
Informácia pre prevádzkovateľa EPV – vyplnenie žiadosti NOP 

Položka formuláru žiadosti 
o vydanie NOP importného 
certifikátu 

Inštrukcie pre vyplnenie položiek Žiadosti o vydanie NOP 
importného certifikátu do USA 

1. mesto a štát určenia produktu 
(CITY AND STATE OF PRODUCT 
DESTINATION)  

Mesto a štát určenia produktu: zadajte mesto a štát USA, ktorý 
dováža výrobok (y), názov štátu nesmie byť skrátený, ale uvedený v 
plnom znení, prosím, nezabudnite uviesť správne PSČ 

4. exportované (kým) - meno a 
adresa  EXPORTED BY (Name and 
address) 

Exportované (kým): zadajte meno a adresu (ak ide o viac miest, 
zadajte všeobecnú adresu, alebo adresu korporácie), vrátane 
poštového smerovacieho čísla jednotlivca alebo podniku, ktorý 
produkt vyváža. Pokiaľ výrobca alebo spracovateľ konečného výrobku 
nie je vývozcom, bude to uvedené v kolónke 13. 

5. produkt exportovaný z 
(PRODUCT EXPORTED FROM ) 

Produkt vyvážaný z: uveďte meno a adresu, vrátane PSČ, z miesta 
nakládky (adresu, z ktorej tovar odchádza z EÚ) 

6. príjemca (meno a adresa) 
CONSIGNED TO (Name and 
address)  

Príjemca: uveďte meno a adresu, vrátane PSČ, jednotlivca 
(prevádzkovateľ), alebo korporácie , ktorý príjme produkt v USA (bude 
mu doručený). 

8. celková deklarovaná čistá 
hmotnosť          (TOTAL MARKED 
NET WEIGHT) 

Celková deklarovaná čistá hmotnosť: zadajte celkovú čistú hmotnosť 
zásielky, ku ktorej je vystavený tento NOP certifikát  

9. celkový počet kontajnerov 
(TOTAL CONTAINERS ) 

Celkový počet kontajnerov: ak je to možné, zadajte celkový počet 
dopravovaných kontajnerov (vzduchom alebo plavidlom), ktoré 
prepravujú produkt, ku ktorému požadujete vydať NOP certifikát  

10. produkt označený ako 
(PRODUCT AS LABELED ) 

Produkt označený ako: u surovín zadajte základný názov  
výrobku/výrobkov (napr. citróny a limety), u balených výrobkov, 
zadajte názov zobrazený na pohľadovej strane výrobku (predná strana 
balenia). Viac produktov môže byť pokrytých rovnakým importným 
NOP certifikátom, ale musia byť vymenované samostatne. 

11. HT kód (aj je relevantný/ak 
existuje) HT CODE AS APPLICABLE 

HT (harmonizovaný tarifný) kód: ak pre výrobok, ku ktorému 
požadujete NOP vývozný certifikát, existuje HT kód, zadajte HT kód 
výrobku. HT kódy sú uvedené na: 
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/. 

12. prepravné poznámky 
(SHIPPING MARKS ) 

Prepravné poznámky: zadajte informáciu o tom, ako produkt (y) na 
ktorý požadujete NOP certifikát, bude prepravený z EÚ do USA. Tieto  
môžu zahŕňať číslo letu, meno alebo číslo lode, alebo číslo kontajnera. 

13. konečný manipulujúci (FINAL 
HANDLER)  

Konečný manipulujúci: ak sa líši od vývozcu (uvedeného v kolónke 4), 
zadajte meno producenta (výrobcu) alebo spracovateľa 

15. poznámky (REMARKS ) Poznámky: vložte akékoľvek iné poznámky relevantné pre daný 
produkt (y), na ktorý požadujete NOP certifikát 

 

Vyplňte miesto, dátum a žiadosť podpíšte predpísaným spôsobom (čitateľne uveďte meno, priezvisko 

a funkciu osoby podpisujúcej žiadosť). 

V príslušnom rámčeku označte, či požadujete urýchlené konanie, alebo nie. 


