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1.  Žiadateľ

       Kontakt :
       Tel. :

Identifikačné číslo 1)

  2. Číslo a dátum žiadosti
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  3. Dozorujúci colný úrad   4. Posledný deň povoleného vývozu

  5. Lehota pre spätný dovoz

ŽIADOSŤ O PREDBEŽNÉ POVOLENIE NA PASÍVNY 
ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK (TEXTÍLIE)

  6. Výťažnosť / spôsob výpočtu   7. Pôvod (vyrobené výrobky)   8. Krajina spracovania

  9. Opis spätne dovezených vyrobených výrobkov  10. Číslo kategórie  11. Kód KN  12. Množstvo 2)  13. Hodnota 3)

 14. Opis dočasne vyvezeného tovaru  15. Pôvod tovaru 4)  16. Kód KN  17. Množstvo 2)  18. Hodnota 3)

A

 19. Charakteristika spracovateľských operácií

 20. Len pre úradné účely

 21. Číslo predchádzajúceho povolenia

22. Spôsob identifikácie spätne 
      dovezených vyrobených výrobkov

Len pre úradné účely

1) IČO, identifikačné číslo pre DPH
2) hmotnosť a zodpovedajúca merná jednotka
3) hodnota spracovania tkanín / priadzí
4) ak dočasne vyvážaný tovar nie je EÚ pôvodu, prosíme priložte dôkazový dokument alebo sa odvolajte na predchádzajúcu korešpondenciu
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Otázky 24 až 27 a 32 sa vyplňujú len jedenkrát za rok.
(Pri každej žiadosti vyplňte otázky 29 až 31).

ÁNO NIE

24. Vyrábate podobný tovar na  rovnakej úrovni spracovania vo   Vašom výrobnom 
závode v rámci EÚ ako výrobky, ktoré sa majú spätne doviezť?
(Článok 2 (2) (a) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

25. Sú vo Vašom výrobnom závode v rámci EÚ u podobného tovaru vykonávané 
hlavné spracovateľské operácie (t.j. šitie a kompletovanie alebo pletenie v prípade 
výroby úplne tvarovaných pletených výrobkov z priadze)?
(Článok 2 (2) (a) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

26. Udržiavate  na rovnakej výške Vašu textilnú výrobu v EÚ s ohľadom na charakter 
výrobkov a ich množstvá?
(Ak nie, uveďte dôvod alebo odvolajte sa na predchádzajúcu korešpondenciu)
(Článok 3 (3) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

27. Poklesla u Vás miera zamestnanosti? (Ak áno uveďte dôvody a priložte štatistické 
údaje v prípade potreby alebo sa odvolajte na predchádzajúcu korešpondenciu).
(Článok 3 (3) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

28. Žiadali ste o predbežné povolenie v inom členskom štáte EU pre rovnaké obdobie 
určené kvótou ? 
 (Ak áno priložte kópiu alebo sa odvolajte na predchádzajúcu korešpondenciu).
(Článok 3 (4) alebo (5) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

29. Predkladáte žiadosť týkajúcu sa predmetnej kategórie a krajiny
 ako konečný príjemca?
(Ak áno priložte potvrdenie alebo sa odvolajte na predchádzajúcu korešpondenciu).
(Článok 3 (4) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

30. Ide o novú žiadosť týkajúcu sa predmetnej kategórie a krajiny?
(Ak áno priložte potvrdenie -  alebo sa odvolajte na predchádzajúcu
korešpondenciu - že hodnota spracovania v tretej krajine nepresiahne
50 % hodnoty Vašej výroby v Spoločenstve za predchádzajúci rok).
(Článok 3 (5) (2) a (3) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

Ak ste odpovedali na otázku 30

31. Žiadate o ďalšie povolenie vo vzťahu k predmetnej kategórii a krajine?
(Ak áno priložte potvrdenie alebo sa odvolajte na predchádzajúcu korešpondenciu - 
že 50% výrobkov z predchádzajúceho povolenia bolo spätne dovezených alebo že 80 
% tovaru bolo vyvezeného ).

(Článok 3 (5) (4) Nariadenia (EC) č. 3036/94).

A nakoniec, ak ste odpovedali na otázku 30,

32. Je v hodnote Vašej výroby v Spoločenstve v predchádzajúcom roku zahrnutá aj 
výroba vo forme subdodávky?
(Ak áno a ak ste ešte neposkytli tieto informácie, prosím priložte prehlásenia od 
subdodávateľov, že nebudú predkladať  žiadosti na tie isté množstvá). 
 (Článok 2 (2) (a) Nariadenia (EC) č. 3036/94).



Zaväzujem sa:

(a) predložiť na požiadanie príslušných orgánov akúkoľvek dodatočnú 
dokumentáciu a informácie, ktoré budú považovať za 
nevyhnutné k vydaniu predbežného povolenia a súhlasím, 
ak to bude potrebné, s vykonaním kontroly skladových 
záznamov týkajúcich sa povolenia príslušnými orgánmi;

(b) udržiavať tieto skladové záznamy po dobu troch rokov od konca 
kalendárneho roka, v ktorom bolo povolenie vydané;

(c) zabezpečiť zreteľnú identifikáciu tovaru , ktorý sa dočasne vyváža 
alebo spätne dováža;

(d) umožniť príslušným orgánom dostupnosť ďalšej evidencie 
a vzoriek, ktoré budú príslušné orgány považovať za 
nevyhnutné pre kontrolu využívania povolenia; a vrátiť 
predbežné povolenie najneskôr do 15 dní po uplynutí jeho 
platnosti.

Žiadam o vydanie predbežného povolenia pre výrobky špecifikované v žiadosti.

                                    Podpis                                                          Dátum

Meno                                                            Funkcia v spoločnosti

Odtlačok pečiatky

(  V prípade,  že  žiadosť  nepodpisuje  štatutárny  zástupca  žiadateľa,  je  nutné  priložiť  splnomocnenie 
s overenými podpismi splnomocniteľa a splnomocnenca)
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