NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY ZO STRANY ŽIADATEĽOV
LICENCIE A ZÁBEZPEKY
Kto si môže podať žiadosť o dovoznú alebo vývoznú licenciu?
Žiadateľ musí mať svoje sídlo v Spoločenstve. Pred podaním prvej žiadosti sa musí subjekt
zaregistrovať na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Podrobnejšie informácie sú uvedené
na tomto odkaze: http://www.apa.sk/index.php?navID=45.
Kde sa žiadosti podávajú?
Žiadosť sa môže doručiť na Odbor trhových mechanizmov niekoľkými spôsobmi:
Poštou: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
Osobne: Trenčianska 55 (1. poschodie), 821 09 Bratislava
Faxom: 02/53 412 180
E-mail: licencie@apa.sk.
Aké sú ďalšie podmienky prijatia žiadosti ?
Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len vtedy, ak jej celková
výška presahuje 100 EUR. Výška zábezpeky je uvedená v príslušných nariadeniach Komisie
platných pre jednotlivé komodity
Existuje možnosť použiť zábezpeku aj na iné obchodné prípady ? Ak áno, je na to
predpísaný formulár ?
V prípade použitia už zloženej čiastky pre ďalšie obchodné prípady (napr.: vo forme blokovej
bankovej záruky alebo blokovej hotovostnej zábezpeky), musí žiadateľ vyplniť formulár
uvedený na tomto odkaze: http://www.apa.sk/zabezpeky.
Na aké číslo účtu sa musí zábezpeka poukázať ?
Zábezpeka sa skladá na účet v Štátnej pokladnici: SK64 8180 00000070 0007 1150.
VÝVOZNÉ NÁHRADY
Čo sú vývozné náhrady?
Vyrovnávajú rozdiel medzi svetovými cenami a cenami na domácom trhu. Vyplácajú sa
z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.
Kto si môže podať žiadosť o vývoznú náhradu?
Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom alebo nadobúdateľom vývoznej
licencie/osvedčenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady a ktorej bolo pridelené registračné
číslo Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Čo je žiadosťou o vývoznú náhradu?
Originál dielu č. 1 JCD potvrdený colným úradom vývozu predpísaným spôsobom v zmysle §
30 a § 31 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kde sa žiadosti podávajú?
Žiadosti sa podávajú na colných úradoch príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie
vývoznej náhrady podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 419/2006.
Kto vypláca vývozné náhrady?
Vývozné náhrady vypláca Pôdohospodárska platobná agentúra do 3 mesiacov od momentu
ako má k dispozícii všetky doklady alebo informácie potrebné k vyplateniu vývoznej náhrady.
V akej výške sa vyplácajú vývozné náhrady?
Výška vývozných náhrad závisí od sadzby vývoznej náhrady, ktorá je v konečnom dôsledku
stanovená Európskou Komisiou a od množstva vyvážaného výrobku resp. od množstva
zložky v prípade vývozu spracovaných produktov.

