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Vysvetlivky k jednotlivým kolónkam tlačiva žiadosti 

Všeobecná poznámka: 

Ak je to potrebné, požadované informácie sa môžu predložiť v samostatnej 
prílohe k tlačivu žiadosti, s uvedením odkazu na príslušnú kolónku tlačiva. 

Členské štáty môžu požadovať osobitné záznamy. 

1. Uveďte celé meno a číslo EORI žiadateľa. Žiadateľ je osoba, ktorej 
bude povolenie vydané. 

1.a. Uveďte identifikačné číslo spoločnosti. 

1.b. Uveďte prípadne akékoľvek interné referenčné číslo, ktorým sa 
v povolení odkáže na túto žiadosť. 

1.c. Uveďte potrebné kontaktné údaje (kontaktnú osobu, adresu, telefónne 
číslo, číslo faxu, e-mailovú adresu). 

1.d. Uveďte druh zastúpenia pri podávaní colného vyhlásenia tak, že do 
príslušnej kolónky zaznačíte „X“. 

2. Uveďte druh zjednodušenia (zapísanie do evidencie, zjednodušené 
colné vyhlásenie alebo centralizované colné konanie) a colný režim 
(pre dovoz a/alebo vývoz), o ktoré sa žiada, zaznačením „X“ do 
príslušnej kolónky. 

3. Uveďte príslušný kód: 

1. Prvá žiadosť o povolenie. 

2. Žiadosť o zmenu alebo obnovenie povolenia (uveďte aj číslo 
príslušného povolenia). 

4.a. Uveďte, či je status schváleného hospodárskeho subjektu osvedčený; 
ak „ÁNO“, uveďte zodpovedajúce číslo. 

4.b. Uveďte druh, referenčné číslo a prípadne dátum uplynutia platnosti 
príslušného(-ých) povolenia(-í), na ktoré sa použije zjednodušenie(- 
a), o ktoré sa žiada; v prípade, že o povolenie(-ia) sa ešte len žiada, 
uveďte druh povolenia(-í), o ktoré sa žiada, a dátum podania žiadosti. 

5. Informácie o hlavnej účtovnej evidencii, obchodných, daňových 
alebo iných účtovných dokladoch. 

5.a Uveďte úplnú adresu miesta, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia. 

5.b Uveďte typ účtovníctva (elektronické alebo v papierovej podobe 
a typ používaného systému a softvéru). 

6. Uveďte počet pokračovacích formulárov pripojených k tejto žiadosti. 

7. Informácie o evidencii (účtovníctvo súvisiace s colnými záležitosťa
mi). 

7.a Uveďte úplnú adresu miesta, kde sa vedie evidencia. 

7.b Uveďte druh evidencie (elektronická alebo v papierovej podobe a typ 
používaného systému a softvéru). 

▼M1 

2016R0341 — SK — 01.05.2016 — 001.001 — 281



 

7.c Uveďte prípadné ďalšie relevantné informácie o evidencii. 

8. Informácie o druhu tovaru a transakciách. 

8.a Uveďte prípadný príslušný číselný znak KN, inak uveďte aspoň 
kapitolu KN a opis tovaru. 

8.b Uveďte príslušné informácie podľa jednotlivých mesiacov. 

8.c Uveďte príslušné informácie podľa jednotlivých mesiacov. 

9. Informácie o povolených umiestneniach tovaru a zodpovednom 
colnom úrade. 

9.a a 9.b. Uveďte celý názov, adresu a kontaktné údaje. 

10. Uveďte celý názov, adresu a kontaktné údaje príslušných colných 
úradov, kde sa tovar umiestňuje do colného režimu. 

11. Prípadne uveďte celý názov, adresu a kontaktné údaje úradu 
dohľadu. 

12. Zaznačte „X“ do príslušnej kolónky podľa druhu zjednodušeného 
colného vyhlásenia; v prípade použitia obchodných alebo iných 
administratívnych dokladov sa musí uviesť druh použitých dokladov. 
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