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VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej

republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18a ods. 2, § 32 ods. 2, § 55 ods. 3 písm. b)
druhého bodu a § 55a ods. 1 a 7 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017
Z. z., vyhlášky č. 310/2017 Z. z. a vyhlášky č. 79/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 časti Vysvetlivky na vypĺňanie žiadosti v treťom a deviatom bode sa vypúšťajú
slová „podľa technickej normy“.

2. V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa v zátvorke vypúšťa dvojbodka a číslo
„2013“.

3. V prílohe č. 6 časti A odseku 2 vyhlásenia Vývozca/Odosielateľ stĺpci A1 piata veta znie: „Ak je
potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a zoznam
odosielateľov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzni“,
kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.“.

4. V prílohe č. 6 časti A odseku 8 vyhlásenia Príjemca stĺpci A1 tretia veta znie: „Ak je potrebné
uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a zoznam príjemcov; ak je
colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“
a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.“.

5. V prílohe č. 6 časti A odseku 40 vyhlásenia Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad stĺpci
A1 sa doterajší text nahrádza týmto znením: „Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza
sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a zoznam dokladov; ak je colné vyhlásenie podané
v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa
priloží zoznam dokladov.“.

6. V prílohe č. 6 časti A odseku 42 vyhlásenia Cena za položku stĺpci A2 tretia veta znie: „Ak sú
na faktúre za tovar alebo na samostatnej faktúre vyčíslené náklady na dopravu, poistenie,
balenie a manipuláciu, tieto náklady sa do fakturovanej ceny za položku nezahŕňajú.“.

7. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené
doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 sa za piatu vetu vkladajú nová šiesta, siedma,
ôsma, deviata a desiata veta, ktoré znejú: „Ak sa v jednom dopravnom prostriedku prepravuje



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 444/2020 Z. z.

niekoľko zásielok pre rôznych príjemcov a náklady na dopravu sú vyjadrené celkovou sumou
za všetky zásielky, náklady na dopravu sa rozpočítajú v takom pomere, v akom sa jednotlivé
zásielky podľa svojej hmotnosti podieľajú na vzniku nákladov na dopravu. Ak sa v jednej
zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry,
náklady na dopravu sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je
hmotnosť príslušnej podpoložky k celkovej hmotnosti zásielky a uvádzajú sa v príslušných
colných vyhláseniach samostatne. Ak je určujúcim kritériom pre vznik nákladov na dopravu
iné objektívne kritérium, napríklad objem, tieto náklady sa rozpočítajú podľa tohto kritéria. Pri
rozpočítaní poplatkov za nakládku a manipuláciu s tovarom, ktoré sú spojené s prepravou
dovážaného tovaru, sa použijú ustanovenia o nákladoch na dopravu. Ak sa v jednej zásielke
prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na
poistenie sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je cena alebo
hodnota príslušnej podpoložky k celkovej cene alebo hodnote zásielky a uvádzajú sa
v príslušných colných vyhláseniach samostatne.“.

8. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Vývozca (3/1) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa sa.“.

9. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Identifikačné číslo vývozcu (3/2) sa vypúšťajú slová
„Nevypĺňa sa.“.

10. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Zjednodušené colné vyhlásenie/predchádzajúce
doklady (2/1) sa doterajší text nahrádza týmto znením: „Ak je potrebné uviesť viacero
dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a zoznam dokladov; ak je colné
vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému
vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.“.

11. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Cena za položku/suma (4/14) tretia veta znie: „Ak
sú na faktúre za tovar alebo na samostatnej faktúre vyčíslené náklady na dopravu, poistenie,
balenie a manipuláciu, tieto náklady sa do fakturovanej ceny za položku nezahŕňajú.“.

12. V prílohe č. 6 časti B stĺpci Údajový prvok sa vypúšťa údajový prvok „Odpísanie (8/7)“.
13. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady,

osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp.
subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ
dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12),
Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) sa za piatu vetu vkladajú nová
šiesta, siedma, ôsma, deviata a desiata veta, ktoré znejú: „Ak sa v jednom dopravnom
prostriedku prepravuje niekoľko zásielok pre rôznych dovozcov a náklady na dopravu sú
vyjadrené celkovou sumou za všetky zásielky, náklady na dopravu sa rozpočítajú v takom
pomere, v akom sa jednotlivé zásielky podľa svojej hmotnosti podieľajú na vzniku nákladov na
dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek
kombinovanej nomenklatúry, náklady na dopravu sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky
v takom pomere, v akom je hmotnosť príslušnej podpoložky k celkovej hmotnosti zásielky
a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne. Ak je určujúcim kritériom pre
vznik nákladov na dopravu iné objektívne kritérium, napríklad objem, tieto náklady sa
rozpočítajú podľa tohto kritéria. Pri rozpočítaní poplatkov za nakládku a manipuláciu
s tovarom, ktoré sú spojené s prepravou dovážaného tovaru, sa použijú ustanovenia
o nákladoch na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých
podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na poistenie sa rozpočítajú na jednotlivé
podpoložky v takom pomere, v akom je cena alebo hodnota príslušnej podpoložky k celkovej
cene alebo hodnote zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne.“.

14. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady,
osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp.
subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ
dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12),
Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) sa vypúšťajú devätnásta,
dvadsiata, dvadsiata prvá a dvadsiata druhá veta.

15. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady,
osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp.
subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ
dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12),
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Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) v dvadsiatej vete sa slovo
„formuláru“ nahrádza slovami „colnému vyhláseniu“.

16. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady,
osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp.
subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ
dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12),
Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) dvadsiata prvá veta znie: „Ak je
v čase podania colného vyhlásenia v držbe deklaranta doklad, ku ktorému nie je priradený kód
v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis uvedeného
dokladu.“.

17. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Odklad platby (2/6) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa
sa.“.

20. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene a) sa vypúšťajú kódy U073 až U076 a kódy U273 až U276.

21. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene a) pri kóde U309 sa slová „neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami
„zákona č. 609/2007 Z. z.“.

22. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene b) pri kóde V302 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona
č. 352/2018 Z. z.“.

25. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene c) pri kóde S302 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona
č. 352/2018 Z. z.“.

29. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene d) pri kódoch T050 a T051 sa slová „zákona č. 381/2013 Z. z.“
nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

30. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene d) pri kódoch T301, T304 a T305 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

32. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene e) pri kóde R320 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona
č. 352/2018 Z. z.“.

35. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene f) pri kóde Q010 sa za slová „oleja v znení neskorších predpisov“
vkladajú slová „v znení zákona č. 362/2019 Z. z.“.

36. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene f) pri kódoch Q020 až Q040 sa za slová „§ 16 zákona č. 609/2007 Z. z.“
vkladajú slová „v znení zákona č. 362/2019 Z. z.“.

37. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene f) pri kódoch Q301 až Q307 a kóde Q309 sa za slová „§ 19“ vkladajú
slová „ods. 1“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 362/2019 Z. z.“.

38. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový
prvok 6/17 v písmene f) pri kóde Q308 sa za slová „§ 19“ vkladajú slová „ods. 1“.

39. V prílohe č. 10 prvom bode sa za slovo „Írska“ vkladá čiarka a slová „pokiaľ ide o Severné
Írsko“.

40. Prílohy č. 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:
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 „Príloha č. 11 

k vyhláške č. 161/2016 Z. z. 

 

VZOR 

 

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA 

 

I. Záväzok ručiteľa č.a) ....................... 

  

1. Podpísaný(-á)b) ........................................................................................................................  

  

    so sídlom vc) ............................................................................................................................    

   

    identifikačné číslod) .................................................................................................................   

   

    poskytuje týmto spoločne a nerozdielne ručenie na colnom úrade ...........................................  

  

    do výšky najviac ................................................................................................................ eur  

  

v prospech Európskej únie (ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká 

republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, 

Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, 

Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, 

Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, 

Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, 

Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo), ako aj v prospech Islandskej 

republiky, Severomacedónskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Srbskej republiky, 

Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska,e), f) Andorrského kniežatstva a Sanmarínskej republiky,g) 

  

za každú sumu, za zaplatenie ktorej osoba poskytujúca túto zárukuh): ....................................... 

je alebo môže byť zodpovedná vo vzťahu k uvedeným štátom a ktorá predstavuje dlh v podobe  

cla a iných platieb vymeraných za tovar, ktorého opis sa uvádza nižšie, na ktorý sa vzťahuje   

táto colná operáciai): ....................................................................................................................  

  

Opis tovaru: .................................................................................................................................. 

   

2. Podpísaný(-á) sa zaväzuje zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia prvej písomnej výzvy 

príslušných orgánov štátov uvedených v prvom bode požadované sumy, ak podpísaný(-á)   

alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty, že osobitný colný režim 

iný než colný režim konečné použitie bol ukončený, colný dohľad nad tovarom, ktorý sa 

nachádza  v colnom režime konečné použitie, alebo colný dohľad nad dočasne uskladneným 

tovarom sa riadne skončili, alebo pri operáciách iných než osobitné colné režimy a dočasné 

uskladnenie, že situácia tovaru bola upravená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

  

     Na žiadosť podpísaného (podpísanej) a z akýchkoľvek dôvodov uznaných za oprávnené 

môžu príslušné orgány štátov uvedených v prvom bode predĺžiť lehotu uvedenú v 

predchádzajúcom odseku. Dodatočné finančné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku predĺženia 

lehoty, najmä akýkoľvek úrok, sa počítajú tak, aby príslušná suma bola rovnocenná sume, 
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ktorá by sa účtovala za obdobných okolností na peňažnom trhu alebo na finančnom trhu 

príslušného štátu. Podpísaný(-á) uhradí tieto náklady príslušnému orgánu tohto štátu.  

  

3. Záväzok z tejto záruky platí odo dňa jeho schválenia colným úradom. Podpísaný(-á) je   

zodpovedný(-á) za zaplatenie dlhu v podobe cla a iných platieb vymeraných v súvislosti s  

colnou operáciou, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok, začatou pred dňom, keď nastali účinky 

zrušenia schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpovede ručiteľa, a to aj vtedy, ak je 

výzva na zaplatenie doručená neskôr.  

  

4. Podpísaný(-á) poskytne na účely tohto záväzku svoju adresu na doručovaniej) v každom zo  

štátov uvedených v prvom bode.  

 

Štát 
Názov alebo meno a priezvisko 

a úplná adresa na doručovanie 

   

 

Podpísaný(-á) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek úkony alebo  

postupy týkajúce sa tohto záväzku adresované na jednu z jeho (jej) adries na doručovanie alebo  

podané písomne na takejto adrese budú prijaté ako náležite mu (jej) doručené.  

  

Podpísaný(-á) uznáva právomoc príslušného súdu každého miesta, kde má adresu na  

doručovanie.  

  

Podpísaný(-á) sa zaväzuje akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie vopred oznámiť colnému  

úradu, ktorý schválil tento záväzok.  

  

 Miesto ............................................................................     Dňa .................................................  

  

 

............................................................................................... 

  

  

............................................................................................... 

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osobyk) 

  

  

II. Schválenie colným úradom 

  

  

 Colný úrad ...................................................................................................................................  

  

 ......................................................................................................................................................  
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Záväzok ručiteľa schválený dňa .................................................. na zabezpečenie colnej 

operácie vykonanej  na  základe  colného vyhlásenia  alebo vyhlásenia na dočasné uskladnenie    

č. ............................................................................ z ................................................................ l)   

   

  

..................................................................................... 

Odtlačok úradnej pečiatky 

colného úradu 

 

  

.......................................................................................................................................... 

Meno, priezvisko a podpis povereného colníka 

 

 
 Vysvetlivky:  

a) Číslo záväzku sa uvádza ručiteľom.   

b) Uvádza sa názov alebo meno a priezvisko ručiteľa.   

c) Uvádza sa sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu ručiteľa.  

d) Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie  hospodárskych subjektov), ak 

bolo pridelené, alebo iné identifikačné číslo, napríklad identifikačné číslo (IČ), daňové identifikačné číslo 

(DIČ).  

e) Prečiarkne sa názov štátu (štátov), na území ktorého (ktorých) sa záruka nesmie použiť. 

f) Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa na účely tejto záruky 

Severné Írsko považuje za súčasť Európskej únie. Ručiteľ usadený na colnom území Európskej únie preto 

uvedie adresu na doručovanie alebo určí zástupcu v Severnom Írsku, ak sa tam záruka môže použiť. Ak je 

však záruka v rámci spoločného tranzitného režimu platná v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve Veľkej 

Británie a Severného Írska, jedna adresa na doručovanie alebo určený zástupca v Spojenom kráľovstve 

Veľkej Británie a Severného Írska sa môže vzťahovať na všetky časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska, vrátane Severného Írska. 

g) Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú výlučne na operácie v colnom režime 

tranzit Únie.   

h) Uvádza sa názov alebo meno a priezvisko, sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a 

identifikačné číslo osoby, ktorá poskytuje záruku. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI (číslo 

registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov), ak bolo pridelené, alebo iné identifikačné číslo, 

napríklad identifikačné číslo (IČ), daňové identifikačné číslo (DIČ).  

i) Uvádza sa jedna z týchto colných operácií:  

1. dočasné uskladnenie,  

2. colný režim tranzit Únie alebo spoločný tranzitný režim,  

3. colný režim colné uskladňovanie,  

4. colný režim dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla,  

5. colný režim aktívny zušľachťovací styk,  

6. colný režim konečné použitie,  

7. prepustenie do voľného obehu,  

8. colný režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, 

9. iná colná operácia - špecifikuje sa jej druh.  

j) Ak v právnych predpisoch daného štátu nie je ustanovenie týkajúce sa adresy na  doručovanie v tomto štáte, 

určuje sa ručiteľom v tomto štáte zástupca oprávnený preberať všetky oznámenia, ktoré sú mu adresované.  

k) Ak záruku podpisuje viac oprávnených osôb, meno, priezvisko, funkcia a podpis sa uvádzajú do 

samostatného riadka za každú oprávnenú osobu. Spolu s podpisom každej oprávnenej osoby sa uvádza 

vlastnou rukou tejto oprávnenej osoby text: „Záruka na sumu .......................... eur“, pričom suma sa uvádza 

slovom.  

l) Vypĺňa sa colným úradom príslušným pre miesto, kde bol tovar umiestnený do colného režimu alebo kde bol 

tovar dočasne uskladnený.   
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  Príloha č. 12 

k vyhláške č. 161/2016 Z. z. 

 

VZOR 

 

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – CELKOVÁ ZÁRUKA 

 

I. Záväzok ručiteľa č.a) ....................... 

  

 1. Podpísaný(-á)b) ........................................................................................................................  

  

     so sídlom vc) ............................................................................................................................    

   

     identifikačné číslod) .................................................................................................................   

   

     poskytuje týmto spoločne a nerozdielne ručenie na colnom úrade ...........................................  

  

     do výšky najviac ................................................................................................................ eur  

 

v prospech Európskej únie (ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká 

republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, 

Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, 

Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, 

Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, 

Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, 

Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo), ako aj v prospech Islandskej 

republiky, Severomacedónskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Srbskej republiky, 

Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska,e), f) Andorrského kniežatstva a Sanmarínskej republiky,g) 

  

za každú sumu, za zaplatenie ktorej osoba poskytujúca túto zárukuh): ........................................ 

je alebo môže byť zodpovedná vo vzťahu k uvedeným štátom a ktorá predstavuje dlh v podobe   

cla a iných platieb, ktoré môžu vzniknúť alebo vznikli v súvislosti s tovarom, na ktorý sa   

vzťahujú colné operácie uvedené v druhom a treťom bode alebo v druhom bode alebo v treťom   

bode.  

  

Maximálna suma záruky sa skladá zo sumy:  

  

    ......................................................  

  

a) ktorá predstavuje 100/50/30 %i) časti referenčnej sumy zodpovedajúcej sume colných dlhov   

a iných platieb, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s colnou operáciou uvedenou v druhom 

bode   

   

    a   

   

    ....................................................  

  

b) ktorá predstavuje 100/30 %j) časti referenčnej sumy zodpovedajúcej sume colných dlhov a   

iných platieb, ktoré vznikli v súvislosti s colnou operáciou uvedenou v treťom bode.    
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2. Colné operácie, pri ktorých môže vzniknúť colný dlh a prípadne iné platby:k), l)  

    a) dočasné uskladnenie,  

    b) colný režim tranzit Únie alebo spoločný tranzitný režim,  

    c) colný režim colné uskladňovanie,  

    d) colný režim dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla,  

    e) colný režim aktívny zušľachťovací styk,  

    f) colný režim konečné použitie,  

    g) iná colná operácia - špecifikuje sa jej druh: .........................................................................  

  

         ..............................................................................................................................................  

  

3. Colné operácie, pri ktorých vznikol colný dlh a prípadne iné platby:m), n)   

     a) prepustenie do voľného obehu,  

     b) colný režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,  

     c) colný režim konečné použitie,o)  

     d) iná colná operácia - špecifikuje sa jej druh: .......................................................................  

  

         ..............................................................................................................................................  

  

4. Podpísaný(-á) sa zaväzuje zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia prvej písomnej výzvy  

príslušných orgánov štátov uvedených v prvom bode požadované sumy do výšky uvedenej  

maximálnej sumy, ak podpísaný(-á) alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím 

tejto lehoty, že osobitný colný režim iný než colný režim konečné použitie bol ukončený, 

colný dohľad nad tovarom, ktorý sa nachádza v colnom režime konečné použitie, alebo colný 

dohľad nad dočasne uskladneným tovarom sa riadne skončili, alebo pri operáciách iných než 

osobitné colné režimy a dočasné uskladnenie, že situácia tovaru bola upravená v súlade so 

všeobecne  záväznými právnymi predpismi.  

  

Na žiadosť podpísaného (podpísanej) a z akýchkoľvek dôvodov uznaných za oprávnené 

môžu príslušné orgány štátov uvedených v prvom bode predĺžiť lehotu uvedenú v 

predchádzajúcom odseku. Dodatočné finančné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku predĺženia 

lehoty, najmä  akýkoľvek úrok, sa počítajú tak, aby príslušná suma bola rovnocenná sume, 

ktorá by sa  účtovala za obdobných okolností na peňažnom trhu alebo na finančnom trhu 

príslušného štátu. Podpísaný(-á) uhradí tieto náklady príslušnému orgánu tohto štátu.  

  

Počas 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie dlhu v podobe cla a iných platieb vymeraných   

v súvislosti s colnou operáciou uvedenou v druhom a treťom bode alebo v druhom bode 

alebo  v treťom bode sa suma uvedená v prvom bode zníži o sumu, na zaplatenie ktorej bol(a)  

podpísaný(-á) vyzvaný(-á) a ktorú už podpísaný(-á) zaplatil(a). Ak v rámci tejto 30-dňovej  

lehoty nenadobudne účinnosť výpoveď záruky, uplynutím tejto lehoty sa záväzok 

podpísaného (podpísanej) zvyšuje na sumu uvedenú v prvom bode písm. a) a b) alebo na 

sumu uvedenú v prvom bode písm. a) alebo písm. b).  

  

5. Záväzok z tejto záruky platí odo dňa jeho schválenia colným úradom. Podpísaný(-á) je 

zodpovedný(-á) za zaplatenie dlhu v podobe cla a iných platieb vymeraných v súvislosti s  

colnou operáciou uvedenou v druhom a treťom bode alebo v druhom bode alebo v treťom 

bode začatou pred dňom, keď nastali účinky zrušenia schválenia ručiteľského vyhlásenia 

alebo výpovede ručiteľa, a to aj vtedy, ak je výzva na zaplatenie doručená neskôr.  

  

6. Podpísaný(-á) poskytne na účely tohto záväzku svoju adresu na doručovaniep) v každom zo 

štátov uvedených v prvom bode.   
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Štát 
Názov alebo meno a priezvisko 

a úplná adresa na doručovanie 

   

 

Podpísaný(-á) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek úkony alebo  

postupy týkajúce sa tohto záväzku adresované na jednu z jeho (jej) adries na doručovanie alebo  

podané písomne na takejto adrese budú prijaté ako náležite mu (jej) doručené.  

  

Podpísaný(-á) uznáva právomoc príslušného súdu každého miesta, kde má adresu na   

doručovanie.  

  

Podpísaný(-á) sa zaväzuje akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie vopred oznámiť colnému  

úradu, ktorý schválil tento záväzok.  

  

7.q) Touto zárukou podpísaný(-á) zároveň preberá všetky záväzky vyplývajúce zo záruky č.   

......................... (číslo pôvodnej záruky) prijatej dňa ......................... Akékoľvek nároky zo  

záruky č. ............................. (číslo pôvodnej záruky) budú uplatnené v súlade s touto zárukou.  

  

  

 Miesto ..................................................................    Dňa ...........................................................  

  

  

........................................................................................................... 

  

.......................................................................................................... 

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osobyr) 

  

   

II. Schválenie colným úradom 

  

 Colný úrad ...............................................................................................................................  

  

 .................................................................................................................................................  

  

 Záväzok ručiteľa schválený dňa .......................................................  

  

  

.................................................................................. 

Odtlačok úradnej pečiatky 

colného úradu 
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............................................................................................ 

Meno, priezvisko a podpis povereného colníka 

  

  
Vysvetlivky:  

a) Číslo záväzku sa uvádza ručiteľom.   

b) Uvádza sa názov alebo meno a priezvisko ručiteľa. 

c) Uvádza sa sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu ručiteľa. 

d) Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov), ak 

bolo pridelené, alebo iné identifikačné číslo, napríklad  identifikačné číslo (IČ), daňové identifikačné číslo 

(DIČ).  

e) Prečiarkne sa názov štátu (štátov), na území ktorého (ktorých) sa záruka nesmie použiť.   

f) Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa na účely tejto záruky 

Severné Írsko považuje za súčasť Európskej únie. Ručiteľ usadený na colnom území Európskej únie preto 

uvedie adresu na doručovanie alebo určí zástupcu v Severnom Írsku, ak sa tam záruka môže použiť. Ak je 

však záruka v rámci spoločného tranzitného režimu platná v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve Veľkej 

Británie a Severného Írska, jedna adresa na doručovanie alebo určený zástupca v Spojenom kráľovstve 

Veľkej Británie a Severného Írska sa môže vzťahovať na všetky časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska, vrátane Severného Írska. 

g) Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú výlučne na operácie v colnom režime 

tranzit Únie.   

h) Uvádza sa názov alebo meno a priezvisko, sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a 

identifikačné číslo osoby, ktorá poskytuje záruku. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI (číslo 

registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov), ak bolo  pridelené, alebo iné identifikačné číslo, 

napríklad identifikačné číslo (IČ), daňové identifikačné číslo (DIČ).  

i) Nehodiace sa prečiarkne.   

j) Nehodiace sa prečiarkne.  

k) Iné colné operácie ako spoločný tranzitný režim sa uplatňujú výlučne v Európskej únii. Až do zavedenia 

systému riadenia záruk sa záväzok ručiteľa - celková záruka vystavuje samostatne pre colný režim tranzit 

Únie alebo spoločný tranzitný režim.   

l) Nehodiaca(-e) colná(-é) operácia(-e) sa prečiarkne(-u).  

m) Colné operácie sa uplatňujú výlučne v Európskej únii.  

n) Nehodiaca(-e) colná(-é) operácia(-e) sa prečiarkne(-u).  

o) Pre sumy uvedené v colnom vyhlásení na colný režim konečné použitie.   

p) Ak v právnych predpisoch daného štátu nie je ustanovenie týkajúce sa adresy na  doručovanie v tomto štáte, 

určuje sa ručiteľom v tomto štáte zástupca oprávnený preberať všetky oznámenia, ktoré sú mu adresované.  

q) Vypĺňa sa, ak táto záruka nahrádza pôvodnú záruku, pričom ručiteľ preberá aj záväzky z  pôvodnej záruky 

alebo predchádzajúcej záruky. Ak sa touto zárukou nenahrádza žiadna  pôvodná záruka, voľné miesta v texte 

sa prečiarknu. 

r) Ak záruku podpisuje viac oprávnených osôb, meno, priezvisko, funkcia a podpis sa uvádzajú do 

samostatného riadku za každú oprávnenú osobu. Spolu s podpisom každej  oprávnenej osoby sa uvádza 

vlastnou rukou tejto oprávnenej osoby text: „Záruka na sumu ........................ eur“, pričom suma sa uvádza 

slovom.“. 
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 18 a 19, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. júla 2021, čl. I bodu 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022 a čl. I bodov 23,
24, 27, 28, 31, 33 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022.

Eduard Heger v. r. 
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