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POŠTOVÉ OZNÁMENIE
Dátum: 01.07.2020

R
PRIŠLA VÁM TÁTO ZÁSIELKA
Skladové číslo: ....

Dátum prijatia do skladu:

01.07.2020

Druh zásielky:

Balíček

Podacie číslo:

RR123456789YY

Hmotnosť:

1 kg

Poistenie:

0

Odosielateľ:

e-shop,
54321 Beijing
China

Druh tovaru:

Popis tovaru

Vážený adresát,
v súlade so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola na colné
konanie predložená a je dočasne uskladnená, Vám adresovaná zásielka. V súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex (Únie) si každá
osoba môže určiť colného zástupcu alebo sa môže v colnom konaní zastupovať sama.
V prípade, že o doručenie zásielky nemáte záujem, oznámte to elektronicky na adresu uvedenú v záhlaví
a zásielka bude vypravená späť.
Do predmetu e-mailu uveďte podacie číslo zásielky. V elektronickej mailovej správe uveďte:
Predmet e-mailovej správy: č. zásielky
Obsah e-mailovej správy:
Zásielku s podacím číslom...... evidovanú pod skladovým číslom ...... neprijímam.
V ............................ dňa ................ meno a priezvisko adresáta................................... č. OP:........................
Vaše rozhodnutie odmietnuť zásielku nám môžete oznámiť aj písomne vyplnenou a podpísanou návratkou,
ktorú zašlete na adresu uvedenú v záhlaví. Na obálku uveďte podacie číslo zásielky.

Vzor NÁVRATKA
VYHLÁSENIE ADRESÁTA
Zásielku s podacím číslom ...... evidovanú pod skladovým číslom ...... neprijímam.
V ............................ dňa ................ meno a priezvisko adresáta...................................... č. OP:........................

1) COLNÉ KONANIE FYZICKEJ OSOBY V ZASTÚPENÍ SLOVENSKOU POŠTOU 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) alebo
- obchodného tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 1 000 EUR, v súvislosti s ním nie je podaná žiadosť o
vrátenie alebo odpustenie cla, nepodlieha zákazom a obmedzeniam.
Ak máte záujem o zastupovanie Slovenskou poštou, a. s. v colnom konaní, prosíme, zašlite nám:
- sken vyplneného a podpísaného Splnomocnenia /Plnej moci/ (platí do odvolania) na e-mail alebo poštou
(kontakty sú uvedené v záhlaví tohto oznámenia). Ak ste raz už Splnomocnenie zaslali, uveďte v maile „Splnomocnenie
zaslané“ . Opätovné zaslanie Splnomocnenia je potrebné, len v prípade, ak ste zmenili identifikačné, či kontaktné údaje napr. adresa,
číslo mobilu, e-mail.

- vyhlásenie, že zásielka s podacím číslom ... a skladovým číslom ... obsahuje tovar pre súkromné potreby
fyzickej osoby,
- bližšiu charakteristiku tovaru (o aký tovar ide, na čo je určený, z akého je materiálu a pod.),
- doklad o platbe (napr. výpis z účtu o platbe za tovar, účet z obchodu, detail z transakcie z www.paypal.com,
a pod.),
- doklad potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru (napr. objednávku, faktúru, proforma faktúru, snímku z e-shopu, a
pod.) - doklad musí obsahovať meno a adresu príjemcu, rozpis, názov a množstvo tovaru, hodnotu tovaru a
výšku poštovného
- v prípade, že ide o zásielku neobchodného charakteru (darček) odosielanú jednou fyzickou osobou inej
fyzickej osobe, prosíme zašlite nám vyhlásenie, že ide o darček. Vyhlásenie musí obsahovať presný rozpis
položiek spolu s ich cenami.
Informácie o spoplatnených úkonoch v colnom konaní nájdete v aktuálnej Tarife Slovenskej pošty na webovej
stránke www.posta.sk (Tarifa SP).
Uvedené informácie/doklady zašlite čo najskôr od obdŕžania tohto avíza elektronicky alebo písomne na email/adresu uvedenú v záhlaví tohto oznámenia. Do predmetu e-mailu (príp. na obálku listu) uveďte prosím
podacie číslo zásielky, ktoré je uvedené v záhlaví tohto oznámenia [1].
2) AK NEMÁTE ZÁUJEM O ZASTUPOVANIE SLOVENSKOU POŠTOU, oznámte nám túto skutočnosť na kontakt uvedený
v záhlaví tohto oznámenia. V prípade, že nemáte záujem o zastupovanie v colnom konaní Slovenskou poštou a.s., je
potrebné podať elektronicky štandardné colné vyhlásenie v zmysle článku 162 až 165 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex únie.
Ak ste sa rozhodli nechať zastupovať iným subjektom, podklady k colnému konaniu nám neposielajte, prečítajte si bod 3 a
odovzdajte toto avízo subjektu, ktorý ste si vybrali.
Ak ste sa rozhodli v colnom konaní zastupovať sám/sama, podklady k colnému konaniu nám neposielajte a prečítajte si
bod 3.

3) SPOLOČNÉ INFORMÁCIE
Skladovanie zásielky je bezplatné po dobu 18 kalendárnych dní odo dňa príchodu zásielky do skladu. Po 18 dňoch je
uskladnenie spoplatnené podľa aktuálnej Tarify SP. Za činnosti spojené so spracovaním a predložením zásielky Colnému
úradu vám bude účtovaný poplatok podľa aktuálnej Tarify SP. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.posta.sk.
DORUĆENIE/PREVZATIE ZÁSIELKY
Slovenská pošta, a. s. vám doručí zásielku po ukončení colného konania na adresu uvedenú na zásielke.
Prevzatie zásielky na colno-deklaračnom oddelení poskytuje Slovenská pošta, a.s. po dohode s adresátom v prípade, že
je zásielka prepustená do voľného obehu a adresát uhradil viaznuce poplatky.
Pošta vydá zásielku len OPRÁVNENÉMU PRIJÍMATEĽOVI v zmysle Poštových podmienok SP po predložení tohto
oznámenia a preukazu totožnosti. V prípade zastúpenia adresáta, predložte jeho Splnomocnenie na prevzatie zásielky.
UPOZORNENIE
V prípade predloženia nesprávnych, neúplných alebo pozmeňovaných dokladov môže colný úrad požadovať osobnú účasť
na colnom konaní. Takéto konanie môže byť klasifikované ako colný priestupok alebo delikt a príjemca môže byť
sankcionovaný v zmysle Colného zákona.
[1] Pokiaľ nebude predmet Vášho e-mailu (obálka listu) obsahovať tento údaj, môže dôjsť k spomaleniu colného konania.

