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Príloha è. 3
vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky è. 167/1994 Z. z.
Príloha G Žiados• o udelenie vývoznej/dovoznej licencie na tovary uvedené v prílohe E znie:

„ŽIADOS•
O UDELENIE VÝVOZNEJ/DOVOZNEJ LICENCIE NA TOVARY UVEDENÉ V PRÍLOHE E

Èíslo
A.

B.

C.

D.

E.

F.

Dòa

Údaje o tovare

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Názov tovaru:
Èíslo položky colného sadzobníka:
Špecifikácia tovaru:
Úèel použitia:
Množstvo:
Cena v OP:

6. Jednotková cena:
8. FCO slovenská hranica:

Údaje o výrobcovi (tuzemskom dodávate¾ovi) vyvážaného/dovážaného tovaru

1. Názov:
2. Úplná adresa:
3. Telefón:

Údaje o vývozcovi/dovozcovi tovaru

1.
2.
3.
4.

Názov:
Úplná adresa vývozcu/dovozcu:
Telefón:
Povolenie, ak sa vyžaduje:

IÈO:
Štát:
Fax/telex:

DIÈ:

IÈO:

DIÈ:

Fax/telex:

Údaje o zahraniènom partnerovi

1.
2.
3.
4.
5.

Názov/meno:
Štát:
Úplná adresa:
Telefón:
Èíslo licencie, príp. iného
oprávnenia alebo dokumentu:

Fax/telex:

Údaje o koneènom užívate¾ovi

1.
2.
3.
4.
5.

Názov:
Štát:
Úplná adresa koneèného užívate¾a:
Telefón:
EUC:

Fax/telex:

Údaje o obchodnom partnerovi

1.
2.
3.
4.
5.

Èíslo zmluvného dokumentu:
Adresa prepúš•ajúcej colnice:
Druh dodávky:
Platnos• licencie:
Platobné podmienky:

G. Ïalšie údaje

Organizácia podpísaná svojím štatutárnym zástupcom žiada o vývoznú/dovoznú licenciu pod¾a údajov
uvedených v tejto žiadosti v súlade s priloženými dokladmi a vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú
pravdivé a že si je vedomá postihu v prípade ich nepravdivosti.
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Zároveò sa oprávnená organizácia zaväzuje po uskutoènení vývozu/dovozu na základe tejto licencie
odovzda• Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky štatistické hlásenie o realizácii uvedeného
vývozu/dovozu výkazom ZO (MH SR) V3-04 štvr•roène - do 25. dòa mesiaca nasledujúceho po
sledovanom období.

Dátum:

...................................................
podpis oprávnenej osoby
a odtlaèok peèiatky
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VYSVETLIVKY K ŽIADOSTI
V názve žiadosti pri vývoze tovaru preèiarknu• slovo „dovoznej", pri dovoze tovaru preèiarknu• slovo „vývoznej".
V ostatných alternatívnych spojeniach nehodiace sa preèiarknu•.

A 1
A 2
A 3
A 4
A 7
A 8
B 1
B 2
C 1
C 4
D 1
D 5
E 1

E 5

F 1

F 2
F 3
F 4
F 5
G

Názov tovaru - uvádza• názov vyvážaného/dovážaného tovaru.
Èíslo položky colného sadzobníka - v každej žiadosti uvies• len jedno èíslo položky colného
sadzobníka.
Špecifikácia tovaru - uvies• názov položky colného sadzobníka, v rámci ktorej sa tovar uvedený
v A 1 dováža/vyváža.
Úèel použitia - uvies• približný spôsob použitia, napr. v armáde, bezpeènostných zložkách, vo
výrobe, na zberate¾ské úèely, kompletizáciu, pre vnútorný obchod, iné, nešpecifikované použitie.
Cena v OP - uvies• v Sk hodnotu obchodnej parity v prepoète pod¾a platného kurzu ku dòu
vyplnenia žiadosti.
FCO slovenská hranica - uvádza• FCO slovenská hranica v Sk.
Názov - uvies• názov (meno) výrobcu vyvážaného/dovážaného tovaru, resp. názov (meno) tuzemského dodávate¾a vyvážaného tovaru, napr. Ministerstva obrany Slovenskej republiky a pod. Ostatné
údaje odseku B takisto povinne vyplni•.
Úplná adresa - uvies• ulicu, prípadne P. O. BOX a mesto. Obdobne vyplni• C 2, D 3 a E 3.
Názov - uvies• názov (meno) slovenského vývozcu/dovozcu - žiadate¾a o udelenie licencie. Ostatné
údaje odseku C takisto povinne vyplni•.
Povolenie, ak sa vyžaduje - uvies• èíslo povolenia, resp. oprávnenia na obchodnú èinnos•.
Názov/meno - uvies• názov/meno zahranièného partnera, s ktorým slovenský vývozca/dovozca
uzatvára zmluvný dokument o realizácii vývozu/dovozu. Ostatné údaje odseku D takisto povinne
vyplni•.
Èíslo licencie, príp. iného oprávnenia alebo dokumentu - uvies• èíslo vývoznej/dovoznej licencie,
príp. iného dokumentu, napr. povolenie na odber výbušnín a pod.
Názov - uvies• názov/meno koneèného užívate¾a vyvážaného/dovážaného tovaru. Pri dovoze/vývoze
zbraní, streliva a výbušnín pre vnútorný trh bude koneèným užívate¾om dovozca/vývozca. V prípade
dovozu na zákazku pre právnickú osobu uvedie sa názov/meno právnickej osoby, napr. Všeobecná
úverová banka, orgány Policajného zboru a pod. Ostatné údaje odseku E takisto povinne vyplni•.
EUC (End User Certificate) - uvies• èíslo certifikátu koneèného užívate¾a a kto certifikát vydal.
Každý certifikát obsahuje meno ústredného orgánu krajiny odberate¾a; meno firmy - slovenského
vývozcu, ktorú ústredný orgán poveruje dodávkami tovaru; meno firmy - dovozcu do krajiny
odberate¾a, ktorá dodáva tovar odberate¾ovi; presnú špecifikáciu tovaru; antireexportnú doložku;
èitate¾ne meno a funkciu podpisujúceho zástupcu ústredného orgánu krajiny odberate¾a, jeho
podpis a odtlaèok peèiatky ústredného orgánu krajiny odberate¾a. Predklada• originál EUC alebo
jeho overenú kópiu a autorizovaný preklad.
Ak žiadate¾ o licenciu vyžaduje potvrdenie medzinárodného dovozného certifikátu Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky v prípade dovozu tovarov, predloží na potvrdenie dva vyplnené
medzinárodné dovozné certifikáty na predpísaných tlaèivách.
Èíslo zmluvného dokumentu - uvies• èíslo proforma faktúry, kúpnej zmluvy a pod. Zmluvný
dokument obsahuje presnú špecifikáciu vyvážaného/dovážaného tovaru (typ, druh, kaliber,
množstvo, finanèný objem). Predklada• originál zmluvného dokumentu alebo jeho overenú kópiu
a autorizovaný preklad.
Adresa prepúš•acej colnice - uvies• adresu colného priechodu.
Druh dodávky - priamy predaj, dodávky na konsignaèný sklad, spätné odoslanie, náhradné
zásielka, zásielka zadarmo, vzorky, dar, priamy vývoz, vývoz na spracovanie/po spracovaní, vývoz
v rámci plnenia MÚD (medzinárodných úverových dohôd), vývoz v rámci kooperácie a pod.
Platnos• licencie do - návrh žiadate¾a na dobu platnosti licencie (do konca kalendárneho roka okrem
zbrojárskej a bezpeènostnej techniky).
Platobné podmienky - uvies• spôsob platby.
Ïalšie údaje - uvies• prípadné spresnenie predchádzajúcich údajov.

Žiadosti sa predkladajú v jednom výtlaèku na tlaèive prílohy G.".

