
Príloha č. 5 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

VZOR

COLNÉ VYHLÁSENIE O PODANEJ CESTOVNEJ BATOŽINE

1. Vyhlasujem, že
a) batožina obsahuje len veci osobnej potreby, ktoré sa bežne používajú pri cestovaní, ako je oblečenie, bielizeň,

toaletné potreby, knihy a športové vybavenie, a že sa tento druh tovaru nedováža na obchodné účely,
b) batožina neobsahuje

— potraviny, tabak, alkoholické nápoje, anetol, strelné zbrane, bodné alebo sečné zbrane, strelivo, výbušniny,
drogy, živé zvieratá, rastliny, rádiové vysielače alebo vysielače — prijímače, peňažné prostriedky, druhy
živočíchov a rastlín chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich
živočíchov a rastlín (oznámenie č. 572/1992 Zb.) dojednaným vo Washingtone 3. marca 1973 a výrobky
z nich; predmety, ktoré zakazujú predpisy krajiny určenia z dôvodov ochrany mravnosti,

— tovar určený na bezplatné alebo iné rozširovanie alebo tovar určený na výkon povolania alebo na obchodné
účely,

— tovar zakúpený alebo získaný mimo colného územia mojej krajiny a dosia¾ neprihlásený colnému úradu
krajiny môjho trvalého pobytu (toto platí len pri návrate do krajiny trvalého pobytu).

2. Splnomocňujem prevádzkovate¾a dopravy na železničnej dráhe, aby vykonal všetky colné formality.

3. Som si vedomý (á) toho, že uvedenie nepravdivých údajov je porušením colných predpisov, za ktoré mi môže
by� uložená sankcia pod¾a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení
neskorších predpisov alebo ochranné opatrenie pod¾a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Krajina určenia............................................................

Počet položiek/batožín
 

Miesto určenia ............................................................

Počet osôb sprevádzajúcich
 cestujúceho

PALIČKOVÝM PÍSMOM

Priezvisko Meno

...................................................................................................................................................................................

Trvalý pobyt: ulica ....................................................................... číslo .............................................................

         obec ....................................................................... okres ...........................................................

         krajina ........................................................................................................................................

Dátum a odtlačok pečiatky stanice odoslania:        Batožinový lístok:        Podpis cestujúceho

Príloha
k vyhláške č. 373/1997 Z. z.

 číslo:
.............................................

Strana 3464 Zbierka zákonov č. 373/1997 Čiastka 143

Tiefenbach
Strana 3464 Zbierka zákonov è. 373/1997 Èiastka 143

Tiefenbach
Prílohak vyhláŁke è. 373/1997 Z. z.

Tiefenbach
Príloha è. 5 k vyhláŁke è. 167/1997 Z. z.

Tiefenbach
VZOR




