
VZOR TLAČIVA EUR. 2

1. Tlačivo EUR. 2 má formu, ktorej vzor je v tejto prílohe. Tlačivo je vytlačené v jednom alebo vo viacerých jazykoch,
v ktorých je vypracovaná Dohoda. Tlačivá sa vystavujú v jednom z týchto jazykov a v súlade s ustanoveniami
zákona vyvážajúcej krajiny. Ak sa vypĺňajú rukou, majú by� vyplnené atramentom a ve¾kými tlačenými
písmenami.

2. Každé tlačivo EUR. 2 má rozmery 210 × 148 mm; možná maximálna tolerancia je -5 mm alebo +8 mm na dĺžku.
Použitý papier musí by� biely, glejovaný, na písanie a nesmie obsahova� drevinu a váži� menej ako 64 g/m2.

3. Príslušné úrady členských krajín Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu vyhradi� právo tlači� tlačivá
samy alebo ich necha� tlači� v schválených tlačiarňach. V druhom prípade musí každé tlačivo obsahova� odkaz
na takéto schválenie. Každé tlačivo musí obsahova� meno a adresu tlačiarne alebo značku, pod¾a ktorej možno
tlačiareň identifikova�. Musí tiež obsahova� vytlačené poradové číslo alebo uvedené inak, pod¾a ktorého ho
možno identifikova�.

Príloha IV
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EUR. 2           No A 1. Tlaèivo používané v preferenènom obchode1)

medzi                                              a

2. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) 3. Vyhlásenie vývozcu
Ja podpísaný vývozca opísaného tovaru vyhlasujem, že tovar vyhovuje
požiadavkám na vyplnenie tohto tlaèiva a že tovar nadobudol charakter
pôvodných výrobkov v rámci ustanovení, ktorými sa riadi preferenèný
obchod uvedený v bode 1.

4. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina)

5. Miesto a dátum

6. Podpis vývozcu

7. Poznámky2) 8. Krajina pôvodu3)  9. Krajina urèenia4)

10. Hrubá hmotnos• (kg)

11. Znaèky, èísla zásielky a opis tovaru 12. Orgán vyvážajúcej krajiny4) zodpovedný za overenie
 vyhlásenia vývozcu

 ÚSTREDNÁ COLNÁ SPRÁVA SR
 Mierová 23
 815 00 Bratislava
 SLOVAKIA

1) Uveïte krajiny, skupiny krajín alebo území, ktorých sa to týka.
2) Pozri overenie vykonané už príslušnými úradmi.
3) Pojem „ krajina pôvodu“  oznaèuje krajiny, skupiny krajín alebo území, kde má tovar pôvod.
4) Pojem „ krajina“  znamená krajinu, skupinu krajín alebo území.
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13.  ŽIADOS• O OVERENIE

Vyžaduje sa overi• vyhlásenie vývozcu na prvej strane tohto tlaèiva*)

............................................................................................................................
                                                  (Miesto a dátum)

                                                                                                         Peèiatka

....................................................
                     (Podpis)

14. VÝSLEDOK OVERENIA

Vykonané overenie ukazuje, že1)

    údaje a podrobnosti uvedené v tomto tlaèive sú presné,

    toto tlaèivo nespåòa požiadavky na presnos• a pravos• (pozri
    pripojené poznámky).

.............................................................................................................................
                                                 (Miesto a dátum)

                                                                                                           Peèiatka

....................................................
                   (Podpis)

1) Správnu odpoveï oznaète X

*) Následné overovanie tlaèiva EUR. 2 sa uskutoèòuje náhodne alebo v prípadoch, keï colné orgány dovážajúcej krajiny majú dôvodné pochybnosti o presnosti informácií
týkajúcich sa pravosti tlaèív a skutoèného pôvodu príslušného tovaru.

Pokyny na vyplòovanie tlaèiva EUR. 2

1. Tlaèivo EUR. 2 možno vystavi• len na tovar, ktorý vo vyvážajúcej krajine spåòa podmienky špecifikované v ustanoveniach, ktorými sa riadi obchod uvedený v položke 1.
Pred vyplnením tlaèiva si treba preštudova• tieto ustanovenia.

2. V prípade balíkovej poštovej zásielky pripája vývozca toto tlaèivo k sprievodke. V prípade listovej poštovej zásielky vkladá toto tlaèivo do zásielky. V colnom vyhlásení
C2/CP3 alebo v colnom vyhlásení C1 so zeleným štítkom treba uvies• odkaz EUR. 2 a poradové èíslo tlaèiva.

3. Tieto pokyny neoslobodzujú výrobcu od povinnosti vyhovie• akýmko¾vek iným formalitám požadovaným colnými alebo poštovými predpismi.
4. Vývozca, ktorý používa toto tlaèivo, je povinný predloži• príslušným úradom všetky podporné doklady, ktoré tieto úrady môžu požadova•, a súhlasi• s akouko¾vek prehliadkou

svojich úètov a s kontrolou procesov výroby tovaru opísaného v položke 11 tohto tlaèiva vykonanou týmito úradmi.

Strana 1276 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72




