
PrÏõÂloha IV k Protokolu 7

VZOR formulaÂrÏe EUR. 2, zmõÂneÏneÂho v cÏlaÂncõÂch 7 a 12

FORM. EEUURR.. 22 No AA
22.. VVýývvoozzccee (jméno, úplná adresa, zemì)

44.. PPøøííjjeemmccee (jméno, úplná adresa, zemì)

11.. FFoorrmmuullááøø ppoouu��íívvaannýý vv pprreeffeerreennèènníímm oobbcchhoodduu 11))

33.. PPrroohhlláá��eenníí vvýývvoozzccee
Já, ní�e podepsaný vývozce zbo�í popsaného ní�e, pro-
hla�uji, �e zbo�í vyhovuje po�adavkùm pro vyplnìní toho-
to formuláøe a �e zbo�í získalo status (charakter) pù-
vodních výrobkù v rámci ustanovení, kterými se øídí pøed-
nostní obchod zmínìný pod bodem 1.

55.. MMííssttoo aa ddaattuumm

66.. PPooddppiiss vvýývvoozzccee

77.. PPoozznnáámmkkyy 22)) 88.. ZZeemmìì ppùùvvoodduu 33)) 99.. ZZeemmìì uurrèèeenníí 44))

1100.. HHrruubbáá hhmmoottnnoosstt ((kkgg))

1111.. ZZnnaaèèkkyy,, èèííssllaa zzáássiillkkyy aa ppooppiiss zzbboo��íí 1122.. OOrrggáánn vvýývvoozznníí zzeemmìì 44)) ooddppoovvììddnnýý
zzaa oovvììøøeenníí pprroohhlláá��eenníí vvýýrroobbccee

9
7
8
5
9
6

1) Uveïte zemì, skupiny zemí nebo území, kterých se to týká.
2) Viz ovìøení ji� provedené pøíslu�nými úøady.
3) Pojem �zemì pùvodu� oznaèuje zemì, skupiny zemí nebo území, kde má zbo�í pùvod.
4) Pojem �zemì� znamená zemi, skupinu zemí nebo území.



1133.. ��ááddoosstt oo oovvììøøeenníí
Vy�aduje se ovìøit prohlá�ení vývozce na první stranì
tohoto formuláøe*)

____________________________________________________
(Místo a datum)

Razítko

_________________________________
(Podpis)

1144.. VVýýsslleeddeekk oovvììøøeenníí
Provedené ovìøení ukazuje, �e1):
údaje a podrobnosti uvedené v tomto formuláøi
jsou pøesné
tento formuláø nesplòuje po�adavky na pøesnost a pravost
(viz pøipojené poznámky)

____________________________________________________
(Místo a datum)

Razítko

_________________________________
(Podpis)

1)Správnou odpovìï oznaète X.
*) Následná ovìøování formuláøù EUR. 2 provádìjí nahodile nebo v pøípadech, kdy celní orgány dová�ející zemì mají dùvodné

pochyby o pøesnosti informací týkajících se pravosti formuláøù a skuteèného pùvodu pøíslu�ného zbo�í.

PPookkyynnyy pprroo vvyyppllòòoovváánníí ffoorrmmuullááøøee EEUURR.. 22
1. Formuláø EUR. 2 lze vystavit jenom na zbo�í, které ve vývozní zemi splòuje podmínky specifikované v ustanoveních, jimi� se

øídí obchod uvedený v polo�ce 1. Pøed vyplnìním formuláøe je nutné tato ustanovení peèlivì prostudovat.
2. V pøípadì zásilky balíkovou po�tou pøipojuje vývozce tento formuláø k prùvodce. V pøípadì zásilky listovní po�tou pøikládá

tento formuláø do zásilky. Na celním prohlá�ení C2/CP3 nebo na celním prohlá�ení C1 se zeleným �títkem je tøeba uvést odkaz
�EUR. 2� a poøadové èíslo formuláøe.

3. Tyto pokyny nezpro��ují vývozce povinnosti vyhovìt jakýmkoli jiným formalitám vy�adovaným celními nebo po�tovními pøedpisy.
4. Vývozce, který pou�ívá tento formuláø, je povinen pøedlo�it pøíslu�ným úøadùm ve�keré podpùrné doklady, které si tyto úøady

mohou vy�ádat, a dále souhlasit s jakoukoliv prohlídkou jeho úètù a kontrolou procesù výroby zbo�í popsaného v polo�ce 11
tohoto formuláøe provádìnou tìmito úøady.


