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PRÍLOHA III 

 

VZORY SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1 

A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1 

 

Pokyny pre tlač 

 

1. Formulár má rozmery 210 x 297 mm; pripúšťa sa odchýlka do mínus 5 mm alebo plus 8 mm 

v dĺžke. Použitý papier musí byť biely, vhodný na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou 

najmenej 25 g/m2. Na pozadí je vytlačený zelený gilošový vzor, aby sa dalo voľným okom 

rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické falšovanie. 

 

2. Príslušné orgány zmluvných strán si môžu vyhradiť právo, že vytlačia formuláre sami, alebo 

si ich môžu dať vytlačiť schválenými tlačiarňami. V druhom prípade musí každý formulár 

obsahovať odkaz na toto schválenie. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo 

označenie, podľa ktorého je možné tlačiareň identifikovať. Takisto obsahuje poradové číslo, či už 

tlačené alebo netlačené, na základe ktorého môže byť identifikovaný. 
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SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE 

 
1. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) EUR.1 č. A 000.000 

 Pred vyplnením tohto formulára pozrite poznámky na druhej 
strane. 

 2. Sprievodné osvedčenie pre preferenčný obchod medzi 
....................................................................................... 

3. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina) (nepovinné)  a 
....................................................................................... 

(Vložte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo územia) 

 4. Krajina, skupina 

krajín alebo územie, 

kde sa výrobky 

považujú za pôvodné 

 

5. Krajina, skupina krajín 

alebo územie určenia 

 

6. Podrobnosti o doprave (nepovinné) 

 

7. Poznámky 

 

8. Číslo položky; označenia a čísla; počet a druh balení(1) ; opis tovaru 
 

9. Hrubá 
hmotnosť 
(kg) alebo iná 
jednotka 
(litre, m3, 
atď.) 

 

10. Faktúry 
 (nepovinné) 
 

11. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU 
Vyhlásenie overené 
Vývozný doklad(2) 
Tlačivo ..................................č. ….……... 
z ………………………………………. 
Colný úrad .................................…… 
Vydávajúca krajina ...................... Pečiatka 
................................................................... 
Miesto a dátum ……………...................... 
……............................................................ 
(Podpis) 

12. VYHLÁSENIE VÝVOZCU 
Ja, podpísaný, vyhlasujem, že uvedený tovar spĺňa 
požiadavky potrebné na vydanie tohto osvedčenia. 
Miesto a dátum ………………........................ 
.......................................................................... 

(Podpis) 

                                                 
(1) Ak tovar nie je zabalený, uveďte počet výrobkov alebo stav « voľne uložené », podľa toho, čo sa hodí. 
(2) Vyplňte, iba ak sa to vyžaduje na základe právnych predpisov vyvážajúcej krajiny alebo územia. 
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13. ŽIADOSŤ O OVERENIE, určená pre 
 

14. VÝSLEDOK OVERENIA 

 Vykonané overenie dokazuje, že toto osvedčenie (1) 

 bolo vydané uvedeným colným úradom a 
informácie, ktoré sú v ňom uvedené, sú pravdivé. 

 nespĺňa požiadavky, pokiaľ ide o pravosť 
a presnosť (pozrite pripojené poznámky). 
 

Vyžaduje sa overenie pravosti a presnosti tohto osvedčenia. 
...............................................……………................................. 

(Miesto a dátum) 
Pečiatka 

.....................................................…… 
(Podpis) 

 

.........................................……………………………….. 
(Miesto a dátum) 

Pečiatka 
.....................................................… 

(Podpis) 
_____________ 
(1) Do vhodnej kolónky vložte X. 

 

POZNÁMKY 
 

1. Osvedčenie nesmie obsahovať vymazania ani prepísané slová. Akékoľvek zmeny sa musia vykonať prečiarknutím 

nesprávnych údajov a pridaním nevyhnutných opráv. Akákoľvek takáto zmena musí byť označená osobou, ktorá vyplnila 

osvedčenie, a potvrdená colnými orgánmi vydávajúcej krajiny. 

 

2. Medzi uvedenými položkami na osvedčení sa nesmú nechávať medzery a každej položke musí predchádzať jej 

očíslovanie. Bezprostredne za poslednou položkou sa musí narysovať vodorovná čiara. Akýkoľvek nevyužitý priestor sa 

musí prečiarknuť tak, aby nebolo možné uskutočniť ďalšie doplnenia. 

 

3. Tovar musí byť opísaný v súlade s obchodnou praxou a dostatočne podrobne, aby ho bolo možné identifikovať. 



 CE/MTN/P3/sk 4  

ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE 
 

1. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) EUR.1 č. A 000.000 

 Pred vyplnením tohto formulára pozrite poznámky na druhej 
strane. 

 2. Žiadosť o osvedčenie pre preferenčný obchod medzi 
....................................................................................... 

3. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina) (nepovinné)  a 
....................................................................................... 

(Uveďte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo územia) 

 4. Krajina, skupina 

krajín alebo územie, 

kde sa výrobky 

považujú za pôvodné 

 

5. Krajina, skupina krajín 

alebo územie určenia 

 

6. Podrobnosti o doprave (nepovinné) 

 

7. Poznámky 

 

8. Číslo položky; označenia a čísla; počet a druh balenia(1); opis tovaru 9. Hrubá 
hmotnosť 
(kg) alebo iná 
jednotka 
(litre, m3, 
atď.) 

 

10. Faktúry 
 (nepovinné) 
 

(1) Ak tovar nie je zabalený, uveďte počet výrobkov alebo stav « voľne uložené », podľa toho, čo sa hodí. 
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VYHLÁSENIE VÝVOZCU 
 

Ja, nižšie podpísaný vývozca tovaru uvedeného na druhej strane 
VYHLASUJEM, že tovar spĺňa podmienky požadované na vydanie priloženého osvedčenia; 

UVÁDZAM okolnosti, ktoré umožnili, aby tento tovar spĺňal uvedené podmienky: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

PREDKLADÁM tieto doklady preukazujúce pôvod tovaru1: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

ZAVÄZUJEM SA, že na žiadosť príslušných orgánov predložím ďalšie podporné dôkazy, ktoré tieto orgány môžu 

vyžadovať na vydanie priloženého osvedčenia, a zaväzujem sa, že v prípade potreby budem súhlasiť s požadovanou 

kontrolou svojich účtovných dokladov a kontrolou výrobných procesov uvedeného tovaru, vykonanou uvedenými 

orgánmi; 

ŽIADAM o vydanie priloženého osvedčenia na tento tovar. 

…………………………………………………….. 

(Miesto a dátum) 

………………………………………. 

(Podpis) 

                                                 
1 Napríklad: dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenia výrobcu, atď., ktoré sa týkajú výrobkov použitých pri výrobe alebo 

tovaru vyvezeného späť v nezmenenom stave. 
 
 
 
 




