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Tento kontrolný zoznam vám pomôže vyhodnotiť či ste pripravení na colné 
zaťaženie, ktoré budú úrady vyžadovať od 1. januára 2021 pri zabezpečovaní toku 
tovarov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou Úniou.   
 

Je potrebné zabezpečiť nasledovné tri kroky: 

1. Pripravte si vaše registrácie a tovarové kategórie  

2. Skontrolujte vašu dokumentáciu  

3. Zvoľte si poskytovateľa colných a prepravných služieb 

 
1. Pripravte si vaše registrácie a tovarové kategórie 

 Máme platné EORI číslo platné pre krajiny z/do, ktorých zabezpečujeme prepravu   

Pre potreby obchodovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je potrebné mať platné EORI číslo 
(Economic Operators Registration and Identification). V prípade, že vám bolo európske EORI regi 
stračné číslo v minulosti vydané, budete musieť požiadať o pridelenie nového EORI čísla platné pre 
Veľkú Britániu.  

>>> Požiadať o  UK EORI číslo môžete tu. 

Každá krajina EÚ má vlastný proces prideľovania EORI čísla. >>> Prosím porovnajte si  
Národné procesy prideľovania.  

 Skontrolovali sme, či typ alebo kvalita dodávaného/prepravovaného tovaru vyžaduje 
dodatočné povolenia, alebo kontrolu v nadväznosti na tovarovú kategóriu.  
>>> Vaše tovarové čísla môžete skontrolovať prostredníctvom stránky EU TARIC alebo UK TARIFF. 

 Máme pridelený daňový účet a vieme akým spôsobom bude uhrádzaná DPH pri 
importovaných tovaroch  

 Prekontrolovali sme naše všeobecné obchodné podmienky - Incoterms® a odsúhlasili si ich 
s našimi zákazníkmi a dodávateľmi pre obchodovanie smerom do a zo Spojeného kráľovstva 
po 1. januári 2021. 
>>> Porovnajte si vaše úkony s našimi  “10 procesnými úlohami”  

Administratíva Brexitu: 
Kontrolný list zákazníka   
   

#WeKeepEuropeMoving 
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2) Skontrolujte vašu dokumentáciu 

Preverili sme naše obchodné faktúry pre potvrdenie, že obsahujú všetky požadované údaje 
a náležitosti: 

 Meno (obchodný názov) odosielateľa, adresa atď.  

 Dátum odoslania 

 Kód komodity   

 Popis produktu 

 Celkovú a čistú váhu 

 Hodnotu tovarov a menovú jednotku 

 Krajinu pôvodu 

 Počet a druh balenia 

 Definované obchodné podmienky - Incoterms® 

 EORI No. a IČ DPH. 

 

3) Zvoľte si poskytovateľa colných a prepravných služieb 

Najlepšou cestou, ako minimalizovať akékoľvek potenciálne meškania vašich zásielok je mať 
poskytnuté colné a prepravné služby s jedným partnerom. 

‒ Pre výber spoločnosti DB Schenker, ako vášho partnera stačí: 

‒ Poskytnutie plnej moci pre zastupovanie v colnom konaní, ktorého vzor nájdete na našich 
webových stránkach  

‒ Požiadajte vášho zákazníka alebo dodávateľa (odosielateľa/prijímateľa), aby preveril lokálne 

podmienky colných procesov DB Schenker podľa: EU TARIC, UK TARIFF 

‒ Pošlite potrebné dokumenty a podpísanú plnú moc pre colné zastupovanie vašej príslušnej 

kontaktnej osobne v  DB Schenker.   

‒ V prípade, že si zvolíte pre zabezpečenie colných služieb iného poskytovateľa uistite sa, že 
máte splnené body 1) a 2), ktoré uvádzame vyššie. 
 

Poskytnite nám nasledovné údaje: 
 
Ste aktívnym zákazníkom DB Schenker v pozemnej preprave? 

 áno  nie 

Názov spoločnosti        

Kontaktná osoba pre colnú deklaráciu        

Email       

Telefonický kontakt        



Footnote | Terms and conditions of use 2 

Adresa        

Mesto        

PSČ        


