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                                                                               Brusel 31. marca 2021 TAXUD.A /LP/mb(2021) 2406150 

 

OZNÁMENIE O VRÁTENOM TOVARE 

Predmet: Vrátený tovar 

POZN.: Toto oznámenie neposudzuje podmienky čo považovať za vrátený tovar, pre 

tovar, na ktorý sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky alebo taký ktorý bol predtým prepustený do colného 

režimu aktívny zušľachťovací styk. 

1. Podklady 

Článok 203 CKÚ ustanovuje oslobodenie od dovozného cla na základe žiadosti dotknutej 

osoby (t. j. deklaranta) na tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý je prepustený do voľného 

obehu za predpokladu, že takýto tovar spĺňa tieto podmienky: 

a) Tovar bol pôvodne tovarom Únie, ktorý bol vyvezený z colného územia Únie, 

ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov. 

b) Tovar sa vracia v stave, v akom bol vyvezený. 

c) Splnenie týchto podmienok je podložené písomnými dôkazmi, ktoré má 

poskytnúť deklarant. 

Je potrebné zdôrazniť, že SD EÚ sa domnieva, že pozastavenie cla je výnimočným 

opatrením určeným na uľahčenie určitých hospodárskych činností. Keďže tu vyvstáva 

riziko správneho výberu cla, od príjemcov režimov, ktoré zahŕňajú pozastavenie cla sa 

vyžaduje prísne dodržiavať povinnosti, ktoré z toho vyplývajú1. 

Napriek tomu, že táto judikatúra odkazuje na colný režim aktívny zušľachťovací styk, 

mohla by sa analogicky uplatniť aj na oslobodenie od dovozného cla vyplývajúceho z 

vráteného tovaru, keďže tento tiež predstavuje riziko pre správny výber cla. Hospodárske 

subjekty, ktoré prepúšťajú tovar do voľného obehu ako vrátený tovar, by preto mali prísne 

dodržiavať tieto podmienky a príslušné colné orgány by mali tiež striktne presadzovať 

plnenie povinností alebo dodržiavanie podmienok, najmä vzhľadom na to, že článok 203 

CKÚ výslovne uvádza, že sa uplatňuje len na základe žiadosti a že oslobodenie od cla závisí 

od informácií podporujúcich podmienky. Tieto podmienky sú podrobne vysvetlené nižšie. 

 

 

                                                 
1 Pozri bod 42 vecí C-430/08 a 431/08. 
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a) Vyvážaný tovar, ktorý je tovarom Únie a vracajúci sa do troch rokov a žiadosť 

deklaranta 

Táto podmienka je splnená aj vtedy, keď sa len časť vyvážaného tovaru prepraví späť na 

Colné územie Únie (pozri článok 203 ods. 1 druhý pododsek CKÚ). 

Trojročné obdobie sa môže predĺžiť, aby sa zohľadnili osobitné okolnosti, ktoré nie sú 

ukončením prechodného obdobia ustanoveného v článku 126 Dohody o vystúpení 

Spojeného kráľovstva, ktorá sa považuje za jednu z nich2. 

Deklarant zvyčajne požiada o oslobodenie od dovozného cla zahrnutím kódu (napr. F01) 

do kolónky 37 ods. 2 vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, podľa prílohy B k CKÚ-

DN a VN. V prípade určitého tovaru, napr. dopravného prostriedku, sa vyhlásenie môže 

podať akýmkoľvek iným úkonom a v tomto prípade sa nevyžaduje žiadna výslovná žiadosť. 

Tovar sa môže vrátiť na ktorúkoľvek časť Colného územia Únie, t. j. nemusí sa nevyhnutne 

vrátiť späť na miesto, odkiaľ bol vyvezený, keďže neexistuje žiadne právne ustanovenie, 

ktoré by túto podmienku ustanovilo. 

b) Tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom bol vyvezený 

Tieto podmienky sú stanovené v článku 203 ods. 5 CKÚ a článku 158 CKÚ-DN. Posledná 

odkaz vyplýva z delegovania právomoci stanovenej v článku 206 CKÚ a uvádza prípady, 

v ktorých sa spätne dovážaný tovar považuje za vrátený v stave, v ktorom bol vyvezený. 

Podľa článku 158 CKÚ-DN, sa tovar môže považovať za tovar vrátený v tom istom stave, 

ak: 

1) nebol predmetom iného nakladania alebo zaobchádzania, alebo 

2) boli predmetom nakladania alebo zaobchádzania s cieľom: 

a. zmeniť ich vzhľad, 

b. opravy, 

c. uvedenie do dobrého stavu alebo 

d. zachovanie dobrého stavu, alebo 

3) sa s nimi nakladá alebo zaobchádza inak ako je uvedené v bode 2), ale po začatí 

takéhoto nakladania alebo zaobchádzania sa ukáže, že nakladanie alebo 

zaobchádzanie nie je vhodné na zamýšľané použitie tovaru, alebo 

4) akékoľvek nakladanie alebo zaobchádzanie uvedené v bode 2) alebo 3): 

a. by spôsobilo, že tovar podliehajúci dovoznému clu by bol umiestnený do 

pasívneho zušľachťovacieho styku (t. j. operácie mali náklady, pozri článok 

86 ods. 5 CKÚ), a 

b.  že nakladanie alebo zaobchádzanie nepresahuje rámec toho, čo je 

nevyhnutne nevyhnutné na to, aby sa tovar mohol používať rovnakým 

spôsobom ako v čase vývozu. 

Závery: 

1) Operácie považované za nakladanie alebo zaobchádzanie za určitých podmienok sú 

limitom na určenie, že tovar sa dováža v rovnakom stave. Niektoré z obvyklých 

                                                 
2 Pokiaľ ide o tovar prepravovaný do Spojeného kráľovstva pred koncom prechodného obdobia Brexitu, pozri 

stranu 18 Príručky o vystúpení Spojeného kráľovstva a pravidiel EÚ v oblasti colníctva na stránke 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit/info stránke/uvádzaní-colných službách— 

procedúry sk 0 0.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0_0.pdf


3 

 

foriem nakladania stanovených v prílohe 71 – 03 CKÚ-DN, ako napríklad balenie 

alebo vybalenie, jednoduché čistenie, zmena obalu alebo skúšanie strojov na 

kontrolu súladu s technickými normami, sa môžu vykonať na tovar, ktorý sa potom 

považuje za vrátený tovar, pretože tieto operácie v zásade nemenia stav tovaru 

(pozri výnimku uplatniteľnú v prípade nepredvídateľnej zmeny stavu). Iné uvedené 

obvyklé formy nakladania, ako napríklad akékoľvek iné bežné formy nakladania 

zlepšujúce predajnú kvalitu dovážaného tovaru, sa nemôžu vykonať s tovarom, ak 

sa má potom považovať za vrátený tovar, pretože tieto operácie menia jeho stav. 

Tovar podliehajúci spracovateľským operáciám ustanoveným v článku 5 ods. 37 

CKÚ (s výnimkou opravy) preto nespĺňa podmienky ustanovené v článku 203 ods. 

5 CKÚ. To znamená, že jablká sa môžu považovať za vrátené v tom istom stave, ak 

sa vyvážajú z Únie do tretej krajiny, kde sa majú prebaliť. Ak sa však spracujú na 

jablčnú šťavu a potom sa vrátia do Únie mesiac po vývoze, nemôžu sa považovať 

za vrátené v rovnakom stave, v akom boli vyvezené. Môže sa uviesť neúplný 

zoznam príkladov, ale každý prípad sa musí posúdiť individuálne, aby sa zistilo, či 

tovar môže byť oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar alebo nie. 

2) V právnych predpisoch EÚ o vrátenom tovare sa nehovorí nič o možnej zmene 

kódov KN, čo znamená, že aj keď to nie je vylúčené, zmena kódu KN nemusí 

nevyhnutne znamenať, že tovar nie je vrátený v rovnakom stave. Príkladom by 

mohol byť vínny ocot, ktorý má číselný znak KN 2209 00 11 (dovozné clo 6,4 

EUR/hl), ak sa prepravuje v nádobách s objemom 2 l alebo menším a číselný znak 

KN 2209 00 19 (dovozné clo vo výške 4.8 EUR/hl), ak sa prepravuje v nádobách s 

objemom väčším ako 2 l. Takže vínny ocot vyvezený z colného územia Únie v 5-

litrových nádobách a vrátený na toto územie týždeň potom v 1-litrových nádobách, 

ktorý nebol podrobený dodatočnému nakladaniu alebo zaobchádzaniu, sa môže 

považovať za vrátený v tom istom stave v zmysle článku 203 ods. 5 CKÚ. 

3) Tovar, ktorý podlieha akémukoľvek nakladaniu alebo zaobchádzaniu, sa môže 

považovať za vrátený v tom istom stave za predpokladu, že tovar sa môže použiť 

rovnakým spôsobom ako v čase vývozu. Tovar sa môže považovať za vrátený tovar, 

aj keď sa nemôže použiť ako v čase vývozu, len keď sa po začatí nakladania alebo 

zaobchádzania ukáže, že toto nakladanie alebo zaobchádzanie nie je vhodné na 

zamýšľané použitie tovaru. To znamená, že ak je pred nakladaním alebo 

zaobchádzaním známe, že tovar potom nebude vhodný na zamýšľané použitie, tento 

tovar sa nemôže považovať za vrátený tovar. Príkladom toho môže byť stroj 

vyvezený, aby sa podrobil záťažovým testom, po ktorých sa kus stroja pokazí bez 

toho, aby to bolo primerane predvídateľné. Napriek tomu, že tento stroj sa nemôže 

používať rovnakým spôsobom ako pri vývoze, stále ho možno považovať za 

vrátený tovar. 

4) V prípade tovaru, ktorý sa opravuje v tretej krajine, je potrebné rozlišovať dva 

prípady: 

a) Tovar, ktorý bol vyvezený v dobrom stave, je pokazený v zahraničí 

a je v ňom aj opravený, aby sa umožnilo pokračovanie jeho normálneho 

používania, možno ho považovať za vrátený tovar za predpokladu, že 

opravy nezahŕňajú žiadne vylepšenie tovaru. V súlade s článkom 158 

ods. 3 CKÚ-DN, oprava môže zahŕňať operácie zahrnuté do režimu pasívny 

zušľachťovací styk, vrátane zahrnutia náhradných dielov. Táto oprava sa 

však musí obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na to, aby sa tovar 

mohol používať rovnakým spôsobom, ako keď bol vyvezený, ak by tovar 

podliehal dovoznému clu, ak by bol prepustený do pasívneho 
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zušľachťovacieho styku. Príkladom toho môže byť stroj spomenutý vyššie, 

ktorého kus sa po záťažovom teste zlomí. V tomto príklade, ak je rozbitý 

kus nahradený iným kusom s rovnakými technickými vlastnosťami ako ten, 

ktorý bol rozbitý, t. j. rovnakého druhu ako ten, ktorý bol použitý pri vývoze 

stroja, stále sa môže kvalifikovať ako vrátený tovar pri opätovnom vstupe. 

b) Tovar, ktorý sa vyváža pokazený, aby bol opravený v tretej krajine 

a je privezený späť do Únie, sa nemôže považovať za vrátený tovar, keďže 

sa nevráti v rovnakom stave, ako bol vyvezený. Tento tovar však možno 

stále dovážať na základe oslobodenia od cla za podmienok a procesných 

požiadaviek colného režimu pasívny zušľachťovací styk, ako sa uvádza v 

článkoch 260 a 260a CKÚ. 

c) Oslobodenie je podporené informáciami, ktoré potvrdzujú, že podmienky sú 

splnené. 

V článku 203 ods. 6 CKÚ a článku 253 CKÚ-VN sa stanovuje, že deklarant musí tieto 

informácie sprístupniť colnému úradu, v ktorom sa podáva vyhlásenie na prepustenie do 

voľného obehu. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom: 

a) prístupu k vyhláseniu o vývoze, ak bol tovar vyvezený (buď elektronický prístup, 

alebo prostredníctvom overeného dokladu), 

b) prostredníctvom formulára INF3 (pozri prílohu 62 – 02 v CKÚ-VN), ktorý možno 

vydať inak ako elektronickými prostriedkami. O tento dokument možno požiadať 

colný úrad vývozu v čase vývozu alebo po tomto okamihu, ak sa poskytnú údaje 

uvedené v časti A prílohy 62 – 01 CKÚ-DN. 

V určitých prípadoch, ako napríklad tovar, ktorý možno deklarovať ústne alebo 

akýmkoľvek iným úkonom (napríklad dopravný prostriedok), sa tieto informácie nemusia 

poskytnúť colným orgánom žiadnym z prostriedkov uvedených v písmenách a) alebo b). 

Závery: 

1) Účelom poskytnutia týchto informácií je umožniť colným orgánom skontrolovať, 

či vyvážaný tovar je v skutočnosti ten istý tovar ako tovar, ktorý sa vracia na colné 

územie Únie. 

2) Výmena informácií medzi príslušnými colnými orgánmi je ustanovená v článku 256 

CKÚ-VN. Colný úrad, kde bol tovar vyvezený, musí poskytnúť všetky informácie, 

ktoré má k dispozícii, potvrdzujúce, že podmienky pre vrátený tovar sú splnené, ak 

o to požiada colný úrad, v ktorom sa podáva vyhlásenie na prepustenie do voľného 

obehu. 

 
2. ASPEKTY DPH 

V článku 143 písm. e) smernice o DPH3 sa ustanovuje oslobodenie od dovoznej DPH pri 

spätnom dovoze tovaru v stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak je tento 

tovar oslobodený od cla. 

Preto, hoci právne predpisy o DPH celkovo nasledujú colné pravidlá s cieľom určiť, či sú 

splnené základné podmienky oslobodenia od DPH, oslobodenie od DPH pri spätnom 

                                                 
3 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 

(Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 31 (v znení zmien a doplnení)) 
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dovoze ako vrátený tovar sa uplatňuje len vtedy, ak vývozca a dovozca tovaru sú tá istá 

osoba. 

3. PROCESNÉ ASPEKTY  

Oslobodenie od cla pri vrátenom tovare sa musí riadiť nasledujúcimi krokmi: 

1) Tovar Únie sa vyváža prostredníctvom vývozného vyhlásenia. Vývozca môže 

deklarovať tovar na trvalý vývoz (t.j. kód 10 pre údajový prvok 11 09 001 000 

prílohy B k CKÚ-DN alebo v kolónke 37 (1) JCD) a potom ho premiestniť späť na 

colné územie Únie ako vrátený tovar. Ak si však vývozca vopred uvedomuje, že sa 

tovar presunie späť na colné územie Únie, použije colný kód 23, keďže sa tovar 

prepravuje do tretej krajiny bez toho, aby sa zmenil (napr. z dôvodu podujatia, 

výstavy alebo hospodárskej súťaže). Môže použiť aj colný kód 22, ak sa tovar bude 

testovať alebo ak sa má podrobiť nakladaniu alebo zaobchádzaniu, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti článku 158 CKÚ-DN. 

2) Vývozca môže požiadať colný úrad vývozu o list INF 3 buď v čase vývozu, alebo 

po ňom, v súlade s postupom ustanoveným v článku 255 CKÚ-VN. Toto je jedna z 

možností stanovených v článku 253 CKÚ-VN s cieľom splniť požiadavky 

stanovené v článku 203 ods. 6 CKÚ. Tento doklad je osvedčením colného úradu 

vývozu, že podmienky pre vrátený tovar sú splnené, ale tieto podmienky musia byť 

znovu overené colným orgánom vstupu/dovozu, keď sa tovar prepustí do voľného 

obehu, keď sa prepraví späť na colné územie Únie. To znamená, že samotný INF 3 

nestačí pre získanie oslobodenia od dovozného cla. 

3) Pri návrate do Únie, keď je tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, 

deklarant/dovozca musí výslovne požiadať o oslobodenie dovozného cla. Vykoná 

sa to pridaním kódu F01 do F03 alebo F05 pre údajový prvok 11 10 000 000 (príloha 

B k CKÚ-VN), 1/11 (príloha C k CKÚ-VN), kolónka 37 (2) JCD (príloha 9 k CKÚ-

TDA). Deklarant/dovozca musí v údajovom prvku 12 03 000 000 (príloha B k 

CKÚ-DN), 2/3 (príloha D k CKÚ-DN), kolónka 44 JCD (príloha 9 k CKÚ-TDA) 

uviesť doklady preukazujúce, že podmienky oslobodenia od dovozného cla na 

vrátený tovar sú splnené. Takéto doklady musia byť (digitálne) pripojené k colnému 

vyhláseniu alebo sprístupnené inými prostriedkami uvedenými v článku 253 CKÚ-

VN, aby colné orgány mohli skontrolovať, či sú tieto podmienky splnené. V súlade 

s článkom 253 CKÚ-VN sa môžu poskytnúť akýmkoľvek z týchto prostriedkov: 

(a) prístup k príslušným údajom colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom 

vývoze, na základe ktorých bol vrátený tovar pôvodne vyvezený alebo spätne 

vyvezený z colného územia Únie; 

(b) výpis colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, overený 

príslušným colným úradom, na základe ktorého bol vrátený tovar pôvodne 

vyvezený alebo spätne vyvezený z colného územia Únie; 

(c) doklad vydaného príslušným colným úradom s príslušnými údajmi uvedeného 
colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze; 

(d) doklad vydaný colnými orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že boli splnené 
podmienky na oslobodenie od dovozného cla (informačný formulár INF3). 

4) Príslušné colné orgány musia skontrolovať, či dovážaný tovar je v skutočnosti 

rovnaký ako tovar, ktorý bol predtým vyvezený (napr. prostredníctvom kontrol). 
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To znamená, že colné orgány musia identifikovať tovar deklarovaný na vývoz s 

tovarom deklarovaným na prepustenie do voľného obehu, aby sa zabezpečilo, že je 

ten istý. 

4. USTANOVENIA O VRÁTENOM TOVARE UPLATNITEĽNÉ NA VOZIDLÁ 

Vozidlá musia spĺňať vyššie uvedené všeobecné podmienky, aby sa mohli považovať za 

vrátený tovar, a to: 

a) Tieto vozidlá boli pôvodne tovarom Únie, ktorý bol vyvezený z colného územia 

Únie, a ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov. 

b) Vozidlá sú vrátené v stave, v ktorom boli vyvezené. 

c) Splnenie týchto podmienok je podložené písomnými dôkazmi, ktoré má poskytnúť 
príjemca režimu. 

Ako už bolo uvedené, zmena číselného kódu KN sama o sebe neznamená, že tovar sa vracia 

v inom stave, ako je stav, v ktorom bol vyvezený. To znamená, že nové autá Únie dopravené 

do tretej krajiny sa v zásade môžu vrátiť do EÚ ako ojazdené vozidlo (t. j. s iným kódom 

KN) a napriek tomu sa môžu považovať za vrátený tovar za predpokladu, že sú splnené 

všetky príslušné podmienky. Zmena číselného kódu KN však môže byť ukazovateľom toho, 

že stav vozidla sa zmenil. 

Hodnota auta nie je v zásade relevantná, aby sa určilo, či vozidlo je vrátený tovar alebo nie. 

To znamená, že vozidlá sa môžu vyvážať z EÚ do tretej krajiny, ktorá deklaruje určitú colnú 

hodnotu, a vrátiť sa do EÚ s inou colnou hodnotou a napriek tomu sa môžu považovať za 

vrátený tovar za predpokladu, že sú splnené všetky príslušné podmienky. Avšak 

skutočnosť, že vozidlo je prepustené do voľného obehu s inou colnou hodnotou, ako bola 

deklarovaná pri vývoze, sa môže považovať za silný ukazovateľ zmeny stavu vozidla. 

Napríklad vozidlá sa mohli modernizovať, ak je deklarovaná hodnota pri prepustení do 

voľného obehu vyššia ako hodnota deklarovaná na vývoz, a preto by tieto vozidlá nemali 

byť oprávnené ako vrátený tovar. 

Je však dôležité analyzovať prvé dve uvedené podmienky s prihliadnutím na osobitosti 

týkajúce sa vozidiel: 

 

a) Tieto vozidlá boli pôvodne tovarom Únie, ktorý bol vyvezený z colného územia 

Únie, ktoré sa vrátili na toto územie v lehote troch rokov. 

Je dôležité zdôrazniť, že vozidlo, ktoré sa vracia do EÚ, musí byť presne tým istým 

vozidlom ako vozidlo, ktoré bolo privezené z EÚ do tretej krajiny. Príslušné colné orgány 

na colnom území Únie musia mať istotu, že konkrétne vozidlá, pre ktoré deklarant žiada 

oslobodenie od cla ako vrátený tovar: 

a) boli predtým tovarom Únie, 

b) boli vyvezené z EÚ do tretej krajiny, najneskôr pred 3 rokmi odo dňa prijatia 

colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu4 a 

je možné bez akýchkoľvek pochybností dokázať, že vozidlo deklarované na vývoz je 

                                                 
4 Pokiaľ ide o automobily presunuté do Spojeného kráľovstva pred koncom prechodného obdobia brexitu, pozri 

stranu 18 usmerňovacej poznámky o stiahnutí Spojeného kráľovstva a pravidiel EÚ v oblasti colníctva na 

stránke https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit/info stránke/uvádzaní-colných službách— 

procedúry sk 0 0.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0_0.pdf
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presne to isté, ako keď je vozidlo vrátené. Príkladom toho môže byť fyzická identifikácia 

čísla podvozku tak pri výstupe z EÚ, ako aj pri vstupe do EÚ. Krížová kontrola takéhoto 

čísla podvozku (fyzicky skontrolovaná pri vstupe do EÚ) s číslom uvedeným vo vývoznom 

vyhlásení a v prepravných dokladoch na výstupe z EÚ môže byť ukazovateľom 

preukazujúcim, že vyvážané vozidlo je rovnaké ako vozidlo, ktoré bolo vrátené. Vyhlásenie 

dodávateľa alebo faktúra nie je dostatočným dôkazom na to, aby sa mohlo domnievať, že 

autá deklarované pri vstupe a výstupe sú rovnaké. 

b) Vozidlá sú vrátené v stave, v ktorom boli vyvezené. 

Ako už bolo uvedené, ak sa pokazené vozidlá prinesú z EÚ do tretej krajiny na opravu a 

potom sa dopravia späť do EÚ, nemožno ich považovať za vrátený tovar, pretože tovar nie 

je vrátený v rovnakom stave, ako bol vyvezený. 

Či už došlo k zmene stavu vozidla, alebo nie, musí sa to analyzovať od prípadu k prípadu 

a pre každé jednotlivé vozidlo. To znamená aj v prípade dovozu jedného vozidla, ktorý si 

jednotlivec dováža na súkromné účely, ale aj pre každé z vozidiel dovážaných 

profesionálnym predajcom automobilov. Preto je úlohou dovozcu/príjemcu, aby poskytol 

nevyvrátiteľné podporné doklady pre každé jednotlivé vozidlo v zásielke s cieľom umožniť 

colným orgánom posúdiť, či každé jednotlivé vozidlo spĺňa všetky podmienky, pre ktoré sa 

majú považovať za vrátený tovar (vrátane uvedeného 3-ročného ustanovenia). 

Každá zmena vozidla sa v zásade považuje za zmenu jeho stavu. Neúplný zoznam 

príkladov, v ktorých sa zmenil stav vozidla, a preto sa nepovažuje za vrátený tovar, je 

uvedený nižšie: 

1) Vozidlo sa vyváža z EÚ do tretej krajiny, kde sa pneumatiky vymenia za 

pneumatiky s inými technickými vlastnosťami (napr. odlišná značka, model alebo 

materiál). 

2) Vozidlo sa vyváža z EÚ do tretej krajiny, kde je namaľované inou farbou ako 

predtým (napr. iná farba alebo kvalita). 

3) Vozidlo sa vyváža z EÚ do tretej krajiny, kde je motor nahradený iným motorom 

ako predtým (napr. iný model, značka alebo technické vlastnosti). 

Môžu sa akceptovať len nakladanie alebo zaobchádzanie potrebné na opravu vozidiel, ich 

obnovenie do dobrého stavu alebo na ich udržanie v dobrom stave, pokiaľ je oprava alebo 

zlý stav vozidla spôsobená udalosťou, ktorá sa odohrala v tretej krajine. Je to preto, lebo 

ako už bolo uvedené, ak sa vozidlo prepraví z EÚ do tretej krajiny a opraví sa v tretej 

krajine, potom ho nemožno považovať za vrátený do EÚ v rovnakom stave, ako bol 

vyvezený. Neúplný zoznam príkladov, v ktorých sa stav vozidla nezmenil, a preto ho možno 

považovať za vrátený tovar, je uvedený nižšie: 

1) Vozidlo sa vyváža z EÚ do tretej krajiny. Po niekoľkých dňoch v tretej krajine je 

auto špinavé a pred návratom do EÚ sa umyje. 

2) Vozidlo sa vyváža z EÚ do tretej krajiny, kde má defekt. Poškodená pneumatika sa 

nahradí inou pneumatikou rovnakej značky, modelu a vlastností. 

3) Vozidlá sa vyvážajú, aby sa podrobili záťažovým testom, po ktorých sa ich 

pneumatiky už nemôžu používať rovnakým spôsobom, ako sa mohli použiť pri 

vývoze vozidla (napr. preto, že utrpeli príliš veľkú eróziu a/alebo majú defekt), bez 

toho, aby to bolo primerane predvídateľné. Napriek tomu, že tieto vozidlá sa 

nemôžu používať rovnakým spôsobom ako pri vývoze, stále sa môžu považovať za 

vrátený tovar. 
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4) Vozidlá uvedené v predchádzajúcom príklade, ak dostanú v tretej krajine, kde sa 

skúšky vykonávajú, pneumatiky s rovnakými technickými vlastnosťami, aké 

vozidlá používali pri vývoze (zapracovanie náhradných dielov). 


