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Poznámky:
1. V odseku 1 sa uvedie meno a priezvisko držite¾a alebo jeho obchodné meno a úplná adresa; identifikaèné èíslo sa
skladá z písmena oznaèujúceho typ colného skladu pod¾a § 304 ods. 4 Colného zákona spolu s èíslom
identifikujúcim samotný colný sklad.
2. V odseku 2 sa uvedie dátum a konkrétne údaje zo žiadosti.
3. V odseku 3 sa uvedie colný úrad doh¾adu nad colným skladom.
4. V odseku 4 sa uvedie úplná adresa colného skladu alebo skladovacích priestorov použitých pre tovar, ktorý bol
prepustený do režimu uskladòovanie v colnom sklade.
5. V odseku 5 sa uvedie presné miesto, kde sa vedie skladová evidencia.
6. V odseku 7 sa s odvolaním na príslušné ustanovenie uvedie režim, ktorý sa má použi•, a lehota na predloženie
dodatoèného alebo súhrnného colného vyhlásenia.
7. V odseku 9, ak sa nepožaduje zábezpeka, uvedie sa „Bez zábezpeky“.
8. Odsek 10 sa vypåòa len v prípade súkromného colného skladu.
9. Ak je to potrebné, v prípade každého druhu tovaru sa v odseku 11 uvedie štandardná miera prirodzených strát,
vyplývajúca z povahy tovaru.
10. Ak je to potrebné, v odseku 12 sa uvedie tovar (spolu s jeho colným statusom), ktorý môže by• uskladnený
v skladovacích priestoroch colného skladu bez toho, aby bol prepustený do režimu.
11. V odsekoch 13 a 14 sa uvedú aj colné úrady doh¾adu, a ak je to potrebné, použije sa doplnkový list.
12. Ak je to potrebné, v odseku 15 sa uvedú údaje obsiahnuté v povolení na použitie režimu aktívny zuš¾ach•ovací
styk, režim prepracovanie pod colným doh¾adom alebo prepracovanie tovaru, na ktorý bola vopred vyplatená
vývozná náhrada v priestoroch colného skladu, alebo sa prikladá doklad, ktorý obsahuje tieto údaje.

