
 

PRÍLOHA 22-18 

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu 

Vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie sa uvádza ďalej, sa musí vyhotoviť v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky 
pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.
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PRÍLOHA 22-19 

Požiadavky na vyhotovovanie náhradných osvedčení o pôvode na tlačive A 

1. V pravej hornej kolónke náhradného osvedčenia o pôvode na tlačive A (ďalej len „náhradné osvedčenie“) sa uvádza 
názov sprostredkovateľskej krajiny, kde bolo vydané. 

2. V kolónke 4 náhradného osvedčenia sa uvádza poznámka „Replacement certificate“ alebo „Certificat de remplacement“, 
ako aj dátum vydania pôvodného dôkazu o pôvode a jeho poradové číslo. 

3. Meno spätného vývozcu sa uvádza v kolónke 1 náhradného osvedčenia. 

4. Meno konečného príjemcu sa uvádza v kolónke 2 náhradného osvedčenia. 

5. Všetky údaje týkajúce sa spätne vyvážaných výrobkov, ktoré sa uvádzajú v pôvodnom dôkaze o pôvode, sa prenesú do 
kolónky 3 až 9 náhradného osvedčenia a údaje týkajúce sa faktúry spätného vývozcu sa môžu zaznamenať do 
kolónky 10 náhradného osvedčenia. 

6. Potvrdenie colným úradom, ktorý vydáva náhradné osvedčenie, sa zaznamená v kolónke 11 náhradného osvedčenia. 

7. Údaje v kolónke 12 náhradného osvedčenia týkajúce sa krajiny pôvodu sa zhodujú s danými údajmi v pôvodnom 
dôkaze o pôvode. Túto kolónku podpisuje spätný vývozca.
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PRÍLOHA 22-20 

Požiadavky na vyhotovovanie náhradných potvrdení o pôvode 

1. Keď sa nahrádza potvrdenie o pôvode, preposielateľ uvedie v pôvodnom potvrdení o pôvode tieto údaje: 

a) údaje náhradného(-ých) potvrdenia(-í); 

b) svoje meno a adresu; 

c) príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo prípadne v Nórsku alebo vo Švajčiarsku. 

2. Pôvodné potvrdenie o pôvode sa označí ako „Replaced“, „Remplacée“ alebo „Sustituida“. 

3. Preposielateľ uvedie v náhradnom potvrdení o pôvode tieto údaje: 

a) všetky údaje o preposielaných výrobkoch prevzaté z pôvodného dôkazu; 

b) dátum vyhotovenia pôvodného potvrdenia o pôvode; 

c) údaje pôvodného potvrdenia o pôvode, ako sa uvádza v prílohe 22-07, prípadne vrátane informácií o uplatňovanej 
kumulácii; 

d) svoje meno a adresu a prípadne svoje číslo registrovaného vývozcu; 

e) meno a adresu príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo prípadne v Nórsku alebo vo Švajčiarsku; 

f) dátum a miesto nahradenia. 

4. Náhradné potvrdenie o pôvode sa označí ako „Replacement statement“, „Attestation de remplacement“ alebo „Comu

nicación de sustitución“.
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PRÍLOHA 23-01 

Náklady na leteckú dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty 

1. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené: 

a) tretie krajiny zoradené podľa kontinentov a zón (stĺpec 1); 

b) percentuálny podiel zodpovedajúci časti nákladov na leteckú dopravu, ktorá sa má zahrnúť do colnej hodnoty 
(stĺpec 2). 

2. Ak sa tovar odosiela z krajín alebo letísk, ktoré nie sú zahrnuté v nasledujúcej tabuľke, iných ako sú letiská uvedené 
v odseku 3, berie sa do úvahy percentuálna hodnota uvedená pre letisko nachádzajúce sa najbližšie k letisku odletu; 

3. Pokiaľ ide o francúzske zámorské departementy, ktoré sú súčasťou colného územia Únie, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) v prípade tovaru odosielaného priamo z tretích krajín do týchto departementov sa do colnej hodnoty zahŕňajú 
všetky náklady na leteckú dopravu; 

b) v prípade tovaru odosielaného z tretích krajín do európskej časti Únie po tom, čo došlo k jeho prekládke alebo 
vykládke v jednom z týchto departementov, do colnej hodnoty sa zahrnú iba náklady na leteckú dopravu, ktoré by 
vznikli, ak by bol tovar určený pre uvedené departementy; 

c) v prípade tovaru odosielaného z tretích krajín do uvedených departementov po tom, čo došlo k jeho prekládke 
alebo vykládke na niektorom letisku v európskej časti Únie, do colnej hodnoty sa zahrnú náklady na leteckú 
dopravu, ktoré vyplývajú z uplatnenia percentuálnych hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke, pokiaľ ide o let 
z letiska odletu na letisko prekládky alebo vykládky. 

Colné orgány osvedčia prekládku alebo vykládku náležitým potvrdením na letecký nákladný list alebo iný letecký 
prepravný doklad. V prípade absencie tohto osvedčenia sa uplatňujú ustanovenia článku 137. 

1 2 

Krajina odoslania 
Percento celkových nákladov na leteckú 

dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej 
hodnoty 

AMERIKA 

Zóna A 

Kanada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto 

Spojené štáty americké: Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, 
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, 
Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, 
Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, 
Washington DC. 

Grónsko 

70 

Zóna B 

Kanada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg 

Spojené štáty americké: 

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ange
les, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San 
Francisco, Seattle 

Stredná Amerika: všetky krajiny 

Južná Amerika: všetky krajiny 

78
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1 2 

Krajina odoslania 
Percento celkových nákladov na leteckú 

dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej 
hodnoty 

Zóna C 

Spojené štáty americké: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau 
89 

AFRIKA 

Zóna D 

Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko, Tunisko 
33 

Zóna E 

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Stredoafrická republika, Čad, 
Pobrežie Slonoviny, Džibutsko, Etiópia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- 
Bissau, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Sudán, 
Togo 

50 

Zóna F 

Burundi, Konžská demokratická republika, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, 
Keňa, Rwanda, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Seychely, Somálsko, Svätá 
Helena, Tanzánia, Uganda 

61 

Zóna G 

Angola, Botswana, Komory, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozam

bik, Namíbia, Juhoafrická republika, Svazijsko, Zambia, Zimbabwe 
74 

ÁZIA 

Zóna H 

Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Liba
non, Sýria 

27 

Zóna I 

Bahrajn, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Jemen 
43 

Zóna J 

Afganistan, Bangladéš, Bután, India, Nepál, Pakistan 
46 

Zóna K 

Rusko: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk 

Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan 

57 

Zóna L 

Rusko: Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk 

Brunej, Čína, Indonézia, Hongkong, Kambodža, Laos, Macao, Malajzia, 
Maldivy, Mongolsko, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Taiwan, 
Thajsko, Vietnam 

70
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1 2 

Krajina odoslania 
Percento celkových nákladov na leteckú 

dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej 
hodnoty 

Zóna M 

Rusko: Chabarovsk, Vladivostok 

Japonsko, Kórea (Severná), Kórea (Južná) 

83 

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 

Zóna N 

Austrália a Oceánia: všetky krajiny 
79 

EURÓPA 

Zóna O 

Rusko: Nižný Novgorod, Samara, Moskva, Orel, Rostov, Volgograd, Voronež 

Island, Ukrajina 

30 

Zóna P 

Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, bývalá Juhoslo
vanská republika Macedónsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Nórsko, 
Srbsko, Turecko 

15 

Zóna Q 

Švajčiarsko 
5
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PRÍLOHA 23-02 

ZOZNAM TOVARU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 142 ODS. 6 

Určenie colnej hodnoty určitého tovaru podliehajúceho skaze dovážaného do komisionálneho predaja v súlade 
s článkom 74 ods. 2 písm. c) kódexu 

1. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza zoznam výrobkov a zodpovedajúce obdobia, pre ktoré Komisia sprístupní jednot
kovú cenu, ktorá sa má použiť ako základ na stanovenie colnej hodnoty celého ovocia a zeleniny, jednotlivých 
druhov, dovážaného do komisionálneho predaja. Pokiaľ ide o stanovenie colnej hodnoty, colné vyhlásenie je 
v takom prípade konečné. 

2. Na účely stanovenia colnej hodnoty výrobkov uvedených v tejto prílohe a dovážaných do komisionálneho predaja je 
pre každý výrobok určená jednotková cena na 100 kg čistej hmotnosti. Takáto cena sa považuje za reprezentatívnu 
vzhľadom na dovoz daných výrobkov do Únie. 

3. Tieto jednotkové ceny sa používajú na stanovenie colnej hodnoty dovážaného tovaru na obdobia 14 dní, pričom 
každé obdobie sa začína v piatok. Referenčným obdobím na určenie jednotkových cien je predchádzajúce obdobie 
14 dní, ktoré sa končí vo štvrtok, ktorý predchádza týždňu, počas ktorého majú byť stanovené nové jednotkové 
ceny. Za osobitných okolností môže Komisia rozhodnúť o predĺžení obdobia platnosti o ďalších 14 dní. Členské 
štáty budú o takomto rozhodnutí neodkladne informované. 

4. Jednotkové ceny, ktoré členské štáty poskytujú Komisii, sa vypočítajú na základe hrubých výnosov z predaja evido
vaného na prvej obchodnej úrovni po dovoze, pričom z uvedených údajov sa odpočíta: 

— obchodná marža pre predajné centrá, 

— náklady na dopravu, poistenie a pridružené náklady v rámci colného územia, 

— dovozné clá a iné poplatky, ktoré sa nezahŕňajú do colnej hodnoty. 

Jednotkové ceny sa oznamujú v eurách. Ak sa uplatňuje, použije sa prevodný kurz uvedený v článku 146. 

5. Členské štáty môžu stanoviť paušálne sumy, ktoré sa majú odpočítať v súvislosti s nákladmi na dopravu, poistenie 
a pridružené náklady v súlade s bodom 4. Tieto paušálne sumy a metódy ich výpočtu sa oznámia Komisii. 

6. Ceny sa Komisii (GR TAXUD) oznámia najneskôr v pondelok do 12.00 hod. v týždni, v ktorom sa sprístupnia 
jednotkové ceny. Ak tento deň nie je pracovným dňom, oznámenie sa vykoná v pracovný deň bezprostredne 
predchádzajúci tomuto dňu. V oznámení Komisii sa uvedú aj približné množstvá výrobku, na základe ktorých sa 
jednotkové ceny vypočítali. 

7. Po tom, čo sa jednotkové ceny doručia Komisii, uvedené údaje sa preskúmajú a následne zverejnia prostredníctvom 
TARIC. Jednotkové ceny sa uplatňujú len vtedy, ak ich Komisia zverejní. 

8. Komisia sa môže rozhodnúť neprijať a v dôsledku toho nezverejniť jednotkové ceny jedného alebo viacerých 
výrobkov v prípade, že by sa tieto ceny výrazne líšili od predchádzajúcich zverejnených cien so zreteľom najmä 
na také faktory, ako sú množstvo a sezónnosť. S cieľom vyriešiť takéto prípady Komisia v prípade potreby vykoná 
vyšetrovanie spolu s príslušnými colnými orgánmi. 

9. Členské štáty na uľahčenie tohto postupu poskytnú do 30. septembra bežného roka pre výrobky uvedené v nasle
dujúcej tabuľke výročné štatistiky dovozu za predchádzajúci rok. Tieto štatistiky sa budú vzťahovať na všetky 
dovezené množstvá každého výrobku a budú zároveň vykazovať aj podiel výrobkov dovážaných do komisionálneho 
predaja. 

10. Komisia na základe takýchto štatistík určí, ktoré členské štáty budú zodpovedať za oznamovanie jednotkových cien 
každého výrobku v nasledujúcom roku, a informuje ich o tom najneskôr do 30. novembra.
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ZOZNAM TOVARU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 142 ODS. 5 

Číselný znak KN (kód TARIC) Opis tovaru Obdobie platnosti 

0701 90 50 Nové zemiaky od 1. 1. do 30. 6. 

0703 10 19 Cibuľa od 1. 1. do 31. 12. 

0703 20 00 Cesnak od 1. 1. do 31. 12. 

0708 20 00 Fazuľa od 1. 1. do 31. 12. 

0709 20 00 10 Špargľa 

— zelené 

od 1. 1. do 31. 12. 

0709 20 00 90 Špargľa 

— ostatné 

od 1. 1. do 31. 12. 

0709 60 10 Sladká paprika od 1. 1. do 31. 12. 

0714 20 10 Sladké zemiaky, čerstvé, celé, určené 
na ľudskú konzumáciu 

od 1. 1. do 31. 12. 

0804 30 00 90 Ananásy 

— iné než sušené 

od 1. 1. do 31. 12. 

0804 40 00 10 Avokáda 

— Čerstvé 

od 1. 1. do 31. 12. 

0805 10 20 Sladké pomaranče, čerstvé od 1. 6. do 30. 11. 

0805 20 10 05 Klementínky 

— Čerstvé 

od 1. 3. do 31. 10. 

0805 20 30 05 Monrealy a satsumy 

— Čerstvé 

od 1. 3 do 31. 10. 

0805 20 50 07 

0805 20 50 37 

Mandarínky a wilkingy 

— Čerstvé 

od 1. 3 do 31. 10. 

0805 20 70 05 

0805 20 90 05 

0805 20 90 09 

Tangerínky a iné 

— Čerstvé 

od 1. 3. do 31. 10. 

0805 40 00 11 

0805 40 00 31 

Grapefruity, vrátane pomiel, čerstvé: 

— Biele 

od 1. 1. do 31. 12. 

0805 40 00 19 

0805 40 00 39 

Grapefruity, vrátane pomiel, čerstvé: 

— Ružové 

od 1. 1. do 31. 12. 

0805 50 90 11 

0805 50 90 19 

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifo
lia) 

— Čerstvé 

od 1. 1. do 31. 12.
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0806 10 10 Stolové hrozno od 21. 11. do 20. 7. 

0807 11 00 Vodové melóny od 1. 1. do 31. 12. 

0807 19 00 50 Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane 
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo, 
(vrátane Verde Liso, Rochet, Tendral, 
Futuro 

od 1. 1. do 31. 12. 

0807 19 00 90 Ostatné melóny od 1. 1. do 31. 12. 

0808 30 90 10 Hrušky 

Z odrody Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya 
(Pyrus bretscheideri) 

od 1. 5. do 30. 6. 

0808 30 90 90 Hrušky 

— ostatné 

od 1. 5. do 30. 6. 

0809 10 00 Marhule od 1. 1. do 31. 5. 

od 1. 8. do 31. 12. 

0809 30 10 Nektárinky od 1. 1. do 10. 6. 

od 1. 10. do 31. 12. 

0809 30 90 Broskyne od 1. 1. do 10. 6. 

od 1. 10. do 31. 12. 

0809 40 05 Slivky od 1. 10 do 10. 6. 

0810 10 00 Jahody od 1. 1. do 31. 12. 

0810 20 10 Maliny od 1. 1. do 31. 12. 

0810 50 00 Kivi od 1. 1. do 31. 12.

SK L 343/850 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

PRÍLOHA 32-01 

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka 

I. Záväzok ručiteľa 

1. Podpísaný(-á) ( 1 ) .......................................................................................................................................................................................... 

s bydliskom (so sídlom) v/vo ( 2 ) ........................................................................................................................................................... 

poskytuje týmto spoločne a nerozdielne ručenie na úrade prijímania záruk ........................................................................... 

do výšky najviac ........................................................................................................................................................................................ 

v prospech Európskej únie, ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, 
Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Chorvátska republika, Španielske kráľovstvo, 
Francúzska republika, Írsko, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxem

burské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, 
Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Islandskej republiky, bývalej Juhoslovanskej republiky 
Macedónsko, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky ( 3 ), Andorrského kniežatstva a Sanma
rínskej republiky ( 4 ), za každú sumu, za zaplatenie ktorej osoba poskytujúca túto záruku ( 5 ) ............................................ 

je alebo môže byť zodpovedná vo vzťahu k uvedeným krajinám a ktorá predstavuje dlh v podobe cla a iných 
poplatkov ( 5a ) uplatňovaných na tovar, ktorého opis sa uvádza ďalej, na ktorý sa vzťahuje táto colná operácia ( 6 ): ... 

Opis tovaru: ................................................................................................................................................................................................. 

2. Podpísaný(-á) sa zaväzuje zaplatiť v lehote 30 dní od prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov krajín uvedených 
v bode 1 a bez možnosti odkladu platby na obdobie po tejto lehote požadované sumy, pokiaľ on alebo ona alebo iná 
príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty k spokojnosti colných orgánov, že osobitný režim iný než 
colný režim konečného použitia bol ukončený, colný dohľad nad tovarom na konečné použitie alebo dočasné 
uskladnenie sa riadne skončil, alebo v prípade operácií iných než osobitné režimy a dočasné uskladnenie, že situácia 
tovaru bola regularizovaná. 

Na žiadosť podpísaného (podpísanej) a z akýchkoľvek dôvodov uznaných za oprávnené môžu príslušné orgány 
odložiť lehotu, v rámci ktorej je podpísaný(-á) povinný(-á) zaplatiť požadované sumy, na obdobie po uplynutí lehoty 
30 dní odo dňa žiadosti o zaplatenie. Výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku udelenia tejto dodatočnej lehoty, najmä 
akýkoľvek úrok, sa musia počítať tak, aby daná suma bola rovnocenná sume, ktorá by sa účtovala za obdobných 
okolností na peňažnom trhu alebo finančnom trhu príslušnej krajiny. 

3. Tento záväzok platí odo dňa jeho schválenia colným úradom prijímania záruk. Podpísaný(-á) je naďalej zodpovedný(- 
á) za zaplatenie akéhokoľvek dlhu, ktorý vznikol počas colnej operácie, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok a ktorá 
začala pred tým, ako nadobudlo účinnosť akékoľvek zrušenie alebo vypovedanie záruky, dokonca aj vtedy, ak sa 
žiadosť o zaplatenie pošle po tomto dni. 

4. Podpísaný(-á) poskytne na účely tohto záväzku svoju adresu na doručovanie v každej z ostatných krajín uvedených 
v bode 1 ( 7 ) 

Krajina Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku a úplná adresa
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Podpísaný(-á) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek formality alebo postupy týkajúce sa tohto 
záväzku adresované na jednu z jeho alebo jej adries na doručovanie alebo podané písomne na takejto adrese budú prijaté 
ako náležite mu (jej) doručené. 

Podpísaný(-á) uznáva právomoc príslušných súdov tých miest, kde má adresu na doručovanie. 

Podpísaný(-á) sa zaväzuje, že nezmení svoju adresu na doručovanie alebo, ak musí zmeniť jednu alebo viac uvedených 
adries, že bude o tom vopred informovať colný úrad prijímania záruk. 

V/vo ..................................................................................................................................................................................................................... 

dňa ....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

(Podpis) ( 8 ) 

II. Schválenie colným úradom prijímania záruk 

Colný úrad prijímania záruk ........................................................................................................................................................................ 

Záväzok ručiteľa schválený dňa ... na zabezpečenie colnej operácie vykonanej na základe colného vyhlásenia/vyhlásenia 
o dočasnom uskladnení č. ................................................................................. z................................................................................... ( 9 ) 

.............................................................................................................................................................. 

(pečiatka a podpis) 

( 1 ) Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku. 

( 2 ) Úplná adresa. 

( 3 ) Prečiarknite názov štátu, prípadne štátov, na území ktorého (ktorých) sa záruka nesmie použiť. 

( 4 ) Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú výlučne na operácie v tranzite Únie. 

( 5 ) Meno a priezvisko alebo názov podniku a úplná adresa osoby, ktorá poskytuje záruku. 

( 5a ) Uplatňuje sa, pokiaľ ide o ostatné poplatky splatné v súvislosti s dovozom alebo vývozom daného tovaru, keď sa záruka používa na 
účely umiestnenia tovaru do colného režimu tranzitu Únie/spoločného tranzitného režimu alebo keď sa môže použiť vo viac ako 
jednom členskom štáte. 

( 6 ) Uveďte jednu z týchto colných operácií: 
a) dočasné uskladnenie; 
b) colný režim tranzitu Únie/spoločného tranzitného režimu; 
c) colný režim colného uskladňovania; 
d) colný režim dočasného použitia s úplným oslobodením od dovozného cla; 
e) colný režim aktívneho zošľachťovacie styku; 
f) colný režim konečného použitia; 
g) prepustenie do voľného obehu na základe štandardného colného vyhlásenia bez odkladu platby; 
h) prepustenie do voľného obehu na základe štandardného colného vyhlásenia s odkladom platby; 
i) prepustenie do voľného obehu na základe colného vyhlásenia podaného v súlade s článkom 166 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie; 
j) prepustenie do voľného obehu na základe colného vyhlásenia podaného v súlade s článkom 182 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie; 
k) colný režim dočasného použitia s čiastočným oslobodením od dovozného cla; 
l) ak iná colná operácia – špecifikujte druh. 

( 7 ) Ak v právnych predpisoch danej krajiny nie je ustanovenie týkajúce sa adresy na doručovanie, ručiteľ určí v tejto krajine zástupcu 
oprávneného preberať všetky oznámenia, ktoré sú mu adresované, a potvrdenie v druhom pododseku a záväzok vo štvrtom 
pododseku bodu 4 sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa tejto záruky majú 
súdy tých miest, kde sa nachádzajú adresy ručiteľa alebo jeho zástupcu na doručovanie. 

( 8 ) Osoba podpisujúca tento doklad musí pred podpisom vlastnoručne napísať: „Záruka na sumu vo výške …“, pričom sumu vypíše 
slovom. 

( 9 ) Vypĺňa colný úrad, kde sa tovar umiestnil do colného režimu alebo kde bol dočasne uskladnený.
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PRÍLOHA 32-02 

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka vo forme záručných dokladov 

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/COLNÝ REŽIM TRANZITU ÚNIE 

I. Záväzok ručiteľa 

1. Podpísaný(-á) ( 1 ) .......................................................................................................................................................................................... 

s bydliskom (sídlom) v/vo ( 2 ) .................................................................................................................................................................. 

poskytuje týmto spoločne a nerozdielne ručenie na úrade prijímania záruk ........................................................................... 

v prospech Európskej únie, ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, 
Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Chorvátska republika, Španielske kráľovstvo, 
Francúzska republika, Írsko, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxem

burské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, 
Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Islandskej republiky, bývalej Juhoslovanskej republiky 
Macedónsko, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Andorrského kniežatstva a Sanmarín

skej republiky ( 3 ), za každú sumu, za zaplatenie ktorej držiteľ colného režimu je alebo môže byť zodpovedný voči 
uvedeným krajinám, ktorá predstavuje dlh vo forme cla a iných poplatkov splatných v súvislosti s dovozom alebo 
vývozom tovaru umiestneného do colného režimu tranzitu Únie alebo spoločného tranzitného režimu, na ktorý sa 
podpísaný(-á) zaviazal(-a) vydať jednotlivé záručné doklady do výšky najviac 10 000 EUR na záručný doklad. 

2. Podpísaný(-á) sa zaväzuje zaplatiť v lehote 30 dní od prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov krajín uvedených 
v bode 1 a bez možnosti odkladu platby na obdobie po tejto lehote požadované sumy do výšky 10 000 EUR na 
jednotlivý záručný doklad, pokiaľ on alebo ona alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty 
k spokojnosti príslušných orgánov, že daná operácia bola ukončená. 

Na žiadosť podpísaného (podpísanej) a z akýchkoľvek dôvodov uznaných za oprávnené môžu príslušné orgány 
odložiť lehotu, v rámci ktorej je podpísaný(-á) povinný(-á) zaplatiť požadované sumy, na obdobie po uplynutí lehoty 
30 dní odo dňa žiadosti o zaplatenie. Výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku udelenia tejto dodatočnej lehoty, najmä 
akýkoľvek úrok, sa musia počítať tak, aby daná suma bola rovnocenná sume, ktorá by sa účtovala za obdobných 
okolností na peňažnom trhu alebo finančnom trhu príslušnej krajiny. 

3. Tento záväzok platí odo dňa jeho schválenia colným úradom prijímania záruk. Podpísaný(-á) je naďalej zodpovedný(- 
á) za zaplatenie akéhokoľvek dlhu, ktorý vznikol počas colnej operácie v tranzite Únie alebo v spoločnom tranzitnom 
režime, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok a ktorá začala pred tým, ako nadobudlo účinnosť akékoľvek zrušenie alebo 
vypovedanie záruky, dokonca aj vtedy, ak sa žiadosť o zaplatenie pošle po tomto dni. 

4. Podpísaný(-á) poskytne na účely tohto záväzku svoju adresu na doručovanie ( 4 ) v každej z ostatných krajín uvedených 
v bode 1. 

Krajina Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku a úplná adresa

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/853



 

Podpísaný(-á) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek formality alebo postupy týkajúce sa tohto 
záväzku adresované na jednu z jeho alebo jej adries na doručovanie alebo podané písomne na takejto adrese budú prijaté 
ako náležite mu (jej) doručené. 

Podpísaný(-á) uznáva právomoc príslušných súdov tých miest, kde má adresu na doručovanie. 

Podpísaný(-á) sa zaväzuje, že nezmení svoju adresu na doručovanie alebo, ak musí zmeniť jednu alebo viac uvedených 
adries, že bude o tom vopred informovať colný úrad prijímania záruk. 

V/vo ..................................................................................................................................................................................................................... 

dňa ....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

(Podpis) ( 5 ) 

II. Schválenie colným úradom prijímania záruk 

Colný úrad prijímania záruk ........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................... 

Záväzok ručiteľa schválený dňa .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

(pečiatka a podpis) 

( 1 ) Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku. 

( 2 ) Úplná adresa. 

( 3 ) Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú výlučne na operácie v tranzite Únie. 

( 4 ) Ak v právnych predpisoch danej krajiny nie je ustanovenie týkajúce sa adresy na doručovanie, ručiteľ určí v tejto krajine zástupcu 
oprávneného preberať všetky oznámenia, ktoré sú mu adresované, a potvrdenie v druhom pododseku a záväzok vo štvrtom 
pododseku bodu 4 sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa tejto záruky majú 
súdy tých miest, kde sa nachádzajú adresy ručiteľa alebo jeho zástupcu na doručovanie. 

( 5 ) Podpisovateľ musí pred svojím podpisom vlastnoručne uviesť: „Platí ako záručný doklad“.
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PRÍLOHA 32-03 

Záväzok ručiteľa – Celková záruka 

I. Záväzok ručiteľa 

1. Podpísaný(-á) ( 1 ) ........................................................................................................................................................................................ 

s bydliskom (sídlom) v/vo ( 2 ) ................................................................................................................................................................ 

poskytuje týmto spoločne a nerozdielne ručenie na úrade prijímania záruk ......................................................................... 

do výšky najviac ...................................................................................................................................................................................... 

v prospech Európskej únie, ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, 
Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska 
republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, 
Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská repub

lika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo 
a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Islandskej republiky, bývalej Juhoslovanskej republiky 
Macedónsko, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky ( 3 ), Andorrského kniežatstva 
a Sanmarínskej republiky ( 4 ), 

za každú sumu, za zaplatenie ktorej osoba poskytujúca túto záruku ( 5 ): … je alebo môže byť zodpovedná vo vzťahu 
k uvedeným krajinám a ktorá predstavuje dlh v podobe cla a iných poplatkov ( 6 ), ktoré môžu vzniknúť alebo vznikli 
v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahujú colné operácie uvedené v bode 1a a/alebo 1b. 

Maximálna suma záruky sa skladá zo sumy: 

....................................................... 

a) ktorá predstavuje 100/50/30 % ( 7 ) časti referenčnej sumy zodpovedajúcej sume colných dlhov a iných poplatkov, 
ktoré môžu vzniknúť, a rovnajúcej sa súčtu súm uvedených v bode 1a 

a 

....................................................... 

b) ktorá predstavuje 100/30 % ( 8 ) časti referenčnej sumy zodpovedajúcej sume colných dlhov a iných poplatkov, ktoré 
vznikli, a rovnajúcej sa súčtu súm uvedených v bode 1b. 

1a. Sumy tvoriace súčasť referenčnej sumy zodpovedajúcej sume colných dlhov a prípadne iných poplatkov, ktoré môžu 
vzniknúť, sa uvádzajú ďalej pre každý z uvedených účelov ( 9 ): 

a) dočasné uskladnenie – …; 

b) colný režim tranzitu Únie/spoločný tranzitný režim – …; 

c) colný režim colného uskladňovania – …; 

d) colný režim dočasného použitia s úplným oslobodením od dovozného cla – …; 

e) colný režim aktívneho zošľachťovacieho styku – …; 

f) colný režim konečného použitia – ….; 

g) ak iná colná operácia – špecifikujte druh – ….
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1b. Sumy tvoriace súčasť referenčnej sumy zodpovedajúcej sume colných dlhov a prípadne iných poplatkov, ktoré 
vznikli, sa uvádzajú ďalej pre každý z uvedených účelov ( 10 ): 

a) prepustenie do voľného obehu na základe štandardného colného vyhlásenia bez odkladu platby – …; 

b) prepustenie do voľného obehu na základe štandardného colného vyhlásenia s odkladom platby – …; 

c) prepustenie do voľného obehu na základe colného vyhlásenia podaného v súlade s článkom 166 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie; 

d) prepustenie do voľného obehu na základe colného vyhlásenia podaného v súlade s článkom 182 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie; 

e) colný režim dočasného použitia s čiastočným oslobodením od dovozného cla – …; 

f) colný režim konečného použitia – …. ( 11 ); 

g) ak iná colná operácia– špecifikujte druh – …. 

2. Podpísaný(-á) sa zaväzuje zaplatiť v lehote 30 dní od prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov krajín uvedených 
v bode 1 a bez možnosti odkladu platby na obdobie po tejto lehote požadované sumy do výšky uvedenej maxi
málnej sumy, pokiaľ on alebo ona alebo iná príslušná osoba nepreukáže pred uplynutím tejto lehoty k spokojnosti 
colných orgánov, že osobitný režim iný než colný režim konečného použitia bol ukončený, colný dohľad nad 
tovarom na konečné použitie alebo dočasné uskladnenie sa riadne skončil, alebo v prípade operácií iných než 
osobitné režimy, že situácia tovaru bola regularizovaná. 

Na žiadosť podpísaného (podpísanej) a z akýchkoľvek dôvodov uznaných za oprávnené môžu príslušné orgány 
odložiť lehotu, v rámci ktorej je podpísaný(-á) povinný(-á) zaplatiť požadované sumy, na obdobie po uplynutí lehoty 
30 dní odo dňa žiadosti o zaplatenie. Výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku udelenia tejto dodatočnej lehoty, najmä 
akýkoľvek úrok, sa musia počítať tak, aby daná suma bola rovnocenná sume, ktorá by sa účtovala za obdobných 
okolností na peňažnom trhu alebo finančnom trhu príslušnej krajiny. 

Táto suma sa nemôže znižovať o žiadne sumy už zaplatené na základe tohto záväzku, s výnimkou prípadu, keď je 
podpísaný(-á) vyzvaný(-á) zaplatiť dlh, ktorý vznikol počas colnej operácie, ktorá sa začala pred doručením pred

chádzajúcej žiadosti o zaplatenie alebo v lehote 30 dní po doručení takejto žiadosti. 

3. Tento záväzok platí odo dňa jeho schválenia colným úradom prijímania záruk. Podpísaný(-á) je naďalej zodpovedný(- 
á) za zaplatenie akéhokoľvek dlhu vzniknutého počas colnej operácie, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok a ktorá 
začala pred tým, ako nadobudlo účinnosť akékoľvek zrušenie alebo vypovedanie záruky, dokonca aj vtedy, ak sa 
žiadosť o zaplatenie pošle po tomto dni. 

4. Podpísaný(-á) poskytne na účely tohto záväzku svoju adresu na doručovanie ( 12 ) v každej z ostatných krajín uvede
ných v bode 1. 

Krajina Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku a úplná adresa 

Podpísaný(-á) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek formality alebo postupy týkajúce sa tohto 
záväzku adresované na jednu z jeho alebo jej adries na doručovanie alebo podané písomne na takejto adrese budú prijaté 
ako náležite mu (jej) doručené.
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Podpísaný(-á) uznáva právomoc príslušných súdov tých miest, kde má adresu na doručovanie. 

Podpísaný(-á) sa zaväzuje, že nezmení svoju adresu na doručovanie alebo, ak musí zmeniť jednu alebo viac uvedených 
adries, že bude o tom vopred informovať colný úrad prijímania záruk. 

V/vo ..................................................................................................................................................................................................................... 

dňa ....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

(Podpis) ( 13 ) 

II. Schválenie colným úradom prijímania záruk 

Colný úrad prijímania záruk .......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

Záväzok ručiteľa prijatý dňa ........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

(pečiatka a podpis) 

( 1 ) Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku. 

( 2 ) Úplná adresa. 

( 3 ) Prečiarknite názov krajiny, prípadne krajín, na území ktorého/ktorých sa záruka nesmie použiť. 

( 4 ) Odkazy na Andorrské kniežactvo a Sanmarínsku republiku sa vzťahujú výlučne na operácie v tranzite Únie. 

( 5 ) Priezvisko a krstné meno alebo názov podniku a úplná adresa osoby, ktorá poskytuje záruku. 

( 6 ) Uplatňuje sa, pokiaľ ide o ostatné poplatky splatné v súvislosti s dovozom alebo vývozom daného tovaru, keď sa záruka používa na 
účely umiestnenia tovaru do colného režimu tranzitu Únie/spoločného tranzitného režimu alebo keď sa môže použiť vo viac ako 
jednom členskom štáte alebo jednej zmluvnej strane. 

( 7 ) Nehodiace sa prečiarknite. 

( 8 ) Nehodiace sa prečiarknite. 

( 9 ) Iné režimy ako spoločný tranzitný režim sa uplatňujú výlučne v Európskej únii. 

( 10 ) Iné režimy ako spoločný tranzitný režim sa uplatňujú výlučne v Európskej únii. 

( 11 ) Pre sumy uvedené v colnom vyhlásení na colný režim konečného použitia. 

( 12 ) Ak v právnych predpisoch danej krajiny nie je ustanovenie týkajúce sa adresy na doručovanie, ručiteľ určí v tejto krajine zástupcu 
oprávneného preberať všetky oznámenia, ktoré sú mu adresované, a potvrdenie v druhom pododseku a záväzok vo štvrtom 
pododseku odseku 4 sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa tejto záruky majú 
súdy toho miesta, kde sa nachádzajú adresy ručiteľa alebo jeho zástupcu na doručovanie. 

( 13 ) Osoba podpisujúca tento doklad musí pred podpisom vlastnoručne napísať: „Záruka na sumu vo výške …“, pričom sumu vypíše 
slovom.

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/857



 

PRÍLOHA 32-06 

ZÁRUČNÝ DOKLAD NA JEDNOTLIVÚ ZÁRUKU 

Colný režim tranzitu Únie/spoločný tranzitný režim 

Technické požiadavky na záručný doklad 

Záručný doklad sa vytlačí na papieri na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 55 g/m 2 . Na pozadí 
má vytlačený červený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické 
sfalšovanie. Používa sa biely papier. 

Rozmery sú 148 × 105 mm. 

Na záručnom doklade sa uvádza názov a adresa tlačiarne alebo značka umožňujúca identifikáciu tlačiarne a identifikačné 
číslo.
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PRÍLOHA 33-03 

Vzor informačného memoranda k pohľadávke na platbu dlhu v colnom režime tranzitu na základe karnetu 
ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu 

Hlavička listu úradu koordinácie, ktorý začal sporové konanie 

Adresát: úrad koordinácie, do pôsobnosti ktorého patria úrady prepustenia tovaru do dočasného použitia, alebo iný úrad 
koordinácie 

VEC: KARNET ATA – PREDLOŽENIE POHĽADÁVKY 

Vezmite prosím na vedomie, že nášmu záručnému združeniu bola zaslaná pohľadávka na platbu ciel a daní podľa 
Dohovoru ATA/Istanbulského dohovoru ( 1 ) dňa ... ( 2 ), pokiaľ ide o: 

1. Karnet ATA č.: 

2. Vydaný obchodnou komorou v: 

Mesto: 

Krajina: 

3. Na účet: 

Držiteľ: 

Adresa: 

4. Dátum uplynutia platnosti karnetu: 

5. Stanovený dátum pre spätný vývoz ( 3 ): 

6. Číslo útržkového listu pre tranzit/dovoz ( 4 ): 

7. Dátum potvrdenia útržkového listu: 

Podpis a pečiatka vydávajúceho úradu koordinácie. 

...........................................................................................................................................................................................................................................
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( 1 ) Článok 7 Dohovoru ATA, Brusel 6. december 1961/článok 9 prílohy A k Istanbulskému dohovoru, 26. jún 1990. 
( 2 ) Uveďte dátum odoslania. 
( 3 ) Podrobnosti, ktoré sa získajú z útržkového listu pre neukončený režim tranzitu alebo dočasného použitia alebo ak nie je k dispozícii 

útržkový list, z informácií, ktoré má vydávajúci úrad koordinácie k dispozícii. 
( 4 ) Nehodiace sa prečiarknite.



 

PRÍLOHA 33-04 

Formulár pre clo a dane na výpočet ciel a daní vyplývajúcich z pohľadávky na platbu dlhu v colnom režime 
tranzitu na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu 

Formulár pre clo a dane 

zo dňa . .............................. č. ............................... 

Je potrebné poskytnúť tieto údaje v uvedenom poradí: 

1. Karnet ATA č.: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

2. Číslo útržkového listu pre tranzit/dovoz ( 1 ): 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

3. Dátum potvrdenia útržkového listu: . 

....................................................................................................................................................................................................................... 

4. Držiteľ a adresa: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

5. Obchodná komora: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

6. Krajina pôvodu: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

7. Dátum uplynutia platnosti karnetu: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

8. Stanovený dátum pre spätný vývoz tovaru: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

9. Colný úrad vstupu: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

10. Colný úrad prepustenia do dočasného použitia: . 

....................................................................................................................................................................................................................... 

11. Obchodný opis tovaru: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

12. Číselný znak KN: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

13. Počet kusov: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

14. Hmotnosť alebo objem: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

15. Hodnota: 

.......................................................................................................................................................................................................................
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16. Rozpis ciel a daní: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

Druh Zdaniteľná suma Sadzba Suma Výmenný kurz 

Spolu: 

(Spolu slovom: ) 

17. Colný úrad: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

Miesto a dátum: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

Podpis Pečiatka 

( 1 ) Nehodiace sa prečiarknite.

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/861



 

PRÍLOHA 33-05 

Vzor potvrdenia o ukončení s údajom o začatí konania o pohľadávke voči záručnému združeniu v členskom 
štáte, v ktorom vznikol colný dlh v colnom režime tranzitu na základe karnetu ATA/e-ATA 

Hlavička listu úradu koordinácie druhého členského štátu, ktorý predkladá pohľadávku 

Adresát: úrad koordinácie prvého členského štátu, ktorý predkladá pôvodnú pohľadávku. 

VEC: KARNET ATA – UKONČENIE 

Vezmite, prosím, na vedomie, že nášmu záručnému združeniu bola zaslaná pohľadávka na platbu ciel a daní podľa 
Dohovoru ATA/Istanbulského dohovoru ( 1 ) dňa ... ( 2 ), pokiaľ ide o: 

1. Karnet ATA č.: 

2. Vydaný obchodnou komorou v: 

Mesto: 

Krajina: 

3. Na účet: 

Držiteľ: 

Adresa: 

4. Dátum uplynutia platnosti karnetu: 

5. Stanovený dátum pre spätný vývoz ( 3 ): 

6. Číslo útržkového listu pre tranzit/dovoz ( 4 ): 

7. Dátum potvrdenia útržkového listu: 

Táto poznámka Vás zbavuje zodpovednosti, pokiaľ ide o tento spis. 

Podpis a pečiatka vydávajúceho úradu koordinácie.
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( 1 ) Článok 7 Dohovoru ATA, Brusel 6. december 1961/článok 9 prílohy A 
k Istanbulskému dohovoru, 26. jún 1990. 

( 2 ) Uveďte dátum odoslania. 
( 3 ) Podrobnosti, ktoré sa získajú z útržkového listu pre neukončený režim tranzitu alebo dočasného použitia alebo ak nie je k dispozícii 

útržkový list, z informácií, ktoré má vydávajúci úrad koordinácie k dispozícii. 
( 4 ) Nehodiace sa prečiarknite.



 

PRÍLOHA 33-06 

Žiadosť o dodatočné informácie v prípade, že tovar sa nachádza v inom členskom štáte
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PRÍLOHA 33-07 

EURÓPSKA ÚNIA: VRÁTENIE ALEBO ODPUSTENIE CLA
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PRÍLOHA 51-01 

DOKLAD O REGISTRÁCII STATUSU
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PRÍLOHA 61-02 

Potvrdenia o vážení banánov – vzor
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PRÍLOHA 61-03 

Potvrdenia o vážení banánov – postup 

Na účely článku 182 čistú hmotnosť každej zásielky čerstvých banánov určujú osoby oprávnené na váženie na každom 
mieste vykládky v súlade s postupom stanoveným ďalej v texte. 

Na účely tejto prílohy a článku 182 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: 

a) „čistá hmotnosť čerstvých banánov“ je hmotnosť samotných banánov bez obalových materiálov a kontajnerov akého

koľvek druhu; 

b) ‚zásielka čerstvých banánov‘ je zásielka zahŕňajúca celkové množstvo čerstvých banánov naložených na jeden 
dopravný prostriedok a odoslaná jedným vývozcom jednému alebo viacerým príjemcom; 

c) „miesto vykládky“ je každé miesto, kde sa môže zásielka čerstvých banánov vyložiť alebo na ktoré sa môže v rámci 
colného režimu premiestniť, alebo v prípade dopravy v kontajneroch miesto, kde sa kontajner vyloží z lode, lietadla 
alebo iného hlavného dopravného prostriedku alebo kde sa kontajner vybalí. 

1. Vzorka jednotiek balených banánov sa vyberie pre každý druh balenia a pre každý pôvod. Vzorka jednotiek balených 
banánov, ktoré sa majú vážiť, predstavuje reprezentatívnu vzorku zásielky čerstvých banánov. Vzorka obsahuje 
minimálne tieto množstvá: 

Počet jednotiek balených banánov (podľa druhu balenia a pôvo
du) Počet jednotiek balených banánov, ktoré sa majú skontrolovať 

— do 400 3 

— od 401 do 700 4 

— od 701 do 1 100 6 

— od 1 101 do 2 200 8 

— od 2 201 do 4 400 10 

— od 4 401 do 6 600 12 

— viac ako 6 600 14 

2. Čistá hmotnosť sa určuje takto: 

a) odvážením každej jednotky balených banánov, ktorá sa má skontrolovať (hrubá hmotnosť); 

b) otvorením aspoň jednej jednotky balených banánov a následne vypočítaním hmotnosti obalu; 

c) hmotnosť tohto obalu sa prijme pre všetky balenia rovnakého druhu a pôvodu a odpočíta sa z hmotnosti všetkých 
jednotiek odvážených balených banánov; 

d) priemerná čistá hmotnosť na jednotku balených banánov takto stanovená pre každý druh a pôvod na základe 
hmotnosti kontrolovaných vzoriek sa prijme ako základ pre stanovenie čistej hmotnosti zásielky čerstvých baná
nov. 

3. Ak colný orgán neskontroluje potvrdenia o vážení banánov súčasne, čistá hmotnosť deklarovaná v takýchto potvrde
niach je pre colné orgány prijateľná pod podmienkou, že rozdiel medzi deklarovanou čistou hmotnosťou a prie
mernou čistou hmotnosťou, ktorú stanovili colné orgány, nie je viac ani menej ako 1 %. 

4. Potvrdenie o vážení banánov sa predloží colnému úradu, ktorému sa podáva colné vyhlásenie na prepustenie do 
voľného obehu. Colné orgány uplatnia výsledky odberu vzoriek uvedených v potvrdení o vážení banánov na celú 
zásielku čerstvých banánov, na ktorú sa toto potvrdenie vzťahuje.
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PRÍLOHA 62-02 

INF3 – Informačný hárok týkajúci sa vráteného tovaru

SK L 343/872 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/873



 SK L 343/874 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/875



 

POKYNY TÝKAJÚCE SA INFORMAČNÉHO HÁRKU INF 3 

1. Tlačivo sa vytlačí na bielom papieri na písanie bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 40 g/m 2 . 

2. Tlačivo má rozmery 210 × 297 mm, s maximálnou prípustnou odchýlkou od –5 mm do +8 mm v dĺžke; grafická 
úprava tlačiva sa musí dôsledne dodržať, okrem veľkosti kolónky 6 a 7. 

3. Členské štáty zodpovedajú za vykonanie potrebných krokov na jeho vytlačenie. Každé tlačivo sa označí príslušným 
poradovým číslom, ktoré môže byť predtlačené. 

4. Tlačivá sa vytlačia v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý akceptujú príslušné colné orgány členského štátu vývozu. 
Tlačivá sa vypĺňajú v rovnakom jazyku, v akom sú vytlačené. V prípade potreby príslušné orgány colného úradu 
spätného dovozu, na ktorom sa vyžaduje predloženie informačného hárku INF 3, môžu požadovať jeho preklad do 
úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu príslušného orgánu.
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PRÍLOHA 72-01 

ŽLTÁ NÁLEPKA 

Farba: čierne písmo na žltom podklade.
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PRÍLOHA 72-02 

ŽLTÁ NÁLEPKA 

Farba: čierne písmo na žltom podklade.
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PRÍLOHA 72-03
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PRÍLOHA 72-04 

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ PRE TRANZIT ÚNIE 

ČASŤ I 

KAPITOLA I 

Všeobecné ustanovenia 

1. V tejto prílohe sa stanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa používania plánu na zabezpečenie kontinuity činností 
na základe článku 291 tohto nariadenia pre držiteľov colného režimu vrátane schválených odosielateľov v prípade 
dočasnej nefunkčnosti: 

— elektronického tranzitného systému, 

— počítačového systému, ktorý držitelia colného režimu používajú na podávanie vyhlásenia na tranzit Únie 
prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov, alebo 

— elektronického prepojenia počítačového systému, ktorý držitelia colného režimu používajú na podávanie vyhlá
senia na tranzit Únie prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov, a elektronického tranzitného 
systému. 

2. Tranzitné vyhlásenia. 

2.1. Tranzitné vyhlásenie používané v rámci plánu na zabezpečenie kontinuity činností sa musí dať rozpoznať všetkými 
stranami zúčastnenými na tranzitnej operácii s cieľom vyhnúť sa problémom na colnom úrade tranzitu, colnom 
úrade určenia a pri príchode k schválenému príjemcovi. Z tohto dôvodu sa používané doklady obmedzujú na tieto: 

— jednotný colný doklad (JCD) alebo 

— JCD vytlačený na čistom papieri z počítačového systému hospodárskeho subjektu, ako sa stanovuje v prílohe B- 
01, alebo 

— tranzitný sprievodný doklad (TSD)/tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad (TSAD) doplnený v prípade 
potreby zoznamom položiek (LoI) alebo tranzitným/bezpečnostným zoznamom položiek (TSLoI). 

2.2. Tranzitné vyhlásenie sa môže doplniť jedným alebo viacerými doplnkovými tlačivami, pričom sa použije tlačivo 
uvedené v prílohe B-01. Tieto tlačivá sú neoddeliteľnou súčasťou vyhlásenia. Ložné listy spĺňajúce ustanovenia časti 
II kapitoly IV tejto prílohy a vyhotovené v súlade s tlačivom uvedeným v časti II kapitole III tejto prílohy sa môžu 
používať namiesto doplnkových tlačív ako opisná časť písomného tranzitného vyhlásenia, ktorého sú neoddeli
teľnou súčasťou. 

2.3. Na účely vykonávania bodu 2.1 tejto prílohy sa tranzitné vyhlásenie vyplní v súlade s prílohou B k delegovanému 
nariadeniu (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013, a prílohou B k tomuto nariadeniu. 

KAPITOLA II 

Vykonávacie predpisy 

3. Nedostupnosť elektronického tranzitného systému. 

3.1. Predpisy sa uplatňujú takto: 

— tranzitné vyhlásenie sa vyplní a podá colnému úradu odoslania v exemplároch 1, 4 a 5 jednotného colného 
dokladu v súlade s prílohou B-01 alebo v dvoch exemplároch tranzitného sprievodného dokladu/tranzitného/ 
bezpečnostného sprievodného dokladu doplnených v prípade potreby zoznamom položiek alebo tranzitným/ 
bezpečnostným zoznamom položiek v súlade s prílohami B-02, B-03, B-04 a B-05, 

— tranzitné vyhlásenie sa zaeviduje v kolónke C prostredníctvom systému číslovania, ktorý sa líši od číslovania 
v elektronickom tranzitnom systéme, 

— plán na zabezpečenie kontinuity činností sa uvádza na exemplároch tranzitného vyhlásenia odtlačkom jednej 
z pečiatok s použitím tlačív uvedených v časti II kapitole I tejto prílohy, v kolónke A jednotného colného 
dokladu alebo namiesto hlavného referenčného čísla a čiarového kódu v tranzitnom/bezpečnostnom sprie
vodnom doklade,
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— schválený odosielateľ splní povinnosti a podmienky týkajúce sa zapisovania údajov do vyhlásenia a používania 
osobitnej pečiatky uvedenej v bodoch 22 až 25 tejto prílohy, pričom použije kolónku C, resp. D, 

— tranzitné vyhlásenie opečiatkuje colný úrad odoslania v prípade bežného postupu alebo schválený odosielateľ 
v prípade uplatnenia článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu. 

3.2. Keď sa prijme rozhodnutie uplatňovať plán na zabezpečenie kontinuity činností, akékoľvek tranzitné údaje sprevá
dzané číslami LRN alebo MRN pridelenými tranzitnej operácii sa odstránia z elektronického tranzitného systému na 
základe informácií poskytnutých osobou, ktorá vložila uvedené tranzitné údaje do elektronického tranzitného 
systému. 

3.3. Colný orgán monitoruje používanie plánu na zabezpečenie kontinuity činností, aby sa predišlo jeho zneužívaniu. 

4. Nedostupnosť počítačového systému, ktorý držitelia colného režimu používajú na predkladanie údajov vyhlásenia 
na tranzit Únie prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov, alebo elektronického prepojenia medzi 
uvedeným počítačovým systémom a elektronickým tranzitným systémom: 

— uplatňujú sa ustanovenia bodu 3 tejto prílohy, 

— držiteľ colného režimu informuje colný orgán o tom, že jeho počítačový systém alebo elektronické prepojenie 
medzi uvedeným počítačovým systémom a elektronickým tranzitným systémom sú znovu funkčné. 

5. Nedostupnosť počítačového systému schváleného odosielateľa alebo elektronického prepojenia medzi uvedeným 
počítačovým systémom a elektronickým tranzitným systémom. 

Keď nefunguje počítačový systém schváleného odosielateľa alebo elektronické prepojenie medzi uvedeným počí
tačovým systémom a elektronickým tranzitným systémom, uplatňuje sa tento postup: 

— uplatňujú sa ustanovenia bodu 4 tejto prílohy, 

— ak schválený odosielateľ podá ročne viac ako 2 % svojich vyhlásení v rámci plánu na zabezpečenie kontinuity 
činností, dané povolenie sa prehodnotí s cieľom posúdiť, či naďalej spĺňa príslušné podmienky. 

6. Zber údajov colným orgánom. 

V prípadoch uvedených v bodoch 4 a 5 tejto prílohy colný orgán však môže povoliť držiteľovi colného režimu 
podať colnému úradu odoslania tranzitné vyhlásenie v jednom exemplári (pričom použije JCD alebo tranzitný/ 
bezpečnostný sprievodný doklad), aby sa spracovalo v elektronickom tranzitnom systéme. 

KAPITOLA III 

Fungovanie plánu 

7. Podmienky pri jednotlivej záruke poskytovanej ručiteľom 

Ak je colný úrad prijímania záruk iný ako colný úrad odoslania tranzitnej operácie, colný úrad prijímania záruk si 
ponechá kópiu záväzku ručiteľa. Držiteľ colného režimu predloží originál colnému úradu odoslania, ktorý originál 
uchováva. Colný úrad odoslania môže v prípade potreby vyžadovať preklad dokladu do úradného jazyka alebo do 
jedného z úradných jazykov príslušnej krajiny. 

8. Podpísanie tranzitného vyhlásenia a záväzok držiteľa colného režimu. 

Držiteľ colného režimu podpísaním tranzitného vyhlásenia preberá zodpovednosť za: 

— presnosť údajov, ktoré sa uvádzajú vo vyhlásení, 

— pravosť predložených dokladov, 

— splnenie všetkých povinností súvisiacich s umiestnením tovaru do colného režimu tranzitu.
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9. Identifikačné opatrenia. 

V prípade uplatňovania článku 300 tohto nariadenia colný úrad odoslania uvedie v kolónke „D. Kontrola colným 
úradom odoslania“ tranzitného vyhlásenia pri kolónke vzťahujúcej sa na „Priložené colné uzávery“ túto poznámku: 

— Upustenie — 99201. 

10. Záznamy v tranzitnom vyhlásení a prepustenie tovaru. 

— Colný úrad odoslania zaznamená na každom exemplári tranzitného vyhlásenia výsledky kontroly. 

— Ak zistenia kontroly zodpovedajú vyhláseniu, colný úrad odoslania tovar prepustí a zaznamená dátum prepus
tenia tovaru na exemplároch daného tranzitného vyhlásenia. 

11. Preprava tovaru umiestneného do colného režimu tranzitu sa vykonáva na podklade exemplárov č. 4 a č. 5 JCD 
alebo na podklade jedného exempláru tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu, ktoré držiteľovi colného 
režimu odovzdá colný úrad odoslania. Exemplár č. 1 JCD a exemplár tranzitného/bezpečnostného sprievodného 
dokladu sa uchovávajú na colnom úrade odoslania. 

12. Colný úrad tranzitu. 

12.1. Prepravca predkladá potvrdenie o prestupe hranice vyhotovené na tlačive uvedenom v časti II kapitoly V tejto 
prílohy každému colnému úradu tranzitu, ktorý si ho ponecháva. Namiesto potvrdenia o prestupe hranice možno 
colnému úradu tranzitu predložiť kópiu exemplára č. 4 JCD alebo kópiu exemplára tranzitného/bezpečnostného 
sprievodného dokladu, a colný úrad tranzitu si ich ponecháva. 

12.2. V prípade, že tovar sa prepravuje cez iný colný úrad tranzitu než deklarovaný colný úrad, skutočný colný úrad 
tranzitu informuje colný úrad odoslania. 

13. Predloženie colnému úradu určenia. 

13.1. Colný úrad určenia zaregistruje exempláre tranzitného vyhlásenia, poznačí do nich dátum príchodu a zaznamená 
podrobnosti o vykonaných kontrolách. 

13.2. Tranzitná operácia sa môže skončiť na inom úrade ako na tom, ktorý je uvedený v tranzitnom vyhlásení. Takýto 
úrad sa potom stáva skutočným colným úradom určenia. 

Ak skutočný colný úrad určenia patrí do právomoci iného členského štátu než deklarovaný colný úrad určenia, 
skutočný colný úrad určenia zaznamená do kolónky „I. Kontrola colným úradom určenia“ tranzitného vyhlásenia 
okrem zvyčajných poznámok, ktoré má uviesť colný úrad určenia, aj tento záznam: 

— Rozdiely: colný úrad, na ktorom bol tovar predložený ... (referenčné číslo colného úradu) —99 203. 

13.3. Keď sa uplatňuje bod 13.2 druhý pododsek tejto prílohy, a ak je na tranzitnom vyhlásení uvedená nasledujúca 
poznámka, skutočný colný úrad určenia ponechá tovar pod svojou kontrolou a nepovolí jeho premiestnenie do 
iného miesta ako do členského štátu, do ktorého právomoci patrí colný úrad odoslania, pokiaľ to colný úrad 
odoslania výslovne nepovolí: 

— Výstup z Únie podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. … —99 204. 

14. Potvrdenie o dodaní. 

Potvrdenie o dodaní sa môže vystaviť na zadnej strane exemplára č. 5 JCD v časti na to určenej alebo na tlačive 
uvedenom v prílohe 72-03. 

15. Vrátenie exemplára č. 5 JCD alebo exemplára tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu. 

Príslušný colný orgán členského štátu určenia vráti exemplár č. 5 JCD colnému orgánu v členskom štáte odoslania 
bezodkladne a najneskôr do ôsmich dní odo dňa skončenia danej operácie. Ak sa použije tranzitný/bezpečnostný 
sprievodný doklad, vracia sa exemplár predloženého tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu za rovna
kých podmienok ako exemplár č. 5.

SK L 343/882 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

16. Informovanie držiteľa colného režimu a alternatívny dôkaz o skončení režimu. 

V prípade, že sa exempláre uvedené v bode 15 tejto prílohy nevrátia colnému orgánu členského štátu odoslania 
v lehote tridsiatich dní od uplynutia lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, uvedený orgán o tom 
informuje držiteľa colného režimu a vyzve ho, aby poskytol dôkaz, že režim sa riadne skončil. 

17. Pátracie konanie 

17.1. Ak do šesťdesiatich dní od uplynutia lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia colný orgán odoslania 
nedostal dôkaz o tom, že režim sa riadne skončil, colný orgán členského štátu odoslania okamžite požiada 
o informácie potrebné na ukončenie daného režimu. Ak sa počas jednotlivých fáz pátracieho konania zistí, že 
colný režim tranzitu Únie sa nemôže ukončiť, colný orgán členského štátu odoslania určí, či vznikol colný dlh. 

Ak colný dlh vznikol, colný orgán členského štátu odoslania prijme tieto opatrenia: 

— identifikuje dlžníka, 

— určí colné orgány zodpovedné za oznámenie colného dlhu v súlade s článkom 102 ods. 1 kódexu. 

17.2. Ak pred uplynutím uvedených lehôt colný orgán členského štátu odoslania dostane informáciu o tom, že colný 
režim tranzitu Únie nebol riadne skončený, alebo ak má o tom podozrenie, bezodkladne zašle žiadosť. 

17.3. Pátracie konanie sa obdobne začne aj vtedy, ak sa následne zistí, že dôkaz o skončení colného režimu tranzitu bol 
sfalšovaný a že toto pátracie konanie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 17.1. tejto prílohy. 

18. Záruka – Referenčná suma. 

18.1. Na účely uplatnenia článku 156 držiteľ colného režimu zabezpečí, aby predmetná suma neprevýšila referenčnú 
sumu, pričom zohľadňuje taktiež všetky operácie, v prípade ktorých sa režim ešte neskončil. 

18.2. Držiteľ colného režimu informuje colný úrad prijímania záruk v prípade, že referenčná suma sa ukáže ako 
nedostatočná na pokrytie jeho tranzitných operácií. 

19. Potvrdenia o celkovej záruke, potvrdenia o upustení od záruky a záručné doklady na jednotlivú záruku. 

19.1. Colnému úradu odoslania sa predkladajú: 

— potvrdenie o celkovej záruke na tlačive uvedenom v kapitole VI, 

— potvrdenia o upustení od záruky na tlačive uvedenom v kapitole VII, 

— záručný doklad na jednotlivú záruku na tlačive uvedenom v prílohe 32-06. 

19.2. V tranzitných vyhláseniach sa zaznamená odkaz na tieto potvrdenia a záručný doklad. 

20. Osobitné ložné listy 

20.1. Colný orgán môže prijať tranzitné vyhlásenie doplnené o ložné listy, ktoré nezodpovedajú všetkým požiadavkám 
uvedeným v časti II kapitole III tejto prílohy. 

Takéto ložné listy sa môžu použiť len v prípade, že: 

— ich vydajú spoločnosti, ktoré vedú svoju evidenciu v systéme elektronického spracovania údajov,
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— sú vyhotovené a vyplnené tak, aby ich mohol colný orgán bez ťažkostí používať, 

— obsahujú pre každú položku informácie požadované v časti II kapitole IV tejto prílohy. 

20.2. Namiesto ložných listov uvedených v bode 20.1 tejto prílohy sa môže povoliť aj použitie popisných zoznamov 
vystavených na účely splnenia odosielacích/vývozných formalít, aj keď takéto zoznamy vydajú spoločnosti, ktoré na 
vedenie evidencie nepoužívajú systém elektronického spracovania údajov. 

20.3. Držiteľ colného režimu, ktorý na vedenie svojej evidencie používa systém elektronického spracovania údajov 
a ktorý už používa osobitné ložné listy, ich môže používať aj pre operácie v tranzite Únie zahŕňajúce len jeden 
druh tovaru, ak si túto možnosť vyžaduje systém držiteľa colného režimu. 

21. Použitie colných uzáver osobitného typu. 

Držiteľ colného režimu zaznamená pri kolónke označenej ako „Priložené colné uzávery“ v kolónke „D. Kontrola 
colným úradom odoslania“ tranzitného vyhlásenia počet priložených uzáver a jedinečné identifikátory jednotlivých 
uzáver. 

22. Schválený odosielateľ – Predbežné overenie a formality pri odoslaní. 

22.1. Na účely uplatňovania bodov 3 a 5 tejto prílohy sa v povolení požaduje, aby kolónka „C. Colný úrad odoslania“ 
tranzitného vyhlásenia bola: 

— vopred opatrená odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania a podpísaná úradníkom tohto úradu alebo 

— opatrená odtlačkom osobitnej pečiatky schváleného odosielateľa schválenej príslušnými orgánmi a v súlade 
s časťou II kapitoly II tejto prílohy. Odtlačok pečiatky môže byť na tlačivách predtlačený, ak sa použije tlačiareň 
schválená na tento účel. 

Schválený odosielateľ vyplní takúto kolónku uvedením dátumu odoslania tovaru a pridelí tranzitnému vyhláseniu 
číslo v súlade s pravidlami stanovenými v povolení. 

22.2. Colný orgán môže predpísať, aby sa používali tlačivá opatrené rozlišovacím znakom, na základe ktorého by sa 
identifikovali. 

23. Schválený odosielateľ – Bezpečnostné opatrenia na úschovu pečiatky. 

Schválený odosielateľ prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úschovy osobitných pečiatok alebo tlačív 
s odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania alebo osobitnej pečiatky. 

Informuje colný orgán o bezpečnostných opatreniach, ktoré prijal na účely dosiahnutia súladu s prvým pododse
kom. 

23.1. V prípade, že ktokoľvek neoprávnene použije tlačivá vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania 
alebo odtlačkom osobitnej pečiatky, schválený odosielateľ je bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek trestné 
konania, zodpovedný za zaplatenie cla a iných poplatkov splatných v danej krajine v súvislosti s tovarom prepra
vovaným na podklade takýchto tlačív, pokiaľ colnému orgánu, ktorý ho schválil, nepreukáže, že prijal opatrenia, 
ktoré sa od neho požadujú v bode 23. 

24. Schválený odosielateľ – Informácie, ktoré sa majú uviesť vo vyhláseniach. 

24.1. Schválený odosielateľ vyplní tranzitné vyhlásenie najneskôr pri odosielaní tovaru a v prípade potreby zaznamená 
do kolónky 44 trasu predpísanú v súlade s článkom 298 tohto nariadenia a do kolónky „D. Kontrola colným 
úradom odoslania“ lehotu určenú v súlade s článkom 297 tohto nariadenia, v rámci ktorej sa tovar predloží 
colnému úradu určenia, uplatňované identifikačné opatrenia a tento záznam: 

— Schválený odosielateľ – 99206.
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24.2. Keď príslušný orgán členského štátu odoslania vykoná kontrolu zásielky pred jej odoslaním, zaznamená túto 
skutočnosť v kolónke „D. Kontrola colným úradom odoslania“ vyhlásenia. 

24.3. Po odoslaní sa colnému úradu odoslania bezodkladne doručí exemplár č. 1 JCD alebo exemplár tranzitného/bez
pečnostného sprievodného dokladu v súlade s pravidlami stanovenými v povolení. Ostatné exempláre sprevádzajú 
tovar v súlade s bodom 11 tejto prílohy. 

25. Schválený odosielateľ – Upustenie od podpisu. 

25.1. Colný orgán môže schválenému odosielateľovi umožniť, aby nemusel podpisovať tranzitné vyhlásenia opatrené 
odtlačkom osobitnej pečiatky uvedenej v kapitole II časti II tejto prílohy, ktoré sú vyhotovené v elektronickom 
systéme spracovania údajov. Toto upustenie od podpisu sa udeľuje pod podmienkou, že schválený odosielateľ 
vopred odovzdal colnému orgánu písomný záväzok, ktorým sa vyhlasuje za držiteľa colného režimu pre všetky 
tranzitné operácie vykonané na podklade tranzitných vyhlásení opatrených odtlačkom osobitnej pečiatky. 

25.2. Tranzitné vyhlásenia vyhotovené v súlade s bodom 25.1 tejto prílohy obsahujú v kolónke vyhradenej pre podpis 
držiteľa colného režimu túto poznámku: 

— Upustenie od podpisu – 99207. 

26. Schválený príjemca – Povinnosti. 

26.1. Keď tovar príde na miesto uvedené v povolení, schválený príjemca o tomto príchode bezodkladne informuje colný 
úrad určenia. Uvedie dátum príchodu, stav všetkých priložených uzáver a akúkoľvek nezrovnalosť v exemplároch 
č. 4 a č. 5 JCD alebo v exemplári tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu, ktoré sprevádzali tovar, 
a doručí ich colnému úradu určenia v súlade s pravidlami stanovenými v povolení. 

26.2. Colný úrad určenia vykoná záznamy stanovené v bode 13 tejto prílohy v exemplári č. 4 a č. 5 JCD alebo 
v exemplári tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu. 

ČASŤ II 

KAPITOLA I 

Vzory pečiatok používaných v rámci plánu na zabezpečenie kontinuity činností 

1. Pečiatka č. 1 

(rozmery: 26 × 59 mm) 

2. Pečiatka č. 2 

(rozmery: 26 × 59 mm)
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KAPITOLA II 

Vzor osobitnej pečiatky používanej schváleným odosielateľom 

(rozmery: 55 × 25 mm) 

1. Štátny znak alebo iné úradné symboly alebo písmená určujúce krajinu 

2. Referenčné číslo colného úradu odoslania 

3. Číslo vyhlásenia 

4. Dátum 

5. Schválený odosielateľ 

6. Číslo povolenia. 

KAPITOLA III 

Ložný list 

KAPITOLA IV 

Vysvetlivky k ložnému listu 

ODDIEL 1 

1. Vymedzenie pojmu 

1.1. Ložný list je doklad, ktorý zodpovedá charakteristikám opísaným v tejto prílohe. 

1.2. Môže sa používať s tranzitným vyhlásením v rámci uplatňovania bodu 2.2 tejto prílohy.
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2. Tlačivo ložného listu 

2.1. Ako ložný list sa smie použiť iba predná strana tlačiva. 

2.2. Ložný list obsahuje tieto prvky: 

a) záhlavie „Ložný list“; 

b) kolónku s rozmermi 70 × 55 mm rozdelenú na hornú časť s rozmermi 70 × 15 mm a dolnú časť s rozmermi 
70 × 40 mm; 

c) stĺpce s týmito záhlaviami v tomto poradí: 

— poradové číslo, 

— značky, čísla, počet a druh nákladových kusov, opis tovaru, 

— krajina odoslania/vývozu 

— hrubá hmotnosť (kg) 

— vyhradené na úradné účely. 

Používatelia si môžu prispôsobiť šírku stĺpcov podľa vlastných potrieb. Stĺpec so záhlavím „vyhradené na úradné 
účely“ však musí mať vždy šírku aspoň 30 mm. Používatelia sa zároveň môžu rozhodnúť, ako využiť iný voľný 
priestor, ako je priestor uvedený v písmenách a), b) a c). 

2.3. Ihneď za posledným záznamom sa musí urobiť vodorovná čiara a všetok zostávajúci nevyužitý priestor sa musí 
prečiarknuť tak, aby sa nedal použiť na dodatočné záznamy. 

ODDIEL 2 

Údaje, ktoré treba uvádzať v rámci jednotlivých záhlaví 

1. Kolónka 

1.1. Horná časť 

Keď je ložný list priložený k tranzitnému vyhláseniu, držiteľ colného režimu uvedie v hornej časti kolónky skratku 
„T1“, „T2“ alebo „T2F“. 

1.2. Dolná časť 

V tejto časti kolónky sa musia uviesť údaje uvedené v odseku 4 oddielu III. 

2. Stĺpce 

2.1. Poradové číslo 

Pred každou položkou v ložnom liste sa uvedie poradové číslo. 

2.2. Značky, čísla, počet a druh nákladových kusov, opis tovaru, 

Požadované údaje sa poskytnú v súlade s prílohou B k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446. 

Keď sa k tranzitnému vyhláseniu prikladá ložný list, tento ložný list musí obsahovať informácie uvedené v kolón
kach 31 (nákladové kusy a opis tovaru), 40 (predbežné colné vyhlásenie/predchádzajúci doklad), 44 (dodatočné 
informácie, predložené doklady, osvedčenia a povolenia) a prípadne 33 (kód tovaru) a 38 [čistá hmotnosť (kg)] 
tranzitného vyhlásenia. 

2.3. Krajina odoslania/vývozu 

Uveďte názov členského štátu, z ktorého sa tovar odosiela alebo vyváža. 

2.4. Hrubá hmotnosť (kg) 

Uveďte údaje zaznamenané v kolónke 35 JCD [pozri prílohu B k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446]. 

ODDIEL 3 

Používanie ložných listov 

1. K tranzitnému vyhláseniu nemožno pripojiť ložný list a zároveň jedno alebo viacero doplnkových tlačív.
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2. Keď sa používa ložný list, prečiarknu sa kolónky 15 (krajina odoslania/vývozu), 32 (číslo položky), 33 (kód tovaru), 
35 [hrubá hmotnosť (kg)], 38 [čistá hmotnosť (kg)], 40 (predbežné colné vyhlásenie/predchádzajúci doklad) 
a prípadne 44 (dodatočné informácie, predložené doklady, osvedčenia a povolenia) tranzitného vyhlásenia a kolónka 
31 (nákladové kusy a opis tovaru) sa nesmie použiť na záznamy značiek, čísel, počtu a druhu nákladových kusov 
alebo opis tovaru. V kolónke 31 (nákladové kusy a opis tovaru) tranzitného vyhlásenia sa uvádza odkaz na 
poradové číslo a symbol jednotlivých ložných listov. 

3. Ložný list sa vyhotovuje v takom istom počte exemplárov ako je počet exemplárov tranzitného vyhlásenia, ku 
ktorému patrí. 

4. Ak je tranzitné vyhlásenie zaregistrované, ložný list musí dostať také isté registračné číslo ako exempláre tranzit
ného vyhlásenia, ku ktorému patrí. Toto číslo sa musí zaznamenať pomocou pečiatky, ktorá udáva aj názov 
colného úradu odoslania, alebo sa napíše ručne. Ak je zaznamenané ručne, potvrdí sa odtlačkom úradnej pečiatky 
colného úradu odoslania. 

Podpis úradníka colného úradu odoslania na tlačivách nie je povinný. 

5. Keď sú k jednému tranzitnému vyhláseniu pripojené viaceré ložné listy, na týchto ložných listoch sa uvedie 
poradové číslo, ktoré pridelil držiteľ colného režimu, a počet pripojených ložných listov sa zaznamená do kolónky 
4 (ložné listy). 

6. Tlačivá ložného listu sa vytlačia na papier určený na písanie s hmotnosťou najmenej 40 g/m 2 a dostatočne pevný, 
aby sa pri bežnom používaní ľahko neroztrhol ani nepokrčil. Farbu papiera si môže zvoliť dotknutá osoba. 
Rozmery tlačiva sú 210 × 297 mm s maximálnou kladnou odchýlkou v dĺžke 8 mm a maximálnou zápornou 
odchýlkou v dĺžke 5 mm. 

KAPITOLA V 

Potvrdenie o prestupe hranice
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KAPITOLA VI 

Potvrdenie o celkovej záruke
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KAPITOLA VII 

Potvrdenie o upustení od záruky
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KAPITOLA VIII 

Vysvetlivky týkajúce sa potvrdení o celkovej záruke a o upustení od záruky 

1. Údaje, ktoré sa majú uviesť na prednej strane potvrdenia 

Po vydaní potvrdenia nemožno na potvrdení vykonávať nijaké opravy, dopisovať ani vymazávať údaje uvedené 
v kolónkach 1 až 8 potvrdenia o celkovej záruke a v kolónkach 1 až 7 potvrdenia o upustení od záruky. 

1.1. Kód meny 

Členské štáty uvedú v kolónke 6 potvrdenia o celkovej záruke a v kolónke 5 potvrdenia o upustení od záruky 
trojpísmenový kód ISO (ISO 4217) použitej meny. 

1.2. Záznamy 

Ak sa držiteľ colného režimu zaviazal podať všetky svoje tranzitné vyhlásenia na konkrétnom colnom úrade 
odoslania, názov tohto úradu sa musí uviesť paličkovým písmom v kolónke 8 potvrdenia o celkovej záruke 
alebo prípadne v kolónke 7 potvrdenia o upustení od záruky. 

1.3. Záznam uvádzaný v potvrdeniach v prípade predĺženia ich platnosti 

V prípade predĺženia platnosti potvrdenia colný úrad prijímania záruk musí urobiť záznam v kolónke 9 potvrdenia 
o celkovej záruke alebo prípadne v kolónke 8 potvrdenia o upustení od záruky. 

2. Údaje, ktoré sa majú uviesť na zadnej strane potvrdenia – osoby oprávnené podpisovať tranzitné vyhlá
senia 

2.1. Držiteľ colného režimu musí v čase vydania potvrdenia alebo kedykoľvek počas obdobia jeho platnosti zaznamenať 
na zadnú stranu potvrdenia osoby, ktoré oprávnil na podpísanie tranzitných vyhlásení. Každý takýto záznam musí 
zahŕňať priezvisko a meno oprávnenej osoby a podpisový vzor danej osoby a každý záznam musí byť osvedčený 
podpisom daného držiteľa colného režimu. Držiteľ colného režimu má právo podľa vlastného uváženia prečiarknuť 
kolónky, ktoré nezamýšľa využiť. 

2.2. Držiteľ colného režimu môže kedykoľvek odvolať takéto oprávnenia.
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2.3. Každá osoba, ktorej meno je zaznamenané na zadnej strane potvrdenia tohto druhu predloženého na colnom 
úrade odoslania, je schváleným zástupcom držiteľa colného režimu. 

3. Technické požiadavky 

3.1. Tlačivá potvrdení o celkovej záruke a potvrdení o upustení od záruky sa vytlačia na bielom papieri bez mecha
nickej buničiny s hmotnosťou najmenej 100 g/m 2 . Na oboch stranách je na pozadí vytlačený gilošovaný vzor, aby 
sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie. Tlač je: 

— zelenej farby v prípade potvrdení o celkovej záruke, 

— bledomodrej farby v prípade potvrdení o upustení od záruky. 

3.2. Rozmery tlačív sú 210 × 148 mm. 

3.3. Za zadanie tlače tlačív tlačiarni alebo za vytlačenie tlačív zodpovedajú členské štáty. Každé potvrdenie má iden
tifikačné poradové číslo. 

3.4. Na potvrdeniach sa nič nevymazáva ani nemení. Opravy sa robia tak, že sa prečiarknu nesprávne údaje a v prípade 
potreby sa doplnia požadované údaje. Každú takúto opravu opatrí podpisom osoba, ktorá ju vykonala, a potvrdí ju 
colný orgán.
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