Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích
v aplikaci e-Vývoz
Dne 03. 12. 2012 byla nasazena nová verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen
„aplikace“), ve které jsou zapracovány některé nové funkce v modulu „Vývoz“. Cílem této
informace je informovat deklarantskou veřejnost o těchto nových funkčnostech a změnách.

1. Nová funkčnost – „Registrováno“
Nasazením nové verze aplikace do provozu dochází k podstatné změně, která se
týká nového stavu vývozního celního prohlášení (dále jen „VCP“) „Registrováno“, který
předchází samotnému přijetí VCP. Výjimku z tohoto postupu tvoří ZJP MŘ ve vývozu,
pořízení dodatečného VCP podle čl. 795 CCIP a pořízení VCP za použití havarijních
postupů. V souvislosti s touto změnou dochází rovněž ke změnám v komunikačním povolení
JE (povolení elektronicky komunikovat s celním úřadem vývozu) a přidáním nových
elektronických zpráv do tohoto povolení. V daném případě je aplikován následující postup:

1.1

Podání VCP

Deklarant podá elektronicky VCP v podobě zprávy D_N_PODV (CZ515A) – elektronické
vývozní celní prohlášení. Systém e-Vývoz (ECS) na straně Celní správy ČR data VCP
zkontroluje. Pokud je VCP vyplněno formálně správně, podané VCP je v systému e-Vývoz
zaregistrováno, přičemž deklarace se bude nacházet v nové záložce „Registrováno“ v roli
CÚ vývozu. Formálně špatně elektronicky podané VCP (e-VCP) je odmítnuto chybovou
zprávou C_I_CHB (CZ906A).

1.2

Registrace VCP

V případě, že je VCP formálně správně, je deklarantovi odeslána zpráva C_I_REGV
(CZ512A) – Informace o registraci vývozního CP, ve které je deklarantovi sděleno přidělené
MRN.
Deklarant se dostaví na CÚ vývozu s MRN registrovaného VCP, předloží CÚ průvodní
doklady a zboží na sjednaném místě (prostor CÚ vývozu nebo jiné místo jím schválené nebo
určené).

1.3 Oprava registrovaného VCP
V rámci provádění opravy registrovaného VCP bude deklarantovi umožněno, že bude moci
po zaslání elektronické zprávy D_N_PODV a obdržení elektronické zprávy C_I_REGV
požádat o opravu registrovaného VCP a to zasláním nové elektronické zprávy D_N_OPRV
(CZ513A) – oprava registrovaného VCP. Na tuto elektronickou zprávu obdrží elektronické
potvrzení o přijetí žádosti na opravu VCP a to zprávou C_I_OPRV (CZ504A) – Informace o
provedení opravy VCP. V tomto případě se bude zasílat pouze elektronická zpráva – jedná
se pouze o opravu údajů – analogie s opravou papírového VCP na přepážce.
Opravit lze všechny kolonky VCP s výjimkou následujících:
a) MRN
b) Druh prohlášení levá část
c) Druh prohlášení střední část
d) Deklarant – EORI
e) Režim při vývozu
f) Předchozí režim při vývozu
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g) Kód zastupování
Opravy lze v záložce “Registrováno“ provádět opakovaně.

1.4

Zrušení registrovaného VCP

V rámci elektronického rušení registrovaného VCP bude deklarantovi umožněno, že po
zaslání elektronické zprávy D_N_STOV (CZ514A) – Žádost o zrušení VCP, požádat o
zrušení registrovaného VCP. Pokud se VCP nachází ve stavu registrováno, kdy ho
pracovník CÚ vývozu dosud nepřijal, systém e-Vývoz zkontroluje formální správnost zprávy
D_N_STOV a pokud je zpráva podána formálně správně, je mylně podané e-VCP
automaticky zrušeno. Deklarantovi je odeslána elektronická zpráva CZ509A, která mění stav
v jeho aplikaci na stav „Zrušeno“. Opět se nejedná o rozhodnutí o zrušení registrovaného
VCP.

1.5

Zpracování registrovaného VCP

Při přesunutí VCP ze záložky „Registrováno“ do záložky „Přijato“ proběhne riziková analýza.
Pokud jsou vyhodnocena rizika, je nařízena kontrola. Pokud není na základě rizikové analýzy
nařízena kontrola a VCP se přesune do záložky „Přijato“ může nařídit kontrolu manuálně
pracovník celního úřadu. Po přesunutí VCP do záložky „Přijato“ již postupy probíhají
standardním způsobem.

1.6

Tisk dopisů v záložce „Registrováno“

V případě, že pracovník CÚ vývozu při kontrole dat VCP, předložených dokladů a osvědčení
zjistí nedostatky, písemně vyzve deklaranta k jejich odstranění. V případě, že deklarant na
výzvu nereaguje a nespolupracuje s CÚ vývozu a nedoloží doklady, které jsou nezbytné
k přijetí a propuštění zboží do navrženého celního režimu vývozu, systém e-Vývoz
automaticky VCP zruší a to po uplynutí 60 dnů od jeho registrace a deklarantovi je odeslána
elektronická zpráva CZ509A, která mění stav v jeho aplikaci na stav „Nepropuštěno“. Opět
se nejedná o rozhodnutí o zrušení registrovaného VCP. Dle § 74, odst. 3 daňového řádu,
pokud deklarant ve stanovené lhůtě neodstraní vady podaného celního prohlášení, stává se
podání VCP neúčinným.

2. Rušení VCP
Tento návrh zadání upravuje postupy pro rušení přijatého resp. propuštěného VCP tak, aby
již nebylo možné zrušit ze strany deklaranta tato VCP bez vědomí pracovníka CU.

2.1 Zrušení přijatého VCP
Po přijetí VCP pracovníkem CÚ vývozu již není možné bez jeho vědomí zpracovávané e-CP
zrušit, nicméně deklarant může požádat o zrušení přijatého VCP elektronicky a to odesláním
elektronické zprávy D_N_STOV (CZ514) – Žádost o zrušení VCP z důvodu omylu nebo
zvláštních okolností, přičemž systém deklarantovi, při splnění příslušných podmínek pro
vyplnění žádosti, odešle elektronickou zprávu C_I_STOV (CZ506A) – Potvrzení registrace
žádosti o storno, která bude potvrzovat, že žádost o zrušení byla v systému e-Vývoz
zaevidována. V případě zamítnutí žádosti pracovník CÚ vývozu rozhodne o zamítnutí žádosti
o zrušení VCP a podanou žádost zamítne. VCP zůstává platné ve stavu „Přijato“. V případě,
že pracovník CÚ vývozu rozhodne o zrušení VCP na základě přijaté žádosti podané
deklarantem/vývozcem elektronicky, provede elektronické zrušení VCP. Deklarant je o
zrušení e-VCP informován zprávou C_R_STOV (CZ 509A).
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Deklarant je o zamítnutí žádosti o zrušení VCP informován zprávou C_R_ZSTOV (CZ511A)
– Rozhodnutí o zamítnutí žádosti na zrušení VCP. Deklarace zůstane ve stavu „Přijato“.

2.2. Zrušení propuštěného VCP
Postup zrušení propuštěného VCP je analogický jako postup pro „Zrušení přijatého e-VCP“,
tedy následující:
Po propuštění e-VCP pracovníkem CÚ vývozu již není možné bez jeho vědomí
zpracovávané VCP zrušit, nicméně deklarant může požádat o zrušení propuštěného VCP
elektronicky a to odesláním elektronické zprávy D_N_STOV (CZ514A) – Žádost o zrušení eVCP, přičemž systém deklarantovi, při splnění příslušných podmínek pro vyplnění žádosti,
odešle elektronickou zprávu C_I_STOV (CZ506A) – Potvrzení registrace žádosti o storno,
která bude potvrzovat, že žádost o zrušení byla v systému e-Vývoz zaevidována. V případě
zamítnutí žádosti pracovník CÚ vývozu rozhodne o zamítnutí žádosti o zrušení VCP a
podanou žádost zamítne. VCP zůstává platné v původním stavu před odesláním žádosti o
storno („Propuštěno/Sledování/Dořešení“). V případě, že pracovník CÚ vývozu rozhodne o
zrušení VCP na základě přijaté žádosti podané deklarantem/vývozcem elektronicky, provede
elektronické zrušení VCP.
Deklarant je o zamítnutí žádosti o zrušení e-VCP informován zprávou C_R_ZSTOV
(CZ511A) – Rozhodnutí o zamítnutí žádosti na zrušení VCP. Deklarace zůstane v původním
stavu před odesláním žádosti o storno („Propuštěno/Sledování/Dořešení“).
Deklarantovi/Vývozci není umožněno povolit zrušení VCP pokud je již zboží předloženo
celnímu úřadu výstupu nebo se nachází v jednom z níže uvedených stavů.

-

G05 - Odklon zamítnut

-

G06 - Předloženo jinde

-

G07 - Zboží nepovoleno vystoupit

-

G08 - Zboží vystoupilo

3. Oprava odpisů do RHÚ
V aplikaci bude umožněno, aby v případě chyby při ostrém odpisu z AIS bylo VCP
ponecháno ve stavu „Přijato“ a případné opravy kolonky 40 (předchozí doklady) byly CÚ
prováděny pomocí stávající funkčnosti opravy přijatého VCP. Za tímto účelem bude ve
formuláři pro opravu přijatého VCP přidána navigace po těch skupinách předchozích
dokladů, které byly aplikací AIS označené jako chybné.
Opakovaný ostrý odpis se bude provádět opakovaným propuštěním VCP s opravenými údaji
(uvedení předchozího dokladu s dostatečným odpisovým množstvím) nebo bude umožněno
ve formuláři pro opravu přijatého VCP provést kontrolní odpis z AIS. Současně bude
naimplementována funkčnost pro automatické odvolání ostrého odpisu v AIS v případech,
kdy informace o provedení ostrého odpisu dorazí pozdě a aplikace ji již neumí zpracovat.

4. Odvolání ostrého odpisu
V aplikaci bude rovněž umožněno, aby v okamžiku, kdy je stornováno propuštěné VCP,
které provedlo ostré odpisy z dočasného skladu nebo z RHU, byla automaticky zaslána tato
informace o zrušení propuštěného VCP do systému AIS. Systém AIS na základě této
informace provede odvolání ostrého odpisu.
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5. Přidání čísla povolení ZJP
Do elektronické zprávy IE515 (e-VCP elektronické celní prohlášení) bude přidána nová
datová skupina – číslo povolení ZJP MŘ ve vývozu.

6. Povolení CCŘ
Do elektronické zprávy IE515 (e-VCP elektronické celní prohlášení) bude rovněž přidán nový
datový prvek „Číslo povolení CCŘ“ a země vydání CCŘ. Uvedením úřadu kontroly
„COCON01 – CÚ kontroly“ deklarant/vývozce bude jednoznačně deklarovat, zda jde o CCŘ.
Povolení CCŘ ve vývozu již nebude součástí povolení ZJP MŘ ve vývozu. CÚ bude
muset vydat nové samostatné povolení CCŘ a zaevidovat ho pod novým číslem do
aplikace ASEO.
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