Položky colnej deklarácie
a ako ich vyplniť
Všetky zásielky adresované do krajín mimo Európskej únie podliehajú
colnému konaniu, pred ich podaním je preto potrebné správne vyplniť
colnú deklaráciu. Pre uľahčenie sme pre vás pripravili krátky popis jej
položiek, ktoré vyplníte priamo pri podaji zásielok v Klientskej sekcii vášho
užívateľského účtu v Packete, alebo v súboroch API (položky označené
hviezdičkou sú povinné).

Predtým, ako začnete vypĺňať položky colnej deklarácie pri podaji konkrétnej zásielky, je dôležité,
aby ste mali splnený základný predpoklad pre odosielanie zásielok mimo EÚ, tzn. musíte mať
pridelené EORI. Doplníte ho jednorazovo v Klientskej sekcii, v časti Informácie o používateľovi
– Fakturačné adresy. Do colného vyhlásenia sa následne pri podaji zásielok bude dopĺňať
automatizovane.

EORI
Jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území
EÚ. Slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ.
Musia ho mať pridelené všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré
komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ. Viac info na stránke Finančnej správy SR.

EORI registrované vo Veľkej Británii
Povinné pre vyplnenie colnej deklarácie zásielok adresovaných do Veľkej Británie. Získať ho môžete na
tejto stránke.

VAT number
Registrácia k DPH vo Veľkej Británii - registračné číslo pre odvody DPH pridelené Veľkou Britániou,
povinné pre vyplnenie colnej deklarácie zásielok adresovaných do Veľkej Británie. Registrovať sa môžete
na tejto stránke.

Položky colnej deklarácie
Spôsob preclenia*
• Spôsob, akým má byť zabezpečené colné konanie k zásielke:

Vlastné preclenie
V prípade tejto voľby je potrebné vyplniť číslo MRN (evidenčné číslo vývozného sprievodného dokladu,
ktoré prideľuje colný úrad odoslania pri prijatí colného vyhlásenia) a predložiť vlastný vývozný sprievodný
doklad + faktúru za tovar vo formáte PDF. Doklady sa prikladajú priamo cez Klientsku sekciu, v prípade
podaja cez API sa predkladajú priamo cez API. Vlastné preclenie je možné zvoliť v prípade, ak využijete
možnosť elektronického colného konania (informácie nájdete na stránke Finančnej správy SR),
príp. riešite preclenie zásielok cez tretiu stranu.
Upozornenie: vlastný vývozný sprievodný doklad + faktúru za tovar vo formáte PDF je zároveň potrebné
odoslať na adresu customs@packeta.com

Preclenie cez Packetu
V prípade tejto voľby preclenie vybavíme za vás. Vývozný sprievodný doklad a správu o výstupe z EÚ,
ktoré môžete použiť na daňové účely, vám nahráme do vašej Klientskej sekcie, odkiaľ si ich môžete
kedykoľvek stiahnuť.
Za zastupovanie v colnom konaní si Packeta uplatňuje cenu podľa platného Cenníka doručovania.
Cenník obsahuje ceny za položku a doklad.

Zastupovanie v colnom konaní
(cena za 1 doklad vrátane 1 položky)

Zastupovanie v colnom konaní
(cena za 1 položku)

4,00 €

1,00 €

Preclenie v poštovom režime
V tomto prípade ide o preclenie bez vystavenia
vývozného sprievodného dokladu a bez poplatkov,
tzn. bez dokladu o výstupe zásielky z EÚ.

Vyššie uvedené varianty preclenia sú aktívne v závislosti na zvolenom dopravcovi
a ním poskytovaných služieb:
Švajčiarsko a Lichtenštajnsko – všetky 3 možnosti preclenia
Rusko – všetky 3 možnosti preclenia + povinnosť nalepiť vývozný sprievodný doklad priamo na zásielku
Ukrajina – východiskové nastavenie je preclenie v poštovom režime. Ak máte záujem využiť vlastné
preclenie alebo preclenie cez Packetu, vopred nás kontaktujte na e-mailovej adrese customs@packeta.com
Veľká Británia – je možné využiť iba preclenie v poštovom režime, nie je možné vystavenie vývozného
sprievodného dokladu
USA, Turecko, Izrael – je možné využiť iba preclenie v poštovom režime, avšak s možnosťou poskytnutia
potvrdenia o vývoze. V prípade tejto požiadavky nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese:
customs@packeta.com
Spojené arabské Emiráty – všetky 3 možnosti preclenia

Náklady na doručenie*
• Cena za prepravu, ktorú účtujete príjemcovi zásielky a uvádzate vo faktúre.

Číslo faktúry*
• Číslo faktúry priloženej k zásielke.
• Okrem uvedenia čísla faktúry je potrebné k colnej deklarácii priložiť aj faktúru vo formáte PDF
a to priamo cez Klientsku sekciu, v prípade podaja cez API sa faktúra predkladá priamo cez API.
• Faktúru vo formáte PDF je nutné priložiť ku každej zásielke, bez ohľadu na to, aký spôsob
preclenia si zvolíte.

Dátum vystavenia faktúry*
• Dátum vystavenia faktúry priloženej k zásielke.

MRN (evidenčné číslo vývozného sprievodného dokladu) *
• Položka sa zobrazí len v prípade, ak zvolíte vlastné preclenie.
• MRN prideľuje colný úrad odoslania pri prijatí colného vyhlásenia.
• Okrem uvedenia MRN je potrebné k colnej deklarácii priložiť aj vývozný sprievodný doklad vo formáte
PDF a to priamo cez Klientsku sekciu, v prípade podaja cez API sa predkladá priamo cez API.
Upozornenie: vývozný sprievodný doklad + faktúru za tovar vo formáte PDF je zároveň potrebné 			
odoslať na adresu customs@packeta.com

Colný kód*
• Kód obchodného tovaru podľa nomenklatúry Colného sadzobníka, ktorý nájdete na stránke
Finančnej správy SR.

Hodnota*
• Celková hodnota tovaru, ktorý je obsahom zásielky. Ak je v zásielke viac kusov rovnakého tovaru, 		
uvádza sa celková hodnota všetkých kusov.
• Ak je v zásielke viac kusov rôzneho tovaru, pre každý druh tovaru vyplňte samostatnú položku
colnej deklarácie.
• Ku každému tovaru, ktorý je obsahom zásielky, musí byť uvedená jeho reálna hodnota, nie je možné 		
uviesť hodnotu „0“ (nula). Hodnota tovaru musí byť uvedená aj v prípade, ak zasielaný tovar je napríklad
len doplnok k inému zasielanému tovaru, alebo darčekom.

Príklad: Ak je obsahom zásielky gitara + adaptér, neuvádzajte ich v colnej deklarácii ako samostatné
položky, pretože každá z nich by musela mať vyplnenú hodnotu tovaru. V takomto prípade uveďte
v colnej deklarácii len jednu položku „gitara s adaptérom“ a k nej uveďte celkovú hodnotu.
Poznámka: pri podaji cez Klienstku sekciu sa hodnoty všetkých jednotlivých položiek colnej
deklarácie spočítajú a súčet sa automaticky prenesie do položky pre celkovú „Poistnú hodnotu
zásielky“. Pri podaji cez API, musí hodnota uvedená v položke pre „Poistnú hodnotu zásielky“
zodpovedať súčtu jednotlivých hodnôt tovaru vložených v zásielke a uvedených v jednotlivých
položkách colnej deklarácie.

Názov produktu (EN) *
• Podrobný popis tovaru, ktorý zasielate v zásielke (napr. bavlnené tričko, sklenený demižón na víno
s objemom 2 l). Mal by presne vystihovať zasielaný tovar (o aký tovar sa jedná, k čomu je určený,
z akého je materiálu). Názov uveďte v angličtine.
• Preklad do angličtiny je nutný, nakoľko údaje sa priamo exportujú do colných informačných systémov
príslušných krajín, ktoré to vyžadujú.

Názov produktu (SK)
• Podrobný popis tovaru, ktorý zasielate v zásielke (napr. bavlnené tričko, sklenený demižón na víno
s objemom 2 l). Mal by presne vystihovať zasielaný tovar (o aký tovar sa jedná, k čomu je určený,
z akého je materiálu). Názov uveďte v slovenčine.

Počet kusov*
• Počet kusov tovaru zasielaného v zásielke.
• Ak je napr. obsahom zásielky 10 kusov rovnakého tovaru, uveďte „10“.
• Ak je obsahom 10 kusov rôzneho tovaru, pre každý druh tovaru vyplňte samostatnú položku
colnej deklarácie.

Kód krajiny pôvodu (2 znaky) *
• Medzinárodne označenie krajiny pôvodu, zložené z dvoch veľkých písmen, napr. SK - Slovensko,
HU - Maďarsko, RO - Rumunsko. Ako krajina pôvodu nemôže byť uvedená Európska únia – EÚ.

Hmotnosť (kg) *
• Celková hmotnosť tovaru, ktorý je obsahom zásielky.
• Ak je napr. obsahom zásielky 5 kusov rovnakého tovaru, uveďte celkovú hmotnosť všetkých kusov.
• Ak je obsahom zásielky 5 kusov rôzneho tovaru, pre každý druh tovaru vyplňte samostatnú položku
colnej deklarácie.
• POZOR: hmotnosť je nutné uvádzať v kilogramoch, nie v gramoch

Poznámka: pri podaji cez Klienstku sekciu sa hmotnosti tovarov v jednotlivých položkách colnej
deklarácie spočítajú a súčet sa automaticky prenesie do položky pre celkovú „Váhu zásielky“.
Pri podaji cez API, musí váha zásielky zodpovedať súčtu jednotlivých hmotností tovaru vložených
v zásielke a uvedených v jednotlivých položkách colnej deklarácie.

