
Prehlásenie k colnému prejednaniu zásielky č. ................................................. 

Dolu podpísaný/á (meno a priezvisko) ............................................................................................................................................... 

zamestnanec spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti)........................................................................................................................ 

týmto čestne prehlasujem, že dovážaný tovar: .................................................................................................................................. 

nepodlieha dovozným kontrolnýmalebo iným opatreniam opatreniam a teda najmä, že: 

• ide o iné tovary ako výrobky z tuleňov zmieňované v Nariadení (EÚ) č.2015/1850, Ú. V. L 271) (Y032),

• ide o iné tovary ako kožušiny mačiek a psov zmienené v Nariadení Komisie (ES) 1523/2007 (Ú.v. L 343) (Y922),

• deklarovaný tovar nepatrí do Washingtonského dohovoru (CITES) (Y900),

• ide o tovar iný ako opísaný v poznámkach pod čiarou "TR" spojených s opatrením (Y904); tovar nie je určený na mučenie
a represiu,

• ide o tovar iný ako tovar, ktorý sa bude výlučne používať na účely verejného vystavenia v múzeu vzhľadom na jeho
historický význam, alebo tovary zdravotníckej techniky (Y905),

• ide o tovar, na ktorý sa nevzťahuje zákaz dovozu fluórovaných skleníkových plynov (Y950); deklarovaný tovar nepatrí
medzi výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, alebo ktorých fungovanie od nich závisí,

• ide o tovar iný ako opísaný v poznámkach OZ pod čiarou spojených s opatrením Y902); tovar neobsahuje látky
poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo spočívajúce na takýchto látkach,

• na deklarované tovary sa nevzťahuje Rozhodnutie Komisie (ES) č.275/2007 (Y930) (prípravky neobsahujú mäso o nie sú
živočíšneho pôvodu),

• ide o tovar, na ktorý sa nevzťahuje veterinárna kontrola v zmysle čl. 6.1b  Rozhodnutia Komisie (ES) č. 275/2007 (Y931),

• ide o tovar, na ktorý sa nevzťahujú požiadavky na označovanie týkajúce sa fluórovaných skleníkových plynov v zmysle
článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 517/2014 (Y053),

• nejedná sa o tovar označený v zmysle článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 517/2014 (Y054),

• ide o tovar, ktorým sa neporušuje právo duševného vlastníctva a pri ktorom nie je podozrenie z porušovania práva
duševného vlastníctva, ktoré je bližšie definované v čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013,
Ú.v. L 181/15. Ide najmä, nie však výlučne, o podozrenie z porušenia či porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky,
dizajnu, autorského práva alebo akéhokoľvek súvisiaceho práva, zemepisného označenia, patentu, dodatkového
ochranného osvedčenia pre liečivá, doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín, topografií
polovodičového výrobku, úžitkového vzoru, alebo obchodného mena, tak ako sú tieto práva upravené v medzinárodných
zmluvách a dohovoroch, právnych predpisoch Európskeh únie a vo vnútroštátnom práve,

• výrobok nie je predmetom ustanovení nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú.v. ES L 190)  o preprave odpadu (Y923),

• iné.

V ...................................................., dňa .....................  ....................................................... 
pečiatka a podpis 
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