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ŽIADOSŤ
o udelenie licencie na transfer určených výrobkov
Transfer v rámci EÚ do SR
Transfer v rámci EÚ zo SR
Reexport
Aktívny zušľachťovací styk
Pasívny zušľachťovací styk

A. Údaje o určenom výrobku
Názov výrobku *

Číselné kódy KN podľa colného sadzobníka nájdete tu

Číselný kód podpoložky
kombinovanej nomenklatúry podľa
colného sadzobníka: *

Množstvo alebo objem výrobkov

Merné jednotky *

v merných jednotkách *

Celková hodnota výrobkov

€

v eurách *

Špecifikácia určeného výrobku

B. Údaje o výrobcovi a krajine pôvodu určených výrobkov

Názov organizácie
Právna forma

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné číslo

Mesto (obec)

Kontaktné údaje
Typ telefónu

Telefónne číslo

PRIDA Ť

Krajina pôvodu určeného výrobku

C. Žiadateľ

Názov organizácie *
Právna forma

VYBRAŤ

IČO *

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica *

Okres

Súpisné číslo *

Mesto (obec) *

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Predmet podnikania zapísaný
v registri

D. Údaje o zahraničnom partnerovi

Názov organizácie *

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné číslo

Mesto (obec) *

Kontaktné údaje
Typ telefónu

Telefónne číslo

PRIDA Ť

E. Údaje o konečnom užívateľovi

Názov organizácie *
Právna forma

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné číslo

Mesto (obec) *

Kontaktné údaje
Typ telefónu

Telefónne číslo

PRIDA Ť

F. Údaje o obchodnom prípade
Číslo zmluvného dokumentu
Spôsob dopravy

Navrhovaná doba platnosti
licencie (najviac jeden rok) do *

Vymedzenie dopravných trás
Iné (napríklad číslo zbrojnej
licencie, certifikáty)

G. Údaje o účele použitia výrobku u konečného užívateľa

H. Potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití (EUC/IIC)
EUC

IIC

Žiadateľ podpísaný svojím štatutárnym zástupcom žiada o udelenie licencie na transfer určených výrobkov podľa údajov uvedených v tejto žiadosti s
priloženými dokladmi a vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé, že si je vedomý postihu v prípade ich nepravdivosti a že s výrobkami sa bude
obchodovať len na účely uvedené v licencii.
Žiadateľ po uskutočnení transferu na základe udelenej licencie predloží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky štatistické hlásenie o realizácii
transferu výkazom ZO (MH SR) 304 štvrťročne do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období.
Meno a priezvisko žiadateľa *
Dátum *

13.06.2016

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.

