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PRÍLOHA A.2.

PRÍLOHA O DOÈASNÝCH SKLADOCH TOVARU
ÚVOD

ZÁSADY

Je dôležité, aby tovar po jeho príchode mohol by•
z dopravného prostriedku èo najskôr vyložený.
Preto urobili colné správy opatrenia, ktoré
umožòujú aby sa tovar mohol zloži• s minimálnymi
formalitami èo najskôr po jeho príchode za
predpokladu, že sú zabezpeèené záujmy štátnej
pokladnice.
Z rôznych dôvodov môže uplynú• urèitá doba
medzi príchodom tovaru a podaním zodpovedajúceho návrhu na colné konanie. V takom prípade požadujú orgány colnej správy, aby tovar zostal
pod colnou kontrolou, a preto sa tento tovar spravidla ponecháva v miestach na to urèených, aby
tam bol uskladnený až do podania návrhu na colné
konanie. Tieto miesta sa nazývajú doèasnými
skladmi a môžu to by• miestnosti alebo iba uzavreté alebo neuzavreté priestory.
Ustanovenia tejto prílohy sa nevz•ahujú na
uskladnenie tovaru v colných skladoch alebo v slobodných pásmach.

Norma
Doèasné uskladnenie tovaru sa spravuje ustanoveniami tejto prílohy.

DEFINÍCIE
Na úèely tejto prílohy sa rozumejú:
(a) „doèasným skladom tovaru“ doèasné uskladnenie
tovaru
pod
colnou
kontrolou
v miestnostiach a uzavretých alebo neuzavretých priestoroch urèených colnou správou
(ïalej nazývané doèasnými skladmi) až do podania návrhu na colné konanie;
(b) „dovoznými clami a poplatkami“ clá a všetky
iné dane, poplatky a rôzne dávky, ktoré sa
vyberajú pri dovoze tovaru alebo v súvislosti
s ním, ale s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená približnou cenou
poskytnutých služieb;
(c) „návrhom na colné konanie„ úkol urobený vo
forme predpisanej colnou správou, ktorým
úèastníci colného konania oznaèujú colný
režim, ktorému sa má tovar podrobi•, a oznamujú údaje, ktoré colná správa požaduje pri
použití tohto režimu;
(d) „colnou kontrolou“ súhrn opatrení, ktorými sa
zabezpeèuje dodržiavanie zákonov a nariadení,
ktorých vykonávaním je colná správa poverená,
(e) „colnou zábezpekou“ to, èo zabezpeèuje splnenie záväzku voèi colnej správe. Colná zábezpeka
sa nazýva „globálnou“, ak zabezpeèuje splnenie
záväzkov vyplývajúcich z nieko¾kých operácií;
(f) „osobou“ tak fyzická, ako aj právnická osoba,
pokia¾ z kontextu nevyplýva nieèo iné.

1.

Norma
Národný správny poriadok ustanoví podmienky,
ktoré treba splni•, a formality, ktoré treba dodrža•,
pokia¾ ide o tovar uložený v doèasnom sklade.

2.

ROZSAH PLATNOSTI
Norma
Colná správa povo¾uje zriadenie doèasných skladov tovaru, pokia¾ to uzná za potrebné, aby sa
vyhovelo potrebám obchodu a priemyslu.
3.

Poznámky

1. Pod¾a ustanovení národného právneho poriadku môžu doèasné sklady spravova• colná správa, iné orgány alebo fyzické alebo právnické osoby.
2. Doèasné sklady môžu by• otvorené všetkým
dovozcom a iným osobám oprávneným naklada•
s dovážaným tovarom alebo možno ich použitie
vyhradi• urèitým osobám.
Norma
Doèasné uskladnenie sa povo¾uje pri tovare
každého druhu neh¾adiac na jeho množstvo, krajinu pôvodu alebo krajinu odoslania. Tovar, ktorý je
však nebezpeèný alebo od ktorého by sa mohol
zkazi• iný tovar alebo na ktorý je potrebné osobitné
zariadenie, sa prijíma iba do doèasných skladov
osobitne preò vybavených.

4.

Norma
Pri prijatí tovaru do doèasného skladu sa požaduje iba opisný doklad, ktorý sa používa pri
predkladaní tovaru orgánom colnej správy.

5.

SPRÁVA DOÈASNÉHO SKLADU
Norma
Požiadavky týkajúce sa stavby, vybavenia a správy doèasných skladov, predpisy o skladovaní tovaru, o inventarizácii a úètovníctve, ako aj
podmienky vykonávania colnej kontroly, urèí colná
správa.
6.

Poznámky

–

1. Za úèelom kontroly môžu colnice:
vies• úètovníctvo tovaru uloženého v doèasnom
sklade, a to pri použití osobitných registrov
alebo príslušných dokladov, alebo požadova•,
aby sa také úètovníctvo viedlo;
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–

stále alebo pravidelne dohliada• na doèasný
sklad;
– požadova•, aby sa doèasný sklad uzamykal
dvoma rôznymi k¾úèmi (k¾úèom úèastníka
colného konania a k¾úèom colnice);
– pravidelne robi• súpis tovaru umiestneného
v doèasnom sklade.
2. Tovar sa spravidla uskladòuje v zamykate¾ných miestnostiach. Objemný alebo •ažký tovar
a tovar podliehajúci nízkemu clu a teda predstavujúci malé riziko pre štátnu pokladnicu sa však
èasto skladuje v neuzavretých priestoroch, ktoré
zostávajú pod colným doh¾adom.
Norma
Národný právny poriadok urèuje osobu alebo
osoby zodpovedné za zaplatenie prípadných dovozných ciel a poplatkov z tovaru uloženého v doèasnom sklade a pri ktorom sa nevykonalo colné
konanie k spokojnosti orgánov colnej správy.
7.

Norma
Ak orgán alebo osoba spravujúca doèasný sklad
je povinná zloži• colnú zábezpeku, prijmú orgány
colnej správy globálnu zábezpeku.

8.

Odporúèaná prax
Orgány colnej správy by nemali požadova• zloženie colnej zábezpeky, ak je doèasný sklad pod
náležitým doh¾adom, najmä ak je pod colnou uzáverou.
9.

10.
Odporúèaná prax
Orgány colnej správy by nemali požadova• zloženie colnej zábezpeky, ak je doèasný sklad pod
náležitým doh¾adom, najmä ak je pod colnou uzáverou.
POVOLENÉ ÚKONY
11.
Norma
Každá osoba oprávnená naklada• s tovarom uloženým v doèasnom sklade smie za úèelom spísania
návrhu na colné konanie:
(a) tovar prezera•;
(b) tovar váži•;
(c) odobera• vzorky oproti zaplateniu prípadných
dovozných ciel a poplatkov.
12.
Norma
Povolené sú úkony obvykle potrebné na to, aby
tovar uložený v doèasnom sklade bol zachovaný
v neporušenom stave.
Poznámka

Úkony obvykle potrebné na to, aby bol tovar
zachovaný v neporušenom stave, sú najmä èistenie, prášenie, oprašovanie, triedenie, oprava alebo
výmena chybných obalov.
13.
Odporúèaná prax
Malo by sa povoli•, aby tovar uložený v doèasnom
sklade bol za podmienok urèených orgánmi colnej
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správy predmetom úkonov, ktorými sa u¾ahèuje
jeho vyskladnenie a ïalšia doprava.
Poznámka

Sú to najmä tieto úkony: triedenie, delenie, váženie, oznaèovanie a opatrovanie nálepkami. Môžu
tiež spoèíva• v zluèovaní rôznych zásielok tovaru za
úèelom ich ïalšej dopravy na jediný dopravný alebo
colný doklad (vozòová zásielka).
DOBA USKLADNENIA TOVARU
14.
Norma
Ak národný právny poriadok ustanovuje lehotu,
po ktorú možno tovar uskladni•, je potrebné, aby
táto lehota staèila na vykonanie formalít
potrebných na to, aby tovar mohol by• podrobený
niektorému colnému režimu.
Poznámka

Urèená lehota môže by• rôzna pod¾a použitého
druhu dopravy a pri tovare dovezenom po mori
môže by• podstatne dlhšia.
15.
Odporúèaná prax
Na žiados• úèastníka colného konania a z dôvodov, ktoré orgány colnej správy uznávajú za platné,
môžu tieto orgány pôvodne ustanovenú lehotu
predåži•.
HAVAROVANÝ, POŠKODENÝ, STRATENÝ,
ZNIÈENÝ ALEBO OPUSTENÝ TOVAR
16.
Norma
Je potrebné, aby sa havarovaný alebo poškodený
tovar následkom nehody alebo vyššej moci mohol
precli• skôr, než vystúpil z doèasného skladu, ako
keby sa doviezol v stave, v akom sa nachádza.
17.
Norma
Tovar uložený v doèasnom sklade, ktorý je znièený alebo nenávratne stratený následkom nehody
alebo vyššej moci, nepodlieha dovozným clám a
poplatkom, ak jeho znièenie alebo strata je orgánom colnej správy náležite preukázaná.
Prípadný odpad a zvyšky znièeného tovaru
podliehajú v prípade ich prepustenia do vo¾ného
obehu v tuzemsku dovozným clám a poplatkom,
ktoré by sa z toho odpadu a zvyškov vymerali, keby
sa v tomto stave doviezli.
18.
Norma
Je potrebné, aby tovar uložený v doèasnom sklade mohol by• na žiados• osoby oprávnenej s ním
naklada• a pod¾a rozhodnutia orgánov colnej správy úplne alebo sèasti opustený v prospech štátnej
pokladnice alebo pod colnou kontrolou znièený
alebo znehodnotený na obchodné úèely. Týmto
opustením alebo znièením nesmú vzniknú• štátnej
pokladnici žiadne výdavky.
Prípadný odpad a zvyšky znièeného tovaru
podliehajú v prípade ich prepustenia do vo¾ného
obehu v tuzemsku dovozným clám a poplatkom,
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ktoré by boli z tohto odpadu a zvyškov vymerané,
keby boli v tomto stave dovezené.
VÝSTUP TOVARU Z DOÈASNÉHO SKLADU
19.
Norma
Každá osoba oprávnená naklada• s tovarom ho
môže odobra• z doèasného skladu s výhradou, že
sa vyhovelo podmienkam a formalitám platným v
danom prípade.
Poznámka

Orgány colnej správy môžu požadova•, aby
úèastník colného konania preukázal svoje právo
naklada• s tovarom.
TOVAR NEODOBRATÝ Z DOÈASNÉHO SKLADU
20.
Norma
Národný právny poriadok ustanovuje postup
v prípadoch, keï tovar nie je z doèasného skladu
odobratý v urèenej lehote.
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21.
Odporúèaná prax
Ak colnica predá neodobratý tovar z doèasného
skladu, mal by sa vý•ažok z jeho predaja po odpoèítaní dovozných ciel a poplatkov, ako aj iných
dávok a výdavkov súvisiacich s predajom, vyplati•
oprávnenej osobe alebo osobám alebo ponecha• jej
alebo im k dispozícii po urèitú dobu.
INFORMÁCIE
O DOÈASNOM USKLADNENÍ TOVARU
22.
Norma
Colná správa zabezpeèí, aby si každý záujemca
mohol ¾ahko opatri• všetky potrebné informácie
o doèasnom uskladòovaní tovaru.

