

577

578

579

580

Tovar dová�aný ozbrojenými silami iného �tátu, ktorý je stranou
Severoatlantickej zmluvy alebo zúèastneným �tátom v Partnerstve za
mier, na pou�itie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými
zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru urèeného na
zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podie¾ajúcich sa
na spoloènom obrannom úsilí

Zlato dová�ané Národnou bankou Slovenska

Investièné zlato

Plyn dová�aný cez rozvodný systém zemného plynu a elektrická energia

Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty

§ 48 ods. 6

§ 48 ods. 7

§ 67 ods. 3

§ 48 ods. 9

§ 48 ods. 1

Kód Tovar Nariadenie Rady (ES)
è. 150/2003

600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich èasti a súèasti s pozastavením
dovozného cla

prílohy I a II
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d) kódy vyjadrujúce po�iadavku na oslobodenie od
dane z pridanej hodnoty pod¾a zákona è. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskor�ích
predpisov

e) kódy vyjadrujúce po�iadavku na pozastavenie dovoz-
ného cla pod¾a nariadenia Rady (ES) è. 150/2003
z 21. 1. 2003, ktorým sa pozastavuje dovozné clo na

urèité zbrane a vojenské zariadenia (Ú. v. ES L 025,
30. 1. 2003)

9. V prílohe è. 6 pri Colnom úrade Banská Bystrica
v ståpci �Banány� sa slovo �Jesenské� nahrádza slova-
mi �Luèenec, nácestné stredisko�.

10. V prílohe è. 6 pri Colnom úrade Trenèín v ståpci
�Textilný tovar a obuv� sa dopåòa slovo �Prievidza�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

v z. Vladimil Podstránsky v. r.

,

.�.



Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 227/2004 Z. z.

Spôsob vypåòania tlaèiva

Pri vypåòaní tlaèiva sa okrem vysvet¾ujúcich poznámok pod¾a osobitného predpisu1) pou�ijú tieto vysvet¾ujúce po-
známky:

A. Colné formality pri odoslaní alebo vývoze
Táto èas� upravuje spôsob vypåòania tlaèiva pre
1. colný re�im vývoz,
2. colný re�im pasívny zu�¾ach�ovací styk,
3. colný re�im tranzit,
4. umiestnenie tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade,
5. colne schválené urèenie spätný vývoz,
6. preukazovanie statusu tovaru spoloèenstva.

Odsek 2 tlaèiva Odosielate¾/vývozca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikaèné èíslo odosielate-

¾a. Ako identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty. Ak odosielate¾/vývozca nemá pri-
delené identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), rodné èíslo ale-
bo colné registraèné èíslo. Identifikaèné èíslo odosielate¾a sa neuvádza pri colnom re�ime tranzit. Ak je potrebné
uvies� viacero odosielate¾ov, uvádza sa poznámka �Rôzni�, kód �00200� a k colnému vyhláseniu sa prilo�í zoznam
odosielate¾ov.

Odsek 4 tlaèiva Lo�né listy
Vypåòa sa pri colnom re�ime tranzit a preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva.

Odsek 6 tlaèiva Nákladové kusy spolu
Uvádza sa poèet nákladových kusov za v�etky tovarové polo�ky. V prípade vo¾ne ulo�eného tovaru sa uvádza èíslo 1.
Nevypåòa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statu-

su tovaru spoloèenstva.

Odsek 7 tlaèiva Referenèné èíslo
Vypåòa sa pri colnom re�ime tranzit, ak je colné vyhlásenie podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie

a prenos údajov.

Odsek 8 tlaèiva Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikaèné èíslo príjemcu

tovaru spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.2) Ako identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèné èíslo príjemcu,
ktoré mu pridelili na daòové, colné alebo �tatistické úèely úrady v �táte, kde má príjemca sídlo alebo adresu trvalého
pobytu. Ak je potrebné uvies� viacero príjemcov, uvádza sa poznámka �Rôzni�, kód �00200� a k colnému vyhláseniu
sa prilo�í zoznam príjemcov.

Nevypåòa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statu-
su tovaru spoloèenstva.
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Príloha
k vyhlá�ke è. 581/2005 Z. z.

1) Príloha è. 37 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa
ustanovuje  Colný  kódex  Európskeho  spoloèenstva (Ú. v. ES  L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.

2) Príloha è. 38 nariadenia Komisie (EHS) è.  2454/93 v platnom znení.



Odsek 14 tlaèiva Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikaèné èíslo deklaranta

alebo jeho zástupcu. Ako identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty. Ak deklarant
nemá pridelené identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), rodné
èíslo alebo colné registraèné èíslo.

Nevypåòa sa pri colnom re�ime tranzit.

Odsek 15 tlaèiva �tát odoslania/vývozu
Vypåòa sa pri colnom re�ime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie

a prenos údajov.

Odsek 15a tlaèiva Kód �tátu odoslania/vývozu
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva.

Odsek 17 tlaèiva �tát urèenia
Vypåòa sa pri colnom re�ime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie

a prenos údajov.

Odsek 17a tlaèiva Kód �tátu urèenia
Vypåòa sa.

Odsek 18 tlaèiva Evidenèný údaj a �tát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
Vypåòa sa evidenèné èíslo dopravného prostriedku. Evidenèné èíslo dopravného prostriedku sa nevypåòa pri

umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, preukazovaní statusu tovaru spoloèen-
stva a spätnom vývoze tovaru z colného re�imu colné uskladòovanie.

Kód �tátu registrácie dopravného prostriedku pri odchode sa vypåòa pri colnom re�ime tranzit.
Nevypåòa sa pri po�tovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 19 tlaèiva Kontajner
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva.

Odsek 20 tlaèiva Dodacie podmienky
Vypåòajú sa prvé dve èasti odseku.
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva a spätnom vývoze tovaru z colného re�imu colné

uskladòovanie.

Odsek 21 tlaèiva Evidenèný údaj a �tát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekraèujúceho hranice
Evidenèné èíslo aktívneho dopravného prostriedku prekraèujúceho hranice sa vypåòa pri colnom re�ime vývoz

a colnom re�ime tranzit.
Kód �tátu registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekraèujúceho hranice pri odchode sa nevypåòa pri

umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, spätnom vývoze tovaru z colného re�i-
mu colné uskladòovanie a preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva.

Nevypåòa sa pri �elezniènej preprave, po�tovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 22 tlaèiva Mena a celková fakturovaná cena
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva a spätnom vývoze tovaru z colného re�imu colné

uskladòovanie.

Odsek 23 tlaèiva Prepoèítací kurz
Vypåòa sa, len ak sa na prepoèet cudzej meny nepou�ije prepoèítací kurz pod¾a osobitného predpisu,3) napríklad

pri doplòujúcom colnom vyhlásení pri zjednodu�enom postupe.
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3) Èl. 168 a� 172 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v platnom znení.



Odsek 24 tlaèiva Druh obchodu
Vypåòajú sa obe èasti odseku.
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva, spätnom vývoze tovaru z colného re�imu colné usklad-

òovanie a umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

Odsek 25 tlaèiva Druh dopravy na hranici
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva.

Odsek 26 tlaèiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva.

Odsek 27 tlaèiva Miesto nalo�enia
Nevypåòa sa.

Odsek 29 tlaèiva Výstupný colný úrad
Výstupným colným úradom je colný úrad, ktorý le�í na vonkaj�ej hranici colného územia spoloèenstva a cez ktorý

tovar vystupuje z colného územia spoloèenstva. Na urèenie výstupného colného úradu sa uvádzajú kódy urèené pre
systém NCTS (Nový automatizovaný tranzitný systém).

Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva, v doplòujúcom colnom vyhlásení pri zjednodu�enom
postupe4) a colnom re�ime tranzit.

Odsek 30 tlaèiva Umiestnenie tovaru
Vypåòa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

Odsek 31 tlaèiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa poèet a druh balení tovaru, znaèky a èísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu

a bli��ej �pecifikácie (technický opis, chemické znaèky, evidenèné èísla a výrobné èísla) potrebnej na zatriedenie to-
varu do podpolo�ky kombinovanej nomenklatúry.

Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný pod¾a schválenej receptúry, uvá-
dza sa takto: �Receptúra � X�, kde X vyjadruje registraèné èíslo receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou.

Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa v�etky druhy balení a ich poèet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa mno�stvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpoèet

spotrebnej dane. Èíselný údaj o mno�stve tovaru sa zaokrúh¾uje na �tyri desatinné miesta. Uvádza sa aj údaj o ozna-
èení spotrebite¾ského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.

Odsek 32 tlaèiva Èíslo polo�ky
Uvádza sa poradové èíslo polo�ky tovaru.

Odsek 33 tlaèiva Kód tovaru
Piata èas� odseku sa nevypåòa.

Odsek 34b tlaèiva Kód �tátu pôvodu
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo z ktorého sa tovar vyvá�a, ktoré sú uvedené v prílo-

he è. 3.
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva, spätnom vývoze tovaru z colného re�imu colné usklad-

òovanie a colnom re�ime tranzit.

Odsek 35 tlaèiva Hrubá hmotnos�
Vypåòa sa.
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4) Èl. 76 ods. 1 písm. a) a� c) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho
spoloèenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992)  v platnom znení.



Odsek 40 tlaèiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje colný status tovaru, postavenie v colnom re�ime alebo odkaz na

obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbe�né colné vyhlásenie, zápis do úètovnej evidencie a iné).
Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uvies� viacero dokladov, uvádza sa po-
známka �Rôzne�, kód �00200� a k colnému vyhláseniu sa prilo�í zoznam dokladov.

Odsek 41 tlaèiva Dodatkové merné jednotky
Èíselný údaj sa uvádza v merných jednotkách uvedených pri podpolo�ke kombinovanej nomenklatúry v celých èís-

lach zaokrúhlene smerom nahor.
Nevypåòa sa, ak je pri podpolo�ke kombinovanej nomenklatúry uvedená ne�pecifikovaná merná jednotka.

Odsek 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predlo�ené doklady/osvedèenia a povolenia
Pri spätnom vývoze tovaru z colného re�imu aktívny zu�¾ach�ovací styk sa uvádza cena za poskytnutú slu�bu (hod-

nota spracovate¾ských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru, ktorý mal status tovaru spoloèenstva, a príslu�-
ný kód takto: �Pridaná hodnota AZS � X � V0700�, kde X vyjadruje príslu�nú sumu pridanej hodnoty v colnom re�ime
aktívny zu�¾ach�ovací styk v slovenských korunách.

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia
Slovenskej republiky, a príslu�ný kód sa uvádzajú takto: �Náklady na dopravu � X � V0800�, kde X vyjadruje príslu�-
nú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách.

Príslu�né sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Uplatnenie �iadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: ��iados� o vyplatenie vývoznej náhrady � X

� V0900�, kde X vyjadruje registraèné èíslo �iadate¾a o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou.

Uplatnenie �iadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred pod¾a osobitného predpisu5) sa uvádza takto: �Zálohová
platba � V0910�.

Ak deklarant predkladá doklady pod¾a osobitných predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov Slovenskej
republiky, uvádza sa kód dokladu pod¾a systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník spoloèenstva). Za kódom do-
kladu sa uvádza evidenèné èíslo tohto dokladu.

Ak sa tlaèivo pou�ije ako zjednodu�ené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a èíslo povolenia na
pou�itie zjednodu�eného postupu pod¾a osobitného predpisu.6)

Odsek 46 tlaèiva �tatistická hodnota
Uvádza sa �tatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. �tatistická hodnota pri vývoze je hodnota tovaru na

mieste a v èase, keï tovar vystupuje zo Slovenskej republiky.
Hodnota tovaru sa vypoèíta

1. v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.

�tatistická hodnota mô�e zahàòa� len dodatoèné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace
s tou èas�ou prepravy, ktorá sa v prípade vyvá�aného tovaru uskutoèòuje na území Slovenskej republiky; �tatistická
hodnota nezahàòa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daò z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody,
vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným úèinkom.

�tatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovate¾ským operáciám, sa urèí tak, ako keby sa celý tovar
vyrobil v �táte spracovania.

�tatistická hodnota tovaru pou�ívaného ako hmotný nosiè informácií (napríklad diskety, poèítaèové pásky, filmy,
plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahà-
òa celkové náklady tovaru, èo znamená, �e �tatistická hodnota tovaru predstavuje súèet hodnoty hmotného nosièa
informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosiè informácií nesie.

�tatistická hodnota sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Pri urèovaní �tatistickej hodnoty sa pou�ije prepoèítací kurz pou�ívaný pri výpoète colnej hodnoty pod¾a osobitné-

ho predpisu.3)
Nevypåòa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoloèenstva a colnom re�ime tranzit.

Odsek 47 tlaèiva Výpoèet platieb
Nevypåòa sa.
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5) Èl. 24 nariadenia Komisie (ES) è. 800/1999 z 15. 4. 1999, ktorým sa ustanovujú spoloèné podrobné pravidlá pre uplatòovanie vývozných
náhrad na po¾nohospodárske výrobky (Ú. v. ES  L 102, 17. 4. 1999).

6) Èl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) è.  2913/92 v platnom znení.



Odsek 49 tlaèiva Oznaèenie skladu
Vypåòa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade. Uvádza sa èíslo povole-

nia na prevádzkovanie colného skladu.

B. Colné formality pri dovoze
Táto èas� upravuje spôsob vypåòania tlaèiva pri tovare prepustenom do colného re�imu
1. vo¾ný obeh,
2. colné uskladòovanie,
3. aktívny zu�¾ach�ovací styk,
4. prepracovanie pod colným doh¾adom,
5. doèasné pou�itie.

Odsek 2 tlaèiva Odosielate¾
Nevypåòa sa.

Odsek 3 tlaèiva Tlaèivá
Vypåòa sa.

Odsek 4 tlaèiva Lo�né listy
Nevypåòa sa.

Odsek 6 tlaèiva Nákladové kusy spolu
Nevypåòa sa.

Odsek 8 tlaèiva Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikaèné èíslo príjemcu

tovaru. Ako identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty. Ak príjemca nemá pridelené
identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), rodné èíslo alebo colné
registraèné èíslo.

Odsek 12 tlaèiva Údaje o hodnote
Nevypåòa sa.

Odsek 14 tlaèiva Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikaèné èíslo deklaranta

alebo jeho zástupcu. Ako identifikaèné èíslo sa uvádza identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty. Ak deklarant
nemá pridelené identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), rodné
èíslo alebo colné registraèné èíslo. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane zastupuje daòový zástupca,7) uvá-
dza sa pod identifikaèné èíslo deklaranta osobitné identifikaèné èíslo daòového zástupcu.

Odsek 15a tlaèiva Kód �tátu odoslania/vývozu
Vypåòa sa pri colnom re�ime vo¾ný obeh, colnom re�ime aktívny zu�¾ach�ovací styk, colnom re�ime doèasné pou�i-

tie a colnom re�ime prepracovanie pod colným doh¾adom.

Odsek 17a tlaèiva Kód �tátu urèenia
Vypåòa sa.

Odsek 17b tlaèiva Kód �tátu urèenia
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom sa tovar spotrebuje alebo v ktorom sa tovar prepú��a do colného re�imu; prí-

slu�né kódy sú uvedené v prílohe è. 3.
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7) § 69a zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona è. 651/2004 Z. z.



Odsek 18 tlaèiva Evidenèný údaj a �tát registrácie dopravného prostriedku pri príchode
Evidenèné èíslo dopravného prostriedku sa vypåòa pri colnom re�ime vo¾ný obeh, colnom re�ime aktívny zu�¾ach-

�ovací styk, colnom re�ime doèasné pou�itie a colnom re�ime prepracovanie pod colným doh¾adom.
Nevypåòa sa pri po�tovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 20 tlaèiva Dodacie podmienky
Vypåòajú sa prvé dve èasti odseku.
Nevypåòa sa pri colnom re�ime colné uskladòovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.

Odsek 21 tlaèiva Evidenèný údaj a �tát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekraèujúceho hranice
Evidenèné èíslo aktívneho dopravného prostriedku prekraèujúceho hranice sa nevypåòa. �tát registrácie aktívne-

ho dopravného prostriedku prekraèujúceho hranice sa uvádza pri colnom re�ime vo¾ný obeh, colnom re�ime aktívny
zu�¾ach�ovací styk v podmieneènom systéme, colnom re�ime doèasné pou�itie a colnom re�ime prepracovanie pod
colným doh¾adom.

Nevypåòa sa pri �elezniènej preprave, po�tovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 22 tlaèiva Mena a celková fakturovaná suma
Vypåòa sa aj pri colnom re�ime colné uskladòovanie v colnom sklade typu D.8)

Odsek 23 tlaèiva Prepoèítací kurz
Vypåòa sa, len ak sa na prepoèet cudzej meny nepou�ije prepoèítací kurz pod¾a osobitného predpisu,3) napríklad

pri doplòujúcom colnom vyhlásení pri zjednodu�enom postupe.

Odsek 24 tlaèiva Druh obchodu
Vypåòajú sa obe èasti odseku pri colnom re�ime vo¾ný obeh, colnom re�ime aktívny zu�¾ach�ovací styk v podmie-

neènom systéme, colnom re�ime doèasné pou�itie a colnom re�ime prepracovanie pod colným doh¾adom.

Odsek 25 tlaèiva Druh dopravy na hranici
Vypåòa sa.

Odsek 26 tlaèiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Vypåòa sa.

Odsek 29 tlaèiva Vstupný colný úrad
Nevypåòa sa.

Odsek 30 tlaèiva Umiestnenie tovaru
Nevypåòa sa.

Odsek 31 tlaèiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa poèet a druh balení tovaru, znaèky a èísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu

a bli��ej �pecifikácie (technický opis, chemické znaèky, evidenèné a výrobné èísla) potrebnej na zatriedenie tovaru do
podpolo�ky kombinovanej nomenklatúry.

Druh balenia sa uvádza kódom pod¾a osobitného predpisu.2) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvá-
dzajú sa v�etky druhy balení a ich poèet.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypoèítavanej na základe �pecifickej sadzby, uvádza sa mno�-
stvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpoèet spotrebnej dane alebo inej platby. Èíselný údaj o mno�-
stve tovaru sa zaokrúh¾uje na �tyri desatinné miesta.

Uvádza sa aj údaj o oznaèení spotrebite¾ského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.

Odsek 33 tlaèiva Kód tovaru
V piatej èasti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe è. 3.
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8) Èl. 525 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93 v platnom znení.



Odsek 35 tlaèiva Hrubá hmotnos�
Vypåòa sa.

Odsek 36 tlaèiva Preferencia
Vypåòa sa, len ak to vy�adujú predpisy Európskej únie pri colnom re�ime vo¾ný obeh, colnom re�ime aktívny zu-

�¾ach�ovací styk, colnom re�ime doèasné pou�itie a colnom re�ime prepracovanie pod colným doh¾adom.

Odsek 37 tlaèiva Re�im
V pravej èasti odseku sa uvádzajú kódy na bli��ie �pecifikovanie navrhovaného colného re�imu. Na uplatnenie po-

�iadavky na oslobodenie dová�aného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy pod¾a oso-
bitného predpisu2) a kódy uvedené v prílohe è. 3.

Odsek 39 tlaèiva Kontingent
Vypåòa sa pri colnom re�ime vo¾ný obeh, ak si deklarant uplatòuje nárok na zní�enú colnú sadzbu v rámci colnej

kvóty alebo colného stropu. Uvádza sa èíslo príslu�nej colnej kvóty alebo príslu�ného colného stropu.

Odsek 40 tlaèiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje status deklarovaného tovaru, postavenie v colnom re�ime alebo

odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbe�né colné vyhlásenie, zápis do úètovnej eviden-
cie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uvies� viacero dokladov, uvádza
sa poznámka �Rôzne�, kód �00200� a k colnému vyhláseniu sa prilo�í zoznam dokladov.

Odsek 41 tlaèiva Dodatkové merné jednotky
Èíselný údaj sa uvádza v mernej jednotke uvedenej pri podpolo�ke kombinovanej nomenklatúry v Spoloènom col-

nom sadzobníku9) v celých èíslach zaokrúhlene smerom nahor.
Nevypåòa sa, ak je v Spoloènom colnom sadzobníku pri podpolo�ke kombinovanej nomenklatúry uvedená ne�peci-

fikovaná merná jednotka.

Odsek 42 tlaèiva Cena za polo�ku
Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa plati-

la za tento tovar alebo podobný tovar v prípade jeho nákupu alebo predaja. Do fakturovanej ceny sa nezahàòajú ná-
klady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v celých sloven-
ských korunách zaokrúhlene smerom nahor.

Pri urèovaní ceny za polo�ku sa pou�ije prepoèítací kurz pou�ívaný pri výpoète colnej hodnoty pod¾a osobitného
predpisu.3)

Odsek 43 tlaèiva Kód CH
Nevypåòa sa pri colnom re�ime colné uskladòovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.

Odsek 44 tlaèiva Osobitné záznamy/predlo�ené doklady/osvedèenia a povolenia
Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dová�aného tovaru z miesta odo-

slania po miesto vstupu na colné územie spoloèenstva a príslu�ný kód sa uvádzajú takto: �Náklady na dopravu C � X
� D0600�, kde X vyjadruje príslu�nú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských
korunách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza.

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dová�aného tovaru od miesta
vstupu na colné územie spoloèenstva po prvé miesto urèenia na území Slovenskej republiky a príslu�ný kód sa uvá-
dzajú takto: �Náklady na dopravu D � X � D0610�, kde X vyjadruje príslu�nú sumu nákladov na dopravu, poistenie,
nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Tento údaj sa uvádza, ak sa uplatní postup pod¾a osobitného
predpisu.10)

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dová�aného tovaru, ktoré vznikli
mimo územia Slovenskej republiky, a príslu�ný kód sa uvádzajú takto: �Náklady na dopravu S � X � D0620�, kde X vy-
jadruje príslu�nú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Tieto
náklady sa uvádzajú aj vtedy, ak sú zahrnuté vo fakturovanej cene.
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9) Nariadenie Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a �tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256,
7. 9. 1987) v platnom znení.

10) § 24 ods. 2 písm. b) zákona è. 222/2004 Z. z.



Pri spätnom dovoze tovaru z colného re�imu pasívny zu�¾ach�ovací styk sa uvádza cena za poskytnutú slu�bu
(hodnota spracovate¾ských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslu�ný kód takto: �Pridaná hodnota PZS
� X � D0700�, kde X vyjadruje príslu�nú sumu pridanej hodnoty v colnom re�ime pasívny zu�¾ach�ovací styk v sloven-
ských korunách.

Príslu�né sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Ak deklarant predkladá doklady pod¾a osobitných predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov Slovenskej

republiky, uvádza sa kód dokladu pod¾a systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník spoloèenstva). Za kódom do-
kladu sa uvádza evidenèné èíslo tohto dokladu.

Ak deklarant uvedením príslu�ného kódu v odseku 36 �iada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenèného
pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenènom pôvode pod¾a systému TARIC SK,
za ktorým sa uvádza dvojmiestny alfabetický kód �tátu pôvodu osvedèeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode,
a evidenèné èíslo tohto dokladu. Napríklad �N954 NO A123456�, kde �N954� je kód sprievodného osvedèenia EUR. 1
pod¾a systému TARIC SK, �NO� je �tát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a �A123456� je evi-
denèné èíslo sprievodného osvedèenia EUR. 1.

Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenènom pôvode, je uvedený preferenèný pôvod v regionálnej skupine
krajín, za kódom dokladu sa uvádza �tvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín pod¾a systému
TARIC SK, uvedenej ako �tát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a evidenèné èíslo tohto dokladu. Naprí-
klad �N954 2012 A123456�, kde �N954� je kód sprievodného osvedèenia EUR. 1, �2012� je kód pôvodu pre Európsky
hospodársky priestor pod¾a systému TARIC SK a �A123456� je evidenèné èíslo sprievodného osvedèenia EUR. 1.

Ak je na úèely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenèného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia
iných opatrení potrebné osvedèenie o pôvode, ktoré obsahuje ïal�ie �pecifické údaje, uvádza sa toto osvedèenie dva-
krát. Raz ako osvedèenie o pôvode a raz ako osvedèenie o pôvode so �pecifickými údajmi. Napríklad pre sprievodné
osvedèenie EUR. 1 obsahujúce �pecifický údaj � oznaèenie �Derogácia � Rozhodnutie 2/2001� sa uvádza kód �N954�
pre osvedèenie o pôvode a kód �U021� pre osvedèenie o pôvode so �pecifickými údajmi.

Pri dovoze tovaru, ktorý sa zatrieïuje do podpolo�ky kombinovanej nomenklatúry Spoloèného colného
sadzobníka9) na základe vstupnej ceny, v tomto odseku sa uvádza kód dokladu �iadosti o pou�itie niektorej zo vstup-
ných cien. Napríklad ak má by� tovar zatriedený do podpolo�ky kombinovanej nomenklatúry Spoloèného colného
sadzobníka9) s pou�itím ceny FOB (vyplatené na palube), uvádza sa kód dokladu �1011�, ktorého opis v systéme TA-
RIC SK znie: ��iados� o pou�itie ceny FOB ako vstupnej ceny�.

Ak sa má pou�i� ako základ na výpoèet dodatoèného dovozného cla v sektore cukru iná ako reprezentatívna
cena,10a) uvádza sa v tomto odseku kód dokladu �iadosti o pou�itie takejto ceny. Napríklad ak sa má ako základ na vý-
poèet dodatoèného dovozného cla v sektore cukru pou�i� cena CIF (náklady, poistné a prepravné), uvádza sa kód do-
kladu �1014�, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: ��iados� o pou�itie ceny CIF ako základu na výpoèet dodatoèné-
ho dovozného cla v sektore cukru�.

Okrem kódov uvedených v predchádzajúcom odseku mo�no pou�i� aj tieto kódy:
3ZCD � pri predlo�ení potvrdenia o zabezpeèení dovoznej platby,
4PZB � povolenie na pou�itie zjednodu�eného postupu pod¾a osobitného predpisu,6)
4PZC � povolenie na pou�itie zjednodu�eného postupu pod¾a osobitného predpisu.10b)

Ak je potrebné uvies� viacero osobitných záznamov alebo predlo�ených dokladov, tieto záznamy mo�no uvies� v prí-
lohe k tlaèivu.

Odsek 45 tlaèiva Oprava
Nevypåòa sa.

Odsek 46 tlaèiva �tatistická hodnota
Uvádza sa �tatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. �tatistická hodnota pri dovoze je hodnota tovaru na

mieste a v èase, keï tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky.
Hodnota tovaru sa vypoèíta

1. v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.

�tatistická hodnota mô�e zahàòa� len dodatoèné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace
s tou èas�ou prepravy tovaru, ktorá sa v prípade dová�aného tovaru uskutoèòuje mimo územia Slovenskej republiky;

Èiastka 234 Zbierka zákonov è. 581/2005 Strana 5405

10a) Nariadenie Komisie (ES) è. 1422/95 z 23. 6. 1995 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá pre dovoz melasy v sektore cukru
a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (EHS) è. 785/68.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1423/95 z 23. 6. 1995, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre dovoz výrobkov v sektore cukru okrem
melasy.

10b) Èl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.



�tatistická hodnota nezahàòa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daò z pridanej hodnoty, spotrebné
dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným úèinkom.

�tatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovate¾ským operáciám, urèí sa tak, ako keby sa celý tovar
vyrobil v �táte spracovania.

�tatistická hodnota tovaru pou�ívaného ako hmotný nosiè informácií (napríklad diskety, poèítaèové pásky, filmy,
plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahà-
òa celkové náklady tovaru, èo znamená, �e �tatistická hodnota tovaru predstavuje súèet hodnoty hmotného nosièa
informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosiè informácií nesie.

�tatistická hodnota sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Pri urèovaní �tatistickej hodnoty sa pou�ije prepoèítací kurz pou�ívaný pri výpoète colnej hodnoty pod¾a osobitné-

ho predpisu.3)

Odsek 47 tlaèiva Výpoèet platieb

Pododsek Druh

V ståpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádza-
jú tieto kódy:

Kód Druh spotrebnej dane

1U0 Spotrebná daò z minerálneho oleja

1V0 Spotrebná daò z vína

1S0 Spotrebná daò z liehu

1T0 Spotrebná daò z tabakových výrobkov

1R0 Spotrebná daò z piva

Pododsek Základ na vymeranie platby
Uvádza sa základ na vymeranie cla � colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa

v�etky základy potrebné na vymeranie cla.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.
Základ na výpoèet cla s pou�itím valorických colných sadzieb sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhle-

ne smerom nahor. Základ na výpoèet cla s pou�itím �pecifických colných sadzieb sa uvádza s presnos�ou na �tyri de-
satinné miesta v mernej jednotke uvedenej v odseku 31. Vypoèítané clo sa zaokrúh¾uje na celé slovenské koruny
smerom nahor. Základ na vymeranie dane a vypoèítaná daò sa zaokrúh¾ujú pod¾a osobitných predpisov.10c)

Pododsek Sadzba
Nevypåòa sa.

Pododsek Suma
Nevypåòa sa.

Pododsek Spôsob platby
Vypåòa sa.

Odsek 48 tlaèiva Odklad platby
Nevypåòa sa.

Odsek 49 tlaèiva Oznaèenie skladu
Vypåòa sa pri colnom re�ime colné uskladòovanie. Uvádza sa èíslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.
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10c) Napríklad zákon è. 222/2004 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení
zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.



Krajina
Menový

kód
Mena

Základné
sadzby

stravného

Afganistan USD americký dolár 32

Albánsko EUR euro 26

Al�írsko USD americký dolár 40

Andorra EUR euro 40

Angola USD americký dolár 50

Anguilla USD americký dolár 50

Antigua a Barbuda USD americký dolár 50

Argentína USD americký dolár 41

Arménsko USD americký dolár 35

Aruba USD americký dolár 33

Austrália AUD austrálsky dolár 70

Azerbajd�an USD americký dolár 36

Bahamy USD americký dolár 45

Bahrajn USD americký dolár 50

Bangladé� USD americký dolár 42

Barbados USD americký dolár 52

Belgicko EUR euro 45

Belize USD americký dolár 45

Benin USD americký dolár 45

Bermudy USD americký dolár 51

Bhután USD americký dolár 35

Bielorusko USD americký dolár 46

Bolívia USD americký dolár 42

Bosna a Hercegovina EUR euro 35

Botswana USD americký dolár 40

Brazília USD americký dolár 50

Brunej USD americký dolár 32

Bulharsko EUR euro 30

Burkina EUR euro 33

Burundi USD americký dolár 50

Curacao USD americký dolár 40

Cyprus EUR euro 40
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582

O P A T R E N I E

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného
v cudzej mene pri zahranièných pracovných cestách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 13 ods. 2 zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných ná-
hradách v znení zákona è. 81/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahra-
nièných pracovných cestách sa na rok 2006 ustanovujú
takto:



Krajina
Menový

kód
Mena

Základné
sadzby

stravného

Èad USD americký dolár 50

Èesko CZK èeská koruna 600

Èile USD americký dolár 50

Èína USD americký dolár 53

Dánsko DKK dánska koruna 380

Dominika USD americký dolár 40

Dominikánska republika USD americký dolár 43

D�ibutsko USD americký dolár 45

Egypt USD americký dolár 50

Ekvádor USD americký dolár 60

Eritrea USD americký dolár 45

Estónsko EUR euro 35

Etiópia USD americký dolár 42

Fid�i AUD austrálsky dolár 55

Filipíny USD americký dolár 40

Fínsko EUR euro 50

Francúzsko EUR euro 45

Francúzska Polynézia EUR euro 42

Gabon EUR euro 40

Gambia USD americký dolár 31

Ghana USD americký dolár 45

Gibraltár EUR euro 40

Grécko EUR euro 40

Grenada USD americký dolár 45

Gruzínsko USD americký dolár 36

Guadeloupe EUR euro 38

Guatemala USD americký dolár 38

Guinea USD americký dolár 40

Guinea-Bissau USD americký dolár 45

Guyana USD americký dolár 47

Haiti USD americký dolár 50

Holandsko EUR euro 45

Honduras USD americký dolár 38

Hongkong USD americký dolár 55

Chorvátsko EUR euro 35

India USD americký dolár 48

Indonézia USD americký dolár 50

Irak USD americký dolár 35

Irán USD americký dolár 49

Írsko EUR euro 50

Island EUR euro 50

Izrael USD americký dolár 65

Jamajka USD americký dolár 50

Japonsko JPY japonský jen 6500

Jemen USD americký dolár 45

Jordánsko USD americký dolár 40
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Krajina
Menový

kód
Mena

Základné
sadzby

stravného

Ju�ná Afrika USD americký dolár 45

Kambod�a USD americký dolár 37

Kamerun EUR euro 35

Kanada CAD kanadský dolár 65

Kapverdy USD americký dolár 35

Katar USD americký dolár 43

Kazachstan USD americký dolár 60

Keòa USD americký dolár 55

Kirgizsko USD americký dolár 45

Kolumbia USD americký dolár 50

Komory USD americký dolár 35

Kon�ská demokratická republika USD americký dolár 60

Kon�ská republika USD americký dolár 55

Kórejská ¾udovodemokratická republika USD americký dolár 48

Kórejská republika USD americký dolár 50

Kostarika USD americký dolár 45

Kuba EUR euro 40

Kuvajt USD americký dolár 50

Laos USD americký dolár 45

Lesotho USD americký dolár 40

Libanon USD americký dolár 50

Libéria USD americký dolár 55

Líbya USD americký dolár 60

Lichten�tajnsko CHF �vajèiarsky frank 80

Litva EUR euro 35

Loty�sko EUR euro 35

Luxembursko EUR euro 50

Macao USD americký dolár 80

Macedónsko EUR euro 33

Madagaskar USD americký dolár 40

Maïarsko EUR euro 35

Malajzia USD americký dolár 40

Malawi USD americký dolár 45

Maldivy USD americký dolár 52

Mali USD americký dolár 46

Malta EUR euro 45

Maroko USD americký dolár 35

Martinik USD americký dolár 35

Maurícius USD americký dolár 40

Mauritánia USD americký dolár 33

Mexiko USD americký dolár 50

Mjanmarsko USD americký dolár 55

Moldavsko EUR euro 39

Monako EUR euro 45

Mongolsko USD americký dolár 55

Mozambik USD americký dolár 49
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Krajina
Menový

kód
Mena

Základné
sadzby

stravného

Namíbia USD americký dolár 40

Nemecko EUR euro 45

Nepál USD americký dolár 45

Niger USD americký dolár 40

Nigéria USD americký dolár 60

Nikaragua USD americký dolár 44

Nórsko NOK nórska koruna 420

Nový Zéland USD americký dolár 48

Omán USD americký dolár 47

Pakistan USD americký dolár 43

Panama USD americký dolár 42

Papua-Nová Guinea USD americký dolár 35

Paraguaj USD americký dolár 38

Peru USD americký dolár 55

Pobre�ie Slonoviny EUR euro 38

Po¾sko EUR euro 35

Portoriko USD americký dolár 35

Portugalsko a Azory EUR euro 40

Rakúsko EUR euro 45

Rovníková Guinea USD americký dolár 44

Rumunsko EUR euro 40

Rusko USD americký dolár 48

Rwanda USD americký dolár 53

Salvádor USD americký dolár 40

Samoa USD americký dolár 32

San Maríno EUR euro 45

Saudská Arábia USD americký dolár 45

Senegal USD americký dolár 37

Seychely USD americký dolár 42

Sierra Leone USD americký dolár 45

Singapur USD americký dolár 47

Slovinsko EUR euro 35

Somálsko USD americký dolár 40

Spojené arabské emiráty USD americký dolár 45

Spojené krá¾ovstvo GBP anglická libra 35

Spojené �táty USD americký dolár 60

Srbsko a Èierna Hora EUR euro 36

Srí Lanka USD americký dolár 45

Stredoafrická republika USD americký dolár 30

Sudán USD americký dolár 55

Surinam USD americký dolár 55

Svazijsko USD americký dolár 35

Svätá Lucia USD americký dolár 37

Svätý Kri�tof USD americký dolár 55

Svätý Tomá� USD americký dolár 37

Sýria USD americký dolár 40
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Krajina
Menový

kód
Mena

Základné
sadzby

stravného

�panielsko a Kanárske ostrovy EUR euro 40

�vajèiarsko CHF �vajèiarsky frank 80

�védsko SEK �védska koruna 450

Tad�ikistan USD americký dolár 38

Taiwan USD americký dolár 55

Taliansko EUR euro 45

Tanzánia USD americký dolár 55

Thajsko USD americký dolár 42

Togo EUR euro 36

Trinidad a Tobago USD americký dolár 53

Tunisko USD americký dolár 45

Turecko EUR euro 40

Turkménsko USD americký dolár 43

Uganda USD americký dolár 55

Ukrajina USD americký dolár 48

Uruguaj USD americký dolár 48

Uzbekistan USD americký dolár 53

Vatikán EUR euro 45

Venezuela USD americký dolár 55

Vietnam USD americký dolár 46

Zambia USD americký dolár 42

Zimbabwe USD americký dolár 55

Ivan Miklo� v. r.
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§ 2

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.
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