ŽIADOSŤ
o registráciu dovozcu – vývozcu/ oznámenie zmeny identifikačných údajov
žiadosť o registráciu
oznámenie zmeny identifikačných údajov

1.

Dátum, ku ktorému zmena nastala

Údaje o subjekte

Právnická osoba (PO):
Názov firmy:
Právna forma:

Fyzická osoba (FO):
Priezvisko:

Rodné číslo:

Meno:

Adresa (PO/ FO):
Ulica:

Číslo popisné:

Číslo orientačné:

Obec:

PSČ:

Štát:

IČO:

DIČ:

EORI:

Štatutárny zástupca spoločnosti:
Titul:

Priezvisko:

Meno:

Tel. č.:

e-mail:

Vzorový podpis:

Poverený zástupca spoločnosti splnomocnený predložiť žiadosť (vyplniť iba v prípade, ak za firmu nekoná
štatutárny orgán spoločnosti)
Titul:
Tel. č.:
Vzorový podpis:

Priezvisko:

Meno:
e-mail:

2.

Bankové spojenie

Číslo účtu (IBAN):
Číslo účtu (IBAN):
V prípade cezhraničného prevodu
IBAN:

SWIFT:

3.

Adresa na doručenie pošty (ak sa líši od adresy sídla/trvalého bydliska)

Ulica:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Číslo orientačné:

Žiadateľ o registráciu dovozcu vývozcu:
považuje
nepovažuje
žiadosti o udelenie licencie a informácie súvisiace s udelením licencií za obchodné tajomstvo
v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.

4. Vyhlásenie
Žiadateľ vyhlasuje, že
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplne a pravdivé,
b) nie je likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné konanie,
reštrukturalizácia ani návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku
a nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
c) poskytne ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie správnosti
údajov v tejto žiadosti.

5. Informačná povinnosť
Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre všetky zmeny údajov.

Dátum (deň/mesiac/rok):
Pečiatka a podpis:

Spolu so žiadosťou o registráciu je potrebné predložiť:
 úradne overenú kópiu o pridelení DIČ,
 doklad o pridelení EORI čísla.
.
Spolu s oznámením o zmene identifikačných údajov je potrebné doložiť:
 všetky doklady potvrdzujúce túto skutočnosť.

Pozn.
Od 01. 09. 2018 v zmysle zákona č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nie je potrebné predkladať k žiadosti
o registráciu dovozcu-vývozcu výpis z obchodného alebo živnostenského registra. (Pozn.
ak z technických dôvodov nie je Pôdohospodárskej platobnej agentúre umožnené získať výpisy
z obchodného alebo živnostenského registra bezodkladne, žiadateľ je po výzve
povinný predložiť predmetný výpis v listinnej podobe, nie starší ako 30 dní.)

