Mandátna zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Mandatár:
spoločnosť
právna forma
so sídlom
zastúpená
IČO:
DRČ:
IČ DPH
zapísaná
Bankové spojenie
Telefón/Fax
e-mail:

AGA – colné služby, s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Staničná 41, 921 01 Piešťany
Anna Galbavá, konateľ spoločnosti
36224723
2020169052
SK2020169052
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel S.r.o., vložka číslo 10682/T
SLSP Piešťany, č.ú. 0282735645/0900
033/7723122, mobil 0905/601400
aga@spedicia-aga.sk
a

Mandant:
(obch. názov)

.............................................................................

Tel.: ....................................

(právna forma)

..............................................................................

Fax: .....................................
e-mail:....................................

(sídlo)

...............................................................................

IČO: .....................................

...........................................................................................................

IČ DPH:................................
DRČ: ....................................

zapísaná (ý) ....................................................................................................................................................
Bank. Spojenie ...................................................................

č. účtu: .................................

zastúpená p. ........................................................................
štatutárna funkcia (podľa výpisu z obchodného registra a pod.) .....................................................................
uzatvárajú túto mandátnu zmluvu:
článok I.
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je docieliť, pri využití odbornej starostlivosti mandatára a za použitia všetkých platných
colných a správnych predpisov, rýchleho, efektívneho a bezprieťahového priebehu colného konania
pri navrhovaní a prepúšťaní jednotlivých zásielok tovaru dovážaného, vyvážaného alebo prepravovaného
mandantom do ním požadovaného colného režimu na príslušnom colnom úrade.
článok II.
Predmet zmluvy
Mandatár sa v súlade s účelom zmluvy zaväzuje konať menom a na účet mandanta všetky právne úkony,
ktorými zariadi prepustenie tovaru dovážaného, vyvážaného alebo prepravovaného mandantom do mandantom
požadovaného colného režimu na príslušnom colnom úrade.
Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť za mandanta colný dlh u týchto zásielok poskytnutím záruky colnému úradu
v zmysle §55 zákona č. 199/2004 Z.z. v platnom znení, Colný zákon.
Mandatár je oprávnený zariaďovať menom mandanta a na jeho účet vyššie uvedené záležitosti a v ďalších
fázach správneho konania všetkých stupňov týkajúcich sa uvedeného tovaru, ktoré môžu v súvislosti
s prepustením tohoto tovaru do požadovaného colného režimu nastať. K splneniu účelu zmluvy sa mandant
zaväzuje poskytnúť mandatárovi riadne a včas nutné spolupôsobenie a zaplatiť mu za vyššie uvedené služby
poplatok, a to vo výške a spôsobom nižšie zjednaným.

článok III.
Plná moc k zastupovaniu v colnom konaní
Mandant (splnomocniteľ) v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov udeľuje týmto mandatárovi (zmocnencovi) túto

plnú moc
-na priame zastupovanie mandanta v colnom konaní na prepustenie deklarovaného tovaru do žiadaného
colného režimu a na preberanie originálov dielov 3/8 Jednotných colných deklarácií, prejednaných colným
úradom, menom mandanta.
-na zastupovanie mandanta v správnom konaní v súvislosti so zastupovaním mandanta v colnom konaní
v súlade s §17 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní ( správny poriadok) v platnom znení.
-na zastupovanie mandanta v daňovom konaní v súvislosti so zastupovaním mandanta v colnom konaní
v súlade s § 9 ods.3.zákona č.511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v platnom znení.
Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou
v prospech mandanta.
Toto plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky colné konania pre zásielky uvedené v čl. II. tejto zmluvy po celú
dobu ich trvaní, pred správnymi orgánmi všetkých stupňov.
Mandant súhlasí, aby zastupovanie v colnom konaní vyplývajúce z tejto mandátnej zmluvy a ustanovenia § 25
Colného zákona číslo 199/2004 Z.z. v platnom znení zabezpečovala v plnom rozsahu firma AGA – colné
služby, s.r.o. ako mandatár.
Výška odplaty je určená dohodou účastníkov podľa tejto zmluvy a podľa cenníka Mandatára. S cenníkom
mandatára bol mandant oboznámený pred podpisom tejto zmluvy a súhlasí s určením odplaty podľa tejto zmluvy
a podľa cenník mandatára.
Mandant sa zaväzuje zaplatiť odplatu mandatárovi v hotovosti alebo na účet mandatára podľa faktúry ním
vystavenej.
Mandatár prehlasuje, že s takto udelenou plnou mocou súhlasí a v tomto rozsahu ju p r i j í m a.
článok IV.
Práva a povinnosti mandatára
Mandatár je povinný a zároveň oprávnený vykonávať v rámci colného konania nižšie uvedené úkony podľa
pokynov mandanta:
1. Vystavovať colné prehlásenia na prepustenie tovaru do žiadaného režimu: Jednotné colné deklarácie (JCD),
prípadne Jednotné colné deklarácie doplnkové (JCDd), Deklarácie colnej hodnoty (DCH), prípadne Deklarácie
colnej hodnoty doplnkové (DCHd), Tranzitné colné vyhlásenia (TCV), so všetkou odbornou starostlivosťou
mandatára. Uplatňovať sprievodné doklady a osvedčenia (napr. Osvedčenie o pôvode tovaru EUR1 a pod. )
pre priznanie colných preferencií, pokiaľ sú k zásielke tovaru priložené.
2. Zastupovať mandanta v colnom konaní podľa § 25 Colného zákona číslo 199/2004 Z.z. v prípadoch
uvedených v článku II. tejto zmluvy, zabezpečiť riadne predloženie tovaru k colnej kontrole a poskytovať
súčinnosť colným úradom podľa príslušných ustanovení Colného zákona.
3. Zabezpečovať colný dlh v príslušnom colnom režime poskytnutím záruky podľa § 55 zákona č.199/2004 Z.z.
v platnom znení, Colný zákon, v prípadoch uvedených v čl. II. tejto zmluvy.
4. Preberať, na základe plnej moci, originály dielov 3/8 prejednaných Jednotných colných deklarácií od colného
úradu. Oznámenie výšky cla, daní a poplatkov zasielať ihneď (do 24 hod. od ich obdržania) faxom a nasledovne
doporučene poštou mandantovi.
5. Po úhrade colného dlhu vymeraného colným úradom zasielať diely 3/8 Jednotných colných deklarácií,
prejednaných colným úradom, bezodkladne doporučene mandantovi najneskôr nasledujúci pracovný deň.
Okrem toho si mandatár vyhradzuje právo:
6. V prípade vysokej hodnoty tovaru, tovaru zaťaženého vysokými clami a daňami alebo dôvodných pochybností
podmieniť poskytnutie záruky zložením finančnej zástavy ( kaucie ),alebo iným zaistením záväzku zo strany
mandanta, podľa posúdenia každého konkrétneho prípadu.
7. Špedičného dohľadu nad tovarom prepusteným do režimov podliehajúcich colnému dohľadu. Pre účely tejto
zmluvy sa špedičným dohľadom rozumie fyzická kontrola množstva a stavu prepusteného tovaru pod colným
dohľadom pri jednotlivých operáciách prevádzaných v danom režime.
8. Zastaviť preclievanie ďalších zásielok alebo neposkytnutie záruky až do doby, kým bude colný dlh
uhradený. Mandatár nenesie zodpovednosť za event. dôsledky tým spôsobené.

Článok V.
Práva a povinnosti mandanta
1. Mandant je pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť najmä tým, že
mandatárovi poskytne pred vystavením colného prehlásenia nižšie uvedené údaje a doklady:
-originálnu faktúru, kúpnu zmluvu alebo kontrakt ( s presnými údajmi o kupujúcom a predávajúcom) ako
doklad o cene tovaru skutočne platenej alebo o cene, ktorú mandant za tovar platiť má. Tento doklad musí
obsahovať presné údaje o druhu tovaru, obchodnom názve alebo pomenovaní, jeho množstvo a iné údaje o
tovare slúžiace k jeho presnému sadzobnému zaradeniu do podpoložky colného sadzobníka,
-ostatné obchodné a prepravné doklady (predovšetkým medzinárodný nákladný list CMR, ložný list, originály
úradných povolení k dovozu a vývozu (licencií), veterinárnych a rastlinnolekárskych osvedčení a pod.) pokiaľ sú
potrebné k vykonaniu colného konania,
-doklad o pôvode tovaru –v prípade, že je na tovar z určitých krajín sú poskytované colné preferencie (napr.
EUR.1, prehlásenie na faktúre, osvedčenie o pôvode Form A),
-rozpis priamych obchodných nákladov vzniknutých v zahraničí ( najmä vyčíslenie nákladov na dopravu
s ich prípadným rozčlenením na zahraničný a tuzemský úsek dopravy, poistenie a manipuláciu dovážaného
tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska, rozpis nákladov na provízie a odmeny za sprostredkovanie, ak
tieto náklady nie sú preukázateľne zahrnuté v cene skutočne platenej alebo ktorá má byť za tovar platená), ďalej
na požiadanie colného úradu preukázať použitie dodacích podmienok INCOTERMS 2000, ak sú dohodnuté
( napr. predloženie kúpnej zmluvy alebo kontraktu ).
-podľa potreby poskytnúť mandatárovi informácie týkajúce sa Deklarácie údajov o colnej hodnote (DCH),
najmä vyjadrenie , či sú kupujúci a predávajúci vo vzájomnom spojení. V prípade, že nebudú tieto údaje dané
písomne mandatárovi ešte pred colným odbavením tovaru, vyplní mandatár ( bez spätného postihu voči nemu )
tieto údaje v tlačive DCH na základe dokladov priložených k tovaru a odstavce 7-9 tlačiva DCH označí
odpoveďou NIE.
-špecifikácia colného režimu, do ktorého sa navrhuje tovar prepustiť. Pokiaľ nebude mandantom preukázateľne
stanovené inak, bude navrhnuté prepustiť tovar:
- pri dovoze do režimu voľného obehu, (vznik povinnosti úhrady colného dlhu),
- pri vývoze do režimu vývozu za účelom trvalého ponechania tovaru v zahraničí
2. Mandant sa zaväzuje nakladať s tovarom v súlade s podmienkami režimu, do ktorého bol tovar prepustený a
splniť povinnosti deklaranta alebo hlavného zodpovedného v danom režime, stanovené colnými predpismi.
3. Mandant si je vedomý skutočnosti, že tovar prepustený do režimu s podmienečným oslobodením
od dovozného cla (tranzit, uskladňovanie v colných skladoch, aktívny zušľachťovací styk, prepracovanie
pod colným dohľadom, dočasné použitie) je pod colným dohľadom a to s všetkými právnymi dôsledkami s tým
spojenými a zaväzuje sa s ním ako takým nakladať.
4. Mandant je povinný strpieť mandatárovi špedičný dohľad v súlade s článkom IV. odst. 7 tejto zmluvy.
5. Mandant je povinný ako deklarant a dlžník uhradiť vymeraný colný dlh v lehote stanovenej colným
úradom, t. j., do desiatich dní odo dňa vydania „Oznámenia výšky cla, daní a poplatkov“ , a to na predpísaný
účet colného úradu. Po prerokovaní tovaru colnicou sa považuje tovar za dočasne uskladnený a mandant sa
zaväzuje, že do úhrady colného dlhu nebude s tovarom nakladať (tovar neodpredá alebo nescudzí).
6.Pre bezproblémové preclenie následných zásielok je mandant povinný zaslať vedúcemu príslušného pracoviska
mandatára v lehote do 10 dní od dátumu odbavenia predošlej zásielky doklad o úhrade colného dlhu (výpis
z účtu, kontrolný ústrižok poštovej poukážky a pod.)
článok VI.
Výška platby a vyúčtovanie
1. Za poskytnuté služby v zmysle tejto zmluvy sa mandant zaväzuje uhradiť mandatárovi poplatky dohodnuté
v zmluvnom cenníku, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Poplatok za poskytnutie záruky je stanovený v percentách z celkovej hodnoty faktúry za každých započatých
10 dní ručenia , ak nie je v zmluvnom cenníku stanovené inak.
3. Úhradu poplatkov za poskytnuté služby uhradí mandant na účet mandatára do 14-tich dní od vystavenia
faktúry mandatárom.

článok VII.
Náhrada škody
1. V prípade, že mandant poskytne mandatárovi nesprávne alebo neúplné údaje, či predloží neúplné alebo
nesprávne doklady, ktoré majú byť podkladom k vystaveniu dokumentov k colnému konaniu, nezodpovedá
mandatár pre účely tejto zmluvy za dôsledky týmto spojené, ani za event. vzniknuté škody alebo prieťahy.
Zároveň sa mandant zaväzuje úplne nahradiť mandatárovi všetky škody a ujmy, ktoré by mu vznikli v tejto
súvislosti.
2. Ak vznikne porušením a nesplnením niektorej povinnosti vyplývajúcej z režimu, do ktorého bol tovar
prepustený, colný dlh, alebo ak vzniknú na základe jednaní, ktoré colný zákon nepripúšťa iné záväzky voči
colným úradom a ak bude k ich splneniam vyzvaný mandatár ako ručiteľ, zaväzuje sa mandant uhradiť v lehote
10-tich dní od doručenia faktúry čiastku vo výške stanoveného colného dlhu a ďalších pohľadávok,
oznámených colnými úradmi vrátane všetkých výloh, ktoré tým mandatárovi spôsobí.
článok VIII.
Úroky z omeškania a zmluvná pokuta
1.Zároveň sa zmluvné strany dohodli v súlade § 544 a § 545 Občianskeho zákonníka s §§ 300 – 302
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, že mandant je povinný zaplatiť mandatárovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania v týchto prípadoch porušenia zmluvnej
povinnosti:
a) mandant mešká s úhradou colného dlhu colnému úradu a mandatár na základe výzvy colného úradu uhradil
za mandanta príslušný colný dlh, a to počnúc odo dňa zaplatenia colného dlhu mandatárom colnému úradu až
do zaplatenia colného dlhu mandantom na účet mandatára
b) mandant mešká s úhradou vyrubených úrokov z omeškania colnému úradu, pričom tieto úroky uhradí za
mandanta colnému úradu mandatár, a to počnúc odo dňa zaplatenia úrokov z omeškania mandatárom colnému
úradu až do zaplatenia týchto úrokov z omeškania mandantom na účet mandatára,
c) mandant mešká s úhradou poplatkov za poskytnuté colné služby mandatárom vrátane ručenia za colný dlh v
zmysle čl. VI. zmluvy, a to počnúc odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry mandatára až do jej zaplatenia.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto zmluvná pokuta sa nezapočítava za náhradu škody, ktorá by vznikla
nedodržaním záväzkov dohodnutých v tejto zmluve alebo porušením všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami §§ 373 – 386 a § 757 Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov.
článok IX.
Ostatné ustanovenia
1. Mandant súhlasí s výpočtom dopravného podľa platných colných predpisov a nariadení v tom prípade, ak
nebudú priame obchodné náklady vzniknuté v zahraničí alebo dodacie podmienky (INCOTERMS 2000)
uvedené na faktúre alebo v dokladoch predložených k colnému konaniu.
2. Pokiaľ dopravca alebo iná osoba predloží na stredisku colných služieb mandatára faktúru, v ktorej figuruje
mandant ako kupujúci -dovozca spolu so sprievodnými dokladmi, prípadne prepravné listiny, v ktorých figuruje
mandant ako príjemca, považuje sa toto bez ďalších písomných pokynov ako prejav vôle mandanta prepustiť
tovar do režimu tranzitu alebo voľného obehu. Mandatár predloží bez spätného postihu voči mandatárovi všetky
dodané doklady najneskôr ten istý pracovný deň colnému úradu k colnému konaniu.
3. Pre doručovanie všetkých písomností, ktoré mandatár odosiela mandantovi, sa pre účely tejto zmluvy za deň
doručenia považuje tretí deň nasledujúci po dni odoslania korešpondencie mandatárom. Všetku korešpondenciu
a písomnosti bude mandatár adresovať na adresu sídla firmy, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ mandant
v priebehu platnosti tejto zmluvy neoznámi zmenu adresy svojho sídla.
4. Pre ostatné právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je uzatvorená na dobu
a) neurčitú *)
V tomto prípade sa podmienky pre podanie výpovede a výpovedná lehota riadi ustanovením § 574-575 zákona
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
b) určitú *) do ....................................
Zmluvné strany môžu od zmluvy zo zákonom stanovených dôvodov odstúpiť, pre odstúpenie od zmluvy sa
použijú ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje
meškanie mandanta s platbou v zmysle čl.6.

6. Prílohy
č. 1) Zmluvný cenník
č. 2) Plná moc k priamemu zastupovaniu v colnom konaní
č. 3) Výpis z obchodného registra - notársky overený, nie starší ako 3 mesiace
Živnostenský list - notársky overený
Koncesná listina - notársky overená *)
č. 4) Osvedčenie o registrácii k DPH *)-kópia
č. 5) Údaje o bankovom spojení-kópia
č. 6) Originály licencií, osvedčení a pod. ks *)
článok X.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne po zápise zmien v obchodnom, živnostenskom, alebo v inom registri,
v ktorom je niektorý účastník zmluvy zapísaný, zaslať druhej zmluvnej strane aktuálny výpis tohoto registra
( notárom overený).
2.Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností tak, že pokiaľ je pre
poštu zaslaná písomnosť nedoručiteľná, alebo ak adresát prijatie písomnosti odmietol, alebo si ju na príslušnom
poštovom úrade nevyzdvihol v úložnej lehote, považuje sa deň vrátenia tejto písomnosti poštovým úradom späť
odosielateľovi za deň doručenia so všetkými právnymi účinkami s doručením písomnosti spojenými.
3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy ako aj jej zrušenie sú platné, len ak sú urobené písomnou formou.
4.Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží mandant a dve vyhotovenia
mandatár.
5..Súčasťou tejto zmluvy je ručiteľské vyhlásenie uvedené v článku XI. tejto zmluvy.

Dátum:

..........................................................
za mandatára
(pečiatka a podpis)

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Dátum:

...............................................................
za mandanta
(pečiatka a podpis)

