
Ohlásenie dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene
a zlata v cestovnom styku, v poštovej alebo inej zásielke

Dovoz alebo vývoz bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene a zlata

v cestovnom styku, v poštovej alebo inej zásielke*

 

Príloha
vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky
a Národnej banky Slovenska č. 335/1996 Z. z.

Vykazujúca jednotka predloží ohlásenie v jednom vyhotovení
colnému orgánu pri dovoze alebo vývoze bankoviek, mincí a zlata
v cestovnom styku a pri odoslaní v poštovej alebo inej zásielke.
Colný orgán tento exemplár doručí NBS do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po skončení kalendárneho štvr�roka.

1 Tuzemec — vykazujúca jednotka

Názov/meno:

IČO/číslo cestovného dokladu:

Sídlo/adresa:

2 Cudzozemec

Štátna príslušnos�:

3 Charakteristika dovážaných alebo vyvážaných bankoviek a mincí:

Miesto dovozu alebo vývozu — hraničný priechod:                  Dátum :

Súpis dovážaných alebo vyvážaných bankoviek a mincí pod¾a jednotlivých mien:

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

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

...................................
Úhrnná hodnota v prepočte na Sk:

Účel dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí:

4  Charakteristika dovážaného alebo vyvážaného zlata:

Miesto dovozu alebo vývozu — hraničný priechod:                  Dátum:

Počet zliatkov:

Celková hmotnos� zlata:

Popis značky:

Popis osvedčenia (certifikátu):

Účel dovozu alebo vývozu zlata:
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Záznamy colnice:

Odtlačok pečiatky:

Podpis:

* Nehodiace sa prečiarknite.

Poznámka:

Predkladá sa len pri dovoze alebo vývoze peňažných prostriedkov v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk.
Neohlasujú sa peňažné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad pod¾a zákona č. 119/1992 Zb.
o cestovných náhradách. Predkladá sa aj pri dovoze alebo vývoze peňažných prostriedkov v poštovej alebo inej
zásielke, ak dovoz alebo vývoz peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene v úhrnnej hodnote
prevyšuje 20 000 Sk.
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