Generální ředitelství cel
Celní odbor
Oddělení TARICu a kvót

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE
TARIC CZ

Vážení uživatelé,
Celní správa ČR pro Vás připravila aplikaci TARIC CZ, která je určena k rychlému
přehledu celních sazeb, sazeb DPH včetně SPD a zákazů a omezení jak na úrovni EU, tak i na
národní úrovni České republiky. Tuto aplikaci lze použít jako simulaci vývozu či dovozu do
nebo z třetích zemí, spolu s uplatněním celních sazeb, zákazů a omezení.
Aplikace je spojením databáze TARIC (Integrovaný tarif Společenství), kterou
spravuje Evropská komise, DG TAXUD (ředitelství pro cla a nepřímé daně) a databáze NIT
(Národní integrovaný tarif), kterou spravuje Generální ředitelství cel České republiky.
Aplikace TARIC CZ je tedy rozšířením aplikace TARIC (TARICová konzultace), kterou
spravuje Evropská komise. Tato aplikace obsahuje informace pouze z úrovně EU. Naleznete
ji na adrese:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs&Screen=0&r
edirectionDate=20110216
Aplikace TARIC CZ obsahuje:
- Celní sazebník v interaktivní podobě (úroveň EU)
- Celní sazby (úroveň EU)
- Celní kvóty a zemědělské kvóty (úroveň EU)
- Zákazy a omezení společné pro celou EU (úroveň EU)
- Sazby daní – DPH a SPD (úroveň ČR)
- Zákazy a omezení ČR (úroveň ČR)

Pokud budete mít jakýkoli dotaz na používání aplikace TARIC nebo TARIC CZ můžete
využít telefonické infolinky, které naleznete na adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/Stranky/taric.aspx

Za oddělení TARICu a kvót,
Alice Holíková

Popis aplikace TARIC CZ

(A) Datum simulace
Uveďte datum požadované simulace (při kontrole výpočtu celního dluhu, uveďte datum
vzniku celního dluhu) ve formátu dd.mm.rrrr nebo datum zvolte pomocí kalendáře vpravo od
pole data simulace.
Pokud zvolíte budoucí datum, není zaručeno, že obdržíte správný výsledek. Aplikace
obsahuje data k aktuálnímu dni a data předchozí. Při zadání budoucího data záleží, zdali jsou
v databázi budoucí opatření již integrována.
(33) Nomenklatura zboží
Vyplňte sazební zařazení zboží. K prohlížení a výběr nomenklatury můžete použít tlačítko
vpravo od pole nomenklatury zboží.

Pokud chcete vybrat seznam opatření, vyplňte desetimístný kód nomenklatury, tzv. TARIC
kód.
Pokud chcete vybrat podmínky vývozu, stačí vyplnit osmimístný kód nomenklatury, tzv.
kombinovanou nomenklaturu.
Pokud chcete vybrat výpočet celního dluhu, vyplňte desetimístný kód nomenklatury, tzv.
TARIC kód.
Kód země (34) původu/(17) určení
Vyplňte dvoumístný kód země původu, pokud jde o dovoz ze třetích zemí a budete požadovat
výpočet celního dluhu.
Vyplňte dvoumístný kód země určení, pokud jde o vývoz do třetí země a budete požadovat
podmínky vývozu.
Kódy zemí jsou k dispozici pod tlačítkem vpravo od pole země původu/určení.
Nevyplníte-li kód země původu/určení můžete vybrat seznam opatření. Budou Vám
zobrazena všechna dovozní a vývozní opatření ke všem zemím původu/určení.
(33) Přídavné kódy
Vyplňte čtyřmístné přídavné kódy, které odpovídají zboží a obchodní operaci.
Pokud přídavné kódy znáte, můžete je vyplnit přímo a jeli jich více, oddělte je středníkem.
Neznáte-li přídavné kódy odpovídající zboží a obchodní operaci, použijte tlačítko vpravo od
pole přídavné kódy, zobrazí se výběr možných přídavných kódů ke konkrétnímu zboží a
obchodní operaci.
Pokud je pro výpočet celního dluhu potřeba vyplnit přídavný kód pro výpočet zemědělského
komponentu, přídavného cla na cukr a mouku, tzv. meursing kód, můžete použít tlačítko
Meursing vpravo od pole přídavné kódy.
(44) Certifikáty
Certifikáty slouží k deklarování předložených dokladů (licence, povolení, osvědčení apod.).
Dále certifikáty slouží k deklarování, že zboží nepodléhá zákazům a omezením, tzv. fiktivní
certifikáty.
Pokud kódy certifikátů znáte, můžete je vyplnit přímo a jeli jich více, oddělte je středníkem.
Neznáte-li kódy certifikátů odpovídající zboží, použijte tlačítko vpravo od pole certifikáty,
zobrazí se výběr možných certifikátů ke konkrétnímu zboží a zemi původu/odeslání.
V této aplikaci máte možnost vyplnit pouze certifikáty, které TARIC CZ vyžaduje. Do
aplikace e-dovozu a e-vývozu je možno uvést kódy dalších předložených dokladů, např.
faktury, osvědčení o původu a podobně.
(38) Vlastní hmotnost (kg)
Vyplňte vlastní (čistou) hmotnost v kilogramech. Vlastní hmotnost může být základním
údajem pro aplikaci některých specifických celních sazeb.
Množství zboží
Pro výpočet některých specifických cel a daní je potřeba zadat množství zboží v měrné
jednotce pro takové clo nebo daň určené. Některé měrné jednotky mají navíc tzv. upřesnění.

Neuvedete-li správnou měrnou jednotku, aplikace nebude schopna vypočítat částku cla nebo
daně. Aplikace oznámí, která měrná jednotka je pro výpočet potřeba.
Přehled a návod na určení měrných jednotek naleznete v příloze č. 1 k tomuto návodu.
(36) Preference
Vyplňte trojmístný kód preference, kterou požadujete. Seznam možných kódů preferencí
v závislosti na sazebním zařazení zboží a země původu naleznete pod tlačítkem vpravo od
pole preference.
(47) Celní hodnota (Kč)
Vyplňte celní hodnotu v Kč.
(44) Vedlejší výdaje (Kč)
Vyplňte vedlejší výdaje v Kč.
(44) CIF cena (Kč)
Vyplňte CIF cenu v Kč.
Tento údaj se uvádí v případě dovozu cukru a drůbežího masa pro účely výpočtu dodatečných
cel.
(39) Kvóta
Vyplňte číslo celní nebo zemědělské kvóty, ze které chcete čerpat, nebo jste čerpali. Seznam
možných a platných kvót jsou k dispozici pod tlačítkem vpravo od pole kvóta.
(15) Země odeslání
Vyplňte dvoumístný kód země odeslání.
Kódy zemí jsou k dispozici pod tlačítkem vpravo od pole země odeslání.
Možnosti výběru požadovaných informací
Seznam opatření
Pokud si vyberete seznam opatření, zobrazí se zde všechna opatření. Vývozní, dovozní, tarifní
i netarifní. Zde naleznete i informace o měrných jednotkách, možných přídavných kódech,
certifikátech a popisy odkazů.
Pokud chcete seznam všech opatření k danému sazebnímu zařazení bez ohledu na zemi
původu/určení, nevyplňujte zemi původu/odeslání, zobrazí se opatření ke všem zemím.
Podmínky vývozu
Pokud si vyberete podmínky vývozu, zobrazí se pouze informace, zákazy a omezení k vývozu
zboží.
Výpočet celního dluhu
Tento výběr slouží jako simulace výpočtu celního dluhu.

Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. Pokud nebude vyplněn údaj, který je pro
zobrazení požadovaných informací potřeba, aplikace oznámí, který další údaj potřebuje
vyplnit.
Interpretace výsledků
Seznam opatření

Pozor na stránkování!

Sloupec opatření – zde naleznete:
- popis opatření
- informaci, jestli má opatření nějaké podmínky, což může být předložení nějakého
dokladu x deklarování, že zboží nepodléhá danému omezení, nebo podmíněná výše
dovozní ceny apod. (viz sloupec detaily)
- jedná-li se o tarifní opatření, je zde uvedena sazba cla nebo daně
- právní základ daného opatření
Z – národní legislativa
U, R, D, I, C – legislativa EU
Sloupec země obsahuje
- kódy zemí a kódy skupin zemí s jejich popisy
- skupina země 1011 s popisem Erga Omnes znamená všechny země

Sloupec přídavný kód
- pokud je konkrétní opatření podmíněno vyplněním přídavného kódu, tento přídavný
kód je v řádku tohoto opatření uveden právě v tomto sloupci
Sloupec kvóta
- existuje-li pro dané sazební zařazení opatření spojené s možností čerpání celní nebo
zemědělské kvóty, v tomto sloupci je uvedeno číslo kvóty
Sloupec detaily
- pokud opatření obsahuje nějaké podmínky, ve sloupci detaily si je můžete rozbalit a
prohlédnout
např. podmínky ze sloupce 1 řádku 2 tabulky výše: Vojenský materiál, dovozní
opatření:

Interpretace těchto podmínek je následující:
V případě, že zboží není uvedeno na Seznamu vojenského materiálu a tudíž nepodléhá
předložení licenci MPO – do celního prohlášení uvedete kód certifikátu 0052.
V případě, že zboží je uvedeno na Seznamu vojenského materiálu a podléhá předložení
licenci MPO – předkládáte-li k celnímu řízení licenci MPO, uvedete do celního prohlášení
kód certifikátu 1115.
V případě, že zboží není uvedeno na Seznamu vojenského materiálu a zapomenete do celního
prohlášení uvést kód certifikátu 0052, nebo je-li zboží uvedeno na Seznamu vojenského
materiálu a vy nepředkládáte licenci MPO, aplikace Vás upozorní na to, že propuštění zboží
do volného oběhu není povoleno.
-

Ve sloupci detaily si také můžete přečíst popisy odkazů, které vysvětlují a upřesňují
podmínky k opatření

Interpretace výsledků
Podmínky vývozu

Hlavička
- máte k dispozici údaje, které jste vyplnili v základní obrazovce; v hlavičce jsou
zobrazeny i kódy certifikátů, které jste již vyplnili
- zde se také zobrazuje popis sazebního zařazení (tak jak je v celním sazebníku
Společenství)
Zákazy
- v této tabulce se zobrazují buď zákazy na konkrétní položku a zemi určení (vývoz je
zcela zakázán), nebo se zde zobrazí zákaz na základě nesplněné podmínky (není
předloženo povolení nebo je špatně vyplněn kód certifikátu apod.) a předpis, dle
kterého je opatření uplatňováno
Informace
- v této tabulce se zobrazují informace o opatřeních, které jsou k danému případu
uplatněny a všechny podmínky jsou splněny, vývoz je v pořádku a je povolen

Možné kódy
- zde jsou uvedeny všechny další možné kódy certifikátů a případných přídavných kódů
(mimo těch již uvedených)
- pokud chcete zobrazit popis některého z nich nebo jeden z nich vybrat, stačí kliknout
na „certifikáty“, popřípadě na „přídavné kódy“

Interpretace výsledků
Výpočet celního dluhu

Hlavička
- máte k dispozici údaje, které jste vyplnili v základní obrazovce; v hlavičce jsou
zobrazeny i kódy certifikátů, které jste již vyplnili
- zde se také zobrazuje popis sazebního zařazení (tak jak je v celním sazebníku
Společenství)

Poplatky k zaplacení
- zde naleznete informace o sazbách poplatku, základu pro výpočet cla nebo daně,
částce k zaplacení (popřípadě k zajištění), o předpisech, dle kterého je sazba
uplatňována a druhu poplatku
- v aplikaci nelze rozlišit, zdali je dovozce plátce DPH nebo ne, proto aplikace počítá
DPH vždy
Zákazy
- v této tabulce se zobrazují buď zákazy na konkrétní položku, zemi původu a zemi
odeslání (dovoz je zcela zakázán), nebo se zde zobrazí zákaz na základě nesplněné
podmínky (není předloženo povolení nebo je špatně vyplněn kód certifikátu apod.) a
předpis, dle kterého je opatření uplatňováno
(v tomto případě není předložen doklad dohledu – dovozní licence dle nařízení č.
1915/2006)
Informace
- v této tabulce se zobrazují informace o opatřeních, které jsou k danému případu
uplatněny a všechny podmínky jsou splněny, dovoz a propuštění zboží do volného
oběhu je v pořádku a je povoleno
Odkazy
- zde jsou k dispozici popisy odkazů, které vysvětlují a upřesňují některá opatření
Možné kódy
- zde naleznete možné kódy preferencí k danému sazebnímu zařazení zboží, zemí
původu a zemi odeslání
- v případě, že na konkrétní zboží bude možnost čerpat celní nebo zemědělskou kvótu,
tuto informaci zde také naleznete
- zde jsou uvedeny všechny další možné kódy certifikátů a případných přídavných kódů
(mimo těch již uvedených)
- pokud chcete zobrazit popis některého z nich nebo jeden z nich vybrat, stačí kliknout
na „certifikáty“, popřípadě na „přídavné kódy“ apod.

Příloha č. 1
Část A – seznam měrných jednotek
ASV
CCT
CEN
CTM
CZK
DHS
DTN
EUR
GFI
GRM
GRT
HLT
HMT
HPA
KCC
KCL
KGM
KLT
KMA
KMT
KNI
KNS
KPH
KPO
KPP
KSD
KSH
KUR
LPA
LTR
MIL
MPR
MTK
MTQ
MTR
MWH
NAR
NCL
NPR
STP
TJO

%vol
nosná kapacita v tunách metrických
100 kusů
Počet karátů (1 metrický karát = 2 x 10-4 kg)
České koruny
Kilogram dihydrostreptomicinu
100 kilogramů
Euro (používá se pro statistické účely)
Gram štěpných izotopů
Gram
Hrubá prostornost (tonáž)
Hektolitr
100 metrů
Hektolitr čistého alkoholu
Kilogram cholinchloridu
Tuna chloridu draselného
Kilogram
1000 litrů
Kilogram methyaminů
Kilometr
Kilogram dusíku
Kilogram peroxidu vodíku
Kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
Kilogram oxidu draselného
Kilogram oxidu fosforečného
Kilogram přepočtený na 90|% sušiny
Kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)
Kilogram uranu
Litr čistého (100 %) alkoholu
Litr
1000 kusů
1000 párů (používá se pro statistické účely)
Metr čtvereční
Metr krychlový
Metr
1000 kilowatthodin
Počet kusů
Počet článků
Počet párů
Celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny (stupňovitost piva)
Terajoule (spalné teplo)

TNE
ASV-X
DTN-E
DTN-G
DTN-M
DTN-R
DTN-Z
KGM-A
KGM-P
KGM-T
TNE-I
TNE-J

Tuna
%vol/hektolitr
100 kilogramů/čistá suchá váha
100 kilogramů/brutto
100 kilogramů/netto sušina
100 kilogramů/surový cukr s výtěžkem 92 %
100 kilogramů/na 1 % hmotnostní sacharózy
Kilogram/celkový alkohol
Kilogram/mléčné látky
Kilogram/mléčné sušiny
Tuna/obsahu bionafty
Tuna/Obsah hořlavého materiálu (obvykle ve formě loje, stearinu, parafínového
nebo ost. vosků, vč. Knotu)

Část B – upřesnění měrných jednotek
I.

ASV-X

= %vol/hl
= množství objemových procent alkoholu v hektolitru
= násobek počtu % čistého alkoholu a počtu hektolitrů
Celní sazebník – Všeobecné pravidlo pro celní sazby č. 7

2106 90 20 00, 2204 21 92 00, 2204 21 93 51, 2204 21 94 51, 2204 21 94 95, 2204 21
95 51, 2204 21 96 51, 2204 21 96 95, 2204 21 97 51, 2204 21 98 51, 2204 21 98 95,
2204 29 92 00, 2204 29 93 90, 2204 29 94 51, 2204 29 94 95, 2204 29 95 90, 2204 29
96 51, 2204 29 96 95, 2204 29 97 90, 2204 29 98 51, 2204 29 98 95, 2205 10 90 00,
2205 90 90 00, 2206 00 10 00, 2208 40 11 00, 2208 40 39 00, 2208 40 51 00, 2208 40
99 00, 2208 90 91 10, 2208 90 91 90, 2208 90 99 10, 2208 90 99 90 a 3302 10 10 00
Příklad:
2208 40 11 00, 40 % vol, množství 200 litrů (2 hektolitry)
clo z celního sazebníku: 0,6 EUR / %vol/hl + 3,2 EUR/hl = 0,6 EUR za každé
procento alkoholu v každém hektolitru + 3,2 EUR za každý hektolitr = 0,6 EUR x 40 x
2 + 3,2 EUR x 2
Měrné jednotky pro výpočet cla:

II.

DTN-E

ASV-X (%vol/hl) = 40 x 2 = 80
HLT = 2

= 100 kg/net eda
= 100 kilogramů odkapané čisté hmotnosti
= počet stovek kilogramů odkapané čisté hmotnosti
Celní sazebník – Značky, zkratky a symboly, Doplňkové jednotky

0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30
Příklad:
0711 51 00, odkapaná čistá váha 5600 kg
Clo z celního sazebníku: 9,6 % + 191 EUR / 100 kg/ne teda = 9,6 % z celní hodnoty +
191 EUR za každých 100 kilogramů odkapané čisté hmotnosti = 9,6 % z celní hodnoty
+ 191 EUR x 56
Měrná jednotka pro výpočet cla:
III.

DTN-G

DTN-E (100 kg/net eda) = 5600:100 = 56

= 100 kg/br
= 100 kilogramů hrubé hmotnosti
= počet stovek kilogramů hrubé hmotnosti
Celní sazebník – Značky, zkratky a symboly

7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20 00, 7004 20 99, 7004 90 80, 7016 90 40, 9016 90 70

Příklad:
7003 12 99, hrubá hmotnost 22360 kg
Clo z celního sazebníku: 3,8 % MIN 0,6 EUR / 100 kg/br = 3,8 % z celní hodnoty, ale
minimálně 0,6 EUR za každých 100 kilogramů hrubé hmotnosti = 3,8 % z celní
hodnoty, ale minimálně 0,6 EUR x 223,6
Měrná jednotka pro výpočet cla:
IV.

DTN-G (100 kg/br) = 22360:100 = 223,6

DTN-M = 100 kg/net mas
= 100 kilogramů čisté hmotnosti sušiny
= počet stovek kilogramů čisté hmotnosti sušiny
Celní sazebník – Značky, zkratky a symboly
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 90 30, 2106 90 30
Příklad:
1702 30 10, čistá hmotnost sušiny 455,6
Clo z celního sazebníku: 50,7 EUR / 100 kg/net mas = 50,7 EUR za každých 100
kilogramů čisté hmotnosti sušiny = 50,7 EUR x 4,556
Měrná jednotka pro výpočet cla:

V.

DTN-R

DTN-M (100 kg/net mas) = 455,6:100 = 4,556

= std qual
= Tato sazba se aplikuje na surový cukr s výtěžkem 92 %
= 100 kilogramů surového cukru s výtěžností 92 %
= počet stovek kilogramů surového cukru s výtěžností 92 %
Celní sazebník, poznámka pod čarou u příslušné celní sazby

1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90

VI.

DTN-Z

= 100 kg/net/%sacchar.
= 100 kg čisté váhy na 1 % hmotnostní sacharózy
= násobek počtu stovek kilogramů s počtem procent sacharózy
Celní sazebník, poznámka pod čarou u příslušné celní sazby

1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80, 1702 90 95, 2106 90 59
Příklad:
1702 20 10, čistá váha 120 kg (1,2 DTN), 60 % sacharózy
Clo z celního sazebníku: 0,4 EUR / 100 kg/net na každé procento sacharózy = 0,4
EUR x každých 100 kilogramů x každé procento sacharózy = 0,4 EUR x 1,2 x 60 =
0,4 EUR x 72

Měrná jednotka pro výpočet cla:
VII.

DTN-Z (100 kg/net/%sacchar.) = 1,2 x 60 = 72

KGM-A = kg/tot/alc
= kilogram celkového alkoholu

2307 00 19, 2308 00 19
VIII. KGM-P = kg/lactic matter
= kilogram mléčné hmoty ve 100 kg výrobku
Celní sazebník, poznámka pod čarou u příslušné celní sazby
0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 11, 0402 29 15, 0402 91 90, 0402 29 91, 0402 29 99,
0402 99 31, 0402 99 39, 0402 99 91, 0402 99 99, 0403 10 31, 0403 10 33, 0403 10 39,
0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 26,
0404 10 28, 0404 10 32, 0404 10 34, 0404 10 36, 0404 10 38, 0404 10 74, 0404 10 76,
0404 10 78, 0404 10 82, 0404 10 84, 0404 90 81, 040490 83, 0404 90 89
IX.

KGM-T = kg/dry lactic matter
= kilogram mléčné sušiny ve 100 kg výrobku
Celní sazebník, poznámka pod čarou u příslušné celní sazby
0404 10 48, 0404 10 72

X.

TNE-I

= 1000 kg/biodiesel
= 1000 kg obsahu bionafty
= počet tun obsahu bionafty
Nařízení Rady (ES) č. 598/2009 a 599/2009

1516 20 98 20, 1516 20 98 21, 1516 20 98 29, 1518 00 91 20, 1518 00 91 21, 1518 00
91 29, 1518 00 99 20, 1518 00 99 21, 1518 00 99 29, 2710 19 41 20, 2710 19 41 21,
2710 19 41 29, 3824 90 91 00, 3824 90 97 01, 3824 90 97 03, 3824 90 97 87

XI.

TNE-J

3406 00 00 90

= 1000 kg/fuel kontent
= 1000 kg hořlavého materiálu (obvykle, ale nikoli nezbytně ve formě
loje, stearinu, parafínového vosku nebo jiných vosků, včetně knotu)
obsaženého ve výrobcích
= počet tun hořlavého materiálu (obvykle, ale nikoli nezbytně ve formě
loje, stearinu, parafínového vosku nebo jiných vosků, včetně knotu)
obsaženého ve výrobcích
Nařízení Rady (ES) č. 393/2009

