
Vzor záručnej listiny na zabezpečenie colného dlhu zárukou pod¾a § 214 písm. c) Colného zákona

Z Á R U Č N Á   L I S T I N A

1. Podpísaný — obchodné meno ..........................................................................................................................

sídlo .................................................................................................................................................................

IČO ...................................................................................................................................................................

zastúpený ................................................................................................................................ (ïalej len ručite¾)

sa týmto záručným vyhlásením Colnej správe Slovenskej republiky zaväzuje, že spoločne a nerozdielne s dlžníkom
splní colný dlh (alebo jeho čas� zabezpečenú zárukou) zložený z cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze
tovaru alebo v súvislosti s dovozom (s výnimkou pokút), ako aj z úrokov vymeraných colnými orgánmi a tvoriacich
príslušenstvo colného dlhu.

Záruka  sa  týka colného  dlhu,  ktorý  vznikol  alebo  vznikne  v súvislosti  s prepustením  tovaru do režimu

.........................................................................................................................................................................
bez oh¾adu na miesto, kde colný dlh vznikol, a na to, ktorý colný orgán ho vymeral.

2. Ručite¾ sa zaväzuje splni� colný dlh v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie
a rozhodnutia o vymeraní colného dlhu, ak sám alebo niekto iný pred uplynutím lehoty nepreukáže colnému úradu,
ktorý colný dlh vymeral, že sa podmienky uvedené v bode 1 neporušili.

3. Toto záručné vyhlásenie sa vz�ahuje na všetky prípady, keï podpísaný potvrdí colné vyhlásenie podávané

deklarantom alebo jeho zástupcom na colnom orgáne.........................................................................................

alebo na inom mieste v obvode Colného úradu....................................................................................................
a v danom prípade je záväzné pre podpísaného od okamihu potvrdenia colného vyhlásenia a vz�ahuje sa na colný
dlh, ktorý vznikol pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom všetkého tovaru uvedeného na colnom vyhlásení
s prílohami.

Príloha č. 3
k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 61/1997 Z. z.
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4. Záručné vyhlásenie v tejto záručnej listine nadobúda účinnos� dňom jeho prijatia colným orgánom.

Miesto .............................................                                    Dňa...........................................

.....................................
 Odtlačok pečiatky

.....................................
 Podpis

Záruku prijal Colný úrad .................................................................................................................... 

dňa .......................................

.....................................
 Odtlačok pečiatky

.....................................
 Podpis
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