VZOR
Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru
alebo mimo určených úradných hodín
číslo žiadosti

Odseky so šedým podkladom sú určené na záznamy colného úradu

1. Žiadateľ

EORIa) ...........................................

Obchodné meno
alebo názov alebo
meno a priezvisko
Sídlo alebo miesto
podnikania alebo
adresa trvalého
pobytu
Telefónne číslob)
Držiteľ osvedčenia
schváleného hospodárskeho
subjektu

2. Žiadosť o colné konanie

áno
číslo osvedčenia .................................
mimo colného priestoru

nie

mimo určených úradných
hodín

3. Dôvod žiadosti

4. Navrhované miesto colného konania

5. Navrhovaný deň a hodina colného konania

6. Žiadosť sa vzťahuje na
Počet colných
vyhlásení

Referenčné čísla colných vyhlásení alebo oznámení / iných
dokladovc)

ukončenie colného
režimu tranzit
dovoz
vývoz

7. Dátum

Meno, priezvisko, funkcia
a podpis osoby oprávnenej
konať za žiadateľa (zástupcu)

8.
Colný úrad

....................................................................
povoľuje / zamietad) colné konanie uvedené v odseku 2

Povolenie je udelené:
v súlade so žiadosťou, bez ďalších podmienok
v súlade so žiadosťou s podmienkami uvedenými v odseku 9

9. Podmienky colného úradu a doplňujúce informácie

Zabezpečenie nákladov
suma v EUR:

IBANe)
variabilný symbol

10. Odôvodnenie rozhodnutia colného úraduf)

11. Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra
2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, v spojení s ustanovením § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto
rozhodnutia na Colný úrad ...........................................
Podľa čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie, podanie odvolania nemá odkladný účinok na výkon napadnutého rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, ak po vyčerpaní práva podať odvolanie nadobudlo právoplatnosť.

12.

Dátum

Podpis povereného colníka

Odtlačok úradnej pečiatky
colného úradu

__________________________________
a

) Odsek sa nevypĺňa, ak EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) nebolo pridelené.
) Pri priamom zastúpení v colnom konaní sa uvádza telefonický kontakt na deklaranta aj zástupcu.
c
) Uvádza sa hlavné referenčné číslo (MRN) alebo miestne evidenčné číslo (LRN); ak nie sú k dispozícii, uvádza
sa druh a číslo dokladu, ktorý sa predkladá v colnom konaní a tvorí prílohu k tejto žiadosti. Pri ukončovaní
colného režimu tranzit sa spolu so žiadosťou predkladá aj sprievodný tranzitný doklad, karnet TIR alebo iný
doklad týkajúci sa tranzitnej operácie. Pri väčšom počte colných vyhlásení alebo iných dokladov sa predkladá
ich zoznam, ktorý tvorí prílohu k žiadosti.
d
) Nehodiace sa prečiarkne.
e
) Uvedie sa medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).
f
) Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa účastníkovi konania vyhovuje v plnom rozsahu.
b

