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Colné konanie priateľské pre obchodníkov
Firmy v colnom konaní certifikované ako SHS (AEO) alebo s registráciou EORI
4,3 milióna podnikov v rámci celej Európskej únie (28 členských štátov) sú certifikované ako SHS (Schválený hospodársky
subjekt), majú pridelené jednotný identifikátor pre colné konanie tzv. číslo EORI, vykonávajú obchodné činnosti súvisiace
s dovozom a vývozom tovaru v úlohe príjemcu, deklaranta alebo colného zástupcu.

Zdroj: EUROSTAT a TAXUD (Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu)
Takmer 13 000 colných skladov vykonáva obchodnú činnosť v EÚ v roku 2014.

Bezpapierové prostredie = kompletné nahradenie papierového prostredia najneskôr do 31.12.2020
Takmer všetky colné vyhlásenia pre import a export sú v rámci členských štátov EÚ predložené elektronicky.
• celkový podiel na úrovni EÚ z pohľadu elektronickej komunikácie je viac ako 98% zo všetkých colných vyhlásení,
• 84% dovozných colných vyhlásení je prerokovaných do 1 hodiny, z toho,
• 71% je dovozných colných vyhlásení je prerokovaných za menej ako 5 minút.

Zdroj: TAXUD (Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu)
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Zjednodušené postupy = zjednodušenie colných formalít a obchodu
Zjednodušené postupy umožňujú podnikom, aby efektívnejšie vykonávali colné režimy (rýchlejšie, lacnejšie po odpočítaní
nákladov, atď.).
Na konci roka 2014 bolo:
• takmer 38 000 platných povolení pre používanie zjednodušených postupov pri dovoze a vývoze (miestne colné konanie /

zjednodušené colné vyhlásenie),
• viac ako 20 000 povolení pre tranzit (schválený príjemca / schválený odosielateľ),
• takmer 676 jednotných povolení na používanie všetkých ekonomických colných režimov.
Väčšina dovozov a vývozov sa realizuje s využitím zjednodušených postupov.

Zdroj: TAXUD (Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu)

Schválený hospodársky subjekt SHS (Authorized Economic Operator - AEO) = bezpečnejší a plynulejší
legálny obchod
Štatút SHS (AEO) môže byť udelený hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v colných predpisoch, ako je
napríklad dodržiavanie colných predpisov, vedenie príslušnej evidencie, platobná schopnosť, zavedenie a plnenie kritérií
zodpovedajúcich bezpečnostným požiadavkám a normám.
• Počet platných osvedčení SHS (AEO) v členských štátoch EÚ bol takmer 14 000 na konci roka 2014.
• Podiel držiteľov štatútu Schváleného hospodárskeho subjektu SHS (AEO) predstavuje 54% zo všetkých dovozov a 68% zo

všetkých vývozov, 54% všetkých tranzitných operácií. Postupne sa tento trend zvyšuje a percentuálny podiel operácií SHS
na celkovom obchode vzrastá, čo je pozitívny trend najmä pri bezpečnosti a súčasnom zjednodušení operácií bez narušenia
legálneho obchodu.
Materiál čerpá zo zdrojov DG TAXUD
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