
Položky colnej deklarácie
Všetky zásielky adresované do krajín mimo Európskej únie (napr. Ukrajina, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rusko, USA a 

Veľká Británia), podliehajú colnému konaniu. Pred ich podaním je preto potrebné správne vyplniť colnú deklaráciu. 

Požiadavky na vyplnenie jednotlivých položiek colnej deklarácie sa môžu líšiť v závislosti od toho, do akej krajiny zásielku 

adresujete.  

 

cena za prepravu, ktorú účtujete príjemcovi zásielky a uvádzate vo faktúre

cena za prepravu ktorú účtujete príjemcovi zásielky, prepočítaná aktuálnym kurzom Národnej banky 

Slovenska v deň podania 

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. 

Cena za prepravu 

(EUR) 

Náklady na doručenie 

(cieľová mena krajiny)

Hodnota 

(EUR)

hodnota v EUR prepočítaná aktuálnym kurzom Národnej banky Slovenska v deň podania

pre vyplnenie ďalej platia podmienky stanovené pre položku „Hodnota (EUR)“ 

Hodnota 

(cieľová mena krajiny)

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-mobilna-verzia/
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-mobilna-verzia/
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-mobilna-verzia/


názov tovaru, ktorý zasielate v zásielke (napr. bavlnené tričko). Mal by presne vystihovať zasielaný tovar 
preklad do jazyka cieľovej krajiny je nutný, nakoľko údaje sa priamo exportujú do colných informačných 

systémov príslušných krajín 

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

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 

uvádza sa mena, ktorá je zároveň uvedená na faktúre priloženej k zásielke

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 

Názov
(jazyk cieľovej krajiny)

Kód krajiny pôvodu

Počet kusov

Mena

Hmotnosť 
(kg)

podrobný popis tovaru, ktorý zasielate v zásielke (napr. bavlnené tričko). Mal by presne vystihovať zasielaný 

tovar 
preklad do angličtiny je nutný, nakoľko údaje sa priamo exportujú do colných informačných systémov
príslušných krajín, ktoré to vyžadujú 

Názov
(EN)



dátum vystavenia faktúry priloženej k zásielke

kód obchodného tovaru podľa nomenklatúry Colného sadzobníka, ktorý nájdete na stránke Finančnej správy 

SR  

EAN kód tovaru - nemusí byť uvedený ak ho nepoznáte/nepotrebujete 

ak EAN kód nepoznáte, uveďte „0" - položka je povinná na vyplnenie 

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 

povinné pre vyplnenie colnej deklarácie zásielok adresovaných do Veľkej Británie. Získať ho môžete na tejto 

stránke.

Dátum vystavenia faktúry

Colný kód

EAN

EORI*

EORI vo Veľkej Británii*

číslo faktúry priloženej k zásielke 

Číslo faktúry

https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/eori
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI
https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx?fbclid=IwAR3Wsc57QOw4o0vKfJpQ3Rc9xVrbwYm5A1b3io-v78OufMbb5IyEGoLVvVQ
https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx?fbclid=IwAR3Wsc57QOw4o0vKfJpQ3Rc9xVrbwYm5A1b3io-v78OufMbb5IyEGoLVvVQ


registračné číslo pre odvody DPH pridelené Veľkou Britániou, povinné pre vyplnenie colnej deklarácie 

zásielok adresovaných do Veľkej Británie. Registrovať sa môžete na tejto stránke.

*Poznámka: v Klientskej sekcii vyplníte EORI, EORI registrované vo Veľkej Británii a VAT number jednorazovo, a to vo fakturačnej adrese. 

Následne tieto údaje už nemusíte zadávať pri podaji zásielok, IS ich do colného vyhlásenia doplní automatizovane.

Registrácia k DPH 

VAT number

https://www.gov.uk/vat-registration/how-to-register

