POKYNY K VYPLŇOVANIU ŽIADOSTI O VÝVOZNÚ NÁHRADU
A KONTROLNEJ KÓPIE T5
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1 Žiadosť o vývoznú náhradu – Je súčasťou elektronického
colného vyhlásenia

Odsek 31:
Opis výrobku podľa nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady
podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 3846/1987 v platnom znení, resp. podľa kombinovanej
nomenklatúry spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, poznámku „Receptúra – X“, kde
X znamená registračné číslo schválenej receptúry (pridelené PPA), ak je predložená,
v prípade potreby aj zloženie príslušného výrobku, alebo odkaz na zloženie výrobku, čistú
hmotnosť výrobku, ktorá sa má použiť pri výpočte vývozných náhrad.
Odsek 33:
Uviesť 12 – nomenklatúru poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady podľa
nariadenia Komisie (EHS) č. 3846/1987 v platnom znení, resp. 8-miestny kód kombinovanej
nomenklatúry spracovaných poľnohospodárskych výrobkov podľa colného sadzobníka.
Odsek 37:
V pravej časti odseku 37 uviesť príslušný kód EXX pre poľnohospodárske výrobky podľa
prílohy č. 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/1993.
Odsek 44:
Poznámka „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady – X – VO900“, kde X znamená
registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady (pridelené PPA), číslo licencie
alebo osvedčenia resp. „Malý vývozca“, ďalej vypísať všetky predložené doklady, ak ich je
viac tak ich doplniť do odseku 44a: o vydaní tlačiva T5, ďalej sadzbu vývozných náhrad na
mernú jednotku vyvážaného výrobku v EUR resp. poznámku „Náhrady nižšie ako 1 000

EUR“. Ostatné údaje v tvare kódov majú byť uvedené v odseku 44 a 44a elektronického
colného vyhlásenia podľa Usmernenia Colného riaditeľstva SR.
Prípadne odsek 44a:
Vypísať všetky predložené doklady/osvedčenia a povolenia.

2 Kontrolná kópia T5
Pri vyplňovaní kontrolnej kópie T5 v súlade s článkami 912a až 912g nariadenia Komisie
(EHS) č. 2454/1993 a podľa nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 musia byť povinne
vyplnené nasledovné odseky:
Odsek 33:
12-miesty kód vyvážaného výrobku
Odsek 103:
Čisté množstvo (kg, litre alebo iné jednotky) slovom
Odsek 104:
Označiť „Výstup z colného územia Spoločenstva“ a do časti Lehota ..... dní na dokončenie,
doplniť „60“
Odsek 105:
Číslo licencie/čísla licencií, vydávajúci orgán.
Odsek 106:
Export to non EU countries.
Uviesť sadzbu vývoznej náhrady na mernú jednotku vyvážaného výrobku v EUR, resp.
„Náhrady nižšie ako 1 000 EUR“
Odsek 107:
Uviesť text: „Nariadenie (ES) č. 612/2009“

