
Odborná konferencia ZLZ 2016

eDovoz

10.11. 2016
Šamorín - Čilistov



V rámci modernizácie systémov Finančnej správy je aj modernizácia a 
zvýšenie efektivity colného konania v dovoze, za pomoci automatizácie 
colných procesov.

eDovoz využije výhody obojsmernej elektronickej komunikácie a jeho 
zavedenie prinesie nasledovné výhody pre občanov a firmy:

• Bezpapierové colné konanie pri dovoze tovarov z tretích krajín do SR 
vrátane výmeru cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov.

• Podávanie colných vyhlásení podpísaných zaručeným 
elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne CEP.

• Zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb 
Colných úradov Slovenskej republiky.

Elektronické colné konanie v dovoze



eDovoz – Fáza A

eDovoz je zavádzaný do prevádzky v dvoch fázach. Prvá fáza eDovozu bola
nasadená do prevádzky 1. mája 2016 a pokrýva legislatívne nároky a
požiadavky Colného kódexu Európskej únie. V rámci tejto prvej fázy budú
nasadené nasledovné elektronické procesy v colnom konaní:

• Štandardné postupy:

• Štandardné colné vyhlásenie pre režim voľný obeh a osobitný režim.

• Zjednodušené postupy:

• Zjednodušené colné vyhlásenie a jednorazová žiadosť o osobitné
režimy – žiadosť formou elektronického JCD.

• Zjednodušený postup zápisom do evidencie deklaranta – povolenie ZP.

• Zjednodušený postup zjednodušeného colného vyhlásenia formou
zápisu do evidencie deklaranta.



eDovoz – základný rozsah projektu

PredkladaniePredkladanie elektronickýchelektronických colnýchcolných vyhlásenívyhlásení vv dovozedovoze ++
prílohyprílohy

 zavedenie elektronických správ pre podanie colného vyhlásenia
a následné el. spracovanie ostatných procesov (opravy, storná,
prepustenie, zabezpečenie CD...)

 možnosť podania colného vyhlásenia aj prostredníctvom
formulára CEPu

 možnosť ukladania elektronických príloh colných vyhlásení
(elektronický scan)

 spracovávanie colných vyhlásení v zjednodušenom postupe
zápisom do evidencie deklaranta

 úprava záručného systému pre dovoz v dôsledku legislatívnych
zmien v zabezpečení colného dlhu

 Riešenie „havarijných“ postupov



PrepojeniePrepojenie ss ostatnýmiostatnými systémamisystémami CISCIS

 Prepojenie s CEPom, TARICom, GMS, ACIS, NCTS,
DUT

 dopracovanie automatizovaného spracovania úhrad
colného dlhu

 prepojenie na Dočasné uskladnenie – možnosť
odpisu zo skladu pri vývoze tranzitom

eDovoz – základný rozsah projektu



eDovoz – Fáza A

 Štandardný postup

 Zahájenie ostrej prevádzky – 11.7.2016

 Dopracovanie otvorených otázok – do 12/2016

 Zmeny v súvislosti s vyhláškou MFSR – do 12/2016

 Funkcionalita fázy 2 – 05/2017

 Prechodné obdobie pre obchodníkov – 30.6.2017

 Zjednodušený postup    

 Testovanie s dodávateľmi software – 10/2016

 Pilotná prevádzka – 11/2016

 Prechodné obdobie pre držiteľov zjednodušených 
postupov spĺňajúcich nové podmienky– 30.6.2017 



Základná charakteristika

 Štandardným colným vyhlásením (druh „A“) v štandardnom postupe (čl. 162 CK)  

 Zjednodušeným colným vyhlásením (druh „ B a C“) v štandardnom postupe (čl.166 
CK)

 Štandardným colným vyhlásením (druh „D“) v štandardnom postupe ešte skôr, ako 
deklarant môže predložiť tovar (čl. 171 CK),

 Zjednodušeným colným vyhlásením (druh „E a F“) v štandardnom postupe ešte 
skôr, ako deklarant môže predložiť tovar (čl. 171 CK)

 Dodatočným colným vyhlásením (druh „X“) v rámci zjednodušeného postupu, ak  
predchádzajúci kód bol „B“ alebo „E“(čl. 167 CK)

 Dodatočným colným vyhlásením (druh „Y“) v rámci zjednodušeného postupu, ak  
predchádzajúci kód bol „C“ alebo „F“,

 Zjednodušeným postupom zápisom do evidencie deklaranta (druh „A“ alebo „C“ 
s uvedením kódu výsledku kontroly A3 – zjednodušený postup) 

 Dodatočným colným vyhlásením v rámci zjednodušeného postupu zápisu do 
evidencie deklaranta (druh „Z“) v prípade, ak bolo podané elektronické colné 
vyhlásenie druh „C“ (zjednodušené colné vyhlásenie), v prípade havarijného stavu v 
ZP  alebo pri dovoze tovaru potrubím a vedením.



Základný priebeh komunikácie           
Štandardný postup 

SK415 SK416

SK428A

SK429A

TARIC Úhrada CD

GMS

Úhrada CD

SK425

ACIS

SK471

TARIC  - výpočet colného dlhu 

IS CEP – evidencia licencií v IS CEP

ERP – evidencia rizikových profilov

GMS  - záručný systém

ACIS  - účtovná evidencia FSSR

SK415 – Dovozné colné vyhlásenie 

SK416 – Oznámenie o registrácii MRN

SK428A – Rozhodnutie o prijatí 

SK429A - Rozhodnutie o prepustení 

SK471 - Potvrdenie doručenia výmeru 

SK425 – Oznámenie o uvoľnení po úhrade

IS CEP

IS
 C

E
P

ERP 



Zjednodušené postupyZjednodušené postupy



Podmienky pre obchodníkov

 Zjednodušené colné vyhlásenieZjednodušené colné vyhlásenie
 Možnosť jednorázovo bez povolenia – čl. 166 ods. 1 CKÚ - kód druhu 

deklarácie „B“

 Pravidelné používanie  - čl. 166 ods. 2 CKÚ  - kód druhu deklarácie „C“

 Podmienky udelenia povolenia v čl. 145 DNCKÚ

 Požadované údaje – príloha „B“ DNCKU stĺpec „I1“  

 Dodatočné colné vyhlásenie – „X“ alebo „Y“ – čl. 167 CKÚ v lehote 10 dní 

 Zjednodušený postup zápisu do evidencie deklaranta    Zjednodušený postup zápisu do evidencie deklaranta    
 Podmienky udelenia povolania v čl. 150 DNCKÚ

 Zápis do evidencie deklaranta formou colného vyhlásenia 

 Zápis do evidencie deklaranta formou zjednodušeného colného vyhlásenia    
(nutnosť podať dodatočné colné vyhlásenie druh „Z“)

 Vytvorenie prístupu do deklarantovho systému sa nevyžaduje

 Možnosť oslobodenia od predloženia tovaru

 Prepustenie po uplynutí stanovenej lehoty 



Zjednodušené CV druh „C“

SK415 „C“ SK416

SK428A

SK429A

TARIC Úhrada CD

GMS

Úhrada CD

SK425

ACIS
SK471

TARIC  - výpočet colného dlhu 

IS CEP – evidencia licencií v IS CEP

ERP – evidencia rizikových profilov

GMS  - záručný systém

ACIS  - účtovná evidencia FSSR

SK415 „C“ – Zjednodušené colné vyhlásenie 

SK416 – Oznámenie o registrácii MRN

SK428A – Rozhodnutie o prijatí 

SK429A - Rozhodnutie o prepustení 

SK471 - Potvrdenie doručenia výmeru 

SK425 – Oznámenie o uvoľnení po úhrade

SK470 – Výzva deklarantovi

SK413A – Doplnenie zjednodušeného CV

IS CEP

IS
 C

E
P

SK470
SK413A

3 dni pred 
uplynutím lehoty

ERP 



Zápis do evidencie deklaranta           
Zjednodušený postup „A“

SK415 SK428A

SK429A

TARIC

Úhrada CD

GMS

Úhrada CDSK425

ACIS

TARIC  - výpočet colného dlhu 

IS CEP – evidencia licencií v IS CEP

GMS  - záručný systém

ACIS  - účtovná evidencia FSSR

SK415 – Dovozné colné vyhlásenie „A“

SK428A – Rozhodnutie o prijatí 

SK429A - Rozhodnutie o prepustení 

SK425 – Oznámenie o uvoľnení po úhrade

Časovač

SK471
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Zápis do evidencie deklaranta           
Zjednodušený postup „C“

SK415 „C“ SK428A

SK429A

TARIC

Úhrada CD

GMS

Úhrada CD

SK425

ACIS

TARIC  - výpočet colného dlhu 

IS CEP – evidencia licencií v IS CEP

GMS  - záručný systém

ACIS  - účtovná evidencia FSSR

SK415 „C“– Dovozné colné vyhlásenie „C“

SK428A   – Rozhodnutie o prijatí 

SK429A   - Rozhodnutie o prepustení 

SK415 „Z“ – Súhrnné colné vyhlásenie

SK429 „Z“ – Rozhodnutie o prepustení „Z“

SK425   – Oznámenie o uvoľnení po úhrade

SK415 „Z“

SK429A „Z“

Opakovanie x-krát v rámci 
zúčtovacieho obdobia
SK429 neobsahuje výmer 
platieb 

Časovač
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Zápis do evidencie. deklaranta preprava
potrubím a vedením (bez predkladania tovaru)

SK415 „Z“ SK428A „Z“

SK429A „Z“

TARIC Úhrada CD

GMS

Úhrada CD

SK425

ACIS

TARIC  - výpočet colného dlhu

IS CEP – evidencia licencií v IS CEP

GMS  - záručný systém

ACIS  - účtovná evidencia FSSR

SK415 „Z“– Súhrnné colné vyhlásenie

SK428A   – Rozhodnutie o prijatí 

SK429A „Z“  - Rozhodnutie o prepustení 

SK425   – Oznámenie o uvoľnení po úhrade
SK471
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IS CEP



Druhá fáza projektu eDovoz bude uvedená do prevádzky 31. decembra 
2016 a bude pokrývať procesy evidencie colných vyhlásení pre 
neobchodný tovar a pribudnú nasledovné funkcionality:

• Zasielanie elektronických príloh k colnému vyhláseniu, ako sú 
napríklad faktúry a nákladné listy. Táto funkcionalita eliminuje nutnosť 
prítomnosti deklaranta na Colnom úrade pri colnom konaní.

• Automatizované uvoľnenie zabezpečenia colného dlhu.

• Automatizované spracovanie skladovej evidencie.

• Vytváranie a poskytovanie rôznych štatistík a štatistických údajov o 
dovoze tovarov z tretích krajín do Slovenskej republiky.

• Komunikácia a poskytovanie údajov v elektronickej podobe ďalším 
informačným systémom v štátnej správe Slovenskej republiky.

eDovoz – Fáza B
(prevádzka od 31. decembra 2016)



I keď v súčasnosti mnoho deklarantov používa rôzne deklaračné
systémy, vytvorené colné vyhlásenia sú z týchto systémov
tlačené a predkladané Colným úradom v papierovej podobe.

Dodávatelia deklaračných systémov budú musieť prispôsobiť
tieto svoje systémy na nový spôsob komunikácie s Colnými
úradmi.

Podnikatelia a organizácie, ktorých podnikateľská činnosť úzko
súvisí z importom tovarov z tretích krajín do Slovenskej republiky
by mali žiadať dodávateľov colných deklaračných aplikácií a
systémov, aby tieto boli prispôsobené na nový spôsob
komunikácie s Colnými úradmi a na požiadavky eDovozu.

Dopady zavedenia pre podnikateľov 



Ďakujem za pozornosť
www.financnasprava.sk

call centrum 048/431 72 22


