ADMINISTROVANIE LICENČNÉHO SYSTÉMU
DOVOZNÉ LICENCIE, VÝVOZNÉ LICENCIE A CERTIFIKÁTY S VOPRED
STANOVENOU SADZBOU NÁHRADY

Vstupom SR do EÚ sa obchodovanie v podmienkach SR riadi v zmysle platnej legislatívy
Spoločenstva.
Licencie sú v zmysle nariadení EÚ potrebné pre dovoz a vývoz určitých komodít trhového
poriadku do resp. z tretích krajín, s výnimkou prípadov množstiev, na ktoré nie je potrebná
licencia.
Licencia oprávňuje a zaväzuje držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti vyviezol
alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity. Platnosť licencií v sektore konkrétnych
komodít je uvedená v jednotlivých nariadeniach EÚ.
Ak je pre vývoz komodít potrebná vývozná licencia, stanovuje vývozná licencia s vopred
stanovenou sadzbou náhrady právo na vývoz a nárok na náhradu. Ak pre vývoz komodít nie je
potrebná vývozná licencia, stanovuje vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady len
nárok na náhradu.
Udelené licencie a výpis licencie ako aj v nich uvedené údaje a poznámky orgánov
členského štátu majú v každom inom členskom štáte rovnaký právny účinok ako licencie a výpis z
licencie vystavené orgánmi týchto členských štátov ako aj nimi uvedené údaje a poznámky.
Existujú nasledovné formy licencií:
-

dovozná licencia AGRIM
vývozná licencia AGREX
vývozná licencia alebo certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX.

Žiadatelia o hore uvedené licencie musia mať svoje sídlo v Spoločenstve. V súlade
s jednotlivými nariadeniami spoločnej organizácie trhu existujú rôzne množstvá, na ktoré nie je
potrebná licencia resp. nie je potrebné zloženie zábezpeky.
Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie je obchod realizovaný v rámci EÚ
považovaný za vnútorný obchod t.j. nie je potrebné žiadať o vydanie licencie.

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PODKLADY v ich platnom znení
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a
certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske
výrobky.
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17.
decembra 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 Rady (EHS) č. 1182/1971 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú
pravidlá pre obdobia, dátumy a časové lehoty.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní,
riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 85/2008.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry
a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok,
zábezpeky a používanie eura.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
Všeobecne vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie,
schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť.
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú
spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za
poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske
produkty spracovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

M E T O D I C K Ý P O K Y N Pôdohospodárskej platobnej agentúry vydaný
ROZHODNUTÍM č. 83/2004 generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej
správy udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov (je k nahliadnutiu na webovskej stránke
ministerstva www.mpsr.sk).
Zákon NR SR č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka.
Nariadenie vlády SR č. 80/2007 Z. z. o podmienkach vydávania licencií na
dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Zákon č. 138/2004 Z. z. o správnom
konaní).

Konkrétne Nariadenia Komisie (ES) platné pre jednotlivé komodity.

1. Podanie žiadosti o licenciu
Pred podaním prvej žiadosti sa musí subjekt zaregistrovať na Pôdohospodárskej platobnej agentúre
(ďalej len „platobná agentúra“), pričom musí predložiť:
 originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako 30 dní (v
prípade PO alebo FO zapísanej v obchodnom registri),
 originál alebo úradne overenú kópiu živnostenského listu nie starší ako 30 dní,
 úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácií a pridelení DIČ,
 čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii, na majetok žiadateľa nebol vyhlásený
konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
 vypísanú žiadosť o registráciu dovozcu/vývozcu (formulár je k dispozícii na tomto odkaze:
http://www.apa.sk/index.php?navID=45).
Podmienky prijatia žiadosti:
a) žiadosť sa prijíma na predpísanom formulári AGRIM resp. AGREX v zmysle nariadenia
Komisie (ES) č. 376/2008 v štátnom jazyku, ktoré sú k dispozícii na platobnej agentúre. Za
prípustné sa považuje podanie žiadosti prostredníctvom faxu, e-mailu na adresu:
licencie@apa.sk, pošty alebo osobne. Žiadosť môže byť vyplnená strojom, ručne perom a
veľkým tlačeným písmom, alebo počítačom – interaktívny formulár, ktorý je k dispozícii na
internetovej stránke www.apa.sk. Po vyplnení formulára, žiadateľ žiadosť vytlačí, podpíše
a doručí na PPA,
b) (viď „Pokyny pre vyplnenie žiadostí o licencie“),
c) žiadosť o licenciu sa považuje za podanú v ten deň, v ktorý ju platobná agentúra prevezme, za
predpokladu, že ju prevezme najneskôr do 13.00 SEČ,
d) žiadosť o licenciu je možné zrušiť iba listom, písomným dokumentom zaslaným
prostredníctvom faxu, mailom, okrem prípadov zásahu vyššej moci, do 13:00 SEČ v deň
podania žiadosti,
e) žiadosť o licenciu, ktorú PPA prevezme v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok alebo v pracovný deň
po 13.00 SEČ sa považuje za podanú v prvý pracovný deň po dni, v ktorom bola skutočne
podaná,
f) v žiadosti musí byť uvedené miesto a dátum a musí byť podpísaná konateľom(mi) alebo
povereným zástupcom firmy,
g) žiadosť o licenciu nebude prijatá, kým nebude najneskôr do 13:00 SEČ v deň podania
žiadosti (t.j. stanovený deň podľa jednotlivých ustanovení EK) zložená primeraná zábezpeka,
h) ak je pre podávanie žiadostí o licenciu stanovená lehota v trvaní určeného počtu dní a keď
posledný deň tejto lehoty padne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, uvedená lehota sa končí v prvý

nasledujúci pracovný deň o 13:00 SEČ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1182/1971, resp.
podľa nariadení Komisie (ES) platných pre jednotlivé komodity.
Pozn.:
podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 sa licencie nesmú vyžadovať a nemusia
predkladať pre účely činností:
 stanovených v článkoch 36, 40, 44 a 45 a článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 612/2009 alebo
 nekomerčnej povahy alebo
 uvedených v nariadení (ES) č. 1186/2009 alebo
 týkajúcich sa množstiev, ktoré neprekračujú hodnoty stanovené v prílohe II.
Žiadosť o licenciu sa však musí predložiť aj vtedy, keď dovoz prebieha v rámci preferenčných
opatrení, ktoré sú povolené na základe licencie.
POKYNY PRE VYPLNENIE ŽIADOSTI O LICENCIE
V žiadosti sa nesmie škrtať, gumovať a prepisovať. Údaje v licenciách nesmú byť po udelení
licencie menené. Ak sa pri vypĺňaní žiadosti urobí závažná chyba (napr.: nesprávne uvedený KN
kód), musí byť vyplnený nový formulár. Sady formulárov pre podávanie žiadostí sú k dispozícii na
Pôdohospodárskej platobnej agentúre, odbor trhových mechanizmov.
ŽIADOSŤ O DOVOZNÚ LICENCIU AGRIM
Oddiel č.
1

4
7

8

11

14
15

Vysvetlivky
Uviesť: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Meno a úplná adresa žiadateľa ako aj označenie krajiny „SK“ pre Slovensko
alebo Slovenská republika
Ako krajinu vývozu uviesť tretiu krajinu, z ktorej bol výrobok zaslaný do EÚ.
Ak komunitárna úprava predpisuje uvedenie krajiny vývozu, je potrebné uviesť
krajinu a okienko označiť krížikom „ÁNO“. V ostatných prípadoch označiť
oddiel krížikom „NIE“.
Ak komunitárna úprava predpisuje uvedenie krajiny pôvodu, je potrebné uviesť
krajinu a okienko „ÁNO“ označiť krížikom. V ostatných prípadoch označiť
krížikom „NIE“.
Uviesť celkovú sumu poskytnutej zábezpeky v EUR podľa platnej legislatívy
EÚ. Pri poskytnutí zábezpeky peňažným prevodom je suma, ktorá sa uvádza v
EUR tá, ktorú ste uhradili na účet PPA. Pri poskytnutí zábezpeky formou
bankovej záruky uveďte výšku zábezpeky v EUR vypočítanú podľa platnej
legislatívy.
Komodity uviesť v súlade s jazykovými zvyklosťami alebo obchodným
označením, každopádne neuvádzať trhovú značku.
Uviesť označenie podľa kombinovanej nomenklatúry pre KN kód/y uvedené
v oddiele 16.

16
17

18
20

Uviesť príslušný KN kód alebo príslušnú skupinu KN kódov.
V tomto oddiele uviesť množstvo číselne. Množstvá sa označujú nasledovnými
skratkami:
t
ako tona
kg
ako kilogram
ks
ako kusy
hl
ako hektolitre
Uviesť množstvo slovom za uvedenia mernej jednotky podľa kolónky 17.
Tento oddiel je potrebné vyplniť v súlade s osobitnými nariadeniami pre
jednotlivé sektory spoločnej organizácie trhu.
Do poznámky uviesť pridelené registračné číslo (viď. vzor: Reg. č. xx/rok)
Vyplniť: miesto a dátum, podpis žiadateľa oprávneného za firmu podpisovať
ŽIADOSŤ O VÝVOZNÚ LICENCIU AGREX

Kolónka č.
Vysvetlivky
1
Uviesť: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
4
Meno a úplná adresa žiadateľa ako aj označenie krajiny „SK“ pre Slovensko
alebo Slovenská republika.
7
Ak komunitárna úprava predpisuje uvedenie krajiny určenia, je potrebné uviesť
krajinu a okienko označiť krížikom „ÁNO“. V ostatných prípadoch označiť
okienko krížikom „NIE“.
Vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady:
Vždy je potrebné uviesť krajinu určenia (v súlade s destináciami stanovených
náhrad).
Vývozná licencia bez vopred stanovenej sadzby náhrady:
Ak komunitárna úprava predpisuje uvedenie krajiny určenia, je potrebné označiť
okienko „ÁNO“ krížikom a uviesť krajinu. Vo všetkých ostatných prípadoch
označiť krížikom „NIE“.
8
Ak bolo požiadané stanovenie náhrady vopred, je potrebné okienko „ÁNO“
označiť krížikom. Ak nebolo požiadané o stanovenie náhrady, je potrebné
označiť krížikom okienko „NIE“. Náhrada pri exporte sa poskytuje výlučne
v rámci licencii s vopred stanovenou sadzbou náhrady (výnimka podľa čl. 4
ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009).
9
Oddiel „ÁNO“ označiť krížikom len pri žiadostiach v rámci verejných súťaží.
Vo všetkých ostatných prípadoch označiť krížikom „NIE“.
11
Uviesť celkovú sumu poskytnutej zábezpeky v EUR podľa platnej legislatívy
EÚ. Pri poskytnutí zábezpeky peňažným prevodom je suma, ktorá sa uvádza
v EUR tá, ktorú ste uhradili na účet PPA. Pri poskytnutí zábezpeky formou
bankovej záruky uveďte výšku zábezpeky v EUR vypočítanú podľa platnej
legislatívy.
14
Komodity uviesť v súlade s jazykovými zvyklosťami alebo obchodným
označením, každopádne neuvádzať trhovú značku.
15
Uviesť označenie podľa kombinovanej nomenklatúry pre KN kód/y uvedené
v oddiele 16.

16
17

18
20

Uviesť príslušný KN kód alebo príslušnú skupinu KN kódov.
V tomto oddiele uviesť množstvo číselne. Množstvá sa označujú nasledovnými
skratkami:
t
ako tona
kg
ako kilogram
ks
ako kusy
hl
ako hektolitre
Uviesť množstvo slovom za uvedenia mernej jednotky podľa kolónky 17.
Tento oddiel je potrebné vyplniť v súlade s osobitnými nariadeniami pre
jednotlivé sektory spoločnej organizácie trhu.
Do poznámky uviesť pridelené registračné číslo (viď. vzor: Reg. č. xx/rok)
Vyplniť: miesto a dátum, podpis žiadateľa oprávneného za firmu podpisovať

2. Zloženie zábezpeky
Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len vtedy, ak jej
celková výška presahuje 100 EUR. Jej výška, vzťahujúca sa na jednotku množstva,
je uvedená v príslušných nariadeniach Komisie platných pre jednotlivé komodity.
Prevod hotovosti na účet zábezpek vedený v Štátnej pokladnici:
Číslo účtu: SK64 8180 00000070 0007 1150
Z dôvodu jednoduchšej identifikácie žiadateľa Vás žiadame o označenie platieb pomocou
variabilného symbolu a špecifického symbolu.
Variabilný symbol:
 v prípade PO uviesť IČO
 v prípade FO uviesť IČO (poprípade ak nemá, rodné číslo bez lomítka)
Špecifický symbol:
slúži na identifikáciu činnosti, ktorej sa príslušná zábezpeka týka.
Uvoľnenie poskytnutej zábezpeky
Zábezpeka poskytnutá v rámci licencie bude uvoľnená po predložení dokladu
o riadnom zrealizovaní dovozu/vývozu:
 v prípade dovozu: Predloženie kópie č. 1 licencie,
 v prípade vývozu: Predloženie kópie č. 1 licencie + kontrolný formulár T5.
V prípadoch nedoručenia kontrolného formulára T5 na PPA, ako dokladu o opustení
územia Spoločenstva, držiteľ vývoznej licencie má možnosť požiadať príslušnú pobočku
colného úradu o vystavenie „duplikátu“ kontrolného formulára T5.

Prepadnutie poskytnutej zábezpeky
1. Za nevyužité množstvá:
 v pomere výšky rozdielu medzi 95 % žiadaného množstva a využitého množstva,
 na 100 %, ak dovezené resp. vyvezené množstvo predstavuje menej ako 5 %
prideleného množstva.
2. Oneskorené predloženie licencie:
 v období 2 - 24 mesiacov po skončení platnosti licencie 15 % prepadnutie,
 po uplynutí 24 mesiacov po skončení platnosti licencie 100 % prepadnutie.
V prípade ak je dovozná licencia udelená podľa čl. 34 ods. 10 nariadenia Komisie (ES)
č. 376/2008 musí byť predložená do 45 dní od skončenia platnosti licencie, inak prepadá
zábezpeka vo výške 15 % a ďalej vo výške 3 % zvyšku zábezpeky za každý deň prekročenia
lehoty.
3. Neskoré predloženie kontrolného formuláru T5 (duplikátu/iného náhradného
dokladu)
 12 mesiacov po uplynutí platnosti licencie 15 % prepadnutie za prislúchajúce množstvá,
 24 mesiacov po uplynutí platnosti licencie 100 % prepadnutie za prislúchajúce množstvá.
Pri vývozných licenciách s vopred stanovenou náhradou existuje pri "predčasnom" vrátení
neúplne využitej licencie možnosť zníženia prepadnutia zábezpeky v nasledovnej výške:
Vrátenie
v rámci prvých 2/3 lehoty platnosti začatý deň sa považuje za celý deň
v rámci poslednej tretiny platnosti alebo
v mesiaci po poslednom dni platnosti

Zníženie
o 40 %
o 25 %

Hore uvedené zníženie môže byť aplikované výlučne vtedy, ak licencia (čiastková
licencia) bola odovzdaná minimálne 30 dní pred koncom roku GATT, na ktorý bola udelená.
Poznámky:
Ak suma zábezpeky určenej na prepadnutie predstavuje 100 EUR alebo menej,
zábezpeka sa uvoľní v plnej výške.
Ak bola celá suma zábezpeky alebo jej časť neoprávnene uvoľnená, musí byť opätovne
poskytnutá v sume úmernej príslušným množstvám.
Podrobnejšie o zábezpekách sa dozviete v časti „Zábezpeky“.

3. Vrátenie licencie
Dôkaz o použití licencie (kópia č.1 licencie alebo ak existuje kópia č. 1 výpisu
z licencie) musí byť predložený na PPA do dvoch mesiacov nasledujúcich po uplynutí doby
platnosti licencie s výnimkou prípadov vyššej moci. Tovar musí byť vyvezený v dobe platnosti
licencie a v množstve uvedenom na licencii. V prípade dovozných licencií, pre ktoré je
v niektorom ustanovení Spoločenstva stanovené, že platí čl. 34 ods. 10 nariadenia Komisie (ES)
č. 376/2008, bez ohľadu na čl. 34 ods. 4 sa musí dôkaz o použití tejto licencií predložiť do 45
dní odo dňa skončenia platnosti licencie s výnimkou prípadov vyššej moci.
Pre dovážané a vyvážané množstvá sa až na niektoré výnimky stanovené v príslušných
nariadeniach EÚ uplatňuje tolerancia ± 5 % licenčného množstva. Pre poskytnutie vývoznej
náhrady však nie je prípustná pozitívna tolerancia (náhrada max. pre licenčné množstvo!).
INFORMAČNÉ ZDROJE:
EUR-Lex (stránka Európskej únie)
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
V rámci účasti na obchode EÚ s tretími krajinami (včasné podanie žiadosti o dovozné alebo
vývozné licencie) je v záujme každého žiadateľa pravidelné sledovanie aktuálnej legislatívy EÚ,
ktorá je uverejnená na vyššie uvedenej stránke v časti Úradný vestník.
Podrobnejšie informácie o podmienkach pridelenia licencie sú uvedené pri jednotlivých
komoditách.

KONTAKTY
Ing. Katarína Rácová
+421 915 762 210
katarina.racova@apa.sk
riaditeľka odboru trhových mechanizmov
Ing. Viera Gelatičová
+421 918 612 186
viera.gelaticova@apa.sk
vedúca oddelenia obchodných mechanizmov

 Vydávanie licencií na oleje a tuky
 Vydávanie licencií na ľan a konope
 Vydávanie licencií na etylalkohol poľnohospodárskeho
pôvodu

Ing. Daniela Gogorová
+421 918 612 378
daniela.gogorova@apa.sk
Oddelenie obchodných mechanizmov
Ing. Tichomír Lelovics
+421 918 612 185
tichomir.lelovics@apa.sk
Oddelenie obchodných mechanizmov







Vydávanie licencií na cesnak
Vydávanie licencií na konzervované huby
Vydávanie licencií na ryžu
Vydávanie licencií na obilniny
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia

 Vydávanie licencií na cukor
 Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
 Vydávanie licencií na bravčové mäso
 Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky

FAX: 02/ 53 412 180

Slúži na príjem žiadostí o vystavenie licencie.

E-mail: licencie@apa.sk

Slúži na príjem žiadostí o vystavenie licencie.

