
Pokyny k odosielaniu zásielok do Veľkej Británie, Severného Írska a Írska 

Platné od 1.1.2021 

Doklady potrebné k odoslaniu zásielky: 

 Do hodnoty 1 000 € - komerčná faktúra v anglickom jazyku – 3 vyhotovenia 
 Nad hodnotu 1 000 € - zásielka musí byť colne prejedaná na vývoze s potrebnými dokumentmi 

(vývozné JCD) + komerčná faktúra v anglickom jazyku – 3 vyhotovenia 

Komerčná faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti ku každej zásielke samostatne: 

 Date & Invoice number - (dátum a číslo faktúry) 
 Shipper address & consignee address and in case of deviating, the invoicing address-  (adresa 

odosielateľa, adresa doručenia, fakturačná adresa – v prípade že je iná ako adresa doručenia) 
 Incoterm (DAP or DDP) (dodacia podmienka DAP alebo DDP – viď graf nižšie) 
 EU EORI number of the shipper  -(EU EORI číslo odosielateľa) 
 GB EORI number of the consignee - (GB EORI číslo príjemcu) 
 UK VAT number of the shipper (in case of B2C goods <=135 £ -> see point VAT treatment) or UK VAT 

number of the consignee in case of DAP) – (vysvetlenie viď bod UK VAT nižšie 
 Total shipment gross weight (celková hmotnosť zásielky vrátane balenia) 
 Total number of parcels - (celkový počet balíkov v zásielke) 
 Total shipment value - (celková hodnota zásielky – odporúčame uvádzať v GBP pre GB a v € pre IE) 
 Country of origin / Preference certificate (EU origin) -> see point Preference certificate - (krajina 

pôvodu / eventuelne EU1 certifikát) 
 Reason for export (commercial sale, gift, sample) - (dôvod odoslania – obchodný predaj, darček, vzorka 

...) 
 

VAT treatment a incoterms (DAP/DDP) 
 

 
 
Všetky potrebné dokumenty musia byť pripevnené viditeľne na vonkajšom obale balíku viditeľne 
označené ako „Vývozné dokumenty“  
Ku každej zásielke musí zákazník (odosielateľ zásielky) poslať vyplnený csv súbor – Customs 
information File pre každú zásielku a poslať ho na adresu tof@intime.sk 
Zásielky bez týchto náležitostí budú zákazníkovi vrátené na jeho náklady. 


