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Žiadosť o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz
20. Druh licencie *

1. Vývozca (žiadateľ)
Fyzická osoba  podnikateľ
Právnická osoba

2. Číslo písomnosti žiadateľa
3. Navrhovaná platnosť do *

4. Údaje o mieste kontaktu

Meno *

Priezvisko *

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Funkcia

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email

5. Zahraničný obchodný partner/adresát
Fyzická osoba
Právnická osoba

6. Vydávajúci orgán
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej repub liky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská repub lika

7. Agent(i)/zástupca(ovia) (ak to nie je vývozca/žiadateľ)
Fyzická osoba
Právnická osoba
PRIDA Ť

8. Krajina(y) vývozu *

kód *

VYBRAŤ

PRIDA Ť

9. Krajina(y) dovozu *

kód *

Číslo(a) dovoznej(ých) licencie(í), alebo povolenia(í)

VYBRAŤ

PRIDA Ť

Konečný užívateľ (koneční užívatelia) je iný ako zahraničný obchodný partner / adresát

11. Tretie krajiny tranzitu (v prípade potreby)

VYBRAŤ

kód

12. Členský štát (členské štáty) zamýšľaného vstupu do

VYBRAŤ

kód

colného konania pri vývoze

13. Opis / názov *
13.a Označenie *
14. Kód harmonizovaného systému alebo kombinovanej nomenklatúry *
Číselné kódy KN podľa colného sadzobníka nájdete tu
15. Mena a hodnota

16. Množstvo / počet položiek

hodnota *

Množstvo / merná jednotka / počet položiek *

17. Konečné použitie / účel
použitia *
18. Dátum na zmluve (ak existuje)
19. Colný režim *
21. Krajina pôvodu

VYBRAŤ

22. Údaje o výrobcovi (ak sú známe)

Názov organizácie
Právna forma

IČO

Sídlo
Štát

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné číslo

Mesto (obec)

Kontaktné údaje
Typ telefónu
PRIDA Ť

23. Spôsob prepravy a trasy
Spôsob prepravy
trasy

Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Dátum *

13.06.2016
Meno, priezvisko a funkcia žiadateľa *

Príloha
1. Vývozca (žiadateľ)
Fyzická osoba  podnikateľ
Právnická osoba

5. Zahraničný obchodný partner/adresát
Fyzická osoba
Právnická osoba

Krajina dovozu

Telefónne číslo

€

9. Krajina dovozu *

kód *

Počet dovozných povolení

VYBRAŤ

13. 1.

Opis / názov *

13.a Označenie *
14. Kód harmonizovaného systému alebo kombinovanej nomenklatúry *
Číselné kódy KN podľa colného sadzobníka nájdete tu
15. Mena a hodnota

16. Množstvo / počet položiek

hodnota *

€

Množstvo / merná jednotka / počet položiek *

PRIDA Ť

Dátum *

13.06.2016
Meno, priezvisko a funkcia žiadateľa *

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.

