ADMINISTROVANIE SYTÉMU VÝVOZNÝCH NÁHRAD PRE ZÁKLADNÉ
POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY
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1 Zoznam výrobkov
Výrobky, na ktoré môže byť poskytnutá vývozná náhrada sú uvedené v nariadení Komisie (EHS)
č. 3846/1987 v platnom znení, ktorým sa zároveň zavádza nomenklatúra poľnohospodárskych
výrobkov pre vývozné náhrady. Výrobky, na ktoré sa najčastejšie poskytujú vývozné náhrady:
A. Hovädzie a teľacie mäso (vrátane živého HD)
B. Bravčové mäso
C. Hydinové mäso
D. Vajcia

Kódy a popisy výrobkov nájdete v časti „Obchodné mechanizmy - Vývozné náhrady
pre PV - Nomenklatúra vývozných náhrad“.

2 Sadzba vývozných náhrad
Sadzby vývoznej náhrady sú rovnaké pre celé Spoločenstvo. Sú určované nariadením
Európskej komisie, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (http://eurlex.europa.eu/sk/index.htm) a závisia od úrovne cien na svetovom trhu a na trhu Spoločenstva.
Sadzba vývoznej náhrady je určovaná ku dňu prijatia žiadosti o vývoznú licenciu s vopred stanovenou
náhradou.
Typy vývozných náhrad
Nediferencovaná - vývozná náhrada je rovnaká pre všetky miesta určenia, nárok na vývoznú náhradu
vzniká pri opustení colného územia Spoločenstva.
Diferencovaná - vývozná náhrada sa líši v závislosti od tretej krajiny určenia, náhrada je väčšinou
vyššia a nárok na ňu vzniká pri dovoze do tretej krajiny určenia.

3 Žiadateľ o vývoznú náhradu
Fyzická ako aj právnická osoba v prípade, že vlastní oprávnenie (vývoznú licenciu s vopred stanovenou
sadzbou náhrady) na podnikanie v obchodných činnostiach.
Žiadateľ musí byť pred podaním žiadosti o vývoznú náhradu zaregistrovaný na
Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) ako vývozca. PPA mu v procese registrácie
vystaví Oznámenie o registrácii a udelí registračné číslo, ktoré používa v korešpondencii s PPA
alebo na žiadosti o vývoznú náhradu.
Registrácia je bližšie popísaná v časti: „Obchodné mechanizmy - Registrácia“

4 Požiadavky na výrobky
-

musia byť vyvezené zo Spoločenstva do 60 kalendárnych dní odo dňa prijatia
vývozného colného vyhlásenia;
musia byť zdravotne nezávadné, primeranej a prijateľnej obchodnej kvality;
musia byť vo voľnom obehu a mať pôvod v Spoločenstve;
musia byť vo voľnom obehu Spoločenstva (výrobky z cukru uvedené v čl. 196 ods. 1
písm. a) bod iii) a čl. 196 ods. 1 písm. b) nariadenia (EP) a Rady č. 1308/2013;
musia prísť v nezmenenom stave na miesto určenia;

-

musia spĺňať zvláštne záväzné podmienky týkajúce sa ochrany zdravia a hygieny
platné v krajine určenia;
v prípade diferencovanej vývoznej náhrady musia byť dovezené do tretej krajiny
určenia do 12 mesiacov od prijatia vývozného colného vyhlásenia.

5 Vývozná náhrada sa neposkytuje
-

-

-

pri vývoze výrobkov dovezených z tretích krajín a vyvezených späť do tretích krajín;
na výrobky získané z materiálov s pôvodom v Spoločenstve a z poľnohospodárskych
materiálov, ktoré sú dovezené z tretích krajín a ktoré neprešli podstatnejším spracovaním
v Spoločenstve;
na výrobky, ktoré prekročia maximálnu úroveň rádioaktivity povolenej podľa legislatívy
Spoločenstva;
na výrobky podliehajúce vývoznému clu alebo inému vývoznému poplatku stanovenému
vopred alebo určenému vo výberovom konaní (to aj v prípade zložiek u zloženého
výrobku);
v prípade zloženého výrobku, ak je vývozné clo alebo iný vývozný poplatok stanovený
vopred na základe jednej alebo viacerých zložiek výrobku, na túto zložku alebo zložky sa
neposkytne žiadna náhrada;
na výrobky, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného
colného vyhlásenia;
na výrobky, ktoré sú predané alebo distribuované na paluby plavidiel a ktoré sa
pravdepodobne dostanú späť do Spoločenstva bez cla podľa nariadenia Rady (EHS) č.
918/83.

6 Žiadosť o vývoznú náhradu
Vývozné náhrady sa vyplácajú iba na výslovnú žiadosť vývozcu a len členským štátom,
na území ktorého bolo prijaté vývozné colné vyhlásenie.
Podľa § 31 colného zákona č. 199/2004 Z. z. sa riadne vyplnené vývozné colné vyhlásenie
s poznámkou „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“ považuje za žiadosť o vyplatenie
vývoznej náhrady.
Dňom 1. 7. 2009 sa v zmysle zmien príslušnej legislatívy Spoločenstva a SR zaviedla
povinnosť predkladať elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru, na ktorý sa žiada
vyplatenie vývoznej náhrady.
Žiadosťou o vývoznú náhradu je výpis rozhodnutia v colnom konaní vydaný prostredníctvom
zariadenia na spracovanie a prenos údajov vo forme tlačovej zostave.
Bližšie informácie o vypĺňaní žiadosti o vývoznú náhradu nájdete v časti „Obchodné
mechanizmy - Vývozné náhrady pre PV - Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu a
kontrolnej kópie T5“.

7 Podmienky získania vývoznej náhrady
1.

povolenie na vývoz - vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady (nie je
vyžadovaná, keď je množstvo vyvážaného produktu nižšie alebo rovné množstvám

uvádzaným v prílohe č. II nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a
certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky na
jedno vývozné colné vyhlásenie, t. j. pre 12 - miestny kód nomenklatúry vývozných
náhrad),
2. žiadosť o vývoznú náhradu,
3. kontrolná kópia T5,
4. certifikát kvality vystavený akreditovaným laboratóriom,
5. faktúra,
6. prehlásenie o pôvode výrobku,
7. prehlásenie žiadateľa o vývoznú náhradu,
8. prepravné doklady,
9. doklad o zaplatení dovozného cla v tretej krajine určenia alebo potvrdenie o vyložení
a dovoze vypracované schválenou medzinárodnou Agentúrou pre kontrolu a dozor,
prípadne iné (len pri diferencovanej náhrade) - zoznam agentúr nájdete v časti
„Obchodné mechanizmy - Vývozné náhrady pre PV - Zoznam Agentúr pre kontrolu a
dozor“,
10. deklarácia o výrobku (v prípade žiadosti o vývoznú náhradu na vybrané zložky
výrobku),
11. potvrdenie o pôvode výrobku,
12. zaslanie dokladov na adresu PPA do 12 mesiacov po dátume prijatia colného
vyhlásenia.

8 Výpočet vývoznej náhrady
Vývozná náhrada sa vypočíta ako násobok sadzby vývoznej náhrady platnej v čase podania
žiadosti o vývoznú licenciu s vopred stanovenou sadzbou náhrady a skutočne
vyvezeného/dovezeného množstva výrobku.
Pri výpočte vývoznej náhrady na párky a salámy vyrobené z bravčového mäsa, patriace pod KN
kód 1601 00, vývozná náhrada sa poskytuje len na netto hmotnosť párkov/salám, t. j. na obsah
mäsa a drobov, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, ktoré tvoria súčasť týchto
prípravkov.

9 Osobitosti podľa jednotlivých komodít
A. Hovädzie a teľacie mäso (vrátane živého HD)
Vývoznú náhradu je možné získať bez predloženia licencie na množstvo
o do 200 kg v prípade mäsa,
o jedno zviera v prípade živých zvierat.
Pre niektoré druhy hovädzieho mäsa sú poskytované osobitné vývozné náhrady:
 čerstvé alebo chladené mäso vo forme jatočne opracovaných tiel, jatočných polovíc,
kompenzovaných štvrtí, predných alebo zadných štvrtí vyvezených do určitých tretích
krajín,
Poskytnutie náhrady je podmienené:

identifikáciou každého produktu nezmazateľnou značkou alebo odtlačkom
pečiatky na každej štvrti dobytka,
predložením „Osvedčenia pre hovädzie mäso z dospelého samčieho
hovädzieho dobytka“.
 jednotlivo balené kusy bez kosti z čerstvých alebo chladených predných a zadných štvrtí
dospelých býkov s priemerným obsahom chudého mäsa 55 % alebo vyšším,
Poskytnutie náhrady je podmienené:
identifikáciou každého kusa mäsa,
predložením „Vyhlásenia o vykostení predných/zadných štvrtí z dospelého
samčieho hovädzieho dobytka a vyvezení celého množstva“,
predložením „Osvedčenia pre hovädzie mäso z dospelého samčieho
hovädzieho dobytka“,
predložením „Certifikátu na vykostené mäso z predných/zadných štvrtí
dospelých samcov hovädzieho dobytka“.
K poskytnutiu vývozných náhrad pri vývoze živých hovädzích plemenných zvierat je nutné
doručiť ešte nasledovné doklady:
veterinárny certifikát pre vývoz hovädzieho dobytka na chov a produkciu
z EÚ do tretích krajín
vážny list obsahujúci: ušnú značku, dátum narodenia, hmotnosť
Plemenné knihy zvierat
Pas zvieraťa
Prepravný plán podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005
Osvedčenie o schválení cestovného dopravného prostriedku podľa
článku 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005
Povolenie prepravcu, TYP 2, podľa článku 11 ods. 1 nariadenia Rady
(ES) č. 1/2005
Platné osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov podľa článku 17
ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005
Sanitárne osvedčenie - o dezinfekcii vozidla
Platná licencia pre medzinárodné dopravné prostriedky podľa
nariadenia Rady (ES) č. 1/2005
Doklad príslušného úradu o správnosti nastavenia váhy
Veterinárna správa o kontrole v mieste výstupu podľa čl. 2 ods.2
nariadenia Komisie (EÚ) č. 817/2010
Vyhlásenie prepravcu o uskutočnení naplánovanej cesty - oddiel 4
prepravného plánu, podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005
Správa od medzinárodnej agentúry kontroly a dozor podľa čl. 3 ods. 2
nariadenia Komisie (EÚ) č. 817/2010
Kópiu výpisu z tachografu, alebo jej vytlačenú verziu z výstupných miest
z SR a z hraničných kontrolných miest z EÚ, podpísanú a opečiatkovanú
veterinárnym lekárom, podľa čl. 21. ods. 2.nariadenia Rady (ES) č. 1/2005
B. Bravčové mäso
Vývoznú náhradu je možné získať bez predloženia licencie na množstvo
o do 250 kg na kódy 0203, 1601 a 1602
o do 150 kg na kód 0210.

C. Hydinové mäso
Vývoznú náhradu je možné získať bez predloženia licencie na množstvo
o do 4 000 kurčiat na kódy 0105 11 11 9000, 0105 11 19 9000, 0105 11 91 9000
a 0105 11 99 9000,
o do 2 000 kurčiat na kódy 0105 12 00 9000 ,
o do 250 kg na kód 0207.
V prípade kurčiat spadajúcich pod KN 0105 11 musia subjekty v čase plnenia colných formalít
vyhlásiť, že majú v úmysle uplatniť si nárok na vývoznú náhradu. Spolu so žiadosťou musia
dokladovať na PPA uskutočnený vývoz vo forme colných dokladov (colné vyhlásenie).
V takomto prípade nie je náhrada stanovená ku dňu podania žiadosti o vývoznú licenciu, ale ku
dňu vývozu.
D. Vajcia
Vývoznú náhradu je možné získať bez predloženia licencie na množstvo
o do 2 000 vajec na kód 0407 11 00 9000,
o do 4 000 vajec na kód 0407 19 19 9000,
o do 100 kg na kódy 0408 11 80 9100 a 0408 91 80 9100,
o do 250 kg na kódy 0408 19 81 9100, 0408 19 89 9100 a 0408 99 80 9100.
V prípade vajec spadajúcich pod KN kódy 0407 11 00 a 0407 19 19 musia subjekty v čase
plnenia colných formalít vyhlásiť, že majú v úmysle uplatniť si nárok na vývoznú náhradu.
Spolu so žiadosťou musia dokladovať PPA uskutočnený vývoz vo forme colných dokladov
(colné vyhlásenie).
V takomto prípade nie je náhrada stanovená ku dňu podania žiadosti o vývoznú licenciu, ale ku
dňu vývozu.

10 Lehoty a predkladanie dokladov
o

informovať príslušný colný úrad minimálne 24 hodín pred začatím nakládky a uviesť
očakávané trvanie nakládky,

o

výrobky musia opustiť colné územie Spoločenstva v nezmenenom stave do 60 dní od
prijatia vývozného colného vyhlásenia (dôkazom je kontrolná kópia T5),

o

doklady týkajúce sa vyplatenia vývoznej náhrady musia byť predložené do 12
mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného vyhlásenia,

o

v prípade diferencovaných náhrad sa výrobky musia doviezť v nezmenenom stave
do tretej krajiny určenia do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného
vyhlásenia,

o vrátenie kontrolnej kópie T5 na PPA v lehote do 3 mesiacov od jej vydania*,
o

PPA uskutoční platby do 3 mesiacov odo dňa, keď má k dispozícii všetky doklady
a informácie potrebné na vybavenie nároku.

Ak sa vývozcovi nepodarilo získať a predložiť dôkazy o splnení dovozných colných formalít
v lehote 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného vyhlásenia, aj napriek tomu, že
konal náležite, môže mu byť na jeho žiadosť poskytnutá dodatočná lehota. Takáto žiadosť
musí byť predložená na PPA v lehote 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného
vyhlásenia.
Ak je žiadosť o dodatočnú lehotu príp. žiadosť o ďalšie doklady predložená do 6 mesiacov po
uplynutí lehoty 12 mesiacoch odo dňa prijatia vývozného colného vyhlásenia, vývozná
náhrada sa rovná 85 % sumy, ktorá by bola vyplatená, ak by boli splnené všetky požiadavky.
Ak nie je dodržaná lehota 60 dní na opustenie colného územia Spoločenstva alebo
12 mesačná lehota na dovezenie do tretej krajiny určenia:
- náhrad sa zníži o 15 %,
- zvyšok náhrady (znížená náhrada) sa ďalej zníži:
2 % za každý deň, o ktorý je prekročený časový limit 12 mesiacov,
5 % za každý deň, o ktorý je prekročený časový limit 60 dní
Doručenie dôkazov o splnení všetkých požiadaviek do 12 mesiacov (prípadne 12 mesiacov +
dodatočná lehota) = vyplatenie vývoznej náhrady vo výške 100 %,
Doručenie dôkazov o splnení všetkých požiadaviek do 18 mesiacov (prípadne do 6 mesiacov
po uplynutí 12 mesiacov + dodatočnej lehoty) = vyplatenie vývoznej náhrady vo výške 85 %
Doručenie dôkazov o splnení všetkých požiadaviek po 18 mesiacoch (prípadne po 6 mesiacov
po uplynutí 12 mesiacov + dodatočnej lehoty) = stratenie nároku na vyplatenie vývoznej
náhrady.
Ak je dôkaz, že všetky požiadavky boli splnené do 6 mesiacov od uplynutia 12 mesačnej
lehoty (prípadne 12 mesačnej lehoty vrátane dodatočnej lehoty), avšak lehoty 60 dní alebo 12
mesiacov na dovoz do tretej krajiny určenia boli prekročené, vyplatí sa náhrada rovnajúca sa
zníženej náhrade - 15 % sumy, ktorý by bola vyplatená, ak by boli dodržané všetky lehoty.
*Nedodanie kontrolnej kópie T5:
- vývozca môže predložiť PPA odôvodnenú žiadosť, aby boli za rovnocenné považované aj
ostatné doklady (len v prípade, že k nedodaniu došlo kvôli okolnostiam, ktoré sú mimo
kontroly vývozcu),
- duplikát kontrolnej kópie T5 riadne potvrdený colným úradom (s vyznačením, že ide o
„DUPLIKÁT“).

11 Základné právne predpisy
-

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre
uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky

-

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné
pravidlá uplatňovaniu systému záruk pre poľnohospodárske výrobky

-

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná
organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

-

Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady
pre poľnohospodárske výrobky

-

Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy udeľovania licencií na
dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (k nahliadnutiu na
internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR www.land.gov.sk)

-

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností
a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 817/2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade
s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných
náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy

12 Informačné zdroje
Príručka : Administrovanie systému vývozných náhrad pre základné poľnohospodárske výrobky má
informatívny charakter a obsahuje iba vybrané informácie. Na základe jej obsahu nie je možné
uplatňovať žiadne právne nároky. Úplné a záväzné znenia jednotlivých nariadení EK je
k dispozícii na adrese http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Poznámka: V súčasnosti na Komisii EÚ prebieha aktualizácia nariadení k administrovaniu vývozných
náhrad.

