
cena v €  bez 

DPH

cena v € s 

DPH
Položka

1. Tovar pre hospodársky subjekt (PO - právnické osoby, fyzické osoby/SZČO)

1.1. Predloženie jednej zásielky colnému úradu, vyhotovenie 

3,33 4,00 MCD.1.1

1.2. Colné konanie poštovej zásielky pre režim VOĽNÝ OBEH so zaistením

colného dlhu a aktívny zušľachťovací styk (pozri bod 3.4. a 3.5.)

1.2.1 Zastupovanie v colnom konaní na základe Splnomocnenia

Predloženie jednej zásielky* colnému úradu, vyhotovenie colného vyhlásenia  

     - 23,33 28,00 MCD.1.2.1

     - za 4. a každú ďalšiu položku colného sadzobníka 1,66 2,00 MCD.1.2.1

1.2.2. Zastupovanie v colnom konaní na základe Komisionárskej zmluvy 

Predloženie jednej zásielky* colnému úradu, vyhotovenie colného vyhlásenia  

     - 20,00 24,00 MCD.1.2.2

     - 1,66 2,00 MCD.1.2.2

1.3. Prednostné zastupovanie v colnom konaní (v priebehu 8 hod. na žiadosť 25,00 30,00 MCD.1.3

adresáta) 

základe žiadosti a priloženými dokladmi potrebnými pre colné konanie** 

1.4. Opravné prostriedky - zabezpečenie podania colnému úradu na 9,60 12,00 MCD.1.4

základe požiadavky klienta, ktorého Slovenská pošta zastupuje v colnom 

1.5.

1.5.1. Zastupovanie v colnom konaní na základe Splnomocnenia

Predloženie jednej zásielky* colnému úradu, vyhotovenie colného vyhlásenia   

     - do 3 položiek colného sadzobníka 22,00 _ MCV.1.5.1

     - za 4. a každú ďalšiu položku colného sadzobníka 2,00 _ MCV.1.5.1

1.5.2. Zastupovanie v colnom konaní na základe Komisionárskej zmluvy 

Predloženie jednej zásielky* colnému úradu, vyhotovenie colného vyhlásenia   

     - do 3 položiek colného sadzobníka 20,00 _ MCV.1.5.2

     - za 4. a každú ďalšiu položku colného sadzobníka 2,00 _ MCV.1.5.2

3. Ďalšie služby colnej deklarácie Slovenskej pošty

3.1. 0,50 MCD.3.1

3.2. 4,00 MCD.3.2

3.3. 4,00 MCD.3.3

3.4. MCD.3.4

VÝVOZ 2)  PO

Zabezpečenie likvidácie tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva (podľa 

skutočných nákladov)

Zabezpečenie FYTO kontroly - odobratie vzorky (základná sadzba + ďalšie skutočné 

náklady)

Zabezpečenie veterinárnej prehliadky - odobratie vzoriek (základná sadzba + ďalšie 

skutočné náklady 

Uskladnenie tovaru v sklade dočasnej prekážky (od 18. dňa vrátane, za 1 zásielku za 

každý kalendárny deň)

Cenník služieb colnej deklarácie SP, a.s. na colno-deklaračnom oddelení v Košiciach                                       

DOVOZ1)  PO

súhrnnej colnej deklarácie - zaskladnenie a úkony s tým spojené

(v prípade zastupovania Slovenskou poštou v colnom konaní v dovoze, je táto 

sadzba už zahrnutá v cene (pozri bod 1.2.1. a 1.2.2.) 

            Služba je poskytovaná v pracovných dňoch v hodinách pre verejnosť na 

konaní

do 3 položiek colného sadzobníka

do 3 položiek colného sadzobníka 

za 4. a každú ďalšiu položku colného sadzobníka 



3.5. 36,00 MCD.3.5

3.6. Kopírovacie služby
1)

 služby súvisiace s prerokovaním poštových zásielok v dovoze a tranzite môžu byť v zmysle zákona č. 222/2004 

o DPH v platnom znení činnosťami zahrnutými/nezahrnutými do základu dane v závislosti od vyhlásenia  dovozcu, 

či zahrňuje/nezahrňuje ceny služieb do základu dane. Ak zahrňuje, sú služby colného deklaranta oslobodené od

2)služby súvisiace s prerokovaním poštových zásielok pri vývoze sú v zmysle § 47 ods. 12 zákona

 o DPH oslobodenými činnosťami tzn., že fakturácia je bez DPH;

*colné konanie na viac kusových zásielok na jedno JCD (na základe KZ) je možné realizovať len v prípade, ak je na tovar 

vo viac kusových zásielkach vystavená jedna faktúra (jeden daňový doklad) 

** SP, a.s. si vyhradzuje právo službu v odôvodnených prípadoch neposkytnúť 

 Platnosť : od 1. januára 2020 

Nedovolený obsah - dovoz tovaru v poštovej zásielke, ktorá obsahuje veci alebo 

predmety živočíšneho pôvodu, ktorých dovoz je podľa Nariadenia (ES) č. 206/2009 

do EÚ zakázaný. Ak sa zistí, že poštová zásielka obsahuje veci alebo predmety živočíšneho pôvodu, 

ktorých dovoz je podľa Nariadenia č. 206/2009 o dovoze osobných zásielok živočíšneho pôvodu do zemí 

Európskeho Spoločenstva zakázaný, nebude taký obsah prepustený do voľného obehu a bude následne 

zlikvidovaný. Ak sa bude jednať o likvidáciu časti poštovej zásielky, zvyšný (nezávadný) obsah pošta dodá 

príjemcovi za podmienky, že uhradí  cenu služieb spojených s manipuláciou a likvidáciou zakázaného 

obsahu vrátane správneho poplatku.   

DPH, ak nezahrňuje, sú služby colného deklaranta účtované s DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

v zmysle Tarify - vnútroštátny styk


