UPOZORNENIE:
Upozorňujeme všetkých žiadateľov o vydanie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť
s výrobkami obranného priemyslu v rámci členských krajín Európskej únie na skutočnosť, že
dňom 30. júna 2012 nadobúdajú účinnosť ustanovenia § 23 až 34 zákona č. 392/2011 Z. z.
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“).
V tejto nadväznosti Vám oznamujeme:
A. Vývoz tovarov a služieb:
Podľa ustanovení § 24, §25 a § 26 zákona bude Ministerstvo hospodárstva SR dňom 2. júla
2012 na všetky aktivity súvisiace s vývozom tovarov a služieb do iného členského štátu EÚ
vydávať žiadateľovi (tuzemskému dodávateľovi) transferové licencie.
Pri voľbe typu transferovej licencie dôsledne vychádzajte zo znenia „Výnosu MH SR č.
2/2012 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé
druhy výrobkov obranného priemyslu „ (ďalej len „Výnos č. 2/2012“) na základe ktorého
zvoľte taký typ transferovej licencie, ktorý umožňuje dodať Vami kontrahovaný druh výrobku
obranného priemyslu (ďalej len „VOP“) z kategórie VM (podľa Výnosu MH SR č. 2/2011
ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu) príslušnej kategórii prijímateľa
VOP.
a) Všeobecná transferová licencia
Všeobecná transferová licencia bude vydaná žiadateľovi na základe žiadosti spracovanej
podľa § 24 ods. 3 a 4 zákona.
Na základe vydanej všeobecnej transferovej licencie je možné dodávať len tie tovary alebo
služby, ktoré sú priradené k jedinečne príslušným kategóriám prijímateľov VOP uvedených
vo Výnose č.2/2012 ako „zahrnutá – Included“ alebo zahrnutá výberovo napr. „iba d) – only
d)“. Na základe všeobecnej transferovej licencie nemožno vyviezť tovar alebo službu, pri
ktorej sa uvádza „nezahrnutá – Not included“, ale aj tovar alebo službu, ktorá nie je
v obmedzovacej podmienke uvedená, ako napr.: správny orgán nevydá všeobecnú transferovú
licenciu (nemožno vyviezť) na vývoz zobrazovacieho zariadenia radarových snímačov
(zaradené ako VM15.e), ak ich prijímateľom by mal byť certifikovaný príjemca VOP (príloha
č. 2 k Výnosu č. 2/2012).
Príklad: O vydanie všeobecnej transferovej licencie na vývoz „Tlmič zvuku“ (výrobok
zaradený vo VM1.d) môže žiadateľ požiadať len za predpokladu, že prijímateľ tohto tovaru je
súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo obstarávateľom v oblasti
obrany nakupujúcim na výhradné použitie ozbrojenými silami členského štátu Európskej únie
- § 24 ods. 2 písm. a ) (Príloha č. 1 Výnosu č. 2/2012) alebo sa transfer uskutočňuje na účely
predvádzania, hodnotenia alebo výstav - § 24 ods. 2 písm. c) alebo na účely údržby a opravy
a prijímateľ je pôvodným dodávateľom tovaru - § 24 ods. 2 písm. d).
Všeobecná transferová licencia nebude vydaná (žiadosť bude zamietnutá) na takýto tovar
v prípade, ak prijímateľ je držiteľom certifikátu prijímateľa VOP v inom členskom štáte
Európskej únie - § 24 ods. 2 písm. b) (Príloha č. 2 k Výnosu č. 2/2012).
Žiadosť o vydanie všeobecnej transferovej licencie spracujte vyplnením tlačiva podľa
predlohy a priložením príloh podľa § 24 ods. 4. Pri jej spracovaní využite vzor žiadosti, ktorý
je uvedený v záložke „Vzory tlačív“. V predlohe tlačiva pri doplňovaní údajov dodržte
nasledovné odporúčania a postup:

1. Údaj „Číslo certifikátu prijímateľa“ (časť D) uvádzajte len v prípade transferu tovaru
alebo služby certifikovanému prijímateľovi VOP.
2. V riadku „Kategória prijímateľa“ uveďte kategóriu prijímateľa VOP podľa § 24 ods. 2
uvedením písmena a krátkeho textu, napr. „a) Ministerstvo obrany krajiny ...“, alebo
„c) účasť na výberovom konaní ...“, alebo „d) generálna oprava ...... u pôvodného
výrobcu .....“.
3. V riadku „Kategória a názov VOP“ uveďte kategóriu VM a čo najpresnejší názov
vyvážaného tovaru alebo služby, napr. Ložisko výkresové číslo ...“. Názov VOP
uvádzajte skupinovým pojmom len za predpokladu presnej špecifikácie zloženia
v prílohe licencie, napr. „Ložisko a časti ložísk podľa prílohy“, alebo „Náhradné diely
na obrnenú vojenskú techniku podľa prílohy“. Vývoz tovaru na
vykonanie/zabezpečenie jeho generálnej opravy u jeho výrobcu v zahraničí uvádzajte
napr. „Generálna oprava leteckého motora výrobné číslo ...“ (pôvodný Pasívny
zušľachťovací styk), vývoz tovaru po vykonaní/zabezpečení opráv tovaru, ktorého
výrobcom je výrobca so sídlom v Slovenskej republike uvádzajte napr. „Letecký
motor .... výrobné číslo ... po generálnej oprave“ (pôvodný Aktívny zušľachťovací
styk). Vývoz tovaru na výstavu/prezentáciu/účasť vo výberovom konaní a pod. resp.
vývoz tovaru iného vystavovateľa zúčastňujúceho sa výstavy, ktorého účasť na
výstave zabezpečuje tuzemský prijímateľ VOP uvádzajte napr. „Výstava
EUROSATORY 2014 – 155 mm ShKH húfnica ....“ alebo „Nákladný automobil
MAN 8x8 .... – po skončení výstavy IDEB 2014“.
4. V prípade vývozu tovaru, ktorého výrobcom je právnická alebo fyzická osoba so
sídlom na území Slovenskej republiky a má charakter spadajúci do ustanovenia § 23
ods. 2 a 3 zákona, musí žiadateľ okrem dokladu o konečnom použití predložiť
vyhlásenie prijímateľa VOP o použití VOP – Antireexportnú doložku t.j., že tovar
nebude predmetom ďalšieho vývozu bez súhlasu štátu pôvodu, teda Slovenskej
republiky!!!“
K vypracovanej žiadosti pripojte prílohy a doklad o zaplatení správneho poplatku alebo
kolkové známky v hodnote správneho poplatku. Sadzobník správnych poplatkov je uvedený
v záložke „Správne poplatky“.
V sprievodnom liste k žiadosti uveďte navrhovanú dobu platnosti všeobecnej transferovej
licencie, ktorá môže byť maximálne päť rokov.
b) Globálna transferová licencia
Globálna transferová licencia bude vydaná žiadateľovi na základe žiadosti spracovanej podľa
§ 25 ods. 2 a 3 zákona na obdobie maximálne troch rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie
dva roky.
Na základe vydanej globálnej transferovej licencie je možné dodávať prijímateľovi VOP, bez
ohľadu na jeho kategóriu, v jednom alebo vo viacerých členských štátoch EÚ len tovary alebo
služby súvisiace s kategóriou VOP:
VM 16 Výkovky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktorých používanie je možné
identifikovať v špecifikovanom výrobku na základe zloženia materiálu, geometrie alebo
funkcie a ktoré sú špeciálne navrhnuté pre akékoľvek výrobky špecifikované
prostredníctvom VM 1 až VM 4,VM 6, VM 9, VM 10, VM 12 alebo VM 19.
Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie spracujte vyplnením tlačiva podľa predlohy
a priložením príloh podľa § 25 ods. 3 zákona. Pri jej spracovaní využite vzor žiadosti, ktorý je
uvedený v záložke „Vzory tlačív“. V predlohe tlačiva pri doplňovaní údajov dodržte

odporúčania a postup (bod 3 a 4) podobne ako v prípade žiadosti o vydanie všeobecnej
transferovej licencie, pričom:
1. Časť D tlačiva „Údaje o prijímateľovi/kategórii prijímateľa“ vyplňte len za prvého
prijímateľa VOP. Údaje o ďalších/ostatných prijímateľoch VOP predložte na
osobitnom liste pripojenom k žiadosti s údajmi o druhom a nasledujúcich
prijímateľoch VOP s využitím časti D predlohy tlačiva.
2. V časti E tlačiva uveďte skutočný účel vývozu tovaru pre jednotlivých príjemcov
VOP v jednotlivých členských štátoch EÚ z pozície konečného užívateľa (nepostačuje
uviesť len napr. „ďalší predaj“).
K vypracovanej žiadosti pripojte prílohy a doklad o zaplatení správneho poplatku alebo
kolkové známky v hodnote správneho poplatku. Sadzobník správnych poplatkov je uvedený
v záložke „Správne poplatky“.
c) Individuálna transferová licencia
Individuálna transferová licencia bude vydaná žiadateľovi na základe žiadosti spracovanej
podľa § 26 ods. 3 a 4 zákona na obdobie v trvaní maximálne piatich rokov.
Na základe vydanej individuálnej transferovej licencie je možné dodávať jednému
prijímateľovi, bez ohľadu na jeho kategóriu, v jednom členskom štáte EÚ všetky tovary
a služby v kategóriách VM podľa Výnosu č. 2/2011.
Žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie spracujte vyplnením tlačiva podľa
predlohy a priložením príloh podľa § 26 ods. 4. Pri jej spracovaní využite vzor žiadosti, ktorý
je uvedený v záložke „Vzory tlačív“. V predlohe tlačiva pri doplňovaní údajov dodržte
odporúčania a postup (primerane bod 3 a 4) podobne ako v prípade žiadosti o vydanie
všeobecnej transferovej licencie pričom:
1. V časti F tlačiva uveďte skutočný účel vývozu tovaru pre jednotlivý transfer z pozície
konečného užívateľa (nepostačuje uviesť len napr. „ďalší predaj“).
2. Generálne opravy nie sú obmedzené príslušnosťou tovaru k jeho výrobcovi, tzn.
Individuálnu transferovú licenciu udelí správny orgán aj pre generálnu opravu
výrobku, ktorého kontrahovaný zahraničný partner nie je výrobcom.
K vypracovanej žiadosti pripojte prílohy a na základe vlastného rozhodnutia aj napr. doklad
o zaplatení správneho poplatku. Sadzobník správnych poplatok je uvedený v záložke
„Správne poplatky“.
B. Dovoz tovarov a služieb:
Dovozné licencie nebude Ministerstvo hospodárstva SR dňom 30. júna 2012 udeľovať (reálne
od 2. júla 2012; okrem žiadostí podaných do 29. júna 2012 vrátane a žiadostí podávaných
podľa § 16 zákona).
Každý dovozca predkladá Ministerstvu hospodárstva SR, v rámci pravidelného štvrťročného
hlásenia súhrnný detailný prehľad o všetkých uskutočnených dovozoch tovarov a služieb
osobitne za obchodovanie s členskými štátmi EÚ v štruktúre, aká je uvedená v záložke
„Štatistické hlásenia – oznamovacia povinnosť“, „Štvrťročné hlásenia“. Každý dovoz musí
byť osobitne potvrdený či dovezený tovar podlieha ďalším obmedzeniam alebo súhlasu
krajiny vývozu v prípade vývozu tohto tovaru do inej krajiny EÚ alebo tretej krajiny. (Pri
príprave dovozu je nevyhnutné oznámiť správnemu orgánu, že tuzemský dovozca poskytol
dodávateľovi VOP vyhlásenie prijímateľa VOP o použití VOP – Antireexportnú doložku,
o tom, že nebude exportovať dovezený tovar bez súhlasu krajiny pôvodu).

„Vyhlásenie konečného užívateľa VOP a Medzinárodný dovozný certifikát“
Ministerstvo hospodárstva SR bude na základe žiadosti tuzemského dovozcu – držiteľa
povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu/s vojenským materiálom
vydávať iba medzinárodný dovozný certifikát (ďalej len „IIC“) pre potreby zahraničného
partnera na účely správneho konania v domovskej krajine vývozcu/dodávateľa VOP vo veci
vývozu.
Pri podaní žiadosti o vydanie IIC predložte Ministerstvu hospodárstva SR tieto písomnosti:
1. Vyplnenú žiadosť o udelenie dovoznej licencie s použitím tlačiva „Žiadosť o udelenie
licencie na výrobok obranného priemyslu“ uvedeného v záložke „Tlačivá“. V časti M
tlačiva označte ÁNO a preškrtnite NIE. V časti N preškrtnite obe možnosti. Vlastná
žiadosť o udelenie dovoznej licencie nebude predmetom správneho konania
a nevyžaduje platbu správneho poplatku.
2. Vlastný doklad vypracujte v dvoch výtlačkoch podľa predlohy zverejnenej v záložke
“Tlačivá“. Jeden výtlačok vypracujte na tlačivo s vodoznakom vydávané
Ministerstvom hospodárstva SR, druhý výtlačok vypracujte na biely kancelársky
papier formátu A4. Texty v IIC môžu byť uvedené i v anglickom jazyku, pričom
slovenská verzia je povinná. Na strane druhej oboch vyhotovených dokladov v časti 1
potvrďte originálnym podpisom a pečiatkou uvedené vyhlásenie.
3. Zmluvný dokument, na základe ktorého sa dovoz realizuje a ku ktorému sa IIC
vydáva.
4. Doklad o zaplatení správneho poplatku alebo kolkové známky v hodnote správneho
poplatku za vydanie medzinárodného dovozného certifikátu podľa položky 154 b)
zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Sadzobník
správnych poplatkov je uvedený v záložke „Správne poplatky“.
C. Certifikácia:
Pri spracovaní „Žiadosti o vydanie certifikátu – ktorým sa osvedčuje schopnosť príjemcu
transferu výrobkov obranného priemyslu so sídlom na území Slovenskej republiky
dodržiavať vývozné obmedzenia na výrobky obranného priemyslu prijaté podľa
všeobecnej transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie“ (ďalej len
„certifikát prijímateľa VOP“) využite tlačivo uvedené v záložke „Vzory tlačív“ ako Žiadosť o
vydanie certifikátu - vzor . Pri spracovaní podkladovej dokumentácie a príloh k Žiadosti
o vydanie certifikátu prijímateľa VOP dôsledne vychádzajte z „Odporúčaní Komisie z
11. januára 2011 o certifikácii podnikov pôsobiacich v oblasti obrany podľa článku 9
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery
výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva“, ktoré sú uvedené v záložke
„Legislatíva“.
K vypracovanej žiadosti pripojte aj doklad o zaplatení správneho poplatku. Sadzobník
správnych poplatkov je uvedený v záložke „Správne poplatky“.

