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Brexit
Zhrnutie – Toto musíte vedieť.

EORI-ČÍSLO

HS-kódy

ÚDAJE PRE EXPORT A IMPORT

DôLEŽITÉ DOKUMENTY

Aby ste boli dobre pripravení na 
implementáciu systému Brexit, zhrnuli 
sme tu všetky dôležité informácie.

K príslušným sekciám sa dostanete 
prostredníctvom ponuky napravo.

BREXIT V SKRATKE

AKO ĎALEJ?

TSP-ČÍSLO



207.01.2020

Nemáte ešte EORI-Číslo?

Podrobné informácie vrátane žiadosti o 
pridelenie EORI čísla nájdete:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-
obchodny-tovar/EORI#RegistraciaEvidencia

EORI číslo je povinné aj pre príjemcu 
zásielky (kupujúceho). 

Brexit.
EORI-ČÍSLO.

Číslo „registrácia a identifikácia 
hospodárskych subjektov“, skrátene 
EORI, prideľujú vnútroštátne colné 
orgány na požiadanie dovozcom a 
vývozcom.

Toto identifikačné číslo budete 
potrebovať na spracovanie vašich 
zásielok na colnici.

EORI-ČÍSLO

Späť na prehľad

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI#RegistraciaEvidencia
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Brexit.
HS-Kódy.

Najmenej osemmiestny číselný znak HS 
(harmonizovaný systém) oznamuje 
colným orgánom, ktorý tovar je súčasťou 
vašej zásielky a aké dovozné clá a dane 
sa pri dovoze aplikujú.

ČÍSLA COLNÉHO SADZOBNÍKA

Neviete, ktoré kódy HS by ste mali
špecifikovať?

Kompletný prehľad tovarov s pridelenými 
HS kódmi nájdete:

https://www.financnasprava.sk/sk/podni
katelia/clo-obchodny-
tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik

Zurück zur Übersicht

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
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Brexit.
TSP – Transitional Simplified Procedure.

Zjednodušené postupy colného konania 
(TSP) znižujú množstvo informácií, ktoré 
sú britskí príjemcovia tovaru povinní 
uviesť v dovoznom colnom vyhlásení. Sú 
použiteľné pre väčšinu druhov tovarov 
(okrem napr. nebezpečného tovaru). Pre 
možnosť využiť zjednodušené postupy v 
colnom konaní sa britský príjemca tovaru 
musí  zaregistrovať pre TSP. 

TSP-Číslo

Britský príjemca musí byť registrovaný v 
TSP.

TSP číslo musí byť uvedené v dokladoch 
sprevádzajúcich zásielku.
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Brexit.
ÚDAJE PRE EXPORT A IMPORT.

Okrem čísla EORI a kódov HS colné 
orgány vyžadujú aj ďalšie údaje, ktoré sa 
musia zhodovať s elektronickou 
dokumentáciou zásielky.

Tieto údaje nám v najlepšom prípade 
poskytnete už pri vyzdvihnutí zásielky. 
Bez týchto údajov nie je možné exportné 
odbavenie v ten istý deň.

RELEVANTNÉ ÚDAJE

• Adresy odosielateľa a príjemcu
• E-Mail a Telefón odosielateľa aj 

príjemcu
• Popis tovaru
• Hodnota tovaru
• HS-kód
• Pôvod tovaru
• EORI-číslo odosielateľa / príjemcu
• TSP, ak je k dispozícií 
• IČ DPH odosielateľa a príjemcu 
• Incoterms
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Brexit.
Dôležité dokumenty.

V prípade tovaru s obchodnou hodnotou 
musíte k svojej zásielke priložiť 
obchodnú faktúru. Tovar bez komerčnej 
hodnoty vyžaduje zálohovú (proforma) 
faktúru.

Obchodné a zálohové (proforma) faktúry 
musia byť vyhotovené v angličtine.

SPRIEVODNÉ DOKUMENTY

• Musia byť uvedené podrobnosti o 
odosielateľovi, príjemcovi a tovare

• Na jednu zásielku budete potrebovať 
jednu originálnu faktúru a štyri kópie

• Vyžaduje sa podpis odosielateľa
• Plná moc (ak sa vyžaduje colné 

odbavenie vo Veľkej Británii)
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Brexit.
Čo bude ďalej? Čo je pre vás dôležité?

Vývoz z EÚ a dovoz do Spojeného 
kráľovstva sú oveľa komplikovanejšie a 
zložitejšie. Najmä preto, že veľa vecí je 
stále nejasných.

Hranice ešte nie sú nastavené tak, aby na 
nich bolo možné rýchle colné odbavenie.

Predpoklady...

• Kolóny na hraniciach
• Nedostatok prepravných kapacít, 

pretože doprava bude pravdepodobne 
trvať dlhšie

• Rastúce náklady na dopravu
• Nákladné tranzitné režimy - vyššie

náklady na vývoz
• Zdraženie výrobkov z EÚ


