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Poznámky:
V odseku 1 sa uvádza meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo vrátane poštového smerovacieho èísla žiadate¾a alebo jeho zástupcu. Ak žiadate¾ nie je osoba, ktorá zaplatila platby alebo ktorá je zodpovedná
za zaplatenie platieb, na ktoré sa vz•ahuje žiados•, uvedie sa rozsah jeho právomocí v konaní o vrátení alebo
odpustení dovozných alebo vývozných platieb.
V odseku 2 sa uvedú údaje o colnom vyhlásení, na ktorého základe bol vykonaný zápis colného dlhu do úètovnej
evidencie.
V odseku 3 sa uvedie oznaèenie colného úradu, v ktorom boli dovozné alebo vývozné platby, na ktoré sa vz•ahuje
žiados•, zapísané do úètovnej evidencie.
Odsek 4 sa vypåòa, ak je rozhodovanie o tovare v pôsobnosti iného colného úradu, ako je uvedený v odseku 3.
V tom prípade sa uvedie oznaèenie príslušného colného úradu.
V odseku 5 sa uvedie úplná adresa miesta, kde sa tovar nachádza, vrátane poštového smerovacieho èísla.
Odsek 6 sa vypåòa, ak ide o jednu alebo viacero èastí tovaru, ktorý bol vyvezený, spätne vyvezený alebo znièený,
alebo ktorému bolo pridelené iné colne schválené urèenie. V tom prípade suma dovozných platieb, ktorá sa má
vráti• alebo odpusti•, predstavuje rozdiel medzi sumou dovozných platieb za celé množstvo tovaru a sumou
dovozných platieb, ktoré by sa vz•ahovali na èas• tovaru, ak by bol v nezmenenom stave prepustený do režimu
zahàòajúceho povinnos• zaplati• tieto platby v deò, keï by bol tovar prepustený do tohto režimu. Ak má by• èas•
tovaru ponechaná na colnom území, uvedie sa množstvo, povaha a hodnota tovaru. Ak sa má tovar doda•
organizácii vykonávajúcej charitatívnu èinnos•, uvedie sa názov a úplná adresa vrátane poštového smerovacieho
èísla.
V odseku 7 sa okrem prípadov uvedených v § 425 ods. 1 až 5 Colného zákona uvedie colne schválené urèenie,
o ktoré žiadate¾ žiada. Ak nové colne schválené urèenie podlieha povoleniu, uvedú sa údaje z tohto povolenia.
V odseku 8 sa uvedie obvyklý obchodný opis tovaru a jeho názov pod¾a colného sadzobníka. Opis zodpovedá
opisu, ktorý je uvedený v odseku 2 tlaèiva jednotného colného dokladu. Uvedie sa poèet, druh, znaèky a
identifikaèné èísla nákladových kusov. V prípade nebaleného tovaru sa uvedie poèet predmetov alebo oznaèenie
„Vo¾ne ložené“.
V odseku 9 sa uvedie èíselný znak kombinovanej nomenklatúry.
V odseku 10 sa uvedie množstvo v jednotkách metrickej sústavy.
V odseku 13 sa uvedie zoznam okolností, ktoré odôvodòujú vrátenie alebo odpustenie dovozných platieb alebo
vývozných platieb. Ak sa žiados• podáva na základe § 425 ods. 14 a 15 Colného zákona, žiadate¾ situáciu podrobne
opíše v prílohe k žiadosti o odpustenie alebo vrátenie.
Ak sa k žiadosti prikladá príloha, uvedie sa poèet jej strán.

