Nákupy cez Internet – colné konanie poštových zásielok na
PCÚ Bratislava Pošta, Tomašikova 54, 831 01 Bratislava

Pri nakupovaní tovaru prostredníctvom Internetu si zákazníci často
neuvedomujú, čo ich očakáva pri dovoze lacného tovaru z tretích krajín
(všetky ostatné krajiny mimo Európskej únie) v poštových zásielkach.
Venujte preto pozornosť nasledovným informáciám, ktoré Vám uľahčia
colné konanie tovaru objednávaného prostredníctvom Internetu.
Nakupovanie cez Internet
Zásielky s tovarom, ktorý bol objednaný u spoločností, ktoré sa
zaoberajú predajom tovarov prostredníctvom elektronickej komunikácie
so zákazníkom môžu byť do tuzemska zasielané poštou alebo
kuriérnymi spoločnosťami.
Pobočka Colného úradu Bratislava Pošta (ďalej len „colnica“) je určená
k uskutočneniu colného konania poštových zásielok prichádzajúcich pre
adresátov v SR (z krajov Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky,
Žilinský a Banskobystrický)z krajín mimo územia Európskej únie (ďalej
len „tretie krajiny“). Poštové zásielky zasielané do SR z krajín Európskej
únie nie sú predmetom colného konania a colná správa o týchto
zásielkach nerozhoduje a nemá ani žiadne informácie.
Po dopravení zásielok do SR, pracovníci Slovenskej pošty, a.s. na
Medzinárodnom výmennom stredisku, Bratislava 090, Tomášikova 54,
(ďalej len „pošta“) vytriedia zásielky na zásielky z tretích krajín
a zásielky, ktoré sú doručované v rámci územia Spoločenstva. Zásielky
z tretích krajín predkladajú pracovníci pošty na colné konanie, v rámci
ktorého je prevedená röntgenová, prípadne fyzická kontrola zásielok.
Fyzická kontrola prebieha tak, že colník určí pracovníkovi pošty, ktorú
zásielku chce skontrolovať. Pracovník pošty za prítomnosti colníka môže
zistiť obsah poštovej zásielky, alebo iné údaje, príp. vybrať sprievodné
doklady, ktoré sú nevyhnutné k colnému konaniu a prepusteniu tovaru
do režimu voľný obeh. Pracovník colného úradu vykoná dohľad nad
tovarom, ktorý podlieha colnému konaniu. Po vykonaní colnej kontroly
pracovník pošty zásielku zabalí a opatrí obal zásielky lepiacou páskou
s logom vyclievacej pošty. Na základe prevedenej colnej kontroly
a vyhlásenia sprevádzajúceho zásielku (CN 22 alebo CN 23) sú zásielky
spĺňajúce v momente predloženia colnici
poštou, podmienky pre
oslobodenie od cla *(Nariadenie Rady (ES) č.1186/2009 o systéme
Spoločenstva pre oslobodenie od cla) a podmienky na oslobodenie od

DPH (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty § 48)
prepustené bez colných poplatkov.
Zásielky, ktoré nie je možné prepustiť bez colných poplatkov, sú
umiestnené do dočasného skladu pošty a zároveň je adresátovi poštou
zaslané „Poštové oznámenie“ o príchode zásielky zo zahraničia, kde sú
uvedené požiadavky colnice na doloženie potrebných informácií
a dokladov, aby mohlo byť colné konanie ukončené.
Zásielky s tovarom neobchodného charakteru sú umiestnené
v dočasnom sklade pošty najčastejšie z týchto dôvodov :
- v zásielke sa nenachádzal doklad o hodnote tovaru a vyhlásenie CN 22
alebo CN 23 je neúplné
- hodnota zásielky je zrejme vyššia než hodnota uvedená na vyhlásení
CN 22 alebo CN 23 (podhodnotenie tovaru)
- nie je zrejmé či tovar v zásielke je obchodnej alebo neobchodnej
povahy
- zásielka obsahuje tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam
Požadované informácie musia byť doručené späť na kontaktné adresy
uvedené v „Poštovom oznámení“..
Colné konanie bude uskutočnené až po doložení všetkých potrebných
dokladov.

Dovážané zásielky môžu byť v súlade s nariadením Rady (ES)
č.1186/2009 o systéme Spoločenstva pre oslobodenie od cla (ďalej len
NR 1186/2009“), oslobodené od cla ako „zásielky s tovarom nepatrnej
hodnoty“ alebo ako „zásielky tovaru medzi súkromnými osobami“.
Zásielky s tovarom nepatrnej hodnoty
(Články 23-24 NR 1186/2009 ) sú zásielky odosielané priamo z tretej
krajiny príjemcovi, ktorý sa nachádza v Spoločenstve a vlastná hodnota
neprevyšuje čiastku 150 € na zásielku. Tieto zásielky sú oslobodené
od dovozného cla, avšak toto oslobodenie sa nevzťahuje na:
- alkoholické výrobky
- parfémy a toaletné vody
- tabak a tabakové výrobky
Vlastná hodnota tovaru sa rozumie colná hodnota tovaru, bez nákladov
na dopravu a poistenie
Oslobodenie tovaru v poštovej zásielke od dovozného cla neznamená
automatické oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH).

Oslobodenie od DPH sa riadi zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Oslobodenie od dane
pri dovoze je upravené v § 48 ods. 2) písm. b) zákona č.222/2004 Z. z..
Od dane je pri zásielkach nepatrnej hodnoty oslobodený dovoz tovaru,
ktorý je oslobodený od cla do hodnoty, ktorá nepresahuje 22 €.
Ak hodnota zásielky presahuje 22 € colnica vypočíta colný dlh (DPH)
vydá rozhodnutie v colnom konaní, ktoré odovzdá pošte a tá ho spolu
so zásielkou doručí príjemcovi. Vypočítaný colný dlh uhradí adresát
zásielky pri prevzatí zásielky na pošte alebo kuriérovi Slovenskej pošty
a.s.. Považujeme za potrebné upozorniť na skutočnosť, že pri doručení
zásielky môžu byť zo strany pošty vyberané aj iné poplatky, ktoré
nesúvisia s činnosťou colnice (napr. poplatky uhrádzané pošte za
poskytnutie zastupovania v colnom konaní, nedostatočné poštovné
a podobne)
Zásielky s tovarom medzi súkromnými osobami
(Články 25-27 NR 1186/2009 ) sú zásielky odosielané súkromnou
osobou z tretej krajiny inej súkromnej osobe, ktorá sa nachádza
v Spoločenstve a musí sa jednať o dovoz tovaru neobchodného
charakteru. Oslobodený je však len tovar do hodnoty 45 € na jednu
zásielku. V rámci tohto limitu je možné priznať oslobodenie od
dovozného cla aj na:
- tabakové výrobky = 50 ks cigariet alebo 25 ks cigariek (cigary
s maximálnou hmotnosťou 3 gramy na kus) alebo 10 ks cigár
alebo 50 gramov tabaku na fajčenie, alebo úmerná kombinácia
týchto výrobkov.
- alkoholické nápoje = destiláty a liehoviny s objemovým
alkoholickým titrom vyšším než 22 % vol; nedenaturovaný
etylalkohol s s objemovým alkoholickým titrom 80 % vol
a vyšším : 1 liter alebo
- destiláty, liehoviny, aperitívy na vínovej alebo alkoholovej báze,
tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým
titrom nepresahujúcim 22% vol; šumivé vína, likéry : 1 liter alebo
úmerná kombinácia týchto výrobkov a
- nešumivé vína : 2 litre;
- parfémy – 50 gr alebo
- toaletnej vody – 0,25 litra.
Oslobodenie od DPH sa riadi zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Oslobodenie od dane
pri dovoze je upravené v § 48 ods. 2) písm. a) zákona č.222/2004 Z. z..
Od dane je pri malých zásielkach tovaru neobchodného charakteru

oslobodený dovoz tovaru, ktorý je oslobodený od cla do hodnoty, ktorá
nepresahuje 45 € s obmedzením na dovoz kávy a čaju kde sa
oslobodenie od DPH vzťahuje na :
- 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie
- 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie
Ostatné zásielky, u ktorých bude vymerané clo a dane
Ak ide o také zásielky, ktorých hodnota presahuje vyššie uvedené limity
na oslobodenie od CLA a DPH, colnica spracuje rozhodnutie v colnom
konaní, ktorým vypočíta colný dlh. Colný dlh sa vypočítava z ceny
uvedenej na hodnovernom doklade (napr. výpis z pay pal, faktúra,
objednávka), ktorý sa vzťahuje k dovážanému tovaru. Tento doklad by
mal byť, pokiaľ je to možné, priložený k zásielke, aby bol dostupný už
v priebehu colnej kontroly. Aj keď je priložená faktúra, neznamená to, že
colnica nemôže požadovať, v súlade s čl. 68 nariadenia Rady (EHS) č.
2913/92 Colného kódexu spoločenstva, aby deklarant predložil ďalšie
doklady potvrdzujúce správnosť údajov uvedených v colnom vyhlásení.
Výpočet colného dlhu pri poštových zásielkach s obsahom tovaru
neobchodného charakteru.
CLO = x % (z hodnoty tovaru)
DPH = x % (z hodnoty tovaru + poštové poplatky + vypočítané clo)
Rozhodnutie v colnom konaní s takto vypočítaným colným dlhom je
potom odovzdané pošte, ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi.
Colný dlh uhradí príjemca pri prevzatí zásielky na pošte alebo kuriérovi
Slovenskej pošty a.s..
Tovar neobchodného charakteru pre súkromnú potrebu je tovar, ktorý
vstupuje do daného colného režimu:
- príležitostne
- jeho charakter a množstvo nasvedčuje tomu, že má slúžiť
výhradne k súkromnému alebo osobnému použitiu alebo
spotrebe príjemcov alebo osôb, ktoré tovar dovážajú a ich
rodinných príslušníkov alebo ktorý má slúžiť ako dar, tzn. tento
tovar nesmie charakterom ani množstvom svedčiť o obchodnom
zámere.
V rámci výpočtu výšky cla je možné za nižšie uvedených
podmienok použiť tzv. štandardnú sadzbu cla. Colná sadzba sa
uplatní vo výške 2,5 % (ad valorem) pre tovar v poštových
zásielkach zasielaných medzi súkromnými osobami (bezplatne -

darčeky) ak sa jedná o dovoz neobchodného charakteru. Jednotná
sadzba cla 2,5 % sa uplatní, pokiaľ skutočná hodnota tovaru
podliehajúca dovoznému clu nepresahuje 700 € na jednu zásielku.
Táto sadzba sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom je v colnom
sadzobníku v stĺpci colná sadzba uvedené „bez“ a na tovar kapitoly
24 colného sadzobníka (tabak a tabakové výrobky).
Overenie stavu zásielky, tzn. či zásielka bola odoslaná z tretej krajiny,
bola prijatá Slovenskou poštou, a.s., či bola predložená na colné
konanie, adresát zistí na stránke: http://tandt.posta.sk/ kde do tabuľky
vloží podacie číslo zásielky (každá zásielka okrem obyčajných listových
zásielok má svoje podacie číslo – je potrebné kontaktovať odosielateľa
a požadovať informáciu o podacom čísle zásielky).
Pokiaľ adresát pátra po zásielke bez toho, že by obdržal od Slovenskej
pošty, a.s. „Poštové oznámenie“, tak by si mal najskôr overiť na vyššie
uvedenej webovej stránke, čo sa so zásielkou aktuálne deje.
Colnica je schopná poskytnúť informácie iba k zásielkam, pri
ktorých je uvedené, že boli predložené na colné konanie a ku
ktorým má adresát zaslané „Poštové oznámenie“.
Vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré sa týkajú zasielacích
obchodných podmienok, sadzbách za zásielky a služby, lehotách
prepravy pre jednotlivé druhy zásielok, dopyty o príchode, pohybe,
hmotnosti, lehoty dodania a pod. získate na:
 na zákazníckom servise Slovenskej pošty, a. s. čase od 8.00 do
18.00 hod.:
 telefonicky: bezplatná infolinka 0800 122 413 (z pevnej aj mobilnej
linky, len z územia Slovenskej republiky),
 telefonicky zo zahraničia: +421 48 437 87 77,
 e-mailom: zakaznickyservis@slposta.sk

V prípade, že máte akýkoľvek dopyt týkajúci sa zásielky dopravovanej zo
zahraničia, venujte prosím pozornosť najskôr nižšie uvedenej tabuľke:
Pošta poskytuje informácie, ktoré sa týkajú:
Príchodu zásielky
Podacie číslo/ skladové číslo
Hmotnosť zásielky

Priložený/nepriložený doklad
o hodnote (faktúra)
Akékoľvek súvislosti s dopravou
zásielky
Akékoľvek
poškodenie,
strata
obsahu alebo celej zásielky

