VZOR
OHLÁSENIE
PRI PREPRAVE PEÒANÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI
(§ 4 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 672/2006 Z. z.)
Ohlásenie

Povinná osoba1)

Vstup na územie Slovenskej republiky

Áno / Nie*

Výstup z územia
Slovenskej republiky

Áno / Nie*

Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
tátna príslunos
Dátum narodenia
Miesto narodenia

Vlastník peòaných prostriedkov
(ak sa prepravujú pre inú osobu)

Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
tátna príslunos

Predpokladaný príjemca
peòaných prostriedkov

Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
tátna príslunos
Mnostvo

Peòané prostriedky
v hotovosti2)

Bankovky, mince

Áno / Nie*

Cestovné eky

Áno / Nie*

Iné3)

Áno / Nie*

Celkom
v EUR:
Úèel pouitia peòaných
prostriedkov
tát pôvodu peòaných
prostriedkov
Trasa prepravy

tát, v ktorom sa preprava zaèala
tát urèenia

Doprava

Letecká

Áno / Nie*

Námorná

Áno / Nie*

Cestná

Áno / Nie*

eleznièná

Áno / Nie*

Potou

Áno / Nie*

Týmto vyhlasujem, e prepravujem peòané prostriedky v celkovej sume .................. EUR.
Meno a priezvisko
Miesto a dátum

Podpis

Mena

UPOZORNENIE:
Ak osoba povinná pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 672/2006 Z. z. uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, ohlasovacia povinnos sa povauje za nesplnenú [§ 72 ods. 1 písm. n) zákona è.199/2004 Z. z. v znení zákona è. 672/2006 Z. z.].
VYSVETLIVKY
* Nehodiace sa preèiarkne.
1
) Povinnou osobou je fyzická osoba, ktorá prepravuje peòané prostriedky v hotovosti v minimálnej výke ustanovenej v èl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peòaných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoloèenstva alebo vystupujú zo Spoloèenstva (Ú. v. L 309,
25. 11. 2005), a je povinná ich prepravu ohlási príslunému colnému úradu na tomto tlaèive.
(§ 4 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 672/2006 Z. z.)
2
) Peòanými prostriedkami v hotovosti sú
a) obchodovate¾né finanèné nástroje na doruèite¾a vrátane menových nástrojov na doruèite¾a, ako sú napríklad
cestovné eky, obchodovate¾né nástroje (vrátane ekov, vlastných zmeniek a peòaných poukáok), ktoré sú
buï vo forme cenného papiera na doruèite¾a indosovaného bez obmedzenia, vystaveného na fiktívneho príjemcu platby, alebo inak v takej podobe, e právny nárok z nich prechádza na inú osobu ich doruèením, ako aj ïalie finanèné nástroje (vrátane ekov, vlastných zmeniek a peòaných poukáok), ktoré sú síce podpísané, ale
meno príjemcu nie je uvedené,
b) mena (bankovky a mince, ktoré sú v peòanom obehu ako prostriedok výmeny).
(Èl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1889/2005.)
3
) Uvedú sa peòané prostriedky v hotovosti iné ako bankovky, mince a cestovné eky.

