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SPRIEVODNÉ OSVEDÈENIE EUR. 1
1. Vývozca (meno a priezvisko alebo obchodné
meno, adresa alebo sídlo, krajina)

EUR. 1
No A 000.000
(Pred vyplnením tohto tlaèiva pozri dolu uvedené
poznámky.)

2. Sprievodné osvedèenie pre preferenèný obchod medzi
2.3. Príjemca (meno a priezvisko, alebo obchodné
meno, adresa alebo sídlo, krajina) (Údaj nemusí by•
uvedený.)

...................................................................................
a
...................................................................................
(Uveïte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo území.)
4. Krajina, skupina krajín 5. Krajina, skupina krajín
alebo územie, kde sa
alebo územie miesta
tieto výrobky považujú
urèenia
za pôvodné

6. Podrobnosti o doprave (Údaj nemusí by• uvedený.) 7. Poznámky

8. Èíslo položky; znaèky a èísla; poèet a druh nákladových kusov;1)
opis tovaru

11. POTVRDENIE COLNÝM ÚRADOM
Vyhlásenie overené
Vývozný doklad2)
Tlaèivo ......................... è. ...................
Colný úrad ..........................................
Vydávajúca krajina alebo územie .........
............................................................
Dátum ................................................
............................................................
(podpis)

9. Hrubá
10. Faktúry
hmotnos• (kg) (Údaj nemusí by•
alebo iný
uvedený.)
množstvový
údaj (litre,
ml, atï.)

12. Vyhlásenie vývozcu

Odtlaèok
peèiatky

Vyhlasujem, že opísaný tovar spåòa
podmienky požadované na vydanie tohto
osvedèenia.
Miesto a dátum ....................................
.............................................................
(podpis)
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13. ŽIADOS• O OVERENIE pre
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14. VÝSLEDOK OVERENIA

Vykonané overenie ukazuje, že toto osvedèenie
vydal uvedený colný úrad a že údaje uvedené
v òom sú presné
Požaduje sa overenie pravosti a presnosti tohto
osvedèenia.

..................................................................................
(miesto a dátum)

nespåòa požiadavky na pravos• a presnos•
(Vysvetlenie sa uvedie v poznámkach.)

..................................................................................
(miesto a dátum)

Odtlaèok
peèiatky

...................................
(podpis)

Odtlaèok
peèiatky

...................................
(podpis)

1

) Ak tovar nie je zabalený, uvedie sa poèet predmetov alebo slová „vo¾ne ložené“.
) Vypåòa sa, ak to vyžadujú predpisy krajiny vývozu alebo územia.

2

Poznámky:
1. V osvedèeniach sa nesmie škrta• ani prepisova• slová. Akáko¾vek zmena sa musí urobi• vymazaním nesprávne
uvedených èastí a doplnením potrebných opráv. Každá takáto zmena musí by• parafovaná osobou, ktorá
vyplnila osvedèenie a potvrdená colnými orgánmi vydávajúcej krajiny alebo územia.
2. Medzi položkami uvedenými v osvedèení nesmú by• vynechané medzery a každá položka musí by• oèíslovaná
poradovým èíslom. Pod poslednou položkou musí by• urobená vodorovná èiara. Nevyužité miesto musí by•
preèiarknuté takým spôsobom, aby nebolo možné vykona• dodatoèné doplnenia.
3. Tovary musia by• opísané v súlade s obchodnými zvyklos•ami a dostatoène podrobne, aby ich bolo možné
identifikova•.

