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Tlačová správa: Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt
„Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Finančnej
správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“, kód: OPIS-2013/1.1/67-NP. Projekt má prispieť k
zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.




Základnými cieľmi projektu sú:
Elektronizácia a automatizácia procesov dovozu,
Transformácia súčasného informačného prostredia do podoby integrovaného colného systému,
Rozvoj a optimalizácia existujúceho riešenia do podoby robustného centralizovaného riešenia
postaveného na najmodernejších technológiách.

Integrovaný colný informačný systém má pokrývať a zabezpečiť pohodlné riešenie všetkých životných
situácií súvisiacich s colným konaním, alebo s vydávaním povolení, do ktorých sa dostáva právnická, alebo
fyzická osoba – subjekt pri dovoze tovaru.
Centralizované riešenie vytvorí komunikačné rozhranie pre obchodníkov externej domény,
komunikujúcich s colným úradom dovozu v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky režimy, vrátane
ekonomických režimov a evidencie neobchodného tovaru. Zároveň bude vytvorené komunikačné rozhranie
medzi deklaračným systémom pre dovoz, záručným systémom a finančným systémom, v ktorom sú evidované
platby.
V praxi bude pre občana prínosom z dôvodu zníženia administratívneho zaťaženia colných subjektov
rýchlejšie vydávanie rozhodnutí o prepustení tovaru, efektívnejšie spravovanie žiadostí o riešenie colného
konania, colné kontroly budú adresnejšie (nie plošné ale zamerané na podozrivé subjekty), zlepší sa tiež
informovanosť vo vzťahu k colným povinnostiam a dostupný bude okamžitý prehľad o stave colného konania pri
dovoze.
Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné
vyzvanie predstavuje 29 838 000,00 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 11.11.2013. Písomné vyzvanie na národný
projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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