
ICS2:
Nový kontrolný informačný 

systém EÚ pre dovoz

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia (EÚ) zavádza nový systém zhromažďovania údajov o všetkom tovare dovezenom do 
spoločnej bezpečnostnej oblasti EÚ, Švajčiarska a Nórska ešte predtým, ako sa dostane na vonkajšie 
hranice EÚ.

ČO JE ICS2?

Colné orgány budú môcť na základe získaných 
údajov vykonať cielenú analýzu rizík z pohľadu 
bezpečnosti. Môžu tak včas a lepšie identifikovať 
vysoko rizikové zásielky - nebezpečný tovar, 
vojenský tovar či materiál dvojakého použitia. 
Zabezpečia tak odvrátenie prípadnej hrozby. 
Systém ICS2 by mal zároveň viesť k rýchlejšej 
a efektívnejšej manipulácii s tovarom, ktorý sa 
nekvalifikuje ako vysoko rizikový.

AKÉ ZMENY NASTANÚ?

· zrušia sa súčasné výnimky pre expresných 
dopravcov a poštových operátorov so sídlom v 
EÚ na podávanie predbežných colných 
vyhlásení (PCV),

· zavedie sa povinnosť  poskytovať systému ICS2 
minimálny súbor predbežných elektronických 
údajov PLACI (Pre-Loading Advanced Cargo 
Information) vo formáte elektronického
PCV  o vstupe pre všetok tovar v zásielkach 
prepravovaných na colné územie únie,

· súbor údajov PLACI, ako podmnožina údajov 
PCV, budú colné orgány EÚ používať na 
vykonávanie bezpečnostnej analýzy rizík 
leteckého nákladu a pošty,

· v prípade poštových zásielok sa budú musieť 
zaznamenávať aj údaje o PCV.

AKÝCH SPOLOČNOSTÍ 
SA ICS2 DOTKNE?
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PRIPRAVTE SA NA ICS2

·	 informujte sa o plánovaných 
zmenách,

·	 začnite pripravovať aktualizáciu 
IT systémov a prispôsobte 
tomu svoje obchodné procesy,

·	 podniknite kroky na 
zabezpečenie presných 
údajov,

·	 poskytnite zamestnancom 
odbornú podporu.

ČO SA STANE, AK NEBUDE 
PRIPRAVENÝ VČAS?

·	 zásielky či náklad vám budú 
pozastavené na hraniciach EÚ,

· tovar nebude preclený,

· colné vyhlásenia budú 
zamietnuté,

· môžu vám byť uložené sankcie 
za nedodržanie predpisov.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE NA:
 www.ec.europa.eu/ICS2

www.financnasprava.sk

http://www.ec.europa.eu/ICS2

