Správa o výsledku kontroly postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode
tradičných vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal v zmysle
plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 kontrolu postupu colných orgánov pri výbere, evidencii
a odvode tradičných vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev.
Účelom kontroly bolo overiť postup colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode
tradičných vlastných zdrojov so zameraním na správnosť výberu ciel a iných platieb pri
dovoze tovaru a sluţieb z tretích krajín, ich evidenciu na príslušných účtoch a správnosť
odvodu do rozpočtu EÚ.
Predmetom kontroly bolo preveriť správnosť postupu colných orgánov pri výbere
tradičných vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (ďalej len „ES“) pri dovoze tovaru
z tretích krajín, t. j. vymeranie, zaúčtovanie a úhrada cla na mimorozpočtový účet Colného
riaditeľstva SR (ďalej len „CR SR“) vedený v Štátnej pokladnici, dodrţiavanie
komunitárnych predpisov ES pri zápise do účtovnej evidencie colných úradov a dodrţanie
lehôt pri odvode finančných prostriedkov na príslušné účty spoločenstva. Ďalej dodrţiavanie
zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona.
Kontrola bola vykonaná v období marec aţ jún 2010 v Colnom úrade (ďalej len „CÚ“)
Bratislava, Nitra, Trenčín, Prešov, Košice, Michalovce a Trnava. Kontrolovaným obdobím
boli roky 2008 aţ 2009. O výsledku kontroly bol v kaţdom CÚ vyhotovený protokol, resp.
záznam o výsledku kontroly.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1. Legislatívny rámec systému vlastných zdrojov ES
Platný systém vlastných zdrojov ES je zaloţený na rozhodnutí Rady
č. 597/2000/ES/euratom a jej implementačného nariadenia – nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1150/2000.
Vlastné zdroje zahrnuté do rozpočtu ES tvoria:
a)
tradičné vlastné zdroje (ďalej len „TVZ“),
b)
zdroj zaloţený na dani z pridanej hodnoty,
c)
zdroj zaloţený na hrubom národnom produkte.
Finančné toky vlastných zdrojov ES v rámci SR sú rozpočtové a mimorozpočtové. TVZ
sú mimorozpočtovými finančnými tokmi. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
stanovuje spôsob odvodu finančných prostriedkov do rozpočtu ES. V zmysle uvedeného
zákona rozpočtová organizácia, ktorá sústreďuje prostriedky na odvody do rozpočtu ES, ich
vedie na samostatnom účte v štátnej pokladnici (ďalej len „ŠP“), z ktorého ich prevádza na
osobitný účet vedený Ministerstvom financií SR v mene Európskej komisie, zriadený v ŠP.
Týmto spôsobom sa do rozpočtu ES odvádzajú finančné prostriedky vo výške 75 %.
Zvyšných 25 % finančných prostriedkov si členské štáty EÚ ponechávajú ako náklady
spojené s ich výberom. TVZ sa skladajú z ciel, poľnohospodárskych poplatkov a odvodov

z produkcie cukru. Subjektmi, ktoré sú zapojené do systému riadenia vlastných zdrojov ES
v colnej správe sú colné úrady (miestna a regionálna úroveň) a CR SR (centrálna úroveň).
2. Overenie správnosti a úplnosti predložených colných vyhlásení
Colná správa za kontrolované obdobie prejednala v colnom konaní v rokoch 2008
a 2009 celkom 186 214 colných vyhlásení, pri ktorých bolo vymerané a deklarantovi
(dlţníkovi) oznámené clo a iné platby súvisiace s dovozom, kvalifikované ako tradičné
vlastné zdroje ES. Zaťaţenosť jednotlivých colných úradov je uvedená v nasledujúcej tabuľke
a grafe.
Počet konaní s výberom colného dlhu: tabuľka č.1
celkový počet rozhodnutí
Colný úrad
s vymeraním TVZ
Colný úrad
2008
2009
Banská Bystrica 1 801
1 143
Trnava
Bratislava
44 877
33 760
Ţilina
Michalovce
3 513
2 255
Nitra
Košice
3 756
3 033
Prešov
Trenčín
10 157
9 323
Spolu
Zdroj: CR SR

celkový počet rozhodnutí
s vymeraním TVZ
2008
2009
13 884
11 716
6 776
7 810
15 031
9 379
4 354
3 646
104 149
82 065

Zaťaţenosť colných úradov: graf č.1

Zdroj: CR SR
Podľa údajov v tabuľke č. 1 je najzaťaţenejším podľa počtu konaní s výberom colného
dlhu CÚ Bratislava v roku 2008 aj 2009. Najmenší počet konaní bol zistený v CÚ Banská
Bystrica. V porovnaní s rokom 2008 došlo v roku 2009 k poklesu počtu konaní u všetkých
colných úradov o 22 084 konaní (pokles o 21,2 %) z dôvodu zníţenia dovozu tovaru z tretích
krajín v dôsledku dopadov globálnej finančnej ekonomickej krízy.

Výber vzorky kontrolovaných prípadov bol uskutočnený elektronicky stratifikovaným
náhodným výberom z databázy údajov poskytnutých CR SR. Na kontrolu bolo v 7 CÚ
vybraných celkom 600 prípadov za rok 2008 (0,58 % z celkového počtu) a 600 colných
prípadov za rok 2009 (0,73% z celkového počtu).
NKÚ SR u všetkých kontrolovaných colných konaní porovnal súlad colných vyhlásení
s Nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, zavádzajúcim ustanovenia pre
vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex spoločenstva
v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie Komisie“) so zameraním na správnosť
vyplnenia colných vyhlásení, hlavne na označenie spôsobu zastupovania v prípade priameho
alebo nepriameho zastúpenia, na správnosť zápisu údajov o tovare, jeho hodnote, jeho
sadzobnom zaradení ako aj výšky colného dlhu v colnom vyhlásení. Ďalej na správnosť
a úplnosť zápisu všetkých predloţených dokladov v colnom vyhlásení, na vyznačenie
zabezpečenia colného dlhu ako aj ceny za poloţku a štatistickú hodnotu v colnom konaní.
V prípade vykonanej opravy colného vyhlásenia aj vyznačenie opravy na novom colnom
vyhlásení ako aj stornovanie pôvodného dokladu.
NKÚ SR kontrolou zistil konkrétne nedostatky v konaní CÚ, napríklad:
V rámci vybranej vzorky bolo v 6 prípadoch zistené, ţe deklarant potvrdil prevzatie
písomného vyhotovenia rozhodnutia v colnom konaní ešte pred tým, ako bol vydaný výmer
platieb, ktorý je neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia v colnom konaní. Kontrolou bolo
preukázané, ţe v 2 prípadoch prevzatie písomného vyhotovenia rozhodnutia predchádzalo dňu
prepustenia predmetného tovaru do navrhovaného colného reţimu. Z uvedeného vyplýva, ţe
oznámenie sumy colného dlhu deklarantovi fakticky predchádzalo určeniu a zápisu colného
dlhu do účtovnej evidencie. Uvedeným konaním došlo k procesnému pochybeniu pri
oznámení rozhodnutia v colnom konaní podľa ustanovení Colného kódexu a Colného zákona
(3 x CÚ Bratislava, 1 x CÚ Trenčín, 2 x CÚ Prešov).
V 12 prípadoch nebol na colnom vyhlásení vyznačený dátum prevzatia colného
vyhlásenia, v dôsledku čoho nebolo moţné preukázať, kedy bolo deklarantovi doručené
písomné vyhotovenie rozhodnutia v colnom konaní, t. j. kedy bola deklarantovi oznámená
suma colného dlhu. Uvedeným konaním došlo k porušeniu ustanovenia Colného zákona (CÚ
Bratislava).
V 2 prípadoch sa na výmere platieb, ako neoddeliteľnej súčasti rozhodnutia v colnom
konaní, nenachádzal odtlačok sluţobnej pečiatky, čím došlo k porušeniu ustanovenia Colného
zákona (CÚ Bratislava, CÚ Trenčín).
V 8 prípadoch bolo zistené, ţe v colnom vyhlásení colník nepotvrdil jeho prijatie
podpisom. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 33 Colného zákona, podľa ktorého
prijatie písomného colného vyhlásenia osvedčí colník svojím podpisom (3 x CÚ Bratislava, 5
x CÚ Prešov).
Kontrolou správnosti vypísania odsekov colného vyhlásenia bolo zistené, ţe jedno
colné vyhlásenie nemalo uvedený dátum prijatia, čím došlo k porušeniu ustanovení Colného
zákona, podľa ktorého písomné vyhotovenie rozhodnutia v colnom konaní obsahuje dátum
prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní (CÚ Bratislava).

V 10 prípadoch colného konania bol zistený nesúlad pri vykonávaní opráv v colnom
vyhlásení. Kontrolovaný subjekt vo fáze overovania správnosti deklarovaných údajov
v písomných colných vyhláseniach počas formálnej kontroly náleţitostí v colnom konaní pred
prepustením tovaru do navrhovaného reţimu nezabezpečil správne vykonávanie zmien,
ktorými boli deklarantom opravované nesprávne uvedené údaje. Tým konal v rozpore
s Colným kódexom (CÚ Prešov).
Kontrolou neboli v kontrolnej vzorke zistené ţiadne nedostatky alebo porušenia
zákona v CÚ Trnava, Košice, Michalovce a Nitra.
3. Overenie kompletnosti predloženej dokumentácie k colným vyhláseniam
NKÚ SR u všetkých kontrolovaných colných konaní preveril, či sú k colným
vyhláseniam pripojené kópie dokladov preukazujúcich pôvod tovaru, doklady o colnej
hodnote prejednávaného tovaru. Porovnal, či doklady uvedené v colnom vyhlásení sú totoţné
s dokladmi fyzicky priloţenými ku kontrolovanému dokladu. Ďalej preveril povinnosť
predloţiť všetky doklady, ktoré preukazujú oprávnenosť poţiadaviek deklaranta na
preferenčné zvýhodnenia v colnom konaní, napríklad doklad potvrdzujúci pôvod tovaru pre
uplatnenie preferenčného zaobchádzania, licencie, splnomocnenia na zastupovanie v konaní a
prítomnosť dokladov, na základe ktorých bola určená colná hodnota tovaru. U kaţdého
colného vyhlásenia bol skontrolovaný doklad o výmere platieb, ktorý tvoril prílohu
rozhodnutia v colnom konaní.
NKÚ SR v jednom prípade (CÚ Nitra) zistil, ţe v prílohách k colnému vyhláseniu
sa nachádzali dve faktúry s rovnakým číslom vystavené v colnej hodnote 45 311,28 USD
o hmotnosti tovaru (brutto) 19 839 kg a v colnej hodnote 30 047,40 USD o hmotnosti tovaru
(brutto) 13 008 kg. V prílohách uvedeného colného vyhlásenia sa nachádzala aj fotokópia
dokladu o tovare, ktorý bol vystavený v čínskom jazyku v celkovej hodnote 265 141,81 USD.
Následne NKÚ SR zistil, ţe riaditeľ colného úradu nariadil 29. 04. 2009 na základe
informácie poskytnutej z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) bezodkladne
vykonať následnú kontrolu subjektu deklaranta. Na základe vyjadrenia vedúceho oddelenia
následných kontrol CÚ Nitra zo dňa 17. 05. 2010, boli v tejto veci zaslané ţiadosti
o poskytnutie vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach prostredníctvom
Colného kriminálneho úradu, oddelenia medzinárodnej spolupráce, ktoré boli smerované na
oprávnené orgány do zahraničia. Uvedený prípad bol počas výkonu kontroly v štádiu riešenia.
Kontrolou neboli v kontrolnej vzorke zistené ţiadne nedostatky alebo porušenia zákona
v CÚ Trnava, Trenčín, Košice a Michalovce, Prešov a Bratislava.
4. Overenie správnosti a úplnosti zabezpečenia cla v colnom konaní
Zabezpečenie colného dlhu je obligatórne stanovené colným kódexom aj s prípadnými
výnimkami. Informácia o zabezpečení colného dlhu je uvedená deklarantom v colnom
vyhlásení, v ktorom deklarant uvedie označenie colnej zábezpeky v predpísanom tvare
(kombinácia čísel a písmen vyjadrujúca či ide o zábezpeku regionálnu alebo celoúniovú,
jednorazovú alebo globálnu).

Colník je povinný počas colného konania po prijatí colného vyhlásenia v rámci zápisu
údajov do elektronickej evidencie uviesť aj informáciu o spôsobe zabezpečenia dovoznej
platby, ktorá obsahuje:
- evidenčné číslo zabezpečenia dovoznej platby, alebo
- výraz „bez zabezpečenia“, ak sa zabezpečenie v súlade s Colným kódexom nepoţaduje,
alebo
- výraz „nezabezpečené“, ak dovozná platba mala byť zabezpečená, ale nie je (napr.
v dôsledku porušenia colných predpisov).
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, ţe vo všetkých vybraných prípadoch bol počas
colného konania colný dlh zabezpečený platnou zábezpekou, alebo bol uhradený v hotovosti.
5. Overenie správnosti a včasnosti zápisu vymeraného cla do účtovnej evidencie colnej
správy
Podľa § 53 Colného zákona CÚ oznámi dlţníkovi sumu colného dlhu doručením
písomného vyhotovenia rozhodnutia.
Vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 EUR nadol a od 0,005 EUR
vrátane nahor a CÚ dovozné clo a vývozné clo nevyberie, ak vymerané clo neprekročí
hodnotu 2 EUR. V cestovnom styku alebo v poštovom styku CÚ dovozné clo alebo vývozné
clo nevyberie, ak neprekračuje hodnotu zodpovedajúcu jednému EUR. Colný dlh moţno
uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 1 659,70 EUR na príslušnom colnom úrade alebo u
jeho organizačnej zloţky.
Kontrolou NKÚ SR bol porovnaný dátum zápisu prijatia colného vyhlásenia a dátum
prepustenia tovaru do navrhovaného colného reţimu uvedený v písomnej evidencii
a v elektronickej evidencii. Rozdiely boli zistené v prípadoch zjednodušených postupov
v colnom konaní. Colné predpisy EÚ umoţňujú colným deklarantom vyuţiť tri formy
zjednodušenia pri colnom konaní (okrem reţimu tranzit). Tieto moţnosti zjednodušenia sa
týkajú formálnej podoby colného vyhlásenia, ale majú vplyv aj na priebeh colného konania.
Podľa stupňa zjednodušenia potom rozoznávame:
- podanie neúplného colného vyhlásenia,
- podanie zjednodušeného colného vyhlásenia,
- miestne colné konanie.
Podávanie neúplného colného vyhlásenia umoţňuje, aby colné vyhlásenie
neobsahovalo všetky údaje, alebo aby nemuseli byť k colnému vyhláseniu priloţené všetky
doklady. Priebeh colného konania, priebeh overovania a kontroly tým však nie je dotknutý.
Colný orgán určí lehotu, v ktorej musí deklarant podať dodatočné colné vyhlásenie
so všetkými údajmi, alebo predloţí chýbajúce doklady. Dodatočné colné vyhlásenie spolu
s neúplným colným vyhlásením tvorí jednotný a nedeliteľný doklad. Ak má podanie
neúplného colného vyhlásenia vplyv na výšku colného dlhu, colný orgán vymeria colný dlh
na základe údajov v neúplnom colnom vyhlásení a dozabezpečí colný dlh, ktorý by mohol
vzniknúť na základe údajov v dodatočnom colnom vyhlásení. Po predloţení dodatočného
colného vyhlásenia určí colný orgán aj colný dlh. Táto forma zjednodušeného postupu sa
povoľuje prijatím neúplného colného vyhlásenia a prepustením tovaru.

Ďalšie dve formy zjednodušených postupov si vyţadujú, aby ich povolili colné orgány
samostatným rozhodnutím. Ţiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor a spôsob vyplňovania
je uvedený v prílohe nariadenia Komisie.
Zjednodušené colné vyhlásenie umoţňuje, aby deklarant podával v určitom období
(spravidla 2 roky) colné vyhlásenia vo forme neúplne vyplnených colných vyhlásení, alebo vo
forme administratívneho alebo obchodného dokladu (rôzne osvedčenia, faktúry a iné doklady
schválené colným orgánom). Na priebeh colného konania, najmä overovania dokladov
a kontroly tovaru nemá toto zjednodušenie vplyv. Zjednodušené colné vyhlásenia sa podávajú
v určitom období (tzv. zúčtovacie obdobie) a po jeho skončení musí deklarant predloţiť
dodatočné colné vyhlásenie obsahujúce údaje za všetky zjednodušené colné vyhlásenia. Colný
orgán potom musí zapísať dodatočné colné vyhlásenie tak, aby colný dlh z neho vyplývajúci
bol zapísaný do 5 dní od konca zúčtovacieho obdobia.
Miestne colné konanie umoţňuje, aby deklarant prepustil tovar do príslušného reţimu
zápisom do osobitnej evidencie. Colným orgánom sa tovar nepredkladá a nie je podávané
colné vyhlásenie. Colné orgány nevykonávajú kontroly dokladov a tovaru pred prepustením
tovaru miestnym colným konaním. Po skončení zúčtovacieho obdobia musí deklarant
predloţiť dodatočné colné vyhlásenie s údajmi za všetky prípady prepustenia miestnym
colným konaním. Zápis do evidencie a dodatočné colné vyhlásenie tvoria jeden nedeliteľný
doklad. Táto forma zjednodušeného postupu sa povoľuje len spoľahlivým subjektom, ktoré sú
preverované podobne ako schválené hospodárske subjekty.
Kontrolou NKÚ SR boli zistené nasledovné počty prípadov, keď bol rozdiel medzi
písomnou a elektronickou evidenciou vo vybratej vzorke:
-

CÚ Trnava – 36 prípadov,
CÚ Bratislava – 37 prípadov,
CÚ Trenčín – 23 prípadov,
CÚ Prešov – 63 prípadov,
CÚ Nitra – 30 prípadov,
CÚ Michalovce – 0 prípadov,
CÚ Košice – 7 prípadov.

Celkovo bol zistený rozdiel medzi elektronickou a písomnou evidenciou
v 196 prípadoch pričom príčiny rozdielov v dátumoch boli najmä omyly pri uvedení dátumov
v elektronickej evidencii (nedostatky odstránené počas výkonu kontroly) a nesúlad daný
nutnosťou zapísať do elektronickej evidencie iný dátum prijatia colného vyhlásenia ako v
skutočnosti, pretoţe v prípade zjednodušeného postupu sa pri prepustení tovaru do colného
reţimu pouţijú predpisy platné v okamihu prvého dovozu tovaru za zúčtovacie obdobie
určené povolením colného úradu. Program pre výpočet colného dlhu automaticky vymeriava
clo podľa dátumu uvedeného v elektronickej evidencii, je potrebné uviesť dátum prijatia
prvého colného vyhlásenia v zjednodušenom postupe.
Nesúlad dátumov prijatia colných vyhlásení zapísaných v písomnej evidencii a dátumov
prijatia colných vyhlásení, zapísaných v DS-Client (elektronickej evidencii) však nemal
negatívny vplyv na správnosť výpočtu dovoznej platby, ani na jej nárok a splatnosť.

Rozdielnym uvádzaním dátumov prijatia v papierovej a elektronickej evidencii colných
vyhlásení kontrolované CÚ porušili ustanovenie § 31 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, pretoţe v prípade ak účtovná jednotka vykoná prevod účtovného záznamu
z písanej formy vykonanej rukopisom a tlačiarenskými technikami do druhej elektronickej
formy, je povinná zabezpečiť, aby obsah účtovného záznamu v novej forme bol zhodný
s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme.
6. Overenie správnosti a včasnosti odvodu cla na účty v štátnej pokladnici
Tradičné vlastné zdroje sú na regionálnej úrovni spracovávané oddelením ekonomiky
a logistiky príslušného colného úradu (ďalej len „oddelenie“). Prvotný zápis údajov z colného
vyhlásenia do elektronickej evidencie DS-Client vykoná colník na colnej pobočke, prípadne
colník z oddelenia následných kontrol v prípade dodatočného vymerania nesprávne určeného
colného dlhu. Informácie o predpise pohľadávok sa z aplikácie DS-Client prenášajú denne
automaticky do elektronickej účtovnej evidencie colnej správy ACIS, ktorú na colnom úrade
vedie oddelenie ekonomiky a logistiky. Spracovanie údajov prebieha automaticky, pričom o
zaradení nárokov spoločenstva podľa účtov rozhoduje systém na základe údajov
o zabezpečení colného dlhu uvedených pri prejednávaní colného vyhlásenia colníkom do
aplikácie DS-Client.
V prípade, ţe je v aplikácii DS-Client uvedená forma zabezpečenia colného dlhu,
evidenčné číslo zabezpečenia dovoznej platby, alebo výraz „bez zabezpečenia“, je colný dlh
automaticky evidovaný na účte „A“. V prípade uvedenia výrazu „nezabezpečené“ je
pohľadávka evidovaná na účte „B“.
Prípadné opravy (zníţenie alebo zvýšenie dovoznej platby) zapísané do aplikácie DSClient na miestnej úrovni a prenesené do ACIS sú zaradené na príslušný účet a stĺpec výkazu
manuálne poverenými zamestnancami oddelenia.
Oddelenie vykonáva kontrolu otvorených výkazov jednotlivých účtov, pričom sa
sústredí na záznamy zaradené na účet „B“. Rovnako zamerané sú aj kontroly Colného
riaditeľstva SR ako aj kontrolných orgánov Spoločenstva.
Výkaz účtu „A“ a výkaz účtu „B“ sa uzatvorí na regionálnej úrovni najneskôr v
15. deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikol nárok spoločenstva na
vlastné zdroje. Oddelenie vytvorený výkaz účtu „A“ a štvrťročný výkaz účtu „B“ zašle
spoločne s uzávierkou na odbor ekonomiky a logistiky CR SR.
Celkové stavy účtov „B“ v kontrolovanom období: tab. č. 2
k 31. 12. 2008
k 31. 12. 2009
Colný úrad
počet prípadov
počet prípadov
v EUR
v EUR
Bratislava

41 077,17

23

64 895,51

25

Trnava
Trenčín
Košice
Michalovce
Nitra
Prešov

342 682,74
38 908,05
94 545,37
0,9
88 172,21
46 620,17

45
2
24
1
4
2

622 008,00
706 851,73
94 481,69
145,16
986.182,97
46 805,63

60
7
23
48
9
3

Zdroj: kontrolované CÚ
V kontrolovanom období mal najväčší počet prípadov evidovaných na účte „B“
CÚ Trnava. V roku 2008 mal najmenší počet evidovaných prípadov CÚ Michalovce a v roku
2009 CÚ Prešov.
Podľa ustanovení príslušného nariadenia Komisie je splatnosť colného dlhu 10 dní odo
dňa oznámenia výšky colného dlhu doručením rozhodnutia. V prípade, ak 10 deň lehoty
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, termín na úhradu colného dlhu
sa predlţuje na najbliţší pracovný deň.
Kontrolou bolo zistené, ţe vo vybratej vzorke 1 200 colných konaní došlo k úhrade
colného dlhu po 10 dňovej lehote splatnosti zo strany deklaranta v 98 prípadoch, z toho
podľa miestnej príslušnosti:
-

CÚ Trnava
CÚ Bratislava
CÚ Trenčín
CÚ Košice
CÚ Michalovce
CÚ Nitra
CÚ Prešov

– 41 prípadov,
– 11 prípadov,
– 4 prípady,
– 6 prípadov,
– 5 prípadov,
– 15 prípadov,
– 16 prípadov.

CÚ vo vyššie uvedených prípadoch vymerali úrok z omeškania vo výške štvornásobku
základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku nedoplatku
colného dlhu. CÚ úrok z omeškania v súlade splatnou legislatívou nevymerali, ak úrok z
omeškania nepresiahol 10 EUR.
7. Vyhodnotenie kontrol uskutočnených v danej oblasti colnými orgánmi
NKÚ SR na základe vykonanej kontroly konštatuje, ţe Colné riaditeľstvo SR vykonáva
kontroly v oblasti TVZ v primeranom rozsahu a kvalite. Táto oblasť je kontrolovaná
pravidelne a celoplošne, pričom výsledky týchto kontrol svedčia o kvalifikovanosti
pracovníkov, ktorí tieto kontroly vykonávajú. Okrem toho sú príjmy TVZ kaţdoročne
kontrolované aj kontrolnými orgánmi Spoločenstva. Na základe uvedeného je moţné hodnotiť
kontrolné prostredie v kontrolovanej oblasti ako primerané.
8. Zhrnutie
NKÚ SR kontrolou postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných
vlastných zdrojov ES zistil viaceré nedostatky v konaní colných úradov. Celkovo bolo
v kontrolovanej vzorke 1200 colných vyhlásení zistených 235 nedostatkov (19,6 %).
V rámci kontroly vybranej vzorky bolo v 6 prípadoch zistené procesné pochybenie pri
oznámení rozhodnutia o colnom dlhu, keď oznámenie sumy colného dlhu deklarantovi bolo
ešte pred tým, ako bol vydaný výmer platieb, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto
rozhodnutia a v jednom prípade nebol na colnom vyhlásení dátum prijatia návrhu na
rozhodnutie v colnom konaní.

V 12 prípadoch nebol v rozpore s Colným zákonom správne oznámený colný dlh
deklarantovi, pretoţe na colnom vyhlásení nebol vyznačený dátum jeho prevzatia v dôsledku
čoho nebolo moţné preukázať kedy bolo deklarantovi doručené písomné rozhodnutie o sume
colného dlhu.
V rozpore s Colným zákonom sa v 2 prípadoch na výmere platieb, ako neoddeliteľnej
súčasti rozhodnutia v colnom konaní, nenachádzal odtlačok sluţobnej pečiatky
a v 8 prípadoch bolo zistené, ţe v colnom vyhlásení colník nepotvrdil jeho prijatie svojim
podpisom.
V 10 prípadoch colné úrady postupovali v rozpore s Colným zákonom pri vykonávaní
opráv v colnom vyhlásení.
Kontrolované colné úrady viedli v 196 prípadoch elektronickú evidenciu v rozpore
s ustanoveniami zákona o účtovníctve.
NKÚ SR na základe výsledkov kontroly odporúča Colnému riaditeľstvu SR úpravu
elektronickej evidencie colných vyhlásení tak, aby bola zosúladená elektronická a písomná
evidencia podľa zákona o účtovníctve, pretoţe uvedením rozdielnych dátumov prijatia
colného vyhlásenia pri zjednodušených postupoch vzniká rozdiel medzi elektronickou
a písomnou evidenciou colných vyhlásení.
Kontrolované subjekty prijali celkom 20 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
ktorých plnenie bude NKÚ SR následne kontrolovať.

