
 

Colná politika EÚ ako súčasť ZOP EÚ 
 
Obchodovanie EÚ s tretími krajinami (mimo priestoru EHP)  
• v rámci preferenčného obchodného systému (J. Kórea, Kanada, západný Balkán)  
• nepreferenčného obchodného systému (Rusko, USA,...)  
 
Obchodovanie v rámci jednotného trhu EÚ a trhu Európskeho hospodárskeho priestoru  
• Praktická realizácia obchodov (výpočet cla, základná dokumentácia)  
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Obchodné dohody EÚ s tretími krajinami  
 

EÚ, ako colná únia 28 krajín, už uzatvorila a tiež pripravuje s tretími  

krajinami alebo regionálnymi zoskupeniami obchodné dohody, ktoré  

môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

 

1. preferenčné uzavreté,  

2. preferenčné pripravované,  

3. nepreferenčné.  

 

K uzavretým preferenčným obchodným dohodám zaraďujeme:  

 - colné únie; 

 - dohody o hospodárskom partnerstve, 

 - dohody o vytvorení zóny voľného obchodu, 

 - stabilizačné a asociačné dohody;  

 



 
Preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami  alebo regionál.  
zoskupeniami - uzavreté 
 
1. Dohody o vytvorení CÚ: Andorra, San Maríno, Monako a Turecko; (CÚ - 2.st.integrácie) 

 
2. Dohoda o EHP (krajiny EÚ-28 a EZVO (okrem Švajčiarska); (Spoločný trh – 3.st.integrácie) 

 
3. Dohody o vytvorení ZVO: Faerské ostrovy, Švajčiarsko – bilaterálne dohody v oblasti 

obchodu a hospodárskej spolupráce), Asociačná dohoda (Čile), Globálna dohoda (Mexiko), 
Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci (JAR), Južná Kórea; (KZVO -1.+ st. integrácie) 
 

4. Stabilizačne a asociačné dohody (Albánsko, Srbsko, Č. Hora, B&H, Macedónsko); 
 

5. Európsko-stredomorské asociačné dohody – EUROMED (Alžírsko, Egypt, Izrael, 
Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko);  
 

6. Dohody o hospodárskom partnerstve so štátmi CARIFORUM; krajinami tichomorskej 
oblasti, krajinami východnej a južnej Afriky (ESA);  
 

7. Dočasné dohody o hospodárskom partnerstve s krajinami strednej Afriky (Kamerun a 
Ghana - chýba však oficiálna notifikácia), Východoafrickým spoločenstvom (EAC) a 
Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC); 
 

8. Asociačné dohody s Andským spoločenstvom národov (Kolumbia, Peru) a 
Stredoamerickou skupinou krajín (Kostarika, Salvador, Honduras, Nikaragua a Panama).  
 



Preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami alebo 
regionálnymi zoskupeniami  - pripravované 

1. Dohody o voľnom obchode – USA, Japonsko, Ukrajina (rokovania boli ukončené, 
DVO sa zatiaľ neuplatňuje podobne ako s Moldavskom, Arménskom a Gruzínskom), 
India, Kanada (rokovania ukončené, prebieha notifikáčný proces), krajiny ASEAN 
(Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur – rokovania ukončené a prebieha notifikačný 
proces, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Mjanmarsko a Kambodža); 
 

2. Dohody o hospodárskom partnerstve s 5 regiónmi skupiny krajín Afriky, karibskej a 
tichomorskej oblasti (ACP);  

 
3. Asociačná dohoda s krajinami MERCOSUR (Brazília, Argentína, Uruguaj, Paraguaj, 

Venezuela); 
  
4. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi ES a krajinami Perzského zálivu – 

(Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty);  
 
5. Asociačné dohody s Andským spoločenstvom národov (Bolívia, Ekvádor) a 

Stredoamerickou skupinou krajín (Guatemala).  
 



Nepreferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami alebo 
regionálnymi zoskupeniami patria: 

1) Dohody o partnerstve a spolupráci s krajinami SNŠ       

 (Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Bielorusko, Moldavsko, Uzbekistan, Gruzínsko, 
Arménsko, Azerbajdžan, Turkménsko, Kirgizsko), 1) 

 

1) Ostatné bilaterálne dohody 

        (Čína – Dohoda o obchode a spolupráci, Japonsko – bezzmluvný vzťah – 
princíp WTO- DNV,) 

  

 
Poznámka 

EÚ – RF 

• Od 1. januára 2010 tvoria  Rusko, Kazachstan a Bielorusko colnú úniu,  

• Od 1. 1. 2015 vstúpila do platnosti Euroázijská ekonomická únia (EÁEÚ) - princíp štyroch slobôd podľa príkladu EÚ.  

• Dovozné clá do RF – hlavná nástroj OP 

• Colné sadzby majú 4 úrovne – 5, 10, 15 a 20 %. Najväčšia výnimka -  clá na dovoz automobilov, na ktoré sa uplatňujú 
špeciálne clá vo výške 30 % na ochranu domácich výrobcov. Ďalšími výnimkami - clá na D. hydiny, cukru, alkoholu a tabaku.  

• Značné netarifné prekážky obchodu – registrácia dokumentov, nesúlad noriem EÚ-RF 

• Pozitívum – vstup RF do  WTO 2012 

EÚ – Čína 

posledné aktivity:  „EÚ – Čína; Bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti „ z roku 2006  - základ na rozvoj strategického partnerstva 



2. Dohoda o Európskom hospodárskom priestore 

 EHP (3. st. integrácie - Spoločný trh) pôsobí od roku 1994 a bol zavedený z dôvodu: 
 
- rozšírenia pôsobnosti vnútorného trhu EÚ na krajiny EZVO, 

- okrem ciel sú eliminované aj všetky ostatné prekážky voľného obchodu, t.j. TBT 
a kvantitatívne obmedzenia medzi čl. štátmi, 

- zahŕňa voľný pohybu tovarov, osôb, služieb, kapitálu – najmä výrobných 
faktorov, technológií, pracovnej sily cez hranice štátov, 

- definujeme ho ako priestor bez vnútorných hraníc, 

- uvoľnenie všetkých tokov, ktoré súvisia s rozvojom  

 nielen obchodu, ale celej ekonomiky, 

 
 
       



• Dohoda o EHP z 1992 
• platnosť od 1.1.1994 
• Cieľ : rozšíriť jednotný trh na 

EHP 
• 4 základné slobody 
• 31 členských krajín (EÚ-28 + 

3 EZVO) 
• Švajčiarsko ako pozorovateľ 



Dohoda o EHP zahŕňa: 

 

- 4 základné slobody pohybu na  
vnútornom trhu:  

           - voľný pohyb tovaru,                               

           - osôb,  

           - sluţieb, 

           - kapitálu, 

 

Horizontálne politiky: 

(úzko súvisiace s dosiahnutím 4 slobôd):   

hospodárska súťaţ - doprava,  

                                          - energetika, 

                                            - spolupráca v 

hosp.  

                                              a menovej oblasti 

ochrana spotrebiteľov 

ţivotné prostredie 

štatistiky 

práva obchodných spoločností 

 

Spolupráca v oblastiach: - výskum a technologický vývoj, informačné služby, životné 
prostredie, vzdelávanie a mládež, sociálna politika, ochrana spotrebiteľa, MSP, turistika, 
audiovizuálny sektor a civilná ochrana. 

Rozsah pôsobnosti dohody o EHP                     1/2 

Voľný pohyb tovarov:  

– zákaz ciel, kvantitatívnych obmedzení, 
zjednodušenie kontrol na hranici, colná 
spolupráca, regulácia štát. monopolov. 

Voľný pohyb osôb, sluţieb a kapitálu: 

-odstránenie diskriminácie na zákl. národností, právo 
na založenie živnosti, sloboda poskytovania S. a 
opatrenia na uznávanie kvalifikácie 



Colná politika EÚ vychádza zo zahraničnoobchodnej 

politiky EÚ, ktorej cieľom je:  
- vytvárať podporné prostredie na presadzovanie  

 hospodárskej stratégie EÚ v medz. podmienkach,  

- uskutočňovať účinnú ochranu domáceho trhu. 

 

EÚ na tieto ciele využíva nástroje svojej zahraničnoobchodnej  

politiky (ZOP), ktoré sa vyprofilovali na dva základné systémové prístupy: 

Nástroje 
ZOP EÚ 

Autonómne 

prostriedky 

  Zmluvné 

prostriedky 

Pasívne  (ochrana trhu voči neţelaným D.) 

Aktívne  (podpora proexport. politiky, 

 sektorov ekonomiky,...) 

Pasívne   (obmedzenie dovozu – clá, 

  licencie, kvantit. obmedzenia,...)  

Aktívne    (uľahčujú a podporujú exportu –

subvencie, export. úvery, daň. zvýhodnenia,..  



Autonómne prostriedky obchodnej politiky EÚ (AP OP)  

AP OP EÚ 
Pasívne  

Tarifné 
Clá 1) 

Netarifné 
Všetky ostatné  

ochranárske opatrenia 

– fiškálna 
- ekonomická 
- obchodnopolitická 

F-cia cla 

Tarifné  prostriedky OP – clo  (dávka/platba, ktorá sa platí pri prechode tovaru cez 
         colnú hranicu; tvorí prijem do ŠR1) ) 
 
Netarifné prostriedky OP - mnoţstvové kvóty, 
                                           - colné kvóty, 
                                           - colné suspenzie, 
                                           - licencie (automatické a neautomatické) 
                                           - devízové, daňové a administratívne prekáţky (technické 
   prekážky /60%/, paratarifné /rôzne poplatky/, antidumpingové  a 
   antisubvenčné opatrenia pre dovozcov) 

1) Poznámka: r. 2014 – podiel príjmov z cla do rozpočtu EÚ predstavoval cca 11,5 % z celkových príjmov 
(16,5 mld. Eur) 
 

 



AP OP pasívne - ochrana domáceho trhu, domácich výrobcov 

 
Clá rozdeľujeme z viacerých hľadísk do rôznych skupín:  

 
  z obchodno-politického hľadiska       -  (autonómne, zmluvné) 
  z hľadiska smeru pohybu tovarov      -  (vývozné, dovozné, tranzitné) 
  z hľadiska účelu zavedenia                -  (finančné, ochranné, odvetné, preferenčné,  
                                           antidumpingové, vyrovnávacie, prohibičné) 
  z hľadiska stanovenia colnej sadzby -  (valorické, špecifické, kombinované,  

               diferencované, kĺzavé) 
 

 

 
Podľa spôsobu výpočtu (stanovenia colnej sadzby):  
 

- špecifické clo       –  vymerané v peňažných jednotkách na jednotku množstva (hmotnosť, objem, 
                       počet kusov, hmotnosti a iné);  

- valorické clo        –  vymerané použitím %-nej sadzby uvedenej v CS zo základu, ktorý predstavuje 
       colná hodnota dovážaného tovaru;  

- kombinované clo –  vyjadrené kombináciou valorického a špecifického cla; 

- diferencované      –  colné sadzby sú odstupňované podľa ceny tovaru; 

- kĺzavé clo             –  používané pri tovaroch, pri ktorých dochádza k častým cenovým výkyvom (napr.   
        potraviny, nerastné suroviny). 

 
 

 

 
 



Colný kódex EÚ (Colný zákon EÚ)  
 platný Colný kódex podpísaný 12. októbra 1992 (platný od 1.1. 1994) a platí jednotne pre 

celé územie EÚ. V praxi sa ním riadia všetky colné orgány členských krajín, a to v zmysle 
týchto právnych predpisov Spoločenstva:  

 
 ...... 
 
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex);1) 
 
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) !!! 
 
 Colný kódex Únie (platný od 1.5.2016) 

 
 
 
 
1) Poznámka: Bolo potrebné, aby colné predpisy odrážali novú ekonomickú realitu a poslanie colných  
   orgánov. Na zjednodušenie, urýchlenie, zvýšenie účinnosti ich aktivít a zároveň zníženie nákladov  
   spoločností  sa kľúčovým prvkom ukázalo byť používanie  informačných a komunikačných technológií v  
   colnom a obchodnom prostredí .  



- Colné územie 

- Colný štatút  

- Tovar Spoločenstva  

- Colný orgán 

- Colný dohľad 

- Colné vyhlásenie 

- Colné konanie 

- Colná kontrola 

- Colné určenie 

- Colný reţim 

- Colná hodnota 

- Colný dlh  

 

 
            

 

  

  
 

 - podanie JCD pri dovoze a EAD pri vývoze, 
 - kontrola tovaru a dokladov, 
 - vymeranie colného dlhu a DPH, jeho úhrada 
   a prepustenie do colného režimu 

- voľný obeh 

- tranzit 
- vývoz 
- colné uskladnenie 
- aktívny zušľachťovací styk 
- pasívny zušľachťovací styk 
- prepracovanie pod col. dohľadom 
- dočasné použitie 

  

Základné pojmy v Colnom kódexe EÚ 

Úkon, aby bol T. prepustený do 
col. režimu – doklady: identifikátor 
EORI, OF, dopravný doklad, 
baliaci list, certif. pôvodu,... 

Cena, ktorá sa má zaplatiť 
za T. dovážaný na colné 
územie Spoločenstva 

vzniká prepustením T. do režimu voľný 
obeh 
CD = сlo + spotrebná daň + DPH 

 



Výpočet colného dlhu 

Colný dlh pri dovoze sa vypočíta z colnej hodnoty tovaru, do ktorej sú zarátané  

aj všetky náklady súvisiace s prepravou dováţaného tovaru a pozostáva zo 

sumy cla a dane z pridanej hodnoty.  
 

Colný dlh = сlo + spotrebná daň + DPH 

 
Praktický príklad: 

 

 

Splatnosť sumy colného dlhu je v lehote 10 dní odo dňa, keď colný úrad  

oznámil jej výšku dlţníkovi.  

?+ - x : ? 



Colný sadzobník 

- základný nástrojom praktickej realizácie Colného kódexu EÚ, 
- systematické usporiadanie výrobkov podliehajúcich clu a colným sadzbám na 

základe číselného označenia tovaru a k nemu prislúchajúcej colnej sadzby.  

 

Na účely klasifikácie tovaru sa vo všetkých členských štátoch WTO pouţíva  

kombinovaná nomenklatúra (KN), ktorá vychádza z Harmonizovaného systému opisu 

(ďalej HS) a číselného označenia tovaru, tzv. osemmiestneho numerického kódu. 

 

Tovar je v colnom sadzobníku podľa platného Harmonizovaného systému rozdelený  

do 21 tried a 99 kapitol.  

 

V súčasnosti platný Colný sadzobník EÚ obsahuje 4 stĺpce, ktoré uvádzajú:  

1. stĺpec – číselný znak kombinovanej nomenklatúry,  

2. stĺpec – opis tovaru, resp. slovné označenie výrobku,  

3. stĺpec – zmluvné colné sadzby (pod čiarou sú uvedené všeobecné),  

4. stĺpec – merné jednotky ( v akých jednotkách sa má tovar uviesť – hl, kg a pod.).  



Ukáţka CS 

61. KAPITOLA   

ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ 
 

Poznámky 

1. Do tejto kapitoly patria len celkom dohotovené pletené alebo háčkované výrobky.  

2. Do tejto kapitoly nepatria:  - tovar poloţky 6212; 
                                           - obnosené odevy alebo ostatné opotrebované predmety poloţky 6309; alebo 
                                           - ortopedické pomôcky, chirurgické pásy, prietrţové pásy alebo podobné výrobky (poloţka 9021). 
 

p/st - počet kusov 



Poznámka: 
 

Identifikátor EORI - identifikácia hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými  

orgánmi členských štátov ES bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli  

zaregistrovať v každom členskom štáte.  

- 17–znakový alfanumerický kód, 

- Finančné riaditeľstvo SR rozhodlo, že je ním číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ. 
Spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí nie sú zaregistrovanými pre DPH 
alebo nemajú pridelené DIČ, bude číslo EORI pozostávať z SK + 0I + IČO.  



TARIC 
Nie všetky colné opatrenia je moţné v EÚ uskutočniť len prostredníctvom HS  

a KN. Potreba – vypracovať komplexný informačný systém pre jednotné  

uplatňovanie obchodnej a tarifnej legislatívy celého Spoločenstva.  

 

Takýto systém predstavuje TARIC - zdroj informácií o tarifných a netarifných  

opatreniach EÚ voči tretím krajinám.  

 

Charakterizujeme ho ako súhrn rovnako a jednotne kodifikovanej tarifnej a  

obchodnej legislatívy uplatňovanej pri dovoze alebo vývoze tovaru na vonkajších  

hraniciach EÚ.   

 

TARIC tak obsahuje všetky opatrenia  

stanovené v legislatíve Spoločenstva, t. j.  

- tarifné,  

- poľnohospodárske, 

- obchodné.  



Tarifné opatrenia:  
 colné sadzby voči tretím krajinám (ako sú uvedené v kombinovanej nomenklatúre);  
 zníženia colných sadzieb;  
 tarifné kvóty;  
 tarifné preferencie.  

 
Poľnohospodárske opatrenia:  
 poľnohospodárske komponenty;  
 doplnkové clo na cukor a múku; 
 vyrovnávajúce poplatky;  
 náhrady za základné (t. j. nespracované) poľnohospodárske výrobky.  
 
Obchodné opatrenia:  
 antidumpingové clá;  
 vyrovnávajúce clá.  
 Opatrenia obmedzujúce pohyb tovarov:  
 - zákazy dovozu/vývozu;  
 - obmedzenia dovozu/vývozu;  
 - kvantitatívne obmedzenia.  
 Opatrenia na zber štatistických údajov:  
 - dozor dovozu;  
 - dozor vývozu. 
 

 



Ako pracovať s TARIC-om na internete 
 

 TARIC môžete nájsť na internetovej stránke EÚ   TARIC Homepage.  

 Po otvorení stránky - kliknúť a prečítať si Preliminary notes (prípadne aj vytlačiť)  - uvedené 
vysvetlivky a postup ako pracovať s TARIC-om. 

 Potrebné informácie o jednotlivých položkách colného sadzobníka EÚ možno vyhľadávať cez:   

       - HS kódu (CN code) Taric code (ak ho poznáme); alebo pomocou 

       - opisu danej položky Taric description (pri vyhľadávaní cez opis položky je v danej   sekcii uvedený   
      krátky návod ako postupovať), 

 

 Pri postupe pomocou HS kódu je možné zadať úplný (8 až 10 miestny kód) alebo aj čiastočný kód. Ak je 
známy úplný HS kód je potrebné vpísať ho do daného políčka a kliknúť na odkaz Duty rates. Následne 
sa zobrazí požadovaná položka s úplnými informáciami o clách a iných obmedzeniach. Na prvom mieste 
je uvedená všeobecná colná sadzba erga omnes na vyhľadanú položku. Potom nasledujú skupiny 
krajín a jednotlivé krajiny s konkrétne určenou výškou colnej sadzby (preferenčnej). Ak sa pri danej 
položke nachádza odkaz Footnote, je dôležité si ho prečítať, pretože obsahujú vysvetlenie legislatívy a 
rôzne ďalšie odkazy, pomôcky a vysvetlivky. Pri položkách sa nachádzajú aj odkazy Description (popis 
položky) a Restriction (odkazy na ďalšie obmedzenia týkajúce sa danej položky). 

 

 Pri zadaní neúplného HS kódu sa systém posunie do určitej kapitoly alebo podkapitoly colného 
sadzobníka, kde je následne potrebné vyhľadať požadovanú položku. Po kliknutí na danú položku sa 
systém vráti do menu ako pri zadaní úplného kódu. Ďalší postup zisťovania informácií je rovnaký. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_sk.htm


Príklad: 
 
- Dátum simulácie: ....... 
- TARIC kód: 8401100000  (kód cez prehliadač    
        podľa tried HS CS) 
- Krajina pôvodu/určenia: Afganistan   
- Popis tovaru: 8401 10 Jadrové reaktory- 
- Povolení vývozu 
- Colná sadzba pre tretie krajiny: 5,70 %  
- Tarifné preferencie: 0%    

 



Systém všeobecných colných preferencií 

EÚ používa vlastný systém colných preferencií, známy pod skratkou GSP (General  

System of Preferences). 

3 režimy GSP:  

1. Všeobecný reţim GSP  

2. reţim GSP+,  

3. zvláštny reţim EBA „Everything But Arms“ („všetko okrem zbraní“)  

 

 

V GSP platí, aby donátorská krajina priznala preferenciu, musí krajina beneficient  

splniť základné podmienky:  

- tovar, na ktorý sa má uplatniť preferencia, sa dováža z krajiny, ktorá sa  

 nachádza na listine rozvojových krajín alebo najmenej rozvinutých krajín;  

-   tovar sa musí nachádzať na pozitívnom zozname tovarov;  

-   tovar musí mať preukázaný pôvod.  

 

 



Obchodovanie EÚ s tretími krajinami  
(mimo priestoru EÚ) 

• v rámci preferenčného obchodného systému  

(napr. EHP, Juţná Kórea, Kanada, západný Balkán)  

 

• nepreferenčného obchodného systému  

(napr. Rusko, USA,...)  

 



Dokumenty pouţívané v medzinárodnom obchode 

- prepravné 

- obchodné 

- colné 

- skladovacie 

- poistné 

- iné 

 



A) Prepravné doklady 

1) ţelezničná  preprava  – druhopis ŢNL -  CIM  

2) cestná preprava – nákladný list pri cestnej preprave -  CMR 

2) letecká preprava - letecký nákladný list – AWB 

3) námorná a  riečna preprava – konosament - Bill of loading 

 

 

B) Obchodné doklady 
1) obchodná faktúra (s dokladom o preprave je najdôležitejší dokument pri V/D tovaru), 

2) konzulárna faktúra (nutná v niektorých krajinách k col. prejednaniu na dovoz spolu s OF), 

3) colná faktúra (doklad o col. hodnote tovaru, keď na tovar nie je vystavená OF) 

 

 

C) Colné dokumenty 

 
EAD  – vývozný sprievodný dokument (pre reţim vývoz) 

JCD  –  jednotný colný doklad  (pri dovoze) 

T1       –  tranzitný dokument (reţim tranzit) 

EUR1 –  doklad o preferenčnom pôvode tvaru 

FORM A/Certificate of origin – doklad o pôvode tovaru v rámci GSP systému 

ATR   – doklad o preferenčnom pôvode tovaru s Tureckom 

ZAD   – zjednodušený administratívny doklad 

ÚCV   – ústne colné vyhlásenie (D menej ako 22,- €, V do 1000,- € ) 

a iné dokumenty. 

 



D) Iné doklady 

 
- osvedčenia o pôvode tovaru (EUR 1, FORM A, certificate of origin) 

- fytosanitárne osvedčenia (poľno. produkty) 

- baliaci/váţny list 

- veterinárne osvedčenia  

- špecifikácia tovaru 

- certifikát kvality, zdravotnej nezávadnosti 

- vývozné/dovozné licencie 

- skladové dokumenty 

- poistné dokumenty (poistná zmluva – poistka; KASKO, KARGO) 

- posúdenia zhody 

- pomocné dokumenty (osvedčenie o prekročení hraníc.... musia byť uvedené v 
kontrakte)  

- colné dokumenty 



Dokumenty pre colné prerokovanie dovozu tovaru 
(základné) 

- povolenie k obchodnej činnosti (EORI, výpis z OR alebo ŢL ) 

- jednotný colný doklad (JCD), 

- obchodná faktúra, 

- špecifikácia tovaru, 

- faktúra za prepravu (rozdelená zahraničné/vnútroúnijné prepravné) 

- dodací list 

- certifikát pôvodu 

- certifikát kvality 

- iné 

 

 



Dokumenty k colnému prerokovaniu na vývoz tovaru 
(základné) 

- povolenie k obchodnej činnosti (EORI, výpis z OR alebo ŢL ) 

- obchodná faktúra,  

- špecifikácia tovaru, 

- vývozný sprievodný dokument (EAD), 

- prepravný doklad, 

- certifikát kvality, 

- certifikát o pôvode tovaru, 

- baliaci list,  

- váţny list, 

- licencia (ak je potrebná) 

- iné poţadované dokumenty v zmysle platnej kúpnej zmluvy); 



Ďakujem za pozornosť 

 

ruzekova@euba.sk 


