
 
 

POŠTOVÉ OZNÁMENIE    

Dátum: 01.07.2020  

 
                                      PRIŠLA VÁM TÁTO ZÁSIELKA  

 
Vyššie uvedená zásielka bola Colným úradom zastavená za účelom colnej kontroly a overovania správnosti 
deklarovaných údajov. Zásielka je umiestnená v  sklade dočasnej prekážky SP. V súvislosti s prechodom na 
elektronické colné konanie (v súlade s článkom 6 Colného kódexu Únie) môžete od 1. júla 2020  podať colné 
vyhlásenie už iba nižšie uvedenými spôsobmi: 

 1. Štandardné colné vyhlásenie – podáva sa elektronickou formou prostredníctvom: 
a) internetového portálu www.cep.financnasprava.sk 

Pozn.: podmienkou pre využitie tejto možnosti je pre fyzické osoby občiansky preukaz s elektronickým čipom, 
aktivovanie  elektronickej schránky na www.slovensko.sk a vytvorenie KEP – kvalifikovaný elektronický podpis. 

b) splnomocnenej osoby (inej ako Slovenská pošta, a. s.), ktorá disponuje prostriedkami na podanie colného vyhlásenia 
elektronickou formou  

 2. Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom 
údajov uvedený v prílohe B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446  z 28. júla 2015, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými 
sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Toto colné vyhlásenie môže na základe 
splnomocnenia podať len prevádzkovateľ poštových služieb, ktorým je Slovenská pošta, a.s. , ktorá si 
za uvedený úkon účtuje poplatok podľa Tarify : Sadzby za poštové zásielky a služby medzinárodného styku - 
Colná deklarácia: https://www.posta.sk/subory/741/cennik-medz-pdf.pdf 

COLNÉ KONANIE FYZICKEJ OSOBY V ZASTÚPENÍ SLOVENSKOU POŠTOU, a. s. (ďalej len SP) je možné iba 

v prípade: 
- neobchodného tovaru (tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, 
ak je príležitostnej povahy, slúži výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou 
povahou a množstvom nenaznačuje žiadny obchodný zámer a zároveň ho odosielateľ zasiela príjemcovi 
bezodplatne) 

- obchodného tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 1000 € a nepodlieha žiadnym zákazom a obmedzeniam. 

   Ak nie sú splnené uvedené podmienky, deklarant musí podať štandardné colné vyhlásenie. 

  
MVS Bratislava, colno - deklaračné oddelenie     

                colno - deklaračn é oddelenie   ( Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice)    
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Vážený adresát, 

 ak ste sa rozhodli realizovať colné konanie vo vlastnom mene a na vlastný účet, alebo využiť služby zástupcu iného 
ako SP, musíte nám skutočnosť, že sa colné konanie uskutočnilo oznámiť, aby mohol byť tovar po ukončení colného 
konania prepustený zo skladu dočasnej prekážky. Poplatok za predloženie zásielky colnému úradu je účtovaný podľa 
Tarify: Sadzby za poštové zásielky a služby medzinárodného styku - Colná deklarácia: https://www.posta.sk/subory/741/cennik-

medz-pdf.pdf 
 ak spĺňate podmienky pre zastupovanie SP a rozhodli ste sa pre zastupovanie SP, zašlite všetky nižšie uvedené doklady 

elektronicky na mailovú adresu alebo poštou na korešpondenčnú adresu colno-deklaračného oddelenia.  Potrebné 
kontakty nájdete v záhlaví tohto oznámenia a na stránke: https://www.posta.sk/potrebujem/zaslatprevziat-medzinarodnu-
zasielku#a5 

V predmete mailovej správy uveďte PODACIE ČÍSLO ZÁSIELKY (nájdete ho v tabuľke na prednej strane tohto 
oznámenia). V prípade, že ho neuvediete, môže dôjsť k spomaleniu colného konania. 
Doklady k colnému konaniu: 
1.   Splnomocnenie – splnomocnenie na zastupovanie fyzických osôb v colnom konaní musí byť vyplnené a podpísané. 

Ak ste SP už splnomocnili na zastupovanie v colnom konaní a splnomocnenie je platné, tzn. nedošlo k zmene v ňom 
uvedených údajov, len nám to oznámte, nie je potrebné posielať ďalšie.   

2.   Vyhlásenie – musí byť  vyplnené a podpísané s uvedenými údajmi:  
a) súhlas s úhradou colného dlhu a ostatných poplatkov (informácie o spoplatnených úkonoch v colnom konaní 

nájdete v aktuálnej Tarife SP ) 
b) účel dovozu  - vyhlásenie, že zásielka obsahuje tovar pre súkromné potreby fyzickej / súkromnej osoby, napr. 

osobná potreba, darček 
c) presná špecifikácia tovaru (obsahu zásielky) - čo najpodrobnejšie prosím špecifikujte daný tovar v slovenskom 

jazyku:  čo to je, čoho súčasťou je daný tovar a na čo slúži, na čo je určený, z akého materiálu a pod. 
d) prepravné náklady (poštovné) – vyhlásenie, či sú náklady na dopravu zahrnuté v cene tovaru. 

3.   Doklad potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru - objednávka, ktorú ste dostali pri objednaní tovaru, resp. faktúra, 
proforma faktúry a pod.). Doklad musí obsahovať: č. dokladu, meno a adresu príjemcu, jednotlivé položky, ktoré sú 
obsahom zásielky, názov, množstvo, ako aj ich jednotkovú cenu, celkovú hodnotu, poštovné, zľavu, úhrnnú sumu aj 
s poštovným, označenie meny.  

 4.   Doklad o platbe / úhrade za tovar a dopravu , na základe ktorého je možné preukázať reálnu hodnotu tovaru 
v zásielke (výpis z účtu, Paypal, účet z obchodu,  snímok obrazovky z internet bankingu a podobne). 

V prípade, že ide o zásielku s NEOBCHODNÝM TOVAROM podľa definície uvedenej na prednej strane tohto 

oznámenia,  predložte od odosielateľa vyhlásenie, že ide o darček s jednotlivo rozpísanými položkami s uvedením ich  

ceny a meny. 

UPOZORNENIE  

V prípade predloženia nesprávnych, neúplných alebo pozmeňovaných dokladov má SP právo odstúpiť od zastupovania 

zákazníka v colnom konaní. Takéto konanie môže byť klasifikované ako colný priestupok alebo delikt a príjemca môže 

byť sankcionovaný v zmysle Colného zákona.  

 
Úložná doba zásielky je 18 kalendárnych dní od prijatia na sklad (dátum je uvedený na prednej strane). O predĺženie 
úložnej doby požiadajte písomne, inak bude zásielka po 18 kalendárnych dňoch vrátená do krajiny pôvodu. Maximálna 
úložná doba je 90 dní od prijatia zásielky do skladu. 

Uskladnenie zásielky nad 18 dní je spoplatnené v zmysle Tarify SP.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Doručenie zásielky zabezpečí SP po ukončení colného konania na adresu uvedenú na zásielke spolu s rozhodnutím 
v colnom konaní, resp. na príslušnú dodaciu poštu. Viaznuce poplatky uhradíte pri prevzatí zásielky. Úložná doba 
vyclenej zásielky na dodacej pošte je 7 kalendárnych dní.  
........................................................................................................................................................................................... 
Vrátenie zásielky - ak do konca úložnej doby nepredložíte doklady k colnému konaniu alebo nepreukážete prepustenie 
zásielky do režimu voľný obeh (ak sa zastupujete sám alebo splnomocnenou osobu), bude zásielka vrátená v zmysle 
Aktov Svetovej poštovej únie. 

Ak sa rozhodnete zásielku neprevziať, informujte colno-deklaračné oddelenie písomne vyplnením časti návratka, ktorú 

môžete poslať poštou alebo mailom (kontaktné adresy sú uvedené v záhlaví) a zásielka bude vypravená späť. Do 

predmetu mailovej správy uveďte PODACIE ČÍSLO ZÁSIELKY (nájdete ho v tabuľke na prednej strane tohto oznámenia). 

N Á V R A T K A 

Zásielku s podacím číslom .................. ......................... evidovanú pod skladovým číslom ......................... NEPRIJÍMAM. 

V ............................ dňa .................. meno a priezvisko adresáta .................................................... č. OP:....................... 
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