
1. Žiadateľ  (celé meno a adresa)

Telefónne číslo: 

Číslo faxu: 

Colné identifikačné číslo/číslo EORI: 

Na úradné účely 

Registračné číslo: 

Miesto prijatia: 

Dátum prijatia: 

Rok:       Mesiac:  Deň: 

Jazyk žiadosti o ZINZ: 

Obrázky na skenovanie:  Áno      Nie  

Dátum vydania: 

Rok:       Mesiac:  Deň: 

Vydávajúci úradník: ................................................... 

Všetky vzorky vrátené: 

2. Držiteľ  (celé meno a adresa)      (Dôverné) 

Telefónne číslo: 

Číslo faxu: 

Colné identifikačné číslo/číslo EORI: 

Dôležité upozornenie 

Podpísaním vyhlásenia žiadateľ preberá zodpovednosť za 
správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto tlačive a na 
každom doplnkovom (-ých) tlačive (-ách), ktoré sa s ním 
predkladá (-ajú). Žiadateľ súhlasí s tým, že tieto informácie 
a akékoľvek fotografie, nákresy, brožúry atď., sa môžu 
uchovávať v databáze Európskej komisie, a že údaje, vrátane 
fotografií, nákresov, brožúr atď. predložené so žiadosťou 
alebo získané (alebo získateľné) príslušnými orgánmi, ktoré 
neboli označené v kolónkach 2 a 9 žiadosti ako dôverné, sa môžu 
sprístupniť verejnosti prostredníctvom internetu. 

3. Agent alebo zástupca  (celé meno a adresa)

Telefónne číslo: 

Číslo faxu: 

Colné identifikačné číslo/číslo EORI: 

4. Opätovné vydanie ZINZ

Ak žiadate o opätovné vydanie ZINZ, prosím vyplňte túto 
kolónku. 

Referenčné číslo ZINZ: 
Platné od:  

 Rok:       Mesiac:           Deň: 

Číselný znak nomenklatúry: .............................................. 

5. Colná nomenklatúra

Prosím uveďte, do ktorej nomenklatúry má byť tovar 
zatriedený: 

6. Druh transakcie

Súvisí táto žiadosť so skutočne plánovaným dovozom 
alebo vývozom ? 

  Áno                       Nie  

   Harmonizovaný systém (HS)     

 Kombinovaná nomenklatúra (KN) 

 TARIC 

   Nomenklatúra náhrad 

   Iná (uveďte): .......................................................... 

7. Navrhované zatriedenie

Prosím uveďte, kam má byť tovar podľa vášho názoru 
zatriedený. 

 Číselný znak  nomenklatúry:.................................................. 

8. Opis tovaru

Ak je to potrebné, uveďte presné zloženie tovaru, použité metódy analýzy, druh použitého výrobného procesu, hodnotu 

(vrátane komponentov ), použitie tovaru, obvyklé obchodné meno a, ak je to vhodné aj balenia na predaj v malom v prípade 

súprav tovaru (ak potrebujete viac priestoru, použite samostatný list). 

EURÓPSKA ÚNIA 
ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÚ INFORMÁCIU O 

NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU (ZINZ) 

č.



 

(*) Ak potrebujete viac priestoru, použite samostatný list. 

9. Obchodné označenie a osobitné záznamy (*)                                                                                                       (Dôverné) 

 

 

 

10. Vzorky atď. 
 

Uveďte, prosím, čo z nasledovného je prípadne priložené k vašej žiadosti. 

Opis                    Brožúry                      Fotografie                     Vzorky                       Iné 

Prajete si vrátenie vzoriek? Áno             Nie   

 Osobitné náklady, ktoré vzniknú colným orgánom v dôsledku analýz, znaleckých posudkov alebo vrátenia vzoriek, môžu  

 byť účtované žiadateľovi. 

 

 

11. Iné žiadosti o ZINZ (*) a iné ZINZ, ktorými žiadateľ disponuje (*) 
 
Uveďte, prosím, či ste žiadali o ZINZ pre rovnaký alebo podobný tovar na iných colných úradoch alebo v iných členských 
štátoch, resp. či vám takáto ZINZ bola vydaná. Áno      Nie   
 
Ak áno, uveďte prosím podrobnosti a priložte fotokópiu danej ZINZ: 
 

 

Krajina podania žiadosti: 

Miesto podania žiadosti: 

Dátum podania žiadosti: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Referenčné číslo ZINZ: 

Dátum začiatku platnosti: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Číselný znak nomenklatúry: 

Krajina podania žiadosti: 

Miesto podania žiadosti: 

Dátum podania žiadosti: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Referenčné číslo ZINZ: 

Dátum začiatku platnosti: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Číselný znak nomenklatúry:  

12. ZINZ vydané iným držiteľom (*) 
Uveďte, prosím, či máte vedomosť o ZINZ pre rovnaké alebo podobné výrobky, ktoré už boli vydané iným držiteľom. 

Áno                Nie   

Ak áno, uveďte podrobnosti: 

 

Vydávajúca krajina: 

Referenčné číslo ZINZ: 

Dátum začiatku platnosti: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Číselný znak nomenklatúry: 

Vydávajúca krajina: 

Referenčné číslo ZINZ: 

Dátum začiatku platnosti: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Číselný znak nomenklatúry: 

13. Dátum a podpis 

Vaše referenčné číslo: 

Dátum: 

Rok:       Mesiac:           Deň:  

Podpis: 

 

 

Na úradné účely:  
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