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Opis účelu: Podanie hlásenia o využívaní licencie na obchodovanie s určenými výrobkami.
Jazyk: SK Verzia: 1.1

HLÁSENIE O VYUŽITÍ LICENCIE
ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ
Spravodajská jednotka doručí podľa zákona č. 144/2013 Z. z. výkaz do 25. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku 1x Ministerstvu hospodárstva SR
Rok *

Štvrťrok *

IČO *

Typ hlásenia
V (vývoz, dočasný vývoz, aktívny zušľachťovací styk, nakladanie, odosielanie transferu)
D (dovoz, pasívny zušľachťovací styk, prijatie transferu)

Žiadateľ
Meno *

Priezvisko *

Telefón

Mobil

Email

Oddiel 1. TRANSFER  VÝVOZ / DOVOZ PODĽA KRAJÍN

Predmet licencie (názov výrobku) *

Merné jednotky *

I.r.

Číslo licencie *

1.
Kód krajiny *

Kateg. podľa OBSE *

Kateg. podľa OSN ruč. zbr. *

Povol. množst. v mer. jednot. *

VYBRAŤ

Realizácia (v eurách)
od začiatku roku

Hodnota
OP
(v eurách) *

v sledovanom období

do sledovaného obdobia
mn. v m.j. *

hodnota *

mn. v m.j. *

hodnota *

čerpané

čerpané

množstvo

množstvo

v m. j. za

v m. j. za

I. polrok *

II. polrok *

čerpané

čerpané

množstvo

množstvo

v m. j. za

v m. j. za

I. polrok

II. polrok

PRIDA Ť ODDIEL 1.

Kontrolný súčet
Realizácia (v eurách)
od začiatku roku

Hodnota
OP
(v eurách)

v sledovanom období

do sledovaného obdobia
mn. v m.j.

hodnota

mn. v m.j.

hodnota

Oddiel 2. ÚČASŤ TUZEMSKÝCH ODBERATEĽOV / DODÁVATEĽOV NA LICENCIÁCH

Číslo licencie *

I.r.

1.

Tuzemský odberateľ / dodávateľ

Názov organizácie *
Právna forma

IČO *

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica *

Okres

Súpisné číslo *

Mesto (obec) *

Kód krajiny určenia / pôvodu

VYBRAŤ

Čerpanie v sledovanom období
Hodnota OP v eurách *

PRIDA Ť ODDIEL 2.

Kontrolný súčet

Čerpanie v sledovanom období Hodnota OP v eurách

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

