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Brexit
Zhrnutie - Čo by ste mali vedieť

EORI-číslo

HS / Taric kódy

Údaje pre export a import

Dôležité dokumenty

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

K jednotlivým témam prejdete priamo z 
obsahu v pravo.

BREXIT V SKRATKE

Aktuálná situácia

TSP-číslo

Trojfázová stratégia
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Nemáte ešte EORI-číslo?

Podrobné informácie vrátane žiadosti o 

pridelenie EORI čísla nájdete zde.

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 / Taric 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 zde.

Späť na prehľad

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.

Späť na prehľad
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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

Späť na prehľad
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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)

Späť na prehľad
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Brexit
Kontrolované komodity I.

Kontrolované komodity vyžadujú colné
odbavenie FRONTIER. Vo väčšine
prípadov je vyžadované zdravotné / 
veterinárne osvedčenie. Tieto produkty 
možno navyše prepravovať cez
autorizovaný port BCP (hraničný
kontrolný bod).

INFORMÁCIE • Čerstvé červené mäso a mäsové výrobky

• Hydinové mäso a výrobky z hydinového mäsa

• Králičie mäso, zverina (divoká / farmársky chov) a 

výrobky z nej

• Rybie výrobky, čerstvé a mrazené ryby a suché alebo

solené produkty určené na rybolov

• Celé vajcia, výrobky z vajec

• Sadlo, tavené tuky

• Zvieracie črevá

• Mlieko, mliečne výrobky

• Spracované živočíšne bielkoviny

• Med

• Spermie

• Embryá / vajíčka

• Hnoj 

• Želatína

Späť na prehľad
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Brexit
Kontrolované komodity II.

• Žabie stehienka a slimáky

• Kosti a kostné produkty

• Useň, koža

• Štetiny, vlna, vlasy a perie

• Rohy, výrobky z rohov, kopytá a výrobky z kopýt

• Včelárske produkty

• Lovecké trofeje

• Spracované krmivo pre domáce zvieratá

• Nespracované suroviny na výrobu krmiva pre zvieratá v 

záujmovom chove

• Nespracovaný materiál, krv, krvné produkty, žľazy a 

orgány pre farmaceutické použitie

• Krvné produkty pre technické použitie

• Patogény

• Seno a slama

Kontrolované komodity vyžadujú colné
odbavenie FRONTIER. Vo väčšine
prípadov je vyžadované zdravotné / 
veterinárne osvedčenie. Tieto produkty 
možno navyše prepravovať cez
autorizovaný port BCP (hraničný
kontrolný bod).

INFORMÁCIE

Späť na prehľad
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Brexit
Aktuálna situácia

31. JANUÁRA 2020 – ODCHOD VEĽKEJ BRITÁNIE Z EU

Prechodné obdobie do 31. Decembra 2020

Nedôjde k žiadnym zmenám v obchodovaní s tovarom a službami.

1. Januára 2021: Koniec prechodného obdobia

Vláda Veľkej Británie naznačila, že nové pravidlá budú postupne 

zavádzané do "trojfázovej stratégie". Jedná sa o plán na prvých šesť 

mesiacov roku 2021.

Späť na prehľad



10

Brexit
Trojfázová stratégia

Všetok vývoz z Veľkej Británie 

bude podliehať colným

formalitám pri odchode z Veľkej

Británie a tiež pri vstupe do EÚ. 

Spoločnosti, ktoré dovážajú

štandardný tovar (od oblečenia

po elektroniku) budú mať až 6 

mesiacov na vyplnenie colných

vyhlásení a zaplatenie dovozného 

cla. 

Od spoločností, ktoré dovážajú

produkty živočíšneho pôvodu

(POAO) z EÚ (napr. mäso, krmivo 

pre zvieratá, med, mlieko alebo

výrobky z vajec) a / alebo všetky

regulované rastliny a rastlinné

produkty bude vyžadované 

predbežné oznámenie a príslušná

zdravotná dokumentácia. 

Spoločnosti dovážajúce všetok

tovar z EÚ budú musieť v čase 

dovozu podať všetky platné colné

vyhlásenia a zaplatiť dovozné clo. 

Budú zavedené úplné vyhlásenia

o bezpečnosti a zabezpečení. 

U niektorých komodít dôjde

k zvýšeniu fyzických kontrol 

a odoberaniu vzoriek, vrátane

kontrol u zvierat, rastlín

a rastlinných výrobkov. 

Do platnosti vstúpi GB Border

Control Posts. 

1. január 2021

1. fáza

1. apríl 2021

1. júl 2021

2. fáza 3. fáza


