
EURÓPSKA ÚNIA 
 
 

Žiadosť o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru 

(ZINZ) 
 

 

Všeobecné informácie 
 

 

Pred vyplnením žiadosti o vydanie ZINZ si pozorne prečítajte nasledujúce informácie. 

 
1. Pre konkrétne pokyny na vyplnenie tohto formulára si pozrite všeobecné informácie 

na druhej strane. 

 
2. Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru sa 

vydávajú v súlade s článkami 22 až 37 (vrátane) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie 

(ďalej len „CKÚ“). Tieto ustanovenia sú podrobnejšie vysvetlené v článkoch 11 až 22 

(vrátane) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým 

sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide 

o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu 

Únie, a v článkoch 8 až 23 (vrátane) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania 

určitých ustanovení Colného kódexu Únie. 

 
Právny základ pre formulár žiadosti o vydanie ZINZ je okrem toho ustanovený  

v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa 

dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide  

o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné 

elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie 

(EÚ) 2015/2446, a v korigende k tomuto nariadeniu uverejnenom v Ú. v. EÚ L 101, 

16.4.2016, s. 33. 

 
Tieto nariadenia sa nachádzajú na webovom sídle Europa. 

 

3. Žiadosť o vydanie rozhodnutia ZINZ sa môže podať len vzhľadom na plánovaný 

colný režim. 

 
4. Rozhodnutie ZINZ možno použiť iba v prípade tovaru, pri ktorom sa colné formality 

ukončili po dátume začiatku platnosti rozhodnutia. 

 
5. Na každý druh tovaru sa musí podať osobitná žiadosť. 

 
6. Rozhodnutie ZINZ sa musí deklarovať colným orgánom a použiť ho môže len držiteľ 

alebo zástupca konajúci v mene alebo na účet držiteľa. 

 
7. Údaje uvedené v kolónkach 2 a 9 formulára žiadosti sa považujú za dôverné a 

vzťahuje sa na ne povinnosť služobného tajomstva. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/classification_goods/index_en.htm


8. Môže sa od vás žiadať, aby ste poskytli preklad ktoréhokoľvek priloženého 

dokumentu do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov členského štátu, 

v ktorom ste podali svoju žiadosť. 

 
9. Rozhodnutia ZINZ sa poskytujú bezplatne. Pokiaľ colným orgánom vzniknú 

špecifické náklady súvisiace s analýzou, získaním odborného poradenstva o vzorkách 

alebo vrátením vzoriek, alebo s poskytnutím prekladateľských služieb na žiadosť 

žiadateľa, tieto náklady sa môžu preniesť na žiadateľa. 

 
10. V prípadoch, keď žiadosť obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, môže byť 

rozhodnutie ZINZ založené na takýchto údajoch zrušené. 

 
11. Ďalšie informácie možno získať od colných orgánov uvedených v Úradnom vestníku, 

ktorý možno nájsť aj na webovom sídle Europa. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOC_2015_261_R_0005&amp;from=SK


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTI O VYDANIE ZÁVÄZNEJ INFORMÁCIE 

O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU (ZINZ) 
 
Tieto všeobecné informácie poskytujú konkrétne pokyny na vyplnenie žiadosti o vydanie ZINZ 

uvedenej v prílohe 2 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 

2015. 

Pred vyplnením žiadosti si pozorne prečítajte nasledujúce informácie. 

 
KOLÓNKA 1. Žiadateľ: (celé meno a adresa) (Povinná) 

 
Na účely záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je žiadateľom osoba, ktorá podala žiadosť, alebo osoba, v ktorej mene 
bola podaná žiadosť o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru colným orgánom. V prípade, keď bolo vydané rozhodnutie 

ZINZ, žiadateľ sa stane držiteľom tohto rozhodnutia. Vyplňte túto kolónku ešte predtým, než prejdete na kolónku 2. Informácie uvedené 

v tejto kolónke sa budú považovať za dôverné. 

 
Meno a adresa žiadateľa (vrátane e-mailovej adresy, ak je k dispozícii): päť riadkov, maximálne 175 znakov. Pred e-mailovou adresou sa 

musí uviesť výraz „mailto:“. 

Telefónne číslo (nepovinné): jeden riadok, maximálne 25 znakov. 
Číslo faxu (nepovinné): jeden riadok, maximálne 25 znakov. 

Colné identifikačné číslo/číslo EORI (nepovinné): uveďte vaše osobitné identifikačné číslo vydané colným orgánom – uveďte jeden riadok, 
maximálne 25 znakov. 

 
KOLÓNKA 2. Držiteľ: (celé meno a adresa) (Nepovinná) 

 
Na účely záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je držiteľom osoba, na ktorej meno sa záväzná informácia  

o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydá. Žiadateľ uvedený v kolónke 1 formulára žiadosti sa stane držiteľom rozhodnutia ZINZ vo chvíli 
vydania tohto rozhodnutia. Ak je kolónka 2 formulára žiadosti vyplnená, zadané informácie by sa mali zhodovať s informáciami uvedenými 

v kolónke 1. Informácie uvedené v tejto kolónke sa budú považovať za dôverné. 

 
Meno a adresa určeného držiteľa ZINZ (vrátane e-mailovej adresy, ak je k dispozícii): päť riadkov, maximálne 175 znakov. Pred e-mailovou 

adresou sa musí uviesť výraz „mailto:“. 
Telefónne číslo (nepovinné): jeden riadok, maximálne 25 znakov. 

Číslo faxu (nepovinné): jeden riadok, maximálne 25 znakov. 

Colné identifikačné číslo/číslo EORI (nepovinné): uveďte vaše osobitné identifikačné číslo vydané colným orgánom – uveďte jeden riadok, 

maximálne 25 znakov. 

 
KOLÓNKA 3. Agent alebo zástupca: (celé meno a adresa) (Nepovinná) 

 
Túto kolónku vyplňte v prípade, ak chcete vymenovať agenta alebo zástupcu, ktorý bude zastupovať žiadateľa pri rokovaniach s colným 

orgánom, pokiaľ ide o žiadosť o vydanie rozhodnutia ZINZ, v opačnom prípade nechajte túto kolónku nevyplnenú a prejdite na kolónku 4. 

 
Meno a adresa agenta alebo zástupcu (vrátane e-mailovej adresy, ak je k dispozícii): päť riadkov, maximálne 175 znakov. Pred e-mailovou 
adresou sa musí uviesť výraz „mailto:“. 

Telefónne číslo (nepovinné): jeden riadok, maximálne 25 znakov. 

Číslo faxu (nepovinné): jeden riadok, maximálne 25 znakov. 

Colné identifikačné číslo/číslo EORI (nepovinné): uveďte vaše osobitné identifikačné číslo vydané colným orgánom – uveďte jeden riadok, 
maximálne 25 znakov. 

 
KOLÓNKA 4. Opätovné vydanie ZINZ (Nepovinná. Ak vypĺňate túto kolónku, všetky polia sú povinné.) 

 
Rozhodnutia ZINZ sa zvyčajne vydávajú s dobou platnosti 3 rokov. Pokiaľ už ste držiteľom rozhodnutia ZINZ, ktorého platnosť sa 

skončila alebo sa skončí v blízkej budúcnosti, a želáte si jeho opätovné vydanie, vyplňte túto kolónku, v opačnom prípade ju ponechajte 

prázdnu a prejdite na kolónku 5. 

 
Referenčné číslo ZINZ: uveďte referenčné číslo ZINZ, o ktorej opätovné vydanie držiteľ žiada. Prvé dva znaky označujú kód ISO krajiny,  
v ktorej bolo vydané rozhodnutie o ZINZ (zoznam kódov ISO sa nachádza v poznámke 1), kým ostatných 20 znakov tvorí jedinečné 
referenčné číslo pridelené príslušným colným orgánom. 

Platí od: uveďte dátum, od ktorého bola ZINZ platná, a to tak, že zadáte 4-miestne číslo pre rok, po ktorom nasleduje 2-miestne číslo pre 
mesiac a 2-miestne číslo pre deň. 
Číselný znak nomenklatúry: uveďte maximálne 22 znakov. 

 
KOLÓNKA 5. Colná nomenklatúra (Povinná) 

 
Uveďte, do ktorej nomenklatúry má byť tovar zatriedený tým, že vpíšete „x“ len do jedného okienka. Ak požadovaná nomenklatúra nie je 
uvedená v zozname, špecifikujte príslušnú nomenklatúru. Upozorňujeme, že ZINZ sa môže vzťahovať len na nomenklatúru založenú na 

Harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (HS) (napr. na kombinovanej nomenklatúre, na systéme TARIC atď.), 

nemôže sa však vydať pre označenia harmonizovaného systému. 

 
Harmonizovaný systém (HS) sa na celom svete uplatňuje na úrovni 6-miestnych čísel. Kombinovaná nomenklatúra (KN) sa v Európskej únii 

uplatňuje na úrovni 8-miestnych čísel. TARIC je deviate a desiate číslo uplatňované na úrovni EÚ na sadzobné a nesadzobné opatrenia, 



akými sú pozastavenia, kvóty, antidumpingové clá atď. Nomenklatúra vývozných náhrad je spojená s náhradou poľnohospodárskych dotácií. 

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa nomenklatúry, obráťte sa na príslušné colné úrady. 

 
 

KOLÓNKA 6. Druh transakcie (Povinná) 

 
Uveďte, či sa vaša žiadosť týka skutočne zamýšľaného dovozu alebo vývozu tým, že vpíšete „x“ len v do jedného okienka. 

 

KOLÓNKA 7. Navrhované zatriedenie (Nepovinná) 

 
Uveďte položku/podpoložku, do ktorej má byť tovar zatriedený. Toto pole má maximálne 22 znakov. Ak máte pochybnosti o zatriedení 
svojho tovaru, nahliadnite do databázy TARIC alebo databázy EZINZ, v rámci ktorých sa na účely verejnej konzultácie sprístupňujú všetky 
platné rozhodnutia ZINZ. 

 
KOLÓNKA 8. Opis tovaru (Povinná) 

 
Uveďte podrobný opis tovaru, ktorý umožní identifikáciu a určenie zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry. Uveďte podrobnosti o zložení 

tovaru a akékoľvek metódy analýz používaných na určenie zloženia tovaru, pokiaľ od týchto údajov závisí zatriedenie. Toto pole obsahuje 

voľný text s maximálne 32 768 znakmi. Akékoľvek údaje, ktoré žiadateľ považuje za dôverné, by sa nemali uvádzať v tejto kolónke, ale skôr             
v kolónke 9. 

 

KOLÓNKA 9. Obchodné označenie a osobitné záznamy (Nepovinná) 

 
Do tejto kolónky uveďte všetky údaje, ktoré majú byť považované za dôverné. Medzi tieto údaje okrem iného patria ochranné známky, 
označenia modelov tovarov, vzorce a laboratórne analýzy. Ak sa v tejto kolónke nič neuvedie, znamená to, že všetky údaje týkajúce sa 
výrobku možno zverejniť. 

 
V niektorých prípadoch vrátane tých, keď sa poskytujú vzorky, môže príslušný colný orgán vyhotoviť fotografie tovaru (napr. poskytnutých 
vzoriek) alebo požiadať laboratórium o vykonanie analýzy. Uveďte jednoznačne, či takéto fotografie, výsledky analýz atď. sa majú úplne 

alebo čiastočne považovať za dôverné. 

 
Upozorňujeme, že akékoľvek informácie, ktoré nie sú označené ako dôverné, môžu byť zverejnené v databáze EZINZ, ktorá je prístupná na 

internete. 
Toto pole obsahuje voľný text s maximálne 32 768 znakmi. 

 
KOLÓNKA 10. Vzorky atď. (Povinná) 

 
V tejto kolónke uveďte, či k žiadosti prikladáte opis, vzorky, brožúry, fotografie alebo iné informácie, ktoré môžu pomôcť colným orgánom 

pri posudzovaní tejto žiadosti. Označte tieto údaje tým, že vpíšete „x“ do príslušného okienka/príslušných okienok. 

 
Ak poskytujete vzorky, uveďte v tejto kolónke, akým spôsobom sa má s nimi naložiť tým, že vpíšete „x“ do príslušného okienka. 

 
KOLÓNKA 11. Iné žiadosti o ZINZ a iné ZINZ, ktorými žiadateľ disponuje (Povinná) 

 
V tejto kolónke uveďte podrobnosti o iných žiadostiach o vydanie rozhodnutí ZINZ, ktoré ste podali vy alebo ktoré boli podané na váš účet 

na iných colných úradoch alebo v iných členských štátoch, ako aj podrobnosti o rozhodnutiach ZINZ, ktoré vám už boli vydané v súvislosti  s 
rovnakým alebo podobným tovarom. Použite samostatný list papiera, ak na uvedenie týchto informácií potrebujete viac miesta. Uistite sa, že 

sa jasne uvedie, na ktorú kolónku sa tieto doplňujúce listy vzťahujú. 

 
Ak ste podali iné žiadosti, vpíšte „x“ do príslušného okienka. Ak označíte možnosť „áno“, uveďte: 

Krajina žiadosti: uveďte kód ISO1 krajiny (2 znaky) 

Miesto žiadosti: uveďte názov colného úradu (uveďte maximálne 35 znakov). 
Dátum žiadosti: uveďte 4-miestne číslo pre rok, po ktorom nasleduje 2-miestne číslo pre mesiac a 2-miestne číslo pre deň. 
– nepovinná časť (keďže môžete mať žiadosti, pre ktoré ešte neboli vydané rozhodnutia  ZINZ). Táto časť je povinná, ak ste dostali 

rozhodnutia  ZINZ. 
Po podaní žiadosti. 

Referenčné číslo ZINZ: uveďte referenčné číslo rozhodnutia/rozhodnutí ZINZ. Prvé dva znaky označujú kód ISO krajiny, kde bolo 

rozhodnutie ZINZ vydané, kým ostatných 20 znakov tvorí osobitné referenčné číslo pridelené príslušným colným orgánom. 
Dátum začiatku platnosti: uveďte 4-miestne číslo pre rok, po ktorom nasleduje 2-miestne číslo pre mesiac a 2-miestne číslo pre deň. 

Číselný znak nomenklatúry: uveďte maximálne 22 znakov. 
 

KOLÓNKA 12. ZINZ vydané iným držiteľom (Povinná, pokiaľ viete o iných rozhodnutiach ZINZ) 

 
Ak viete o rozhodnutiach ZINZ vydaných iným držiteľom v súvislosti s rovnakým alebo podobným tovarom, v tejto kolónke uveďte všetky 
údaje, ktoré máte k dispozícii. V prípade potreby použite samostatný list papiera. Informácie týkajúce sa platných rozhodnutí ZINZ sú k 

dispozícii v databáze EZINZ. Vpíšte „x“ do príslušného okienka, pokiaľ máte vedomosť o iných ZINZ. 
 

 
1 Kódy krajín podľa normy ISO 3166: AT = Rakúsko, BE = Belgicko, BG = Bulharsko, CY = Cyprus, CZ = Česká republika, DE = 

Nemecko, DK = Dánsko, EE = Estónsko, ES = Španielsko, FI = Fínsko, FR = Francúzsko, GB = Spojené kráľovstvo, GR = 

Grécko, HR = Chorvátsko, HU = Maďarsko, IE = Írsko, IT = Taliansko, LT = Litva, LU = Luxembursko, LV = Lotyšsko, MT = 

Malta, NL = Holandsko, PL = Poľsko, PT = Portugalsko, RO = Rumunsko, SE = Švédsko, SI = Slovinsko, SK = Slovensko. 



Ak označíte okienko „áno“, tieto informácie nie sú povinné. 

Vydávajúca krajina: uveďte kód ISO krajiny (2 znaky) (pozri poznámku 1) 

Referenčné číslo ZINZ: prvé dva znaky označujú kód ISO krajiny, v ktorej bolo vydané rozhodnutie ZINZ, kým ostatných 20 znakov tvorí 
jedinečné referenčné číslo, ktoré pridelené príslušným colným orgánom. 

Dátum začiatku platnosti: uveďte 4-miestne číslo pre rok, po ktorom nasleduje 2-miestne číslo pre mesiac a 2-miestne číslo pre deň. 
Číselný znak nomenklatúry: uveďte maximálne 22 znakov. 

 
KOLÓNKA. Dátum a podpis (Povinná) 

 
Po skontrolovaní správnosti a úplnosti žiadosti ju podpíšte a uveďte dátum. Všetky samostatné listy musia byť tiež podpísané a označené 
dátumom. 

 
Vaša značka (nepovinná): ak máte vlastnú značku, uveďte ju v tejto kolónke (jeden riadok, maximálne 35 znakov). 

Dátum: uveďte 4-miestne číslo pre rok, po ktorom nasleduje 2-miestne číslo pre mesiac a 2-miestne číslo pre deň. 


