Zbierka zákonov è. 648/1992

Strana 3896

Èiastka 133

Príloha C.1.

PRÍLOHA O VÝVOZE TOVARU DO VO¼NÉHO OBEHU V CUDZINE
ÚVOD
Pre vývoz tovaru do vo¾ného obehu v cudzine
platia väèšinou dos• jednoduché colné formality.
Zatia¾ èo sa obvykle požaduje návrh na colné konanie, v urèitých prípadoch staèí, aby vývozca predložil colnici obchodný doklad obsahujúci požadované
údaje o vyvážanom tovare. Za istých podmienok
možno vývozcovi povoli•, aby predložil jediný návrh
na colné konanie alebo súhrnný súpis, pokia¾ ide
o všetok vývoz, ktorý uskutoènil za urèitú dobu.
Okrem vyberania prípadne požadovate¾ných vývozných ciel aj poplatkov sa colná kontrola vykonáva najmä preto, aby sa zabezpeèilo vykonávanie
národného právneho poriadku obsahujúceho vývozné zákazy a obmedzenia a aby sa overili údaje,
pod¾a ktorých sa urèujú vnútorné dane a poplatky,
pri ktorých môže prípadne vzniknú• nárok na vrátenie alebo oslobodenie. Okrem tohoto sú colnice
spravidla
poverené
zhromažïovaním
údajov
potrebných na zostavenie štatistík zahranièného
obchodu.
Vyvážaný tovar možno takisto podrobi• urèitým
kontrolám, ktoré nevykonávajú orgány colnej správy, ale iné príslušné orgány, ktoré sú poverené
vykonáva• najmä zverolekársku, rastlinolekársku
a inú zdravotnú kontrolu.
Ustanovenia tejto prílohy sa vz•ahujú na rôzne
formality a úkony (colné formality), ktoré sú
potrebné pri vývoze tovaru do vo¾ného obehu
v cudzine nezávisle od použitého spôsobu dopravy.
V súlade s definíciou vývozu tovaru do vo¾ného
obehu v cudzine sa táto príloha nevz•ahuje na tovar
vyvážaný za režimu drawbacku alebo v rámci
niektorého režimu zuš¾ach•ovacieho styku, alebo
pri ktorom vzniká nárok na vrátenie cla
a poplatkov. Takisto sa táto príloha nevz•ahuje na
tovar dopravovaný poštou alebo v batožinách
cestujúcich.
DEFINÍCIE
Na úèely tejto prílohy sa rozumie:
a) „vývozom tovaru do vo¾ného obehu v cudzine“:
colný režim vz•ahujúci sa na tovar vo vo¾nom
obehu, ktorý opúš•a colné územie a má sa trvale
ponecha• mimo tohto územia, s výnimkou tovaru vyvážaného za režimu drawbacku alebo
v rámci režimu zuš¾ach•ovacieho styku, alebo
pri ktorom, vzniká nárok na vrátenie dovozných
ciel a poplatkov;
b) „tovarom vo vo¾nom obehu“: tovar, s ktorým
možno z colného h¾adiska vo¾ne naklada•;
c) „colným územím“: územie, na ktorom plne platia colné predpisy štátu;

d) „vývoznými clami a poplatkami“: clá a všetky
iné dane, poplatky a rôzne dávky, ktoré sa vyberajú pri vývoze alebo v súvislosti s vývozom
tovaru, s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých
výška je obmedzená približnou cenou poskytovaných služieb;
e) „návrhom na colné konanie“: úkon urobený vo
forme predpísanej colnou správou, prièom
úèastníci colného konania oznaèujú colný
režim, ktorému sa má tovar podrobi•, a oznamujú údaje, ktoré colná správa požaduje pri
použití tohto režimu;
f)

„colnou prehliadkou tovaru“: úkon, ktorým
colnica fyzicky skúma tovar, aby zistila, èi sa
jeho druh, pôvod, stav, množstvo a cena zhodujú s údajmi uvedenými v návrhu na colné
konanie;

g) „osobou“: tak fyzická ako aj právnická osoba,
pokia¾ z kontextu nevyplýva nieèo iné.
ZÁSADY
Norma
Vývoz tovaru do vo¾ného obehu v cudzine sa
spravuje ustanoveniami tejto prílohy.
1.

Norma
Národný právny poriadok ustanovuje podmienky
a colné formality, ktoré je potrebné pri vývoze tovaru do vo¾ného obehu v cudzine splni•.
2.

Poznámky

1. Národný právny poriadok môže najmä ustanovi• zákazy alebo obmedzenia vývozu urèitých druhov tovaru.
2. Povinnosti, ktoré je potrebné pri vývoze tovaru
do vo¾ného obehu splni•, zahàòajú hlavne predloženie dokladu a zaplatenie požadovate¾ných vývozných ciel a poplatkov.
PRÍSLUŠNÉ COLNICE
Norma
Každá colná správa urèí colnice, na ktorých
možno vykona• colné konanie o prepúš•aní tovaru
do vo¾ného obehu v cudzine. Vymedzí príslušnos•
jednotlivých colníc a urèí ich pracovný èas s prihliadnutím na osobitné potreby obchodu, priemyslu a dopravy.

3.

Poznámky

1. Príslušnos• niektorých colníc možno obmedzi•
na vývoz tovaru vykonávaný urèitými druhmi
dopravy, na niektoré druhy tovaru alebo na tovar,
ktorý pochádza z urèitej oblasti (napríklad z pohra-
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nièného pásma alebo z niektorej priemyselnej
oblasti).
2. Orgány colnej správy môžu požadova•, aby sa
vývoz niektorých druhov tovaru do vo¾ného obehu
v cudzine, ktoré sú podrobené osobitným
kontrolným opatreniam (napríklad diamanty, starožitnosti, umelecké diela) alebo kontrole iných
príslušných orgánov, vykonával na colniciach na
tento úèel osobitne urèených.
Norma
Orgány colnej správy umožnia, aby mohol by•
tovar navrhnutý do vo¾ného obehu v cudzine na
vnútrozemských colniciach.

Colné správy obmedzia svoje požiadavky týkajúce
sa podávaných informácií na informácie považované za nevyhnutné na to, aby bolo možné vymera•
a vybra• prípadne požadovate¾né vývozné clá
a poplatky, prípadne vráti• vnútorné dane
a poplatky alebo od nich oslobodi•, zostavi• štatistiky a vykonáva• iné zákonné a nariaïovacie
predpisy, ktorých vykonávaním je colná správa
poverená.

4.

Poznámky

1. Ak to okolnosti odôvodòujú, môže colnica
povoli• zriadenie colnej odboèky v miestnostiach
niektorého podniku.
2. Ak má by• tovar podrobený colnej prehliadke,
vykonáva sa spravidla na vnútrozemskej colnici, na
ktorej bol tovar navrhnutý do vo¾ného obehu
v cudzine.
3. Orgány colnej správy môžu urèi•, že tovar
navrhnutý do vo¾ného obehu v cudzine na vnútrozemskej colnici, bude dopravený na pohraniènú
colnicu v poukazovacom konaní.
Norma
Na proti¾ahlých colniciach nachádzajúcich sa na
spoloènej hranici zjednotia colné správy dotyèných
štátov, pokia¾ možno, pracovný èas, ako aj
príslušnos• týchto colníc.

5.

PRECLENIE TOVARU MIMO PRACOVNÉHO ÈASU
COLNICE

Norma
Na žiados• zástupcu úèastníka colného konania
a zo závažných dôvodov môžu colné správy povoli•,
pokia¾ to správa organizácie umožòuje, aby tovar
vyvážaný do vo¾ného obehu v cudzine bol preclený
mimo pracovného èasu colnice, prièom všetky výdavky z toho vyplývajúce možno úètova• na •archu
zástupcu úèastníka colného konania.

Poznámka

Colné správy spravidla požadujú:
a) informácie o osobách
- meno a adresa zástupcu úèastníka colného
konania;
- meno a adresa vývozcu;
- meno a adresa príjemcu.
b) informácie o doprave
- spôsob dopravy
- zistenie totožnosti dopravného prostriedku.
c) informácie o tovare
- krajina urèenia;
- oznaèenie nákladových kusov (znaèky a èísla,
poèet, druh);
- oznaèenie tovaru;
- hrubá hmotnos•;
- èistá hmotnos•;
- èistá hmotnos• alebo množstvo;
- hodnota.
d) informácie pre vymeranie prípadne požadovaných
vývozných ciel a poplatkov

- položka colného sadzobníka;
- sadzba vývozných ciel a poplatkov;
- suma vývozných ciel a poplatkov.

6.

ZÁSTUPCA ÚÈASTNÍKA COLNÉHO KONANIA
Norma
Národný právny poriadok ustanoví podmienky,
za ktorých je osoba oprávnená kona• ako zástupca
úèastníka colného konania, ako aj rozsah jej
zodpovednosti a jej práv.

7.

DOKUMENTÁCIA PREDKLADANÁ PRI VÝVOZE
TOVARU DO VO¼NÉHO OBEHU V CUDZINE
(a) Tlaèivo a obsah návrhu na colné konanie
Norma
Tlaèivá návrhu na colné konanie používané pri
navrhovaní tovaru do vo¾ného obehu v cudzine sa
zhodujú s úradným vzorom urèeným colnou správou.
8.
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e) iné informácie
- štatistické èíslo jednotlivého druhu tovaru;
- odkaz na predložené doklady (napríklad
vývozné povolenie, zdravotné osvedèenie a i.).
f)

miesto, dátum a podpis zástupcu úèastníka colného konania

Odporúèaná prax
Colné správy, ktoré sa chystajú revidova• doterajšie alebo vypracova• nové tlaèivá návrhu na
colné konanie používané pri navrhovaní tovaru do
vo¾ného obehu v cudzine, by mali, pokia¾ možno,
použi• Jednotný doklad uvedený v dodatku I tejto
prílohy v súlade s poznámkami uvedenými v dodatku II.
9.

(b) Prijímanie obchodného dokladu namiesto úradného tlaèiva

10.
Odporúèaná prax
Colné správy by mali namiesto návrhu na colné
konanie umožni• v najväèšej možnej miere použí-
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vanie obchodného dokladu (napríklad faktúry)
obsahujúceho požadované údaje o vyvážanom tovare.

Poznámky

1. Colné správy sa väèšinou uspokoja s predložením obchodného dokladu, ak vyvážaný tovar
nepodlieha vývozným clám a poplatkom a ak nie je
clo vrátené alebo ak nie je tovar oslobodený od
vnútorných daní a poplatkov a ak sa návrh na
colné konanie nepoužíva na vyhotovovanie štatistík.
2. Odporúèanie týkajúce sa vzorového tlaèiva
faktúry prispôsobeného potrebám medzinárodného obchodu bolo prijaté v Európskej hospodárskej
komisii (EHK/OSN). Toto vzorové tlaèivo je uvedené
v dodatku III.
3. Colné správy môžu prijíma• obchodné doklady
vyhotovené pomocou automatického spracovania
dát.
11.
Odporúèaná prax
Colné správy by mali zabezpeèi• po dohode
s ostatnými príslušnými orgánmi pre zabezpeèovanie zahranièného obchodu, aby všetky doklady
predkladané pri vývoze tovaru do vo¾ného obehu
v cudzine mohli by• poòaté do normalizovaného
radu zahraniènoobchodných dokladov.
Poznámka

Použitím normalizovaného radu zahranièných
obchodných dokladov upravených pod¾a Jednotného dokladu Európskej hospodárskej komisie (alebo
im zodpovedajúcich) možno spoloèné údaje
obsiahnuté v týchto dokladoch rozmnožova• metódou jednej matrice na predtlaèené alebo nepredtlaèené tlaèivá.
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Poznámka

Colné správy môžu prípadne požadova• predloženie vývozného povolenia, rastlinolekárskeho
potvrdenia alebo iného zdravotného potvrdenia.
(e) Opakované predkladanie návrhov na colné konanie
alebo obchodných dokladov

14.
Norma
Colné správy umožòujú, aby za nimi urèených
podmienok mohol by• v prípade èastého vývozu
tovaru vykonávaného tou istou osobou predložený
jediný návrh na colné konanie alebo súhrnný súpis
obsahujúci požadované údaje o vývoze, ktorý táto
osoba vykonáva poèas urèitej doby.
Poznámky

1. Orgány colnej správy môžu túto výhodu
poskytnú• s podmienkou, že vývozca vedie riadne
obchodné úètovníctvo a že možno robi• potrebné
kontrolné opatrenia.
2. Orgány colnej správy môžu od zástupcu
úèastníka colného konania požadova•, aby pri
každom vývoze predložil odpis dopravného alebo
iného dokladu.
3. Orgány colnej správy môžu prijíma• súhrnné
súpisy vyhotovené pomocou automatického spracovania dát.
COLNÁ PREHLIADKA TOVARU
(a) Rozsah colnej prehliadky
15.
Norma
Orgány
colnej
správy
obmedzujú
colnú
prehliadku tovaru na prípady, keï ju považujú za
nevyhnutnú, aby bolo zabezpeèené zachovávanie
zákonných a nariaïovacích predpisov, ktorých vykonávaním je colná správa poverená.
Poznámka

(c) Poèet predkladaných vyhotovení
12.
Odporúèaná prax
Colné správy by mali, pokia¾ možno, obmedzi•
poèet vyhotovení návrhov na colné konanie alebo
obchodného dokladu, ktoré je zástupca úèastníka
colného konania povinný predklada•.

(d) Doklady predkladané s návrhom na colné konanie
alebo s obchodným dokladom

13.
Norma
K návrhu na colné konanie alebo k obchodnému
dokladu predkladanému zástupcom úèastníka
colného konania požadujú colné správy iba doklady, ktoré považujú za nevyhnuté na vykonávanú
kontrolu a na zistenie, že všetky predpisy o vykonávaní platných zákazov alebo iných ustanovení
boli dodržané.

Ak orgány colnej správy vykonávajú colnú
prehliadku tovaru, obmedzuje sa táto spravidla na
zistenie poètu nákladových kusov a na zistenie
druhu a množstva vyvážaného tovaru.
(b) Colná prehliadka tovaru mimo colnice
16.
Norma
Ak orgány colnej správy vykonávajú colnú
prehliadku tovaru, povo¾ujú, aby na žiados•
zástupcu úèastníka colného konania a zo závažných dôvodov sa táto prehliadka vykonala mimo
colnice, prièom výdavky z toho vyplývajúce možno
vyúètova• na •archu zástupcu úèastníka colného
konania.
Poznámka

Prehliadky možno vykonáva• v miestnostiach
úèastníka colného konania v èase nakládky
kontejnera alebo dopravného prostriedku.
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(c) Odobratie vzoriek na colnici
17.
Norma
Ak je potrebné odobra• vzorky za úèelom zabezpeèenia vykonávania národného právneho poriadku,
obmedzí sa množstvo odobratého tovaru na
najmenšiu mieru.
VYMERANIE A ÚHRADA VYMÁHATE¼NÝCH
VÝVOZNÝCH CIEL A POPLATKOV
18.
Norma
Národný právny poriadok ustanovuje pravidlá,
na základe ktorých sa vykonávajú formality
a poskytujú ú¾avy pri vymeraní a úhrade vymáhate¾ných vývozných ciel a poplatkov pri vývoze tovaru do vo¾ného obehu v cudzine.
VÝVOZ TOVARU
(a) Vývozné povolenie
19.
Norma
Tovar sa prepustí na vývoz, len èo colné a iné
príslušné orgány vykonajú potrebnú kontrolu, pokia¾:
- sa nezistilo porušenie predpisov,
- boli predložené vývozné povolenia alebo iné
potrebné doklady a
- boli uhradené vymáhate¾né vývozné clá
a poplatky alebo boli urobené potrebné opatrenia
na zabezpeèenie ich úhrady.
Poznámky

1. Tovar, ktorý nie je ihneï vyvezený, len èo sa
na to dalo povolenie, možno uloži• pod colnú
kontrolu až do doby jeho skutoèného vývozu.
2. Štáty môžu ustanovi• colné cesty, t. j. cesty,
železnice, vodné a iné dopravné cesty (ropovody
atï.), ktoré je potrebné pri vývoze tovaru použi•.
20.
Odporúèaná prax
Vývoz tovaru by sa nemal oneskorova• preto, že
návrh na colné konanie je neúplný alebo že sa
v dokladoch vyskytujú menšie nesprávnosti, pokia¾ to nie je na ujmu záujmov štátnej pokladnice
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alebo vykonania nevyhnutných kontrol alebo
platných zákazov alebo obmedzení vo vývoze.
(b) Dôkaz o dôjdení tovaru na miesto urèenia
21.
Norma
Orgány colnej správy nepožadujú sústavné podávanie dôkazov o dôjdení tovaru do miesta urèenia
v zahranièí.
Poznámky

1. Tento dôkaz sa spravidla požaduje iba pri
tovare, o ktorého vývoze nie je iný dôkaz a pri
ktorom možno vráti• vysoké vnútorné dane a
poplatky alebo ho možno od nich oslobodi• a ak sa
možno obáva• zneužitia, alebo ak ide o tovar, ktorý
podlieha osobitnej kontrole (napríklad zbrane
a strelivo).
2. Požadovaný dôkaz môže by• obsiahnutý vo
vyhlásení urobenom príjemcom a overenom
orgánmi colnej správy štátu urèenia.
(c) Vrátenie vnútorných daní a poplatkov alebo oslobodenie od nich

22.
Norma
Národný právny poriadok ustanovuje pravidlá,
ktorými sa riadia formality, od ktorých splnenia
závisí priznanie prípadného vrátenia vnútorných
daní a poplatkov alebo oslobodenie od nich.
23.
Odporúèaná prax
Pri tovare, pri ktorom možno vzh¾adom na jeho
vývoz do vo¾ného obehu v cudzine vráti• vnútorné
dane a poplatky alebo ho možno od nich oslobodi•,
by sa táto ú¾ava mala poskytnú• èo najskôr po jeho
vývoze.
INFORMÁCIE O VO¼NOM OBEHU TOVARU
V CUDZINE
24.
Norma
Colná správa zabezpeèí, aby si každý záujemca
mohol ¾ahko obstara• všetky potrebné informácie
o vývoze tovaru do vo¾ného obehu v cudzine.

