
Podmienky 
pre colné konanie

Zásielky mimo EÚ

Zásielky adresované do krajín EÚ nepodliehajú colnému konaniu. Povinnosť colného prerokovania sa vzťahuje 

na všetky zásielky adresované mimo krajín EÚ. Aktuálne vám prostredníctvom našich zmluvných dopravcov 

prepravíme zásielky mimo EÚ do týchto 9 krajín:

•	 Švajčiarsko

•	 Lichtenštajnsko

•	 Rusko	–	DORUČOVANIE	AKTUÁLNE	POZASTAVENÉ

•	 Ukrajina

•	 USA

•	 Veľká	Británia

•	 Turecko

•	 Izrael

•	 Spojené	arabské	Emiráty

Čo urobiť predtým, ako cez Packetu odošlete zásielku mimo EÚ?

Informujte sa o možnostiach, zákazoch a obmedzeniach zasielania tovarov do príslušnej krajiny. 
Záväzné informácie o  colných predpisoch a  vývoze tovaru podávajú Colné úrady - orgány Finančnej 

správy Slovenskej republiky. Zoznam zakázaného tovaru pre vybrané krajiny nájdete v prílohe. Jedná sa 

o podmienky definované dopravcami, cez ktorých v danej krajine doručujeme zásielky.

Zakázaný tovar

1.

https://files.packeta.com/web/files/sk/Zakazany_tovar.pdf


2.

Podmienky pre zákazy a  obmedzenia v  ostatných krajinách je potrebné overiť na Colných úradoch,  

príp. je možné využiť aplikáciu TARIC:

TARIC – Finančná správa SK alebo TARIC – Európska komisia

Pri overovaní zákazov a obmedzení v zasielaní tovarov cez aplikáciu TARIC,  je nutné vždy definovať 

konkrétny tovar, ktorý overujete zadaním Kódu tovaru, podľa nomenklatúry Colného sadzobníka,  

ktorý nájdete na stránke Finančnej správy:

Colný sadzobník – Finančná správa

Pre získanie informácií ohľadom zákazov a obmedzení v  zasielaní tovarov môžete tiež využiť  

Infolinku Finačnej správy na čísle: 048/43 17  222. Colné call centrum funguje nonstop, na  voľbe  

č. 5   tak poskytuje 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory  

k colným informačným systémom. 

Packeta nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom tovaru, ktorého dovoz je v  krajine určenia  

alebo v krajine tranzitu zakázaný.

Požiadajte o pridelenie EORI, jedinečného identifikátora, ktorý musia mať pridelené všetky právnické 

osoby a  fyzické osoby - podnikatelia. Sú povinné použiť EORI pri akejkoľvek komunikácii s  colnými 

orgánmi, vrátane podania colného vyhlásenia. V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo 

EORI Finančné riaditeľstvo SR. Podrobnosti o EORI nájdete na stránke Finančnej správy.

Pozor! Ak máte záujem podávať zásielky aj do Veľkej Británie, okrem EORI prideleného v Slovenskej 

republike budete potrebovať aj:

•	 UK	EORI – EORI pridelené vo Veľkej Británii

•	 VAT	number – registračné číslo k odvodu DPH pridelené vo Veľkej Británii

Výnimka: ak predávate tovar cez online trhovisko, napr. Amazon, Ebay (Marketplace) a pod., nemusíte 

vykonávať registráciu UK EORI a VAT number vo Veľkej Británii. Postačuje, ak nám oznámite UK EORI 

a  VAT number vášho online trhoviska. Bez zadania UK EORI a  VAT number nie je možné zásielky  

do Veľkej Británie podávať. 

https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Measure_B.aspx
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk&SimDate=20211027
https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx?fbclid=IwAR3Wsc57QOw4o0vKfJpQ3Rc9xVrbwYm5A1b3io-v78OufMbb5IyEGoLVvVQ)
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI


3.

Požiadať o EORI Veľkej Británie
Požiadať o Registráciu k odvodu DPH vo Veľkej Británii

Poznámka:	zásielky do	hodnoty	135	GBP	nepodliehajú	clu,	ale	podliehajú	povinnosti	odviesť	DPH	v UK, 

pretože limit pre registráciu k DPH bol stanovený na 0 GBP. K odvodu DPH vám slúži pridelené VAT 

number (DPH je povinný odviesť daňový subjekt, prihlásený k dani v UK – napr. Marketplace, odosielateľ). 

Zásielky s hodnotou	nad	135	GBP podliehajú clu a rovnako aj	povinnosti	uhradiť	DPH	v UK (prípadné  clo 

a DPH bude prefakturované odosielateľovi).

Pre podaj do ostatných krajín mimo EÚ, vám postačuje slovenské EORI pridelené Finančnou správou SR. 

Vyplňte Plnú moc k  nepriamemu zastúpeniu v  colnom konaní pre českú Zásilkovnu, ktorá 

zabezpečuje colné prerokovanie zásielok pre celú Packeta Group. Udelenie plnej moci je jednorazové 

a vzťahuje  sa na všetky zásielky, ktoré budete podávať do krajín mimo EÚ prostredníctvom Packety 

(ak teda plnú moc podpísanú máte a  len rozširujete podaj zásielok do ďalších krajín mimo EÚ,  

nie je potrebné duplicitné udelenie plnej moci).

Plnomocenstvo

Vyplnenú	a podpísanú	plnú	moc	zašlite	e-mailom	nasledovne:	

príjemca:	customs@packeta.com

do	predmetu	uveďte:	plná moc – názov vášho eshopu/firmy

Upozornenie: plnú moc musíte mať podpísanú aj v prípade, ak nebudete využívať možnosť preclenia 

zásielok cez Packetu (možnosti preclenia sú definované nižšie).

Ak máte záujem podávať zásielky aj do Spojených štátov amerických, Turecka a Izraela kde spolupracujeme 

s dopravcom FedEx, okrem plnej moci pre českú Zásilkovnu, vyplňte aj Zmluvu o nepriamom zastupovaní 

v colnom konaní a plnú moc k daňovému konaniu pre FedEx.

Zmluva o nepriamom zastúpení v colnom konaní

https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/vat-registration/how-to-register
https://files.packeta.com/web/files/plna-moc-zastupenie-colny-proces.pdf
mailto:customs%40packeta.com?subject=
https://files.packeta.com/web/files/sk/CZ_Zmluva_o_nepriamom_zastupeni_v_colnom_riadeni.pdf


•

Vyplnené	a	podpísané	doklady	zašlite	e-mailom	nasledovne:	

príjemca:	CZexport.GTS@fedex.com  

kópia: customs@packeta.com

do	predmetu	uveďte: FedEx plná moc – názov vášho e-shopu/firmy

Príprava hotová, poďme odoslať zásielky mimo EÚ

Ak ste si overili možnosti vývozu a máte pridelené EORI, môžete zásielky predložiť na colné prerokovanie 

a podaj. Je to jednoduché, postačia tieto tri kroky:

• do každej zásielky vložte faktúru, kúpnu zmluvu alebo iný doklad o cene tovaru (preferované sú faktúry,  

 faktúry by mali byť vystavené bez DPH)

• zvoľte si spôsob preclenia (možnosti sú popísané nižšie)

• k jednotlivým zásielkam vyplňte položky colnej deklarácie

Spôsob preclenia a položky colnej deklarácie vyplníte priamo pri podaji zásielok v  Klientskej sekcii 

vášho užívateľského účtu, alebo v  súboroch pre API. Technickú dokumentáciu pre API nájdete  

vo svojej Klientskej sekcii, popis a vysvetlenie jednotlivých položiek colnej deklarácie nájdete v prílohe. 

 

Položky colnej deklarácie

Aké spôsoby preclenia je možné využiť?

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 cez položky 

colných vyhlásení v Klientskej sekcii užívateľského účtu v Packete, v prípade podaja cez API sa predkladajú 

priamo cez API. Vlastné preclenie je možné využiť napr. v prípade, ak využijete možnosť elektronického 

colného konania (informácie nájdete na stránke Finančnej správy SR), príp. riešite preclenie zásielok cez 

tretiu stranu. Pri tomto spôsobe preclenia je potrebné mať s nami podpísanú Plnú moc k nepriamemu 

zastúpeniu v colnom konaní. 

Upozornenie: vlastný vývozný sprievodný doklad + faktúru za tovar vo formáte PDF + vyplnenú  

a podpísanú Plnú moc k nepriamemu zastúpeniu v colnom konaní je zároveň potrebné odoslať na 

adresu: customs@packeta.com

mailto:CZexport.GTS%40fedex.com?subject=
mailto:customs%40packeta.com?subject=
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/09-packet-attributes.html
https://files.packeta.com/web/files/Polozky_colnej_deklaracie.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie
mailto:customs%40packeta.com?subject=


•

•

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)

5,00 €

Zastupovanie v colnom konaní
(cena za 1 položku)

1,20 €

Vyššie uvedené varianty preclenia sú aktívne v závislosti na zvolenom dopravcovi a ním poskytovaných službách:

•	 Švajčiarsko	a Lichtenštajnsko	– je možné využiť vlastné preclenie a preclenie cez Packetu

•	 Rusko – všetky 3 možnosti preclenia + povinnosť nalepiť vývozný sprievodný doklad priamo na zásielku

 - DORUČOVANIE	AKTUÁLNE	POZASTAVENÉ

 

•	 Ukrajina – východiskové nastavenie je preclenie v poštovom režime. Ak máte záujem využiť vlastné   

 preclenie alebo preclenie cez Packetu, je potrebné vytvorenie konta u dopravcu Meest, s ktorým   

 spolupracujeme (pre vytvorenie konta nás vopred 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

•	 Írsko	– preclenie zásielok nie je potrebné, clo ani DPH nebude účtované. Pri využití dopravcu FedEx vždy  

 vyplňte colnú deklaráciu, ktorá slúži výlučne pre urýchlenie tranzitu zásielok. 

•	 USA,	Turecko,	Izrael – je možné využiť iba preclenie v poštovom režime, avšak s možnosťou automatic- 

 kého poskytnutia potvrdenia o vývoze od dopravcu FedEx, s ktorým spolupracujeme. V prípade tejto  

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 

mailto:customs%40packeta.com?subject=


 požiadavky nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese customs@packeta.com a do správy e-mailu  

 doplňte svoje EORI a e-mailovú adresu, na ktorú vám budeme doklady zasielať.

•	 Spojené	arabské	Emiráty	– Všetky 3 možnosti preclenia.

Aké sú colné limity?

Pre zásielky podávané mimo EÚ platia v závislosti od krajiny určenia nasledujúce colné limity:

Máte doplňujúce otázky?

V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky týkajúce sa colného konania mimo EÚ, kontaktujte prosím 

priamo colného deklaranta Packety, na e-mailovej adrese customs@packeta.com. 

Upozornenie:

•	 Veľká	Británia	– clo (nad 135 GBP) a DPH (od 0 GBP) sú vyúčtované odosielateľovi zásielky.

•	 Švajčiarsko,	Lichtenštajnsko – clo a DPH sú vyúčtované odosielateľovi zásielky.

•	 Spojené	arabské	emiráty – clo (nad 1000 AED) a DPH (nad 100 AED) sú vyúčtované odosielateľovi zásielky.

•	 Ukrajina – clo (nad 100 EUR) a DPH (nad 100 EUR) sú vyúčtované príjemcovi zásielky.

Veľká Británia

Rusko – DORUČOVANIE AKTUÁLNE POZASTAVENÉ

Spojené štáty americké

Ukrajina

Turecko

Izrael

Spojené arabské emiráty

Švajčiarsko

Lichtenštajnsko

Krajina

135 GBP

200 EUR

800 USD

100 EUR

75 EUR

75 USD

1000 AED

Colný limit
(max. hodnota tovaru bez vymerania cla)

zásielky posielané cez Packetu sú v krajine 
určenia preclievané hromadne 

(colný limit zásielky nie je stanovený)

mailto:customs%40packeta.com?subject=
mailto:customs%40packeta.com?subject=

