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VYMEDZENIE POJMOV A SKRATKY
Toto vymedzenie pojmov sa použije v celej pracovnej príručke:
Pojem

Vymedzenie

Povolenie

Úkon colných orgánov týkajúci sa colných predpisov, ktorým sa rozhoduje
v konkrétnom prípade a ktorý má právne účinky na dotknutú osobu alebo osoby
(článok 5 bod 39 CKÚ). Povolenie colných orgánov sa vyžaduje na použitie colného
režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, ako sa uvádza v článku 211 ods. 1
písm. a) kódexu.

Hospodársky subjekt

Osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré
sa vzťahujú colné predpisy (článok 5 bod 5 CKÚ). V tomto kontexte sa nazýva aj
„obchodník“.

Držiteľ (povolenia)

Právnická/-é osoba/-y alebo subjekt/-y, na ktorých meno sa rozhodnutie vydáva. Môže
označovať aj zástupcu držiteľa (BPM).

Colný orgán

Colné správy členských štátov zodpovedné za uplatňovanie colných predpisov
a akékoľvek iné orgány splnomocnené podľa vnútroštátneho práva uplatňovať určité
colné predpisy (článok 5 bod 1 CKÚ).

Colný orgán vydávajúci
rozhodnutie

Colný orgán príslušný na 1. vydanie rozhodnutia a 2. spravovanie rozhodnutia.

Colný úrad dohľadu

Colný úrad uvedený v povolení a oprávnený na dohľad nad osobitným colným režimom.

Colný úrad výstupu

Colný úrad príslušný pre miesto, z ktorého tovar opustí colné územie Únie na miesto
určenia mimo colného územia Únie.

Colný úrad prepustenia do
voľného obehu

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o osobitných colných režimoch, každý colný
úrad uvedený v povolení, kde sa v prípade tovaru vstupujúceho na colné územie Únie
majú vykonávať formality na prepustenie do voľného obehu.

Colný úrad ukončenia

Každý colný úrad uvedený v povolení na osobitný colný režim splnomocnený prepustiť
tovar do nasledujúceho colného režimu alebo prijať vyhlásenie alebo oznámenie
o spätnom vývoze na účely ukončenia osobitných colných režimov.

Colný úrad vývozu

Colný úrad, na ktorom sa majú v prípade tovaru prepravovaného z colného územia
Európskej únie vykonať formality týkajúce sa vývozného colného vyhlásenia alebo na
ktorom sa má podať vyhlásenie o spätnom vývoze.

Colný úrad umiestnenia

Colný úrad uvedený v povolení na osobitný colný režim a splnomocnený na prepustenie
tovaru do osobitného colného režimu.

BPM

Model pracovných postupov

CCN, CCN2

Spoločná komunikačná sieť Komisie

CDS/CDMS

Systém správy rozhodnutí colných orgánov/systém pre rozhodnutia colných orgánov

CS/RD2

Systém referenčných údajov centrálnych služieb

EORI

Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov

EU CTP

Colný portál EÚ pre obchodníkov

INF

Štandardizovaná výmena informácií

IP, IPO

Aktívny zušľachťovací styk, operácia aktívneho zušľachťovacieho styku

IT

Informačné technológie

OP, OPO

Pasívny zušľachťovací styk, operácia pasívneho zušľachťovacieho styku

SP

Osobitné colné režimy
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Pojem

Vymedzenie
Pojem INF SP sa používa na vymedzenie systému, ku ktorému majú prístup colníci
Špecifický portál pre obchodníkov

STP
V prípade INF STP ide o používateľské rozhranie pre hospodárske subjekty a iné osoby
TATAFng

Rámec technickej architektúry pre uplatňovanie ciel, nová generácia

PO

Portál pre obchodníkov
CKÚ uvádzaný ako kódex

CKÚ a DA, VA k CKÚ

delegovaný akt a vykonávací akt k CKÚ uvádzané aj ako

UUM-DS

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446,
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447.

Jednotná správa používateľov a digitálny podpis
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1 ÚVOD
1.1 TÁTO PRÍRUČKA
Hlavným cieľom tohto dokumentu je vytvoriť pracovnú používateľskú príručku k systému INF. Zámerom je
poskytnúť dokumentáciu, ktorú budú využívať koncoví používatelia, teda colníci v prípade centrálneho systému
INF SP a obchodníci v prípade colného portálu EÚ pre obchodníkov (EU CTP), s cieľom poskytovať im
podporu pri porozumení informačným hárkom, pokiaľ ide o pracovné aspekty osobitných colných režimov.
Po získaní prístupu do systému sa jednotlivé funkcie a úkony vysvetľujú v pomocnom súbore alebo
používateľskej príručke, v ktorých možno nájsť, aký úkon sa vykonáva konkrétnym tlačidlom. K tejto konkrétnej
podrobnej používateľskej príručke možno získať prístup prostredníctvom samotného systému a cez funkciu
pomoci alebo na hlavnej stránke INF webového sídla Europa.

1.2 ČO JE INF?
INF je štandardizovaná výmena informácií na účel správy štandardizovaných informácií vytvorených pre colné
režimy aktívny a pasívny zušľachťovací styk. Štandardizovaná výmena informácií sa uskutočňuje v rámci
rôznych rol colných úradov (pozri diagram postupov). Informácie sa spravujú s cieľom vypočítať colný dlh,
sumu ciel, ktoré sa nemusia zaplatiť, overiť kritériá použiteľnosti náhradného tovaru alebo to, či bol hlavný
spracovaný výrobok zušľachtený tovarom umiestneným do colného režimu IP.
Držiteľ povolenia poskytuje záznam INF s údajovými prvkami stanovenými v prílohe 71-05 k delegovanému
aktu k CKÚ. Ostatné údajové prvky uvedené v tejto prílohe doplní dotknutý colný úrad.
Dotknuté colné úrady budú získavať relevantné informácie s cieľom vypočítať dovozné clá a oslobodenie, napr.
s cieľom overiť množstvá tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, prepustené na colné územie Únie.
Súvislosti
Pred zavedením systému INF sa informačné hárky poskytovali v papierovej forme a museli byť opečiatkované
colnými úradmi.
S cieľom zjednodušiť použitie hárkov INF sa rozhodlo o vytvorení systému IT INF, ktorého právny základ
možno nájsť v CKÚ a v DA a VA k CKÚ. Tento systém INF bol takisto vytvorený s cieľom znížiť množstvo
pracovnej záťaže v papierovej forme, poskytnúť rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, zrýchliť
logistické a vývozné/dovozné operácie a zjednodušiť colným orgánom monitorovanie a riadenie osobitných
colných režimov.
Keďže CKÚ, DA a VA k CKÚ sa na reguláciu INF neuplatňovali okamžite, stanovilo sa prechodné obdobie, ako
sa opisuje v prechodných delegovaných aktoch. Počas tohto obdobia bolo možné používať štyri druhy
formulárov INF:

-

-

INF1 pre IP IM/EX používaný na poskytovanie informácií colnému úradu ukončenia v súvislosti
s výpočtom colného dlhu, výšky záruky alebo uplatnením obchodnopolitických opatrení,
INF9 pre IP IM/EX používaný na overovanie kritérií použiteľnosti náhradného tovaru alebo toho, či bol
hlavný spracovaný výrobok zušľachtený tovarom umiestneným do colného režimu IP,
INF5 pre IP EX/IM používaný na overovanie toho, či dovezené množstvo tovaru, ktorý nie je tovarom
Únie, zodpovedá množstvu tovaru Únie zahrnutému do vyvezeného výrobku, a na výpočet sumy ciel,
ktoré sa nemusia zaplatiť,
INF2 pre OP EX/IM používaný na overovanie toho, či bol hlavný spracovaný tovar pokrytý vyvezeným
tovarom, a na výpočet colného dlhu, keď sa tovar v colnom režime OP dováža na územie colnej únie.
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Prechodné obdobie sa skončilo 1. júna 2020 a systém INF bol uvedený do prevádzky. Systém INF už nepoužíva
terminológiu špecifickú pre papierové formuláre INF. Od 1. júna 2020 sa systém INF s jednotným
elektronickým formulárom vzťahuje na všetky prípady, ktoré sa predtým spravovali pomocou rôznych hárkov
INF: INF IP (aktívny zušľachťovací styk) a INF OP (pasívny zušľachťovací styk), každý pre IM/EX (dovoz, po
ktorom nasleduje vývoz) a EX/IM (vývoz, po ktorom nasleduje dovoz).
V prílohe 71-05 (k delegovanému aktu k CKÚ) sa rozlišuje prípad „[Š]tandardizovaná výmena informácií (ďalej
len ,INF‘) medzi colnými orgánmi sa ešte nepožaduje, ale colný úrad dohľadu sprístupní príslušné údajové prvky
INF v elektronickom systéme týkajúcom sa INF“ ako oddiel A a prípad „[Š]tandardizovaná výmena informácií
(INF) medzi colnými orgánmi sa požaduje, ale údajové prvky INF ešte nie sú dostupné v elektronickom systéme
týkajúcom sa INF“ ako oddiel B.
Oddiel B sa týka žiadosti o informácie medzi colnými orgánmi (iba) s cieľom určiť sumu dovozného cla po IPO
IM/EX. V článku 181 ods. 1 sa uvádza, že INF nie je povinná v prípade colného režimu IP IM/EX, ktorý sa týka
jedného členského štátu, no ak colný orgán požiada o informácie o colnom režime IP IM/EX, ktorý sa týka
jedného členského štátu, colný úrad dohľadu musí informácie poskytnúť pomocou systému INF.
Príklad povolenia týkajúceho sa viacerých členských štátov: povolenie na IPO IM/EX platné v členskom štáte
NA, v prípade ktorého vzniká colný dlh v členskom štáte NB. Zodpovedný colný úrad NB kontaktuje colný úrad
dohľadu v štáte NA, pričom použije oddiel B týkajúci sa INF.
Aktívny zušľachťovací styk
Aktívny zušľachťovací styk znamená, že tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa dovezie s cieľom jeho zušľachtenia
na colnom území Únie v jednej spracovateľskej operácii alebo vo viacerých spracovateľských operáciách
(výroba, oprava). Tento tovar pri dovoze nepodlieha dovoznému clu, iným daniam týkajúcim sa jeho dovozu,
ako je DPH alebo spotrebné dane, ani obchodnopolitickým opatreniam, pokiaľ nezakazujú vstup tovaru na colné
územie Únie alebo výstup tovaru z colného územia Únie.
Pasívny zušľachťovací styk
Pasívny zušľachťovací styk je zušľachtenie tovaru Únie mimo colného územia Únie, pričom pri jeho návrate do
Únie v podobe zušľachtených výrobkov ho možno prepustiť do voľného obehu. Clá sa musia zaplatiť iba
z hodnoty, ktorá bola pridaná mimo colného územia Únie. Za určitých okolností, najmä v prípade opravy
v rámci záruky, je spätný dovoz oslobodený od cla.

1.2.1 VÝHODY SYSTÉMU
•
•
•
•

žiadne kontroly v papierovej forme,
vybavovanie IPO, OPO IM/EX a EX/IM,
harmonizácia používaných postupov a požiadaviek na údaje vymedzených v BPM,
použitie jedinečného systému a portálu pre obchodníkov hospodárskymi subjektmi a inými osobami.

1.2.2 ODKAZY
1.2.2.1 Odkazy na právne predpisy
•
•
•
•
•
•

kapitola 2 oddiel 1 článok 6 CKÚ: prostriedky výmeny a uchovávania informácií a spoločné
požiadavky na údaje,
hlava III kapitola 1 oddiel 2 článok 86 CKÚ: osobitné pravidlá pre výpočet sumy dovozného cla,
článok 176 DA: štandardizovaná výmena informácií a povinnosti držiteľa povolenia na použitie
colného režimu zušľachťovací styk,
článok 181 DA: štandardizovaná výmena informácií,
článok 271 IA: elektronický systém týkajúci sa štandardizovanej výmeny informácií,
príloha 71-05 k DA: údajové prvky na splnenie spracovania INF,
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•

článok 88 UCC: delegovanie právomoci [písm. a)].

1.2.2.2 Odkazy na kontext
•

•

odkaz na cieľovú stránku systému INF SP
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en,
o aké informácie možno nájsť: usmerňovacie dokumenty, BPM, otázky a odpovede, odkazy na
systém,
odkazy na BPM úrovne 4
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee.

1.3 KOMU JE TÁTO PRÍRUČKA URČENÁ?
Tento dokument je určený čitateľom s rôznym zázemím a operačnými úlohami v rámci systémovej oblasti
súvisiacej so systémom INF SP. Môžu sem patriť:
• vnútroštátne správne orgány štátov EÚ,
• úradníci EÚ,
• colníci v rámci EÚ – ako používatelia systému INF SP,
• komunita obchodníkov v rámci EÚ – ako používatelia systému EU CTP/INF STP.
Cieľom tohto oddielu je uviesť rozličné zainteresované strany, ktoré predstavujú konečných používateľov
systému INF SP.
Používatelia portálu pre obchodníkov (EU CTP, INF STP):
•
•

obchodník nazývaný aj hospodársky subjekt, ktorý je držiteľom povolenia v tomto kontexte,
zástupca, teda osoba, ktorá môže konať na účet obchodníka. S odkazom na usmernenie pre členské štáty
a obchod
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) môže umiestnenie tovaru uskutočniť iba držiteľ povolenia alebo jeho priamy zástupca, ako sa
vysvetľuje v oddiele Práva a povinnosti.

Používatelia (centrálneho) systému INF SP:
•
•

colník colného orgánu vydávajúceho rozhodnutie,
colník niektorého z ostatných colných úradov uvedených v povoleniach na IPO/OPO iných ako colný
orgán vydávajúci rozhodnutie.

1.4 AKO JE SYSTÉM USPORIADANÝ?
Systém INF SP je centrálny systém, čo znamená, že ide o systém vyvinutý na úrovni Únie, ktorý bol
sprístupnený všetkým členským štátom. Znamená to, že existuje centrálny systém, ktorý bol sprístupnený a má
byť obchodníkom a colníkom prístupný z jednotného miesta vstupu.

V tomto grafe sú znázornené rôzne zložky systému:
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•
•

•
•
•
•

hospodársky subjekt (používateľ na ľavej strane) musí mať platné číslo EORI spravované v systéme
EOS. Jeho identifikačné údaje a roly sú vymedzené v UUM-DS,
hospodársky subjekt bude mať cez UUM-DS prístup k EU CTP, ktorý sa používa ako jedinečné miesto
vstupu pre viaceré iné systémy a k jeho budúcim účelom patrí prístup k iným systémom v blízkej
budúcnosti,
INF STP, čo je osobitný modul alebo osobitná funkcia vymedzená v rámci EU CTP. K INF STP sa dá
získať prístup len pomocou EU CTP,
používateľ, ktorý je colníkom (používateľ na pravej strane), je vymedzený v sieti CCN2 a jeho rola
v úrade je vymedzená v systéme CS/RD2,
colník má k používateľskému rozhraniu INF SP prístup cez identifikačné údaje do siete CCN2,
centrálny systém INF SP interaguje s informáciami uchovávanými v systéme pre rozhodnutia colných
orgánov a v rámci TATAFng.

Vnútroštátne zložky neexistujú.
Stratégia systému INF SP spočíva v uplatňovaní centrálneho prístupu, v rámci ktorého členské štáty používajú
iba aplikáciu EÚ. Informácie odvodené zo systému pre rozhodnutia colných orgánov v prípade, že sa členský
štát rozhodol pre vnútroštátny prístup a uchováva svoje povolenia vo vlastnom vnútroštátnom systéme alebo pre
hybridný prístup, pri ktorom sa používa spojenie vnútroštátnych povolení a povolení EÚ, nebudú medzi oboma
systémami automaticky prepojené. To isté platí pre vnútroštátne systémy dovozu a vývozu, v ktorých sa
uchovávajú vyhlásenia. Medzisystémový prístup na prepojenie týchto systémov sa v prvej fáze projektu podľa
vymedzenia v dokumente o vízii neplánuje.

1.5 NAJVÝZNAMNEJŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE
Požiadavky na vysokej úrovni a pracovné požiadavky sa vytvorili a uverejnili ako BPM úrovne 2 a úrovne 3
v polovici roka 2016.
Na základe prijatej verzie vykonávacieho a delegovaného aktu v decembri 2015 sa do konca roka 2016 vytvorili
a uverejnili počiatočné funkčné požiadavky ako BPM úrovne 4.
Vývoj systému pre pilotnú fázu sa zakladal na týchto počiatočných funkčných požiadavkách.
Pilotná fáza sa zaviedla pre sedem členských štátov a viacero obchodníkov, aby systém používali vo fáze pred
uvedením do prevádzky, všetky ostatné členské štáty sa pridajú ku dňu uvedenia do prevádzky.
Počas tejto pilotnej fázy sa odporúčania a opravy pilotných členov preniesli do aktualizovaných technických
požiadaviek, ako aj funkčných požiadaviek. To viedlo k žiadostiam o zmenu a aktualizovaným schémam BPM
úrovne 4, ako aj k aktualizáciám systému v súvislosti s konečným dátumom uvedenia do prevádzky.
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Uvedenie do prevádzky sa plánuje na jún 2020, čím sa ukončí prechodné obdobie.

Neskôr bola vytvorená pracovná projektová skupina s viacerými členskými štátmi (najmä tými, ktoré sa
zúčastnili na pilotnom projekte) a členmi kontaktnej skupiny pre obchod. Účelom tejto skupiny je vytvoriť
komunikačné materiály, zlepšiť systém odporúčaniami, ako aj hovoriť o ďalšom vývoji postupu na taktickej
úrovni. Toto bude musieť takisto viesť k rozpracovaniu a uskutočneniu druhej fázy systému, ako sa opisuje
v dokumente o vízii.

1.6 ROZSAH
Cieľom systému INF SP je riešiť osobitné colné režimy jedinečným spôsobom pomocou rovnakého
elektronického informačného systému.
V nadväznosti na žiadosť o INF obchodníka sú jeho súčasťou tieto prvky známe ako oddiel A:
•
•
•
•

colný režim aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného členského štátu,
colný režim aktívny zušľachťovací styk EX/IM, ktorý sa týka jedného alebo viac ako jedného členského
štátu,
colný režim pasívny zušľachťovací styk EX/IM, ktorý sa týka jedného alebo viac ako jedného
členského štátu,
colný režim pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného členského štátu.

Osobitná funkcia v systéme INF SP umožňuje komunikáciu medzi colníkmi (bez toho, aby obchodník požiadal
o INF) známu ako oddiel B:
•

colný režim aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka iba jedného členského štátu.

Ako sa uvádza v časti o usporiadaní systému, INF sa týka rozhodnutí alebo povolenia colných orgánov a môže
sa vzťahovať aj na vnútroštátnu úroveň.

Hlavné pracovné postupy v systéme INF SP sú:
•
•
•

žiadosť o INF s cieľom monitorovať osobitné colné režimy,
vytvorenie INF s cieľom monitorovať osobitné colné režimy,
žiadosť o INF s cieľom určiť clá alebo obchodnopolitické opatrenia,
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•
•
•
•
•

spracovanie INF,
zmena INF,
zrušenie INF,
poskytnutie informácií týkajúcich sa INF držiteľovi povolenia,
prezeranie INF.
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2 AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP DO SYSTÉMU?
2.1 EU CTP A INF STP
Aké požiadavky musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol systém používať?
Prvým predpokladom na to, aby mohol hospodársky subjekt používať systém INF, je, že musí mať platné číslo
EORI. Na získanie čísla EORI sa hospodársky subjekt bude musieť obrátiť na orgán príslušný na registráciu
EORI v krajine, kde sa budú uskutočňovať hlavné colné činnosti, ako je povoľovanie colného režimu aktívny
a/alebo pasívny zušľachťovací styk.
Hospodársky subjekt sa musí identifikovať pomocou systému UUM-DS, čo je spoločný systém na správu
používateľov na transeurópskej úrovni. Za identifikáciu používateľov a ich vzťah k hospodárskym subjektom
v systéme UUM-DS zodpovedajú členské štáty pomocou svojich vnútroštátnych systémov na správu
hospodárskych subjektov ako používateľov. Hospodárske subjekty majú prístup k portálu INF STP, ktorý je
modulom portálu EU CTP, cez internet.
Hospodárske subjekty alebo ich zástupcovia môžu informácie týkajúce sa ich príslušných žiadostí o INF iba
zadávať, namietať voči nim, prezerať si ich alebo ich meniť a na požiadanie poskytovať doplňujúce informácie.

2.1.1 AKÉ DRUHY PRÍSTUPOV MAJÚ HOSPODÁRSKE SUBJEKTY K DISPOZÍCII?
Hospodársky subjekt má k informáciám prístup a môže ich zadávať do systému sám alebo môže úlohou
vykonania colných formalít poveriť niekoho iného.
Systém umožňuje takéto zastúpenie:
•
•

hospodársky subjekt môže poveriť colného zástupcu a v takom prípade je hospodársky subjekt naďalej
zodpovedný za konanie colného zástupcu (povereného subjektu) v mene hospodárskeho subjektu,
poverenie zamestnancov je vždy „mandátom“. Hospodársky subjekt alebo colný zástupca naďalej
zodpovedajú za konanie svojich zamestnancov.

Ďalšie informácie o poverovaní nájdete na stránke o poverovaní na vykonanie colných formalít na webovom
sídle https://ec.europa.eu pod položkou AEO.

2.1.2 AKÉ SÚ RÔZNE VYMEDZENÉ ROLY?
•
•

•

rola prezerania
o prístup k informáciám týkajúcim sa obchodníka len na čítanie,
administratívna rola
o používa sa na vypracúvanie a správu návrhov,
o nahrávanie a vymazávanie príloh k návrhom,
o tlač podrobností a
o správu e-mailových upozornení,
rola podania
o rovnaká ako administratívna rola a
o umožňuje podať žiadosť o INF a vykonať úkony súvisiace so žiadosťami.
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2.1.3 AKO

ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SYSTÉMU V POSTAVENÍ HOSPODÁRSKEHO
SUBJEKTU?

V prípade, že ako hospodársky subjekt potrebujete mať prístup k systému, mali by ste sa najprv obrátiť na
vnútroštátne colné orgány, ktoré vám poskytnú identifikačné údaje na prístup na portál EU CTP pomocou
systému UUM-DS.

2.2 CENTRÁLNY SYSTÉM INF SP
Colníci, ktorí majú prístup k systému INF SP, sa musia identifikovať prostredníctvom infraštruktúry siete CCN2.
Používatelia siete CCN2 sú spojení s konkrétnym členským štátom. Za identifikáciu používateľov a priradenie
ich používateľských rol zodpovedá príslušný členský štát používajúci nástroje siete CCN2. Colníci získajú
prístup k používateľskému rozhraniu aplikácie INF SP prostredníctvom siete CCN2.
Prístupové práva k funkciám INF sa potom udeľujú na základe používateľských rol colníkov. Používateľské roly
sú vymedzené na základe služieb danej organizácie a umožňujú prístup k funkciám, ktoré sú potrebné na
vykonávanie osobitných úloh. Používateľská rola poskytuje povolenie vzťahujúce sa na všetky informácie, ktoré
má k dispozícii členský štát colníka.

2.2.1 AKÉ SÚ RÔZNE VYMEDZENÉ ROLY?
•
•
•
•

vytvorenie,
zmena,
zrušenie,
správa INF.

2.2.2 AKO SPRAVOVAŤ PRÍSTUPOVÉ PRÁVA COLNÍKA?
Bude to potrebné vykonať prostredníctvom siete CCN2: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/.

2.3 ODPORÚČANÉ PREHLIADAČE
Na trhu existujú rôzne internetové prehliadače a pri tejto rozmanitosti nie je vždy možné vyvinúť systém tak, aby
sa správal optimálne pri každom použitom prehliadači, a to vzhľadom na skutočnosť, že informácie sa nielenže
musia zobrazovať na obrazovke, ale vyžaduje sa aj zadávanie a interakcia koncového používateľa.
K internetovým prehliadačom, ktoré podporuje Komisia a sú teda odporúčané na použitie so systémom INF, či
už na prístup k portálu pre obchodníkov, alebo k centrálnemu rozhraniu INF SP, patria:
•
•
•

Google Chrome, verzia 80.0 a vyššia,
Microsoft Edge, verzia 44 a vyššia,
Mozilla Firefox, verzia 73.0 a vyššia.

Prehliadače založené na staršej technológii, ako je Microsoft Internet Explorer, môžu zobrazovať časť informácií
správne, ale nebudú vždy správne spracúvať a zobrazovať výsledok spracovaných informácií, preto už nie sú
podporované.

2.4 PREDPOKLADY PRE INF
Pred začatím zadávania INF je vhodné rozumieť súvisiacim informačným systémom a súvisiacim informáciám,
ktoré sa v rámci INF používajú. INF úzko súvisí s týmito prvkami:
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•
•
•

informácie o hospodárskom subjekte,
povolenia, v prípade ktorých sa uplatňuje osobitný colný režim,
v prípade, že sa tovar alebo suroviny dovážajú na účel zušľachtenia v osobitnom colnom režime alebo
sa zušľachtené výrobky opätovne umiestňujú do osobitného colného režimu, informácie, ktoré sa
poskytujú v colnom vyhlásení.
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3 PRÍRUČKA PRE HOSPODÁRSKY SUBJEKT
S cieľom zabezpečiť jednoduchosť príručky sa bude hospodársky subjekt alebo jeho delegát, zamestnanec
a zástupca v tejto príručke označovať ako hospodársky subjekt.

3.1 PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU
Ako sa uvádza v kapitole 2.1, na vstup do systému EU CTP musí mať hospodársky subjekt platné číslo EORI.
Systém portálu je prístupný cez internet na tomto odkaze:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/.
Najlepšie je začať odkazom na domovskej stránke portálu EU CTP na webovom sídle Europa, keďže odkaz sa
môže v blízkej budúcnosti zmeniť (aplikácia sa nazýva EU CTP, ale predtým sa volala GTP, teda generic trader
portal – všeobecný portál pre obchodníkov).

Keďže budete autentifikovaný prostredníctvom systému UUM-DS, ako prvá sa zobrazí stránka „Odkiaľ ste“
(wayf).

Vyberte oblasť „Colníctvo“ a krajinu, v ktorej chcete byť autentifikovaný. Pri druhu aktéra vyberte, či do
systému vstupujete ako hospodársky subjekt alebo ste boli poverený hospodárskym subjektom.
Do úvahy prichádzajú tieto možnosti:
•
•

druh aktéra = hospodársky subjekt, koná na vlastný účet,
poverenie prvej úrovne:
o druh aktéra = zamestnanec, koná na účet tejto fyzickej/právnickej osoby s: hospodársky
subjekt (priamo),
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o

druh aktéra = zamestnanec, koná na účet tejto fyzickej/právnickej osoby s: colný zástupca
(priamo).

Obchodník sa prihlási prostredníctvom portálu EU CTP. Cez ponuku naľavo možno získať prístup k rôznym
STP, ako je INF STP. Zobrazujú sa oznámenia zo všetkých aplikácií typu back-office pre všetky jednotlivé STP.

Portál INF STP sa otvára v rámci portálu EU CTP, v ktorom možno odosielať a prezerať žiadosti o INF…

3.2 VYTVORENIE ŽIADOSTI O INF
V kontexte prípadov INF uvedených v kapitole 1.6 môže hospodársky subjekt zadať žiadosť o INF, v ktorej sa
budú musieť poskytnúť informácie, a INF môže ďalej spracovať colný úrad dohľadu.

3.2.1 ZADANIE VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÍ
S poskytnutým referenčným číslom povolenia sú k dispozícii tieto informácie z rozhodnutia colného orgánu:
•
•

uvádza sa colný orgán vydávajúci rozhodnutie, ktorý udelil povolenie,
v povolení sa uvádza držiteľ povolenia a zástupca.

Keď sa do formulára zadá referenčné číslo povolenia, uvedené informácie možno automaticky získať
z povolenia, ak je možné pripojenie systému k systému pre rozhodnutia colných orgánov.
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3.2.2 ZADANIE ŠPECIFICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE TOVAR A VÝROBKY
V závislosti od rôznych prípadov zušľachťovacieho styku (aktívneho alebo pasívneho) sa vyplní tovar a napokon
zušľachtené výrobky. V prípade colných režimov IP EX/IM a OP IM/EX sa na rozdiel od colných režimov IP
IM/EX a OP EX/IM zušľachtené výrobky najprv vyvezú alebo dovezú, zatiaľ čo neskôr sa predloží tovar, ktorý
vstupuje na účel colného režimu aktívny/pasívny zušľachťovací styk. Tieto informácie sa uvedú vo formulári
tovaru a zušľachtených výrobkov.

3.2.3 ÚDAJE, KTORÉ JE POTREBNÉ POSKYTNÚŤ
V nadväznosti na vytvorenie žiadosti o INF colný úrad žiadosť otvorí a v prípade potreby požiada o údaje (ak
informácie poskytnuté v žiadosti o INF nie sú dostačujúce na pokračovanie). Vždy, keď colný úrad o takéto
údaje požiada, sa na portáli EU CTP objaví dodatočná úloha s oznámením, že je k tejto žiadosti potrebné
poskytnúť údaje. Otvorením úlohy môže činnosť pokračovať dvojstranne (colný úrad dostane úlohu po
dokončení atď.).

3.3 ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE PODĽA DRUHU INF
V prípade konkrétnych INF: IP (IM/EX), IP (EX/IM), OP (EX/IM) a OP (IM/EX) budú stanovené pravidlá
a podmienky, pri ktorých budú osobitné informácie alebo polia povinné alebo voliteľné. V tomto oddiele sa
podrobne uvádzajú informácie potrebné pri jednotlivých druhoch situácií.

3.4 ÚSPEŠNÁ REGISTRÁCIA
Po úspešnej registrácii vašej žiadosti o INF vám bude doručené oznámenie a referenčné číslo podania.
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Keď colný úrad dohľadu vytvorí INF, hospodárskemu subjektu sa doručí číslo INF. Toto konkrétne číslo INF sa
bude musieť uvádzať vo všetkých nasledujúcich colných vyhláseniach ako doplňujúci dokument (kód C710).
Čo sa stane v prípade, že v colnom vyhlásení sa neuvádza odkaz na INF, aj keď sa o INF požiadalo a bola
vytvorená. Colné vyhlásenie, v ktorom sa bude musieť uvádzať odkaz na INF, sa môže doplniť neskôr, keď je
číslo INF známe.
Hospodársky subjekt možno zaujíma aj to, či možno o INF požiadať a vytvoriť ju spätne, a ak áno, aké úkony by
mal urobiť vo vzťahu k prípadnému colnému vyhláseniu/prípadným colným vyhláseniam, ktoré už boli podané,
a ak je odpoveď nie, hospodársky subjekt chce určite vedieť, čo sa v takom prípade stane (je colné vyhlásenie
neplatné alebo zostáva platné, ale bude mu odopretá výhoda vzťahujúca sa na clo, prípadne sa nestane nič?).
V minulosti sa používali súhrnné INF, je to stále možné (napr. spojenie viacerých INF do jednej INF v neskoršej
fáze, napr. spojenie viacerých INF OP EX/IM po výstupe tovaru do jednej súhrnnej INF OP EX/IM, ktorá by sa
mohla použiť pri prepustení zušľachteného výrobku do voľného obehu v EÚ).

Podrobné vysvetlenie polí použitých v systéme nájdete v internetovej pomocnej príručke dostupnej v systéme
alebo na webovej stránke o systéme INF SP pod položkou „Príslušné podkladové informácie“.
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4 PRÍRUČKA PRE COLNÍKA
4.1 KONFIGURÁCIA ÚČTOV
Pred začatím používania systému INF SP v úlohe colníka musí byť váš účet pripravený na prístup k aplikácii
a jej používanie. Váš účet musí byť konfigurovaný vašimi vnútroštátnymi správnymi orgánmi na úrovni siete
CCN2 a systému CS/RD2.
Na úrovni siete CCN2 možno na základe prístupových práv, pokiaľ ide o správu INF, prideliť tieto roly:
Na začiatku názvu roly sa vždy nachádza „CCN2.Role.INF.“
Rola

Opis

Consultation

V tejto role možno získať prístup ku všetkým údajom alebo k niektorým prvkom
údajov iba v režime na čítanie, ale nemožno vykonať žiadne úkony úpravy.

INFRequestA

Používateľ môže vytvoriť žiadosť o INF typu A.

INFRequestB

Používateľ môže vytvoriť žiadosť o INF typu B medzi rôznymi úradmi na účel
výpočtu ciel.

INF

Táto rola bola okrem tvorby INF na základe žiadosti určená na vloženie INF
založených na existujúcich papierových formulároch od obchodníkov.

Process

Používateľ môže meniť a spracúvať rôzne INF.

Pokiaľ ide o systém CS/RD2, prideliť možno tieto roly na základe typu roly colného úradu v postupe INF:
Rola

Opis

DIS

colný úrad ukončenia

EXP

colný úrad vývozu

EXT

colný úrad výstupu

PLA

colný úrad umiestnenia

RFC

colný úrad prepustenia do voľného obehu

SCO

colný úrad dohľadu

Roly colných úradov nemajú hierarchickú štruktúru. Venujte pozornosť tomu, že roly EXT a EXP sú rovnaké
ako v systéme kontroly vývozu (ECS), takže všetky zmeny rol úradov EXT a EXP v prípade systému INF SP
budú mať vplyv aj na systém ECS.

Ak chcete použiť systém INF SP v rámci colných správ, k samostatnej aplikácii možno získať prístup na tejto
adrese URL:
https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp.
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4.2 PREHĽAD
IM/EX

Colný úrad
ukončenia

Colný úrad
výstupu

Colný úrad
vývozu

Colný úrad
výstupu

Colný úrad
umiestnenia

Colný úrad
umiestnenia

Colný úrad
výstupu

Colný úrad
dohľadu
Colný úrad
prepustenia do
voľného obehu

IM/EX

OP

EX/IM

IP

Colný úrad
umiestnenia

EX/IM

Správu INF na rôznych colných úradoch možno v prípade jednotlivých druhov INF zhrnúť takto:

Colný úrad

Colný úrad
umiestnenia

prepustenia do
voľného obehu

Colný úrad
výstupu

V tejto tabuľke sa opisuje rola rôznych úradov v rámci systému INF:
Colný úrad dohľadu je colný úrad uvedený v povolení a oprávnený na
dohľad nad osobitným colným režimom. Tento úrad by v praxi mohol byť
colný úrad uvedený v povolení ako colný úrad, ktorý schválil rozhodnutie
(colný úrad, ktorý udelil povolenie). Tento úrad sa v INF uvedie ako colný
úrad dohľadu. Colný úrad dohľadu bude v prvom rade zodpovedať za:

Colný úrad
dohľadu

•
•
•

vybavenie žiadosti o INF a vykonanie jej potvrdenia,
overenie zmeny kritérií INF, hoci toto je možné v prípade
ktorejkoľvek roly colných úradov v závislosti od kritérií,
zrušenie INF.

Colný úrad dohľadu sa v povolení uvádza ako údajový prvok 4/13 podľa
prílohy A k DA k CKÚ.

Colný úrad
umiestnenia

Colný úrad
ukončenia

Colný úrad umiestnenia je oprávnený prepustiť tovar do osobitného
colného režimu.
Colný úrad umiestnenia sa v povolení uvádza ako údajový prvok 4/10
podľa prílohy A k DA k CKÚ.
V prípade colného režimu IP IM/EX je colný úrad ukončenia oprávnený
prepustiť tovar do nasledujúceho colného režimu alebo prijať
vyhlásenie/oznámenie o spätnom vývoze. Colný úrad overuje, či sa
v colnom vyhlásení uvádza tovar v nezmenenom stave a/alebo
medziprodukty, a určuje, či boli dosiahnuté množstvá tovarových položiek
a zušľachtených výrobkov.
Colný úrad ukončenia sa v povolení uvádza ako údajový prvok 4/11 podľa
prílohy A k DA k CKÚ.

Colný úrad
výstupu

Colný úrad výstupu je colný úrad, z ktorého tovar opustí EÚ a kde sa
zaznamenajú výsledky výstupu.

Colný úrad
vývozu

Colný úrad vývozu je colný úrad, ktorý vybavuje formality v prípade
vývozných vyhlásení o tovare, ktorý sa vyváža z EÚ. Pri identifikácií sa
množstvá vo vývoznom colnom vyhlásení overujú porovnaním
s množstvami v údajoch týkajúcich sa INF.
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Colný úrad
prepustenia do
voľného obehu

Colný úrad prepustenia do voľného obehu vybavuje formality v prípade
tovaru dovezeného do EÚ a je colným úradom, kde dochádza
k prepusteniu do voľného obehu.

4.3 VYTVORENIE ŽIADOSTI O INF NA ÚČET DRŽITEĽA
V systéme má colník možnosť vytvoriť žiadosť o INF na účet držiteľa povolenia. Môže ísť o prípad
nedostupnosti portálu pre obchodníkov, keď sa informácie zašlú na colný úrad iným spôsobom. Každý členský
štát vymedzuje presný postup, ktorý sa musí dodržať, ak colník potrebuje vytvoriť žiadosť o INF na účet držiteľa
povolenia.
Poskytnú sa tieto informácie, ktoré sú podobné tým, ktoré by držiteľ povolenia zadal pri žiadaní o INF
prostredníctvom portálu EU CTP (a jeho zložky INF STP):

-

-

jazyk formulára,
dátum predloženia žiadosti,
číslo povolenia alebo číslo colného vyhlásenia v prípade, že zatiaľ nie je k dispozícii žiadne povolenie,
keďže sa oň žiada neskôr poskytnutím doplňujúcich údajových prvkov v colnom vyhlásení. V osobitnej
kapitole 5.4 Colné vyhlásenie slúži ako žiadosť o povolenienájdete informácie o tom, ako použiť
referenčné číslo v colnom vyhlásení a/alebo INF,
identifikačné číslo EORI držiteľa a/alebo zástupcu.

Informácie o držiteľovi a zástupcovi získa systém, keď sa vyplní číslo EORI. Systém predvyplní informácie
o držiteľovi po zadaní čísla povolenia, ak možno povolenie získať zo systému pre rozhodnutia colných orgánov
(CDS). V prípadoch, keď číslo povolenia nemožno získať z CDS, sa musia údaje EORI vyplniť manuálne. Ak sa
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povolenie vydáva prostredníctvom colného vyhlásenia, údaje EORI sa takisto musia doplniť manuálne (keďže
túto informáciu nemožno získať z vnútroštátnych systémov).

Ďalej musí colník pridať tovar a zušľachtené výrobky, ktorých sa týka žiadosť o INF, ako aj ich množstvá
a hodnoty.
Vzory na hromadné nahranie sú k dispozícii s cieľom nahrať viaceré položky do externého súboru a importovať
ich do aplikácie INF SP. K týmto vzorom programu Excel sa dá dostať prostredníctvom systému a na prvom
hárku sa uvádza vysvetľujúci textu k tomu, ako sa majú hárky na hromadné nahrávanie vyplniť: ako vyplniť
formulár, ako importovať a exportovať údaje do súboru CSV. V týchto vzoroch sa uvádzajú tieto polia, ktoré sa
majú vyplniť pre každú konkrétnu položku:
•
•
•
•

kód tovaru, maximálne14 číslic,
opis tovaru,
množstvo tovaru a súvisiaca merná jednotka,
hodnota (suma a mena) tovaru

a prípadne:
•
•

údaje na účel uplatnenia obchodnopolitických opatrení,
náhradný tovar.

Po vyplnení informácií sa súbor musí konvertovať (funkcia exportu) do súboru s hodnotami oddelenými čiarkou,
aby ho bolo možné nahrať do systému.

4.4 PRIJATIE ŽIADOSTI O INF A VYTVORENIE INF
Pri doručení žiadosti o INF je súčasťou žiadosti osobitná úloha spočívajúca v prijatí vytvorenia INF. Colník
môže pokračovať a vytvoriť INF prostredníctvom výberu možnosti „Áno“ z výberu v spodnej časti formulára
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žiadosti. Pred rozhodnutím o vytvorení INF si colník môže zobraziť obsah žiadosti o INF kliknutím na záložku
„Údaje týkajúce sa INF“. Príslušné oznámenie o prijatí žiadosti o INF colným úradom dohľadu sa
prostredníctvom systému zašle držiteľovi povolenia.
Výber možnosti „Nie“ vedie k zamietnutiu žiadosti o INF. Držiteľovi povolenia bude prostredníctvom systému
INF doručené príslušné oznámenie o zamietnutí žiadosti o INF colným úradom dohľadu.

Pred potvrdením žiadosti o INF A v prípade colného režimu IP EX/IM alebo OP IM/EX musí colník
skontrolovať, či hospodársky subjekt uviedol v žiadosti informácie o náhradnom tovare. Pri prezeraní informácií
je pred riadkom, v ktorom sa uvádza náhradný tovar, zobrazený háčik „√“ a pred riadkom, v ktorom sa neuvádza
náhradný tovar, je zobrazený krížik „x“.
Ak je súčasťou INF náhradný tovar, v ďalších krokoch spracovania INF sa niektoré údajové polia vyplnia
automaticky. Ak informácia o náhradnom tovare v INF chýba, colný úrad dohľadu môže zmeniť INF v neskoršej
fáze pomocou postupu zmeny.

4.5 IP IM/EX
IP IM/EX je colný režim, v ktorom sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestni do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk, potom sa zušľachtí a neskôr sa colný režim aktívny zušľachťovací styk ukončí spätným
vývozom tovaru v nezmenenom stave, medziproduktov alebo zušľachtených výrobkov. Colný režim aktívny
zušľachťovací styk možno ukončiť aj umiestnením tovaru v nezmenenom stave, medziproduktov alebo
zušľachtených výrobkov do nasledujúceho colného režimu (táto konkrétna možnosť zatiaľ nie je zavedená).
V prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného členského štátu, je
potrebná INF IP IM/EX. Po vytvorení INF na colnom úrade dohľadu prebieha spracovanie INF v systéme INF
takto:
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Colný úrad
dohľadu

-

Colný úrad
umiestnenia

Colný úrad
ukončenia

Colný úrad
výstupu

Každý úkon, ktorý má vykonať konkrétny colný úrad, je k dispozícii v pravom hornom rohu obrazovky.
V postupe IP IM/EX sú k dispozícii tieto úkony:

4.5.1 SPRACOVANIE INF PRI UMIESTNENÍ
Keď sa v colnom vyhlásení na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk (kód
požadovaného colného režimu 51) odkazuje na INF s kódom doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom INF,
colník sa prihlási do systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať INF“ v ľavej ponuke
s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF.

Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe umiestnenia v systéme INF kliknutím na
tlačidlo akcie „Umiestniť tovar do colného režimu“.

Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:

-

MRN,
druh vyhlásenia,
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-

kód požadovaného colného režimu,
kód predchádzajúceho colného režimu.

Doplnia sa aj tieto informácie:

-

-

tovar, ktorý nie je tovarom Únie a je umiestnený v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, kód
tovaru, opis tovaru, množstvo a hodnota tovaru. MRN zadané v predchádzajúcom texte sa automaticky
prenesie aj do tohto poľa,
vyberte skutočný dátum umiestnenia, keď bol tovar umiestnený do colného režimu, a posledný dátum
na ukončenie colného režimu. Skutočný dátum umiestnenia tovaru do colného režimu môže byť
aktuálny dátum alebo akýkoľvek dátum v minulosti.

4.5.2 SPRACOVANIE INF PRI UKONČENÍ
Keď sa v colnom vyhlásení na spätný vývoz tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk
odkazuje na INF s kódom doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom INF, colník colného úradu ukončenia
sa prihlási do systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať INF“ v ľavej ponuke
s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF.

Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe ukončenia v systéme INF. Colník colného
úradu ukončenia by mal vybrať tlačidlo akcie „Ukončiť“ s cieľom presmerovania na ďalšiu stránku, aby mohol
pokračovať s ďalšími úlohami.

Zadajte skutočný dátum ukončenia. Ak už lehota na ukončenie z predchádzajúceho kroku uplynula, colník je
presmerovaný na stránku, kde rozhodne, či bude napriek uplynutiu lehoty v ukončení pokračovať. V ďalšej
verzii bude pridané ďalšie pole na odôvodnenie.
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Kladné rozhodnutie mu umožní pokračovať s postupom ukončenia v systéme INF.
Ďalším krokom je skutočné poskytnutie osobitných údajov:

-

referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),
skutočné zušľachtené výrobky, ktoré sú získané v rámci colného režimu IP (kód tovaru, opis výrobkov,
množstvo výrobkov a merná jednotka, hodnota výrobkov a mena),
voliteľné políčko výberu na vyplnenie tovaru v nezmenenom stave a/alebo medziproduktov. Keď sa
vyberie jedna z týchto možností, zodpovedajúcim spôsobom sa do systému INF zadajú doplňujúce
informácie.

Poznámka
Po spracovaní INF v rámci ukončenia možno INF ďalej spracovať v rámci výstupu. Môže dôjsť k prípadom, keď
sa INF nebude ďalej spracúvať pri výstupe.

4.5.3 SPRACOVANIE INF PRI VÝSTUPE
Colník colného úradu výstupu sa na základe informácií o čísle INF v colnom vyhlásení prihlási do
systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF.
Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe výstupu v systéme INF. S cieľom
pokračovať v registrácii výsledku výstupu by mal vybrať tlačidlo akcie „Výstup“. Je presmerovaný na
ďalšiu stránku, kde môže zaregistrovať výsledok výstupu pre konkrétne MRN z kroku uvedeného
v oddiele 4.5.2.
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V prípade výberu postupu výstupu sa poskytujú tieto informácie:

-

MRN, ktoré predstavuje rozbaľovacie pole obsahujúce MRN z predchádzajúcich operácií ukončenia,
kód výsledku kontroly,
v prípade uspokojivého výsledku dátum výstupu,
v prípade neuspokojivého výsledku dátum zastavenia výstupu,
prípadne stav colných uzáver.

4.6 IP EX/IM
IP EX/IM je colný režim, v ktorom sa zušľachtené výrobky vyrobené z tovaru Únie, ktorý bol použitý ako
náhradný tovar, najprv umiestnia do colného režimu skorší vývoz a neskôr sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie
a namiesto ktorého sa ako náhradný tovar použil tovar Únie, navrhne na umiestnenie do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk.
V prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM je vždy potrebná INF IP EX/IM. Po vytvorení INF
na colnom úrade dohľadu prebieha spracovanie INF v systéme INF takto:

Colný úrad
dohľadu

Colný úrad
vývozu

Colný úrad
výstupu

Colný úrad
umiestnenia

Každý úkon, ktorý má vykonať konkrétny colný úrad, je k dispozícii v pravom hornom rohu obrazovky.
V postupe IP EX/IM sú k dispozícii tieto úkony:
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4.6.1 SPRACOVANIE INF PRI VÝVOZE
Keď sa v colnom vyhlásení týkajúcom sa získaných zušľachtených výrobkov v rámci colného režimu
aktívny zušľachťovací styk (kód požadovaného colného režimu 11) odkazuje na INF IP EX/IM
s kódom doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom INF, colník sa prihlási do systému INF SP
a uskutoční vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať INF“ v ľavej ponuke s cieľom nájsť INF
zodpovedajúcu uvedenému číslu INF. Ak má INF status „Dostupné“, colník colného úradu vývozu
môže pokračovať v postupe v systéme INF.

Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:
•

•
•
•

skutočné zušľachtené výrobky, ktoré sú získané v rámci colného režimu IP a sú predmetom
skoršieho vývozu (kód tovaru, opis výrobkov, množstvo výrobkov a merná jednotka, hodnota
výrobkov a mena),
dátum prijatia colného vyhlásenia v rámci IP EX/IM,
referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),
doplnia sa aj informácie o tovare, ktorý nie je tovarom Únie a môže byť umiestnený do colného
režimu aktívny zušľachťovací styk IP EX/IM:
o kód tovaru náhradného tovaru,
o obchodná kvalita a technické vlastnosti náhradného tovaru,
o identifikácia tovaru,
o uvedenie, či tovar, ktorý nie je tovarom Únie, podlieha antidumpingovému clu,
vyrovnávaciemu clu, ochrannému clu alebo akémukoľvek dodatočnému clu
vyplývajúcemu z pozastavenia colných koncesií,
o kód tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a môže byť umiestnený do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk IP EX/IM na základe colného vyhlásenia s uvedeným MRN, jeho opis,
množstvo s mernou jednotkou, jeho hodnota s menou,
o posledný dátum umiestnenia tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý sa nahrádza
náhradným tovarom, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.
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Náhradný tovar a tovar
V postupe IP EX/IM sa vybavuje výstup výrobkov zušľachtených v Únii pomocou tovaru Únie, ktorý sa pri
výrobe použil ako náhradný tovar, zatiaľ čo dovoz tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, sa bude vybavovať
v neskoršej fáze. V rámci IP IM/EX sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestni do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk, ale existujú prípady, keď výrobca čaká na zušľachtenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie.
Z logistických a hospodárskych dôvodov možno tovar Únie úplne alebo čiastočne použiť ako náhradný tovar
namiesto tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, s cieľom pokračovať v zušľachťovaní výrobkov v továrni a neskôr
vyrovnať tento tovar Únie, ktorý sa použil ako náhradný tovar, umiestnením podobného množstva tovaru, ktorý
nie je tovarom Únie, do colného režimu.

4.6.2 SPRACOVANIE INF PRI VÝSTUPE
Colník colného úradu výstupu sa na základe informácií o čísle INF v colnom vyhlásení prihlási do
systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF.
Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe výstupu v systéme INF. S cieľom
pokračovať v registrácii výsledku výstupu by mal vybrať tlačidlo akcie „Výstup“. Je presmerovaný na
ďalšiu stránku, kde môže zaregistrovať výsledok výstupu pre konkrétne MRN z kroku uvedeného
v oddiele 4.6.1.

V prípade výberu postupu výstupu sa poskytujú tieto informácie:
• MRN, ktoré predstavuje rozbaľovacie pole obsahujúce MRN z predchádzajúcich vývozných
operácií,
• kód výsledku kontroly,
• v prípade uspokojivého výsledku dátum výstupu,
• v prípade neuspokojivého výsledku dátum zastavenia výstupu,
• prípadne stav colných uzáver.

4.6.3 SPRACOVANIE INF PRI UMIESTNENÍ
Keď sa v colnom vyhlásení na umiestnenie tovaru (ktorý nie je tovarom Únie) do colného režimu
aktívny zušľachťovací styk (kód požadovaného colného režimu 5111) odkazuje na INF s kódom
doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom INF, colník sa prihlási do systému INF SP a uskutoční
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vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať INF“ v ľavej ponuke s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu
uvedenému číslu INF. Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe umiestnenia
v systéme INF kliknutím na tlačidlo akcie „Umiestniť tovar do colného režimu“.

Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:
•

dátum prijatia colného vyhlásenia,

•

referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),

•

druh vyhlásenia,

•

kód požadovaného colného režimu,

•

kód predchádzajúceho colného režimu.

Doplnia sa aj tieto informácie o tovare, ktorý nie je tovarom Únie a je umiestnený do colného režimu
aktívny zušľachťovací styk IP EX/IM:
•

kód tovaru náhradného tovaru,

•

obchodná kvalita a technické vlastnosti náhradného tovaru,

•

identifikácia tovaru,

•

uvedenie, či tovar, ktorý nie je tovarom Únie, podlieha antidumpingovému clu,
vyrovnávaciemu clu, ochrannému clu alebo akémukoľvek dodatočnému clu vyplývajúcemu
z pozastavenia colných koncesií,

•

kód tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a je umiestnený do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk IP EX/IM na základe colného vyhlásenia s uvedeným MRN, jeho opis,
množstvo s mernou jednotkou, jeho hodnota s menou.
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4.7 OP EX/IM
OP EX/IM je colný režim, v ktorom sa tovar Únie prepustí do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, aby
sa zušľachtil v tretej krajine mimo colného územia Únie a potom sa prepravil späť a prepustil sa do voľného
obehu s celkovým alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla.
Colný režim OP EX/IM sa vzťahuje na „bežné“ zušľachtenie a opravu, a to aj v prípade systému jednoduchej
výmeny s náhradnými výrobkami. (Poznámka: prípad jednotlivcov, ktorí si dajú opraviť svoje výrobky, sa
v rámci systému INF neberie do úvahy)
V prípade colného režimu pasívny zušľachťovací styk EX/IM je vždy potrebná INF OP EX/IM. Po vytvorení
INF na colnom úrade dohľadu prebieha spracovanie INF v systéme INF takto:

Colný úrad
dohľadu

Colný úrad
umiestnenia

Colný úrad
výstupu

Colný úrad
prepustenia do
voľného obehu

Každý úkon, ktorý má vykonať konkrétny colný úrad, je k dispozícii v pravom hornom rohu obrazovky.
V postupe OP EX/IM sú k dispozícii tieto úkony:
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4.7.1 SPRACOVANIE INF PRI UMIESTNENÍ
Keď sa v colnom vyhlásení na umiestnenie tovaru Únie do colného režimu pasívny zušľachťovací styk (kód
požadovaného colného režimu 21) odkazuje na INF s kódom doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom INF,
colník sa prihlási do systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať INF“ v ľavej ponuke
s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF. Ak má INF status „Dostupné“, colník môže
pokračovať v postupe umiestnenia v systéme INF kliknutím na tlačidlo akcie „Umiestniť tovar do colného
režimu“.

Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:

-

referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),
druh vyhlásenia,
kód požadovaného colného režimu,
kód predchádzajúceho colného režimu.

Doplnia sa aj tieto informácie:

-

-

podrobnosti o tovare Únie, ktorý sa má umiestniť do colného režimu pasívny zušľachťovací styk
s príslušným kódom tovaru, opisom tovaru, množstvom a mernou jednotkou tovaru a hodnotou tovaru
spolu s menou,
vyberie sa posledný dátum spätného dovozu získaných zušľachtených výrobkov.
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4.7.2 SPRACOVANIE INF PRI VÝSTUPE
Colník colného úradu výstupu sa na základe informácií o čísle INF v colnom vyhlásení prihlási do
systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF.
Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe výstupu v systéme INF. S cieľom
pokračovať v registrácii výsledku výstupu by mal vybrať tlačidlo akcie „Výstup“. Je presmerovaný na
ďalšiu stránku, kde môže zaregistrovať výsledok výstupu pre konkrétne MRN z kroku uvedeného
v oddiele 4.7.1.

V prípade výberu postupu výstupu sa poskytujú tieto informácie:

-

MRN, ktoré predstavuje rozbaľovacie pole obsahujúce MRN z predchádzajúcich operácií umiestnenia,
kód výsledku kontroly,
v prípade uspokojivého výsledku dátum výstupu,
v prípade neuspokojivého výsledku dátum zastavenia výstupu,
prípadne stav colných uzáver.

4.7.3 SPRACOVANIE INF PRI PREPUSTENÍ DO VOĽNÉHO OBEHU
Keď sa v colnom vyhlásení na spätný dovoz zušľachtených výrobkov získaných v rámci colného
režimu pasívny zušľachťovací styk (kód požadovaného colného režimu 6121) odkazuje na INF
s kódom doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom INF, colník colného úradu prepustenia do
voľného obehu sa prihlási do systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať
INF“ v ľavej ponuke s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF. Ak má INF status
„Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe prepustenia v systéme INF. Colník by mal vybrať
tlačidlo akcie „Prepustenie“ s cieľom presmerovania na ďalšiu stránku, aby mohol pokračovať
s ďalšími úlohami.
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Colník zadá skutočný dátum spätného dovozu zušľachtených výrobkov.

Ak už lehota na spätný dovoz zušľachtených výrobkov z predchádzajúceho kroku uplynula, colník je
presmerovaný na stránku, kde rozhodne, či bude napriek uplynutiu lehoty v prepustení pokračovať. V ďalšej
verzii bude pridané odôvodnenie.
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Ďalším krokom je registrácia výrobkov na prepustenie do voľného obehu.
Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:

-

referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),
druh vyhlásenia,
kód požadovaného colného režimu,
kód predchádzajúceho colného režimu,
dátum spätného dovozu sa uvádza vo forme len na čítanie podľa toho, čo sa vybralo v prvom kroku
postupu prepustenia v systéme INF.

Doplnia sa tieto informácie:

-

informácie o zušľachtených výrobkoch na spätný dovoz: kód tovaru, opis výrobkov, množstvo (a merná
jednotka) a hodnota (a mena) zušľachtených výrokov.

4.8 OP IM/EX
OP IM/EX je colný režim, v ktorom sa zušľachtené výrobky so statusom výrobkov, ktoré nie sú
výrobkami Únie, vyrobené mimo colného územia Únie z náhradného tovaru najprv prepustia do
voľného obehu na colnom území Únie. V priebehu lehoty na ukončenie colného režimu sa tovar Únie,
namiesto ktorého sa použil náhradný tovar, umiestni do colného režimu pasívny zušľachťovací styk
s cieľom jeho prepravy z colného územia Únie. Pri prepustení zušľachtených výrobkov do voľného
obehu sa môže vyžadovať záruka. Suma záruky sa určí ako rozdiel medzi prípadom dovozu
podliehajúceho normálnemu clu erga omnes a prípadom dovozu v rámci colného režimu pasívny
zušľachťovací styk.
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Colný režim OP IM/EX sa vzťahuje iba na prípady, v ktorých sa používa náhradný tovar. V prípade
colného režimu OP IM/EX nejde o skorší dovoz náhradných výrobkov v rámci systému jednoduchej
výmeny.
V prípade colného režimu pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného
členského štátu, je vždy potrebná INF OP IM/EX. Po vytvorení INF na colnom úrade dohľadu
prebieha spracovanie INF v systéme INF takto:
Colný úrad
dohľadu

Colný úrad

Colný úrad
umiestnenia

prepustenia do
voľného obehu

Colný úrad
výstupu

4.8.1 SPRACOVANIE INF PRI PREPUSTENÍ DO VOĽNÉHO OBEHU
Keď sa v colnom vyhlásení týkajúcom sa zušľachtených výrobkov získaných v rámci colného režimu
pasívny zušľachťovací styk (kód požadovaného colného režimu 46 alebo do aktualizácie
vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ 48 B07) odkazuje na INF s kódom doplňujúceho
dokumentu C710 spolu s číslom INF, colník sa prihlási do systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie
pomocou časti „Vyhľadať INF“ v ľavej ponuke s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu
INF. Ak má INF status „Dostupné“, colník colného úradu prepustenia do voľného obehu môže
pokračovať v postupe v systéme INF kliknutím na tlačidlo akcie „Prepustenie“.

Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:

-

referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),
druh vyhlásenia,
kód požadovaného colného režimu,
kód predchádzajúceho colného režimu.
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Doplnia sa tieto informácie:

-

skutočné zušľachtené výrobky, ktoré sú získané v rámci colného režimu OP a sú predmetom skoršieho
dovozu (kód tovaru, opis výrobkov, množstvo výrobkov a merná jednotka, hodnota výrobkov a mena),

-

posledný dátum umiestnenia tovaru Únie, ktorý bol nahradený náhradným tovarom, ktorý nie je
tovarom Únie, pri výrobe zušľachtených výrobkov, do colného režimu pasívny zušľachťovací styk,

-

v prípade, že sa požaduje záruka, sa označí príslušné zaškrtávacie políčko a uvedú sa tieto informácie:
o referenčné číslo záruky (GRN),
o suma záruky,
o mena.
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4.8.2 SPRACOVANIE INF PRI UMIESTNENÍ
Keď sa v colnom vyhlásení na umiestnenie tovaru Únie do colného režimu pasívny zušľachťovací styk
IM/EX (kód požadovaného colného režimu 2146 alebo do aktualizácie vnútroštátnych systémov
dovozu podľa CKÚ 2148) odkazuje na INF s kódom doplňujúceho dokumentu C710 spolu s číslom
INF, colník sa prihlási do systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie pomocou časti „Vyhľadať INF“
v ľavej ponuke s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF. Ak má INF status
„Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe umiestnenia v systéme INF kliknutím na tlačidlo akcie
„Umiestniť tovar do colného režimu“.

Colník musí najprv vybrať skutočný dátum umiestnenia tovaru Únie do colného režimu.

Doplnia sa tieto údaje z colného vyhlásenia:

-

referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN),
druh vyhlásenia,
kód požadovaného colného režimu,
kód predchádzajúceho colného režimu.
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Ak bol použitý náhradný tovar, vyberte príslušnú možnosť a uveďte zodpovedajúce podrobnosti.

Doplnia sa aj tieto informácie:

-

tovar Únie, ktorý má byť umiestnený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, s príslušným
referenčným číslom vyhlásenia, kódom tovaru, opisom tovaru, množstvom a hodnotou tovaru.

4.8.3 SPRACOVANIE INF PRI VÝSTUPE
Colník colného úradu výstupu sa na základe informácií o čísle INF v colnom vyhlásení prihlási do
systému INF SP a uskutoční vyhľadávanie s cieľom nájsť INF zodpovedajúcu uvedenému číslu INF.
Ak má INF status „Dostupné“, colník môže pokračovať v postupe výstupu v systéme INF. S cieľom
pokračovať v registrácii výsledku výstupu by mal vybrať tlačidlo akcie „Výstup“. Je presmerovaný na
ďalšiu stránku, kde môže zaregistrovať výsledok výstupu pre konkrétne MRN z kroku uvedeného
v oddiele 4.8.2.
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V prípade výberu výstupu sa poskytujú tieto informácie:

-

MRN, ktoré predstavuje rozbaľovacie pole obsahujúce MRN z predchádzajúcich operácií umiestnenia,
kód výsledku kontroly,
v prípade uspokojivého výsledku dátum výstupu,
v prípade neuspokojivého výsledku dátum zastavenia výstupu,
prípadne stav colných uzáver.
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5 OSOBITNÉ PRÍPADY
5.1 POUŽITIE COLNÝCH UZÁVER
Okrem iného je údajovým prvkom, ktorý bol vymedzený v BPM L4 ako súčasť výsledku výstupu, overenie
stavu colných uzáver. Vo výsledku výstupu sa zadá dátum výstupu a výsledok výstupu, pričom voliteľným
prvkom je stav colnej uzávery/colných uzáver, pretože colné uzávery v zásade súvisia s pravidlami vývozu, a nie
s INF.
Za osobitných okolností môže colný orgán na mieste odoslania rozhodnúť, že výrobky (ktoré majú vysokú
hodnotu, je s nimi spojený veľký fiškálny záujem, ako je tovar, na ktorý sa uplatňujú vysoké clá alebo pri ktorom
existuje veľká potreba ochrany, napríklad umelecké diela alebo citlivé materiály) vybaví colnými uzáverami: na
mieste výstupu z EÚ budú tieto colné uzávery fyzicky skontrolované. Výsledok tohto overenia bude zadaný do
systému.
Ak je všetko v poriadku, dôjde k vývozu a INF sa potvrdí.
Ak nie, vývoz je zrušený a INF sa nevydá.
V prípade, že dôjde k vybaveniu colnými uzáverami v colnom režime vývoz, ako v prípade IP, keď colný úrad
ukončenia (a vývozu) môže vybaviť zušľachtené výrobky colnými uzáverami, pretože tieto výrobky by mohli
byť počas prepravy na miesto výstupu ukradnuté, do systému sa zadá stav colných uzáver. Ak sú uzávery
porušené, colný orgán skontroluje dôvod, a ak je tento dôvod povolený (napríklad dopravná nehoda), môže colné
uzávery obnoviť a umožniť spätný vývoz.
Aj keď hospodársky subjekt môže použiť vlastné uzávery, colný orgán sa aj tak môže rozhodnúť, že zásielku
vybaví svojimi uzáverami.
V prípade, že vyvážaná zásielka je vybavená uzáverami hospodárskeho subjektu, ich stav nemá na INF vplyv.

5.2 SPRACOVANIE VÝNIMKY NA PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU
Príklad takéhoto prípadu: tovar bol umiestnený do colného režimu IP IM/EX s úmyslom spätného vývozu vo
forme zušľachtených výrobkov, ale došlo k zmene plánov a zušľachtené výrobky alebo medziprodukty sa
prepustia do voľného obehu. Žiadosť o INF bola podaná a colný úrad umiestnenia ju spracoval, ale pri ukončení
sa INF musí zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Deklarant uvádza číslo INF vo vyhlásení na prepustenie do
voľného obehu a INF zodpovedajúcim spôsobom zmenia príslušné colné orgány.

Poznámka: je to v súlade s
•
•

článkom 176 ods. 1 písm. c) bodom iv) DA k CKÚ: „ak sa podávajú colné vyhlásenia na účely
ukončenia colného režimu zušľachťovací styk, obsahujú odkaz na príslušné číslo INF“ a
článkom 181 ods. 3 DA k CKÚ: „Ak sa v colnom vyhlásení […] uvádza odkaz na štandardizovanú
výmenu informácií, príslušné colné orgány sprístupnia špecifické údaje uvedené v oddiele A prílohy
71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej
výmeny informácií.“
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5.3 VÝSTUP SA NEPOTVRDIL V SYSTÉME INF SP
Čo sa stane napríklad v IP EX/IM pri umiestňovaní tovaru do colného režimu, ak sa zistí, že výstup nebol
potvrdený v systéme INF SP, ale namiesto toho ho možno potvrdiť na základe skutočného colného vyhlásenia?
Riešenie takéhoto prípadu sa ponecháva na príslušnom colnom orgáne.
Deklarant spĺňa podmienky, keďže požiadal o vytvorenie INF a poskytol všetky potrebné údaje. Colný orgán
musí rozhodnúť, či po potvrdení alebo nepotvrdení výstupu tovaru aktualizuje INF alebo nie. Túto kolónku
musia vždy vyplniť colné orgány, a nie držiteľ INF.

5.4 COLNÉ VYHLÁSENIE SLÚŽI AKO ŽIADOSŤ O POVOLENIE
Tento prípad je zriedkavý a väčšinou ho riešia colné orgány na vnútroštátnej úrovni. Takéto vyhlásenie ako
povolenie sa umožňuje iba v rámci colného režimu OP EX/IM [vzhľadom na článok 163 ods. 2 písm. e) a d) DA
k CKÚ je zrejmé, že táto možnosť je v skutočnosti výnimkou].
Keď colné vyhlásenie slúži ako žiadosť o povolenie a má sa odkazovať na vyhlásenie, k dispozícii sú dve možné
riešenia:
1.

2.

ako prvý krok sa číslo colného vyhlásenia poskytne v žiadosti o INF v kolónke „číslo
povolenia/vyhlásenia“. Potom sa colné vyhlásenie v neskoršej fáze zmení a v kolónke 44 sa uvedie
referenčné číslo INF, ktoré vygeneruje systém INF.
Obchodník zadá LRN (miestne referenčné číslo) z kolónky 7 colného vyhlásenia do kolónky „číslo
povolenia/vyhlásenia“ a pridá nuly, ak je kratšie ako 18 znakov. Po prijatí žiadosti o INF obchodník
zadá číslo INF do kolónky 44 colného vyhlásenia. Po kontrole súladu údajov týkajúcich sa INF
s colným vyhlásením colník zadá číslo colného vyhlásenia do poľa „MRN“.

Tieto riešenia boli prerokované a je úlohou jednotlivých členských štátov vybrať si jednu z dvoch možností, kým
nebude v systéme IT zavedené konečné riešenie.

5.5 FUNKCIA „VLOŽIŤ INF“
Táto funkcia sa používa v prípade oddielu B na štandardizovanú výmenu informácií medzi colnými orgánmi, ak
údajové prvky INF ešte nie sú dostupné v elektronickom systéme týkajúcom sa INF.

5.6 ZRUŠENIE INF
Príklady zrušenia INF sa budú musieť opísať podrobnejšie.
Prípad, v ktorom držiteľ potrebuje žiadosť o INF zmeniť, v súčasnosti nie je možný a musí sa zaregistrovať nová
žiadosť o INF.
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6 ODKAZY NA POSTUPY
Hospodársky subjekt

-

vytvorenie žiadosti o INF: L4-INF-01-01.

Colný úradník

-

zmena INF: L4-INF-01-03,
zrušenie: L4-INF-01-10,
spracovanie INF na colnom úrade umiestnenia: L4-INF-01-04,
spracovanie INF na colnom úrade výstupu: L4-INF-01-05,
spracovanie INF na colnom úrade prepustenia do voľného obehu: L4-INF-01-06,
spracovanie INF na colnom úrade ukončenia: L4-INF-01-07,
spracovanie INF na colnom úrade vývozu: L4-INF-01-08.
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