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Od januára zmena kódov colného sadzobníka
Bude to mať dopad na intrastatové hlásenia a colné
konania

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás informovať o významných zmenách týkajúcich sa
kódov colného sadzobníka, ktoré vstúpia do platnosti k 1. januáru 2017.
Kódy colného sadzobníka sa uvádzajú nielen pri colnom konaní, ale aj
v intrastatovom hlásení, resp. v iných hláseniach.
K 1. januáru 2017 sa zruší 573 kódov a zavedie sa 687 nových kódov.
Okrem kódovej časti sa zmení aj textová časť. Môže tak nastať situácia, že
sa kód zachová, no zmení sa jeho rozsah. Od začiatku budúceho roka preto
nebude možné niektoré výrobky zaradiť do kódu aj napriek tomu, že kód
zostane nezmenený.
Je preto potrebné zaoberať sa pripravovanými zmenami čo najskôr.
Ideálne pred prvým dovozom v roku 2017 alebo pred podaním prvého
intrastatového hlásenia, v ktorom už bude potrebné zohľadniť nové kódy.
Včasnou aktualizáciou sa vyhnete prieťahom v colnom konaní, resp.
riziku neskorého podania intrastatového hlásenia.
Radi by sme Vám ponúkli spoluprácu v tejto oblasti.
V prípade záujmu Vám pomôžeme zaktualizovať zoznam používaných
kódov. Tiež Vám vieme overiť, či sa Vás týka druhý charakter zmien,
t. j. situácia keď pri zachovaní kódu dochádza k zmene jeho textovej časti.
A ak identifikujeme tento typ zmien, navrhneme Vám kód, ktorý bude
zodpovedať novej legislatíve.
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte
na jskorka@deloittece.com.
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