
Sadzby správnych poplatkov pre X. ČASŤ – COLNÍCTVO pod ľa zákona o správnych 
poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení (stav k 4.11.2011) 

 
Položka 155 

a) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez 
slovenské štátne hranice   

1, 50 € 

b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru  3 € 

Položka 156 
a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1 alebo EUR-MED alebo vydanie ich 

duplikátu   
3 €  

b) Vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými  
Orgánmi 3 €  

c) Dodatočné vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru 
colnými orgánmi  

9, 50 €  

d) Vydanie informačného listu INF 4 colnými  
orgánmi  3 €  

Položka 158 
a) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby za každé colné 

vyhlásenie  16, 50 €  

b) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby, žiadosť o pozhovenie s  
dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť o povolenie splátok dovoznej platby alebo 
vývoznej platby  

16, 50 €  

c) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania úhrady dovoznej platby alebo vývoznej 
platby  

16, 50 € 

Oslobodenie  
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o 
vrátenie dovoznej platby pri colnom režime aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia.  

Položka 159 
a) Žiadosť o povolenie vývozcovi osvedčovať preferenčný pôvod výrobkov vyhlásením na faktúre  16, 50 €  
b) Žiadosť o povolenie používať účtovné delenie na spravovanie zásob na účely osvedčovania  

preferenčného pôvodu  16, 50 €  

c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a žiadosť o prevádzkovanie colného 
skladu  

16, 50 €  

d) Predĺženie platnosti alebo zmena povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom, 
povolenia na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného postupu pri podávaní 
colného vyhlásenia  

6, 50 €   

e) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia  16, 50 €  
f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky v spoločnom tranzitnom 

režime  
16, 50 €  

g) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu oslobodenia od povinnosti zabezpečenia v 
spoločnom tranzitnom režime  

16, 50 €   

h) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v 
rámci colného územia (schválený odosielateľ)  

16, 50 €   

i) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného územia (schválený 
príjemca)  

16, 50 €    

j) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia zjednodušeného postupu na colnom úrade 
odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia (schválený odosielateľ)  

6, 50 €  

k) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia zjednodušeného postupu na colnom úrade 
určenia v rámci colného územia (schválený príjemca)  

6, 50 €   

Oslobodenie  
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak sa žiadosť o 
povolenie colného režimu s ekonomickým účinkom podáva zjednodušeným postupom.  
2. Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o 
povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia pri neúplnom colnom vyhlásení.  
 


