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Zdroje informací k UCC
•

Celní kodex unie (UCC):

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/celnirizeni/Documents/Centralizace%20povolen%C3%AD/R_952_13_cz-celni-kodexunie.pdf

•
•
•

Delegovaný akt (UCC-DA)
Implementovaný akt (UCC-IA)
Přechodný delegovaný akt (UCC-TDA)

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-rizeni/Stranky/default.aspx
•

Návrh celního zákona (CZ)

•

Prezentace ze smíšené skupiny:

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/smisena-pracovni-skupina/Stranky/default.aspx

www.celnisprava.cz

Informace k UCC
Nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie (UCC). Plně účinný od 1. 5. 2016 (čl. 280 odst. 2 UCC).
Delegovaný akt (UCC-DA)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28.
července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením
celního kodexu Unie
Implementovaný akt (UCC-IA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
Přechodný delegovaný akt (UCC-TDA)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 341/2016 ze dne 17. prosince
2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního
kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy nejsou v provozu, a kterým
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446
www.celnisprava.cz

Informace k UCC
•

Nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie (UCC). Plně účinný od 1. 5. 2016 (čl. 280 odst. 2 UCC).

•

Předpoklad pro změnu v oblasti elektronizace – přijetí prováděcích předpisů
UCC-DA & UCC-IA & UCC-TDA. Přechodné období pro plnou elektronizaci končí 31.
12. 2020

•

Delegovaný akt (UCC-DA) – 28. 7. 2015 Evropská komise (EK) přijala nařízení
v přenesené pravomoci (doplnění UCC, pokud jde o podrobná pravidla některých
ustanovení UCC) a v současné době je již právní akt platný.

•

Implementovaný akt (UCC-IA) – stanovuje prováděcí pravidla k některým
ustanovením UCC.
Přechodové opatření (UCC-TDA) – upravuje praktickou aplikaci UCC, přičemž
obsahuje lhůty pro implementaci změn systémů. Účinnost od 1. 5. 2016.
Cílem nařízení UCC-DA a UCC-IA je zjednodušení a digitalizace celních režimů tak,
aby byly snadnější a lépe strukturované.
Obě nařízení byla uveřejněna v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015

•
•
•
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Uspořádání UCC & DA & IA
•

Hlava I UCC & UCC DA & UCC IA:
o Informace; Zastupování; Rozhodnutí; AEO; Sankce; Opravny; Kontroly; Uchovávání

•

Hlava II UCC & UCC DA & UCC IA:
o Závazná tarifní informace (ZISZ, ZIPZ); Původ zboží; Celní hodnota

•

Hlava III UCC & UCC DA & UCC IA:
o Celní dluh; Zajištění; Vyměření; Platba; Vrácení a prominutí

•

Hlava IV UCC & UCC DA & UCC IA:
o Vstupní souhrnné prohlášení; Vstup zboží; Předložení; Dočasné uskladnění

•

Hlava V UCC & UCC DA & UCC IA:
o Celní status zboží; Standardní CP, ZJP; Jiná zjednodušení (CCŘ); Ověřování a propuštění

•

Hlava VI UCC & UCC DA & UCC IA:
o Propuštění do volného oběhu; Osvobození od dovozního cla; Vrácené zboží

•

Hlava VII UCC & UCC DA & UCC IA:
o Tranzit (T1, T2); Uskladnění (CS, SvP); Zvláštní účel (KU, DP); Zušlechtění (AZS, PZS)

•

Hlava VIII UCC & UCC DA & UCC IA:
o Formality před a při výstupu zboží; Vývoz a zpětný vývoz

•

Hlava IX UCC & UCC DA & UCC IA:
o Zjednodušení systémů; Přenesení prav.; Závěrečná ustanovení

www.celnisprava.cz

Hlava I UCC & UCC DA & UCC IA
 Obecná povinnost používání elektronického přenosu zpráv a poskytování služeb
elektronických systémů. V ČR se bude jednat prakticky jen o řešení dočasných výpadků
(havarijní postupy) nebo v rámci Úmluv karnetů TIR, ATA…

 Zrušení národních omezení ve prospěch celních zástupců usazených ve vlastním
členském státě EU. V ČR nebylo omezení aplikováno.

 Sdělení nepříznivého rozhodnutí před jeho vydáním a právo na vyjádření
adresáta (čl. 22 odst. 6 UCC, čl. 8 až 10 DA, čl. 8 až 10 IA)
o nejčastěji: ZI, kvóty, ohrožení bezpečnosti, jiné rozhodnutí, podvody, zvláštní případy
(rozhodnutí o nepropuštění); předání osobně nebo datovou zprávou
o 30 dnů na vyjádření (24 hodin pro vyjádření k výsledkům kontroly)

 Lhůty pro rozhodnutí celních orgánů
o do 30 dnů potvrdit přijetí žádosti a dožádat případné chybějící údaje od žadatele
o neprodleně, nejpozději do 120 dnů rozhodnout (lze prodloužit o 30 dní)
o prováděcí předpisy mohou tyto lhůty prodloužit nebo zkrátit, např. vydání povolení:
 celního skladu do 60 dnů
 ostatních celních režimů do 30 dnů

 Poskytování informací celními orgány
o v souladu s čl. 14 odst. 2 UCC mají orgány CS povinnost udržovat pravidelný kontakt
s hospodářskými subjekty a dalšími orgány v rámci mez. obchodu
www.celnisprava.cz

Hlava II UCC & UCC DA & UCC IA
 Oprávněný hospodářský subjekt - AEO (čl. 38 až 41 UCC, čl. 23 až 30 DA, čl. 25 až 35 IA)
o
o
o
o

změna ze 3 typů (AEO-C, AEO-S, AEO-F) na 2 typy (AEO-C zjednodušení, AEO-S bezpečnost)
provázání AEO se zjednodušeními a dalšími výhodami (přehodnocení do 1. 5. 2019)
držitel se nedopustil ve lhůtě 3 let porušení celních a daňových předpisů
splňuje požadavky na způsobilost a odbornou kvalifikaci (prokazování bude na straně
žadatele…)

 Závazná tarifní informace (ZISZ)
o klasifikační pravidla k sazebnímu zařazení se již nevydávají na základě nařízení KN,
ale na základě přenosu pravomocí (čl. 58 odst. 2, 67 až 68 UCC)
o EU systém pro evidenci vydaných závazných tarifních informací (BTI)… návaznost na CP
o nově je ZISZ platná maximálně 3 roky (ZISZ před 1. 5. 2016 platí stále 6 let)
o nový institut EK umožňuje pozastavit opakovaně platnost ZI po dobu 15 měsíců
o  Závaznost ZISZ a ZIPZ bude závazná nejen pro CO, ale nově i pro držitele rozhodnutí –
snaha zabránit použití rozhodnutí jen pokud je pro držitele výhodné
o Zneplatnění rozhodnutí o ZISZ a ZIPZ (čl. 34 odst. 4 CKU) pokud bylo vydáno na základě
nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých ze strany žadatelů (neplatí již od
počátku platnosti původního rozhodnutí)
o Rozhodnutí o ZISZ nelze měnit, nutno zrušit a vydat nové
www.celnisprava.cz

Hlava II UCC & UCC DA & UCC IA


Původ zboží (nepreferenční a preferenční)
o  Prokazování a ověřování preferenčního původu zboží v rámci vnitro unijního
obchodu bude nově upravené v IA. S použitím IA skončí platnost nařízení Rady
(ES) č. 1207/2001, které tuto problematiku doposud upravovalo.
o změna pravidla nepreferenčního původu zboží a vytvoření Seznamu pravidel
(kapitoly 02, 04, 09, 14, 17, 20, 22, 34, 35, 42, 49, 50-64, 69, 71-73, 82, 84, 85,
90, 91, 94)
o potvrzení pravidel preferenčního původu zboží (preferenční věta 6.000 EUR
zůstává)
o  systém registrovaných vývozců (REX) provozovaný EK (2017-2020)
o Prodlužuje se platnost dlouhodobého prohlášení dodavatele z jednoho roku na dva
roky.
o Zpětně vystavené dlouhodobé prohlášení dodavatele může být s platností jednoho
roku.



Hodnota zboží
o převodní hodnota (přechodné období do 31. 12. 2017)
o problematiky slev, nákladů na poštovné a zjednodušení při určování celní hodnoty
o prohlášení o celní hodnotě DCH (od částky 20.000 EUR) povinný údaj

www.celnisprava.cz

Hlava II UCC & UCC DA & UCC IA
Závazná informace o původu zboží
• platnost ZIPZ je 3 roky (čl. 33 odst. 3 UCC)
• ZIPZ je závazná i pro držitele rozhodnutí ve vztahu k celním orgánům (čl. 33
odst. 2 UCC)
• ZIPZ, která byla vydána na základě nesprávných nebo neúplných údajů
poskytnutých žadatelem, se nově prohlásí za neplatnou (čl. 34 odst. 4 UCC)
• ZIPZ nelze změnit (čl. 34 odst. 6 UCC)
• není-li pro podání žádosti o ZIPZ zaveden elektronický systém, mohou
členské státy povolit podání žádosti a oznámení o rozhodnutí jiným
způsobem
• rozhodnutí týkající se závazných informací již platná k 1. květnu 2016
zůstávají v platnosti po dobu stanovenou v daných rozhodnutích. Takové
rozhodnutí je od 1. května 2016 závazné jak pro celní orgány, tak pro
držitele rozhodnutí.
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Hlava III UCC & UCC DA & UCC IA


Dlužník a jeho určení a vymáhání
o celní dluh vzniká i nesplněním nebo porušením podmínek vstupu, odnětí celnímu
dohledu v rámci režimů a samostatnou úpravu pro osvobození od cla a KU; čl. 79
UCC stanovuje osobu dlužníka, okamžiku vzniku CD a místo vzniku CD
o nově je dlužníkem i osoba, která poskytla nepravdivé informace osobě sestavující celní
prohlášení (čl. 77 odst. 3 a 79 odst. 4 UCC)



Zajištění celního dluhu
o odhadnutá výše celního dluhu = 10.000 EUR pro každé CP (čl. 155 IA)
o  možnost požadavku na záruky (100 %, 50 %, 30 %… AEOC, 0 %… AEOC)… pravidlo
12 měsíců předem; zajištění formou ZL (kód 2) – nelze akceptovat snížení zajištění
o  možnost mezinárodního zajištění ve více členských státech EU
o banky, pojišťovny a finanční instituce nepodléhají FA a schválení za ručitele
o  možnost opakované celní jistoty (použití pro úhradu nebo pro opakované zajištění
CD)



Celní dluh (výměr, úhrada, vrácení, prominutí a zánik)
o : nově se vyměřuje i „podlimitní částka“ do 10 EUR
o promlčení CD = 3 roky, trestní jednání 10 let (úprava v Celním zákoně)
o lhůta na zaplacení zůstává do 10 dnů
o vrácení/prominutí je vyloučeno v případě klamavého jednání (116 odst. 5 UCC)
o rozšíření pravidel pro zánik CD [čl. 124 odst. 1 a) až k) UCC] např. pokud sice došlo
k porušení podmínek režimu, ale celní režim byl prokazatelně vyřízen
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Hlava IV UCC & UCC DA & UCC IA
 Podání Vstupního souhrnného prohlášení (ENS)
o rozšíření dat a povinností k podání (ENS)
o možnost skupinového podání ENS a rozdělení odpovědnosti
o možnost zneplatnění ENS po uplynutí 200 dnů
o prohlášení pro dočasné uskladnění může nahradit ENS

o tvorba nového systému ICS-2

 Celní status zboží
o pro zboží nacházející se v EU platí předpoklad, že má status zboží Unie
o status zboží Unie je ztracen např. opustí-li celní území EU nebo při
propuštění
do režimu vnějšího tranzitu, uskladnění a aktivního zušlechťovacího
styku a jiné (čl. 154 UCC)
o ponechán pro zboží dočasně opouštějící EU (čl. 155 UCC)
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Hlava V UCC & UCC DA & UCC IA
 Celní prohlášení a zjednodušené formy CP
o elektronické celní prohlášení je standardní formou CP
o drobné změny v obsahu celních prohlášení
o zboží Unie navržené k vývozu, režimu vnitřního tranzitu nebo pasivního
zušlechťovacího styku je pod celním dohledem od přijetí CP do výstupu
o specifikace použití ústních celních prohlášení (čl. 135 až 137 DA)
o zjednodušené celní prohlášení a doplňkové celní prohlášení
o podání CP a kdo je oprávněn ho podat (změna u vývozu neobchodního
zboží)
o přijetí CP a uplatnění celních předpisů v okamžiku přijetí CP
o oprava CP po propuštění na žádost do 3 let od jeho přijetí (rozdíl od čl.
65 CC)
o vytvoření e-systému pro mezinárodní CCŘ v souvislosti s AIS
o zápis do evidence deklaranta (MŘ podle CC) = přístup do systému (ZCP)
nebo elektronické CP (úplné CP možné přímým zástupcem)
o samohodnocení (pro AEO) = kontrola, vyměření CD
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Hlava VI UCC & UCC DA & UCC IA
 Propuštění do volného oběhu zahrnuje (čl. 201 až 202 UCC)
o výběr veškerého dlužného dovozního cla
o výběr případných dalších poplatků (např. DPH) stanovených příslušnými orgány
o uplatnění obchodně-politických opatření, zákazů a omezení
o splnění dalších formalit stanovených pro dovoz daného zboží

 Osvobození od dovozního cla (čl. 203 až 209 UCC)
o osvobození pro vrácené zboží, které vývozem ztratilo status EU (původní stav, do 3 let)
o zboží statusem EU propuštěním do režimu tranzitu, uskladnění nebo aktivního
zušlechťovacího styku ztratilo status EU a následuje volný oběh (původní stav, do 3 let)
o ostatní případy osvobození od cla při propuštění do volného oběhu jsou řešeny
v nařízení 1186/2009 (současný stav)
o výjimky z osvobození u zboží s výhodami (CAP)
o osvobození na ryby a mořské produkty, které jsou loveny ve výsostném území třetích
zemí loděmi zapsanými v Unii

o použití listu INF 3 a vytvoření centrální evidence (prokázání osvobození po vývozu)
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Hlava VII UCC & UCC DA & UCC IA
 Obecná ustanovení (čl. 210 až 225 UCC)
o podmínky žádosti založené na celním prohlášení (čl. 163 DA)
o prověření žádosti a splnění podmínek (čl. 166 až 173 DA)
o lhůty a podmínky vyřízení a vyúčtování režimu (čl. 174 až 175 DA a 257 až 258 IA)

 Tranzit

o vnější a vnitřní (T1, T2)
o použití jistot sladěno s ostatními režimy a operacemi
o celnímu úřadu určení bude možno prokázat propuštění do tranzitu pouze
předložením čísla MRN

 Uskladnění

o sladění dočasného uskladnění a skladování, snížení počtu typů celních skladů („D“)
o zrušení svobodného pásma typu II a svobodného skladu (stává se režimem
pro třetizemní zboží, režim 7800)

 Konečné užití a dočasné použití

o lhůta na dočasné použití ne delší 24 měsíců

 Zušlechtění

o sloučení režimů pod aktivní zušlechťovací styk „s podmíněným osvobozením“
o dovozce si může vybrat, zda zaplatí clo z dílů propuštěných do režimu nebo
ze zušlechtěného výrobku (AZSn/PPCD)
o vyřízení musí být provedeno před opuštěním místa stanoveného pro zušlechtění
www.celnisprava.cz

Hlava VIII UCC & UCC DA & UCC IA
 Formality před a při výstupu zboží
o celní prohlášení na vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo zpětný vývoz
o povinné výstupní souhrnné celní prohlášení (u CÚ výstupu)
o harmonizace údajů výstupního souhrnného prohlášení

o použití samoschvalování při výstupu = schválená výstupní autorita
o možnost postupného výstupu přes různé CÚ výstupu
o celní úřad určení bude schopen identifikovat vývozní operaci podle čísla MRN

 Vývoz a zpětný vývoz zboží
o nová definice vývozce (vůči čl. 788 CCIP); osoba, která zboží přepravuje; osoba jejímž
jménem nebo na účet se přepravuje; osoba, která nese odpovědnost za přepravu z EU
o zboží musí vystoupit ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku vývozu,
zpětného vývozu nebo v době podání výstupního SCP
o zavedení povolení registrovaného vývozce (REX)

o upravený seznam alternativních důkazů pro vyřízení vývozu
o harmonizace údajů celních prohlášení pro vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo
zpětný vývoz
www.celnisprava.cz

Hlava IX UCC & UCC DA & UCC IA
 Zjednodušení elektronických systémů, přenesení
projednávání ve výboru a závěrečná ustanovení

pravomoci,

postup

o vytvoření elektronických systémů (čl. 278 až 281 UCC)
o zjednodušení při uplatňování celních předpisů (čl. 282 až 283 UCC)
o přenesení pravomoci a postup projednávání ve výboru (čl. 284 až 285 UCC)
o závěrečná ustanovení (čl. 286 až 288 UCC)
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Obecná ustanovení a zásady
 Definice osoby, usazené na území EU (čl. 5 odst. 31, 32 UCC)
o zpřesnění osoby, usazené na území EU – stálá provozovna „musí být trvalá (stálá)
a mít nezbytné personální a technické zdroje“

 Definice zboží neobchodní povahy (čl. 1 odst. 21 DA)
o  zúžená definice pro zásilky mezi soukromými osobami, přičemž je stanoveno, že
nesmí proběhnout platba za zboží, jinak se jedná o obchodní zboží se všemi důsledky



o pokud nebude za zboží placeno, lze podat ústní celní prohlášení (čl. 135 odst. 1
písm. a) DA do volného oběhu a čl. 137 odst. 1 písm. a) DA pro vývoz)

CP ústně na zboží obchodní povahy (čl. 135 a 137 DA)
o čl. 135 odst. 1 písm. b) DA – do volného oběhu lze podat CP ústně u zboží obchodní
povahy tehdy, nachází-li se v osobních zavazadlech cestujících, pokud hodnota
nepřesahuje 1.000 EUR nebo čistá hmotnost nepřesahuje 1.000 kg
o  čl. 137 odst. 1 písm. b) DA – pro vývoz lze podat CP ústně u zboží obchodní povahy
tehdy, pokud jeho hodnota nepřesahuje 1.000 EUR nebo jeho čistá hmotnost
nepřesahuje 1.000 kg
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Obecná ustanovení a zásady
CP ústně na zboží obchodní povahy





o

v případě dovozu zboží, zakoupeného ve třetích zemích cestujícími nebo zakoupené
hospodářským/podnikajícím subjektem, ale převážené cestujícím (není zasláno jako samostatná
zásilka), lze dle čl. 143 DA podat celní prohlášení i písemně

o

u vývozu včetně zásilek, které přepravuje nezávislý dopravce, i když jde o jejich pravidelnou řadu,
lze dle čl. 215 odst. 3 IA podat CP ústně jen na CÚ výstupu… (letiště)

Vstupní operace
o

rozdělení vyplnění údajů vstupního souhrnného celního prohlášení (ESD) mezi dvě osoby (např.
mezi dopravce a příjemce/dovozce zboží… čl. 183 a 184 IA)

o

náhrada formalizovaného ESD zpřístupněním údajů/záznamů hospodářských subjektů (ZJP),
předchozím podáním standardního CP nebo předchozím podáním celního prohlášení pro dočasné
uskladnění, obsahujícího údaje ESD

o

v současné podobě návrhu TDA je s ohledem na neexistenci příslušného elektronického systému
prakticky ve všech oblastech vstupních operací zachován stávající stav

Sankce
o

každý stát stanoví sankce za porušení celních předpisů; tyto sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující (čl. 42 UCC); záleží na přístupu člen. států – nejsou jednotné
 pokuta

 zrušení, pozastavení nebo změna povolení (Celní zákon… zákaz činnosti max. na 2 roky)

www.celnisprava.cz

Dovoz a celní prohlášení
 Dočasné uskladnění
o sjednocení a prodloužení doby dočasného uskladnění na 90 dnů
o výhradně s povolením a s povinným zajištěním celního dluhu
o umožňuje přemístění zboží mezi dvěma dočasnými sklady (bez nutnosti propustit
zboží do režimu vnějšího tranzitu), a to i mezi členskými státy EU navzájem
o formální (celní) prohlášení pro dočasný sklad v okamžiku předložení zboží, přičemž
se pro něj stanovují podmínky a okolnosti, za kterých lze jeho údaje opravit či zrušit
jeho platnost; stále platí fikce, že zboží je dočasně uskladněno i bez jeho podání
a lze dočasný sklad nahradit standardním podáním CP před předložením zboží

o v příloze B DA jsou stanoveny datové prvky/údaje, které musí toto prohlášení
obsahovat (sloupec G4) – poměrně omezený rozsah údajů, odpovídající většině
„složitějších typů“ ESD, resp. datových souborů pro ESD
o : v současné podobě návrhu TDA je s ohledem na neexistenci příslušných
elektronických systémů (body 3 a 12 pracovního programu pro UCC) v oblasti
dočasného uskladnění, s přihlédnutím k současné praxi v ČR, prakticky zachován
stávající stav
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Dovoz a celní prohlášení
 Standardní podání celního prohlášení
o podání CP výhradně prostřednictvím elektronického zpracování dat (mimo havarijní
postup)
o podklady, které jsou nezbytné pro příslušný režim, do kterého je zboží navrženo v CP,
musí být ve vlastnictví deklaranta a být k dispozici celním orgánům v okamžiku podání
CP (tzn. opouští se od povinnosti stanovené v čl. 62 odst. 2 CC)… doklady se přikládají,
vyžaduji-li to právní předpisy Unie (licence…) nebo je-li to nezbytné pro účely celní
kontroly
o vyplňování veškerých CP… nejen standardního, je nyní rozděleno na 8 datových
skupin:
1. informační obsah zprávy (včetně kódů režimů)
2. odkazy na zprávy, dokumenty, osvědčení, povolení
3. strany (dotčené osoby)
4. informace o celní hodnotě / poplatky
5. data / časy / období / místa / země / regiony
6. ztotožnění zboží
7. informace o dopravě (druhy, dopravní prostředky a vybavení)
8. ostatní datové prvky (statistické údaje, jistoty, odpisy)
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Dovoz a celní prohlášení
o  některé údaje se nevyžadují, další naopak budou nově vyžadovány – např. uvádění
prodávajícího a kupujícího ve zvláštních datových prvcích, údaje o připočitatelných
nebo naopak odečitatelných položkách k celní hodnotě, uváděné dosud v „papírové“
DCH, uvádění čísla ZI atd.
o : v současné podobě návrhu TDA je s ohledem na absenci příslušných elektronických
systémů, na úrovni Unie a ČR (systém AIS) v oblasti formy podání CP a taktéž v oblasti
jeho podoby, prakticky zachován stávající stav

 Zjednodušené celní prohlášení
o  zjednodušené celní prohlášení (ZCP) nemusí obsahovat některé údaje nebo nemusí
být v okamžiku jeho podání v držení deklaranta – celním orgánům nemusí
být k dispozici standardně požadované doklady/podklady
o ve stanovené lhůtě (podle délky „zúčtovacího období“) musí být v rámci podání
doplňkového celního prohlášení (DCP; n:1 nebo 1:1) chybějící údaje doplněny nebo
předtím chybějící doklady být v držení deklaranta a celním orgánům k dispozici
o v některých definovaných případech lze upustit od podání DCP (celní sklad, ZCP
na zboží do 1.000 EUR atd.)
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Dovoz a celní prohlášení
o v případech povolení pravidelného využívání ZCP je třeba splnit specifické podmínky
(viz čl. 145 DA – uspokojivé postupy ve věci zákazů a omezení, nakládání
s licencemi, kritéria dle čl. 39 písm. a) UCC); : AEOC vyjma „beztrestnosti“ nemusí
prokazovat specifické podmínky
o ZCP oproti standardnímu CP neobsahuje, případně nemusí obsahovat (záleží
na konkrétním posouzení/povolení členským státem), zejména následující datové
prvky/údaje
1. o prodávajícím a kupujícím,
2. prakticky veškeré údaje o celní hodnotě zboží, včetně dodacích podmínek
a o výpočtu a sazbách poplatků,
3. o zemi určení, odeslání, původu a preferenčního původu,
4. o dopravních prostředcích a statistické hodnotě,
5. o způsobu zajištění celního dluhu a o odpisech,
6. o sazebním zařazení zboží a doplňkových kódech TARIC a preferencích,
7. o čisté hmotnosti a měrné jednotce
o : v souladu s návrhem TDA je do doby zprovoznění nových elektronických systémů
členských států umožněno podávat ZCP v současné formě, platí stávající předpisy
(zejména přílohy 30A a 31 až 36 CCIP); zásadní přímé změny tedy v ČR
v této oblasti k 1. 5. 2016 nenastanou
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Dovoz a celní prohlášení
 Centralizované celní řízení
o ekvivalent, resp. „náhrada“ stávajícího centralizovaného celního řízení (CCŘ) v rámci
ČR a současně jednotného povolení ZJP (SASP) platného ve více členských státech;
zatím není znám způsob vydávání nových povolení CCŘ, ale měl by umožnit obdobné
podání CCŘ jako v ČR, ale v rámci různých států EU

o : žadatel musí být držitelem povolení AEOC – od požadavku na povolení, tedy
i od této podmínky, lze upustit pouze v případě, nachází-li se dotčené CÚ v jednom
členském státu (v ČR předmětem diskuzí)
o může být spojen se zjednodušeným celním prohlášením nebo se zápisem
do záznamů deklaranta, a to dokonce včetně upuštění od povinnosti předložit zboží
podle čl. 182 odst. 3 UCC – pak se samotné CCŘ řídí podmínkami povolení zápisu
do záznamů (viz čl. 149 DA a čl. 224 IA)
o povolení není možné udělit pro režim tranzit, svobodná pásma a pro dočasné
uskladnění
o změna stávající terminologie, kdy je jeden CÚ označován jako „CÚ vykonávající
dohled“ (současný „propouštějící CÚ“) a „CÚ předložení“ (současný „kontrolní CÚ“)
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Dovoz a celní prohlášení
o detailní proces povolovacího řízení a dohled nad prováděním režimu CCŘ (viz čl. 149
DA a čl. 222 až 225 IA)
o v rámci současné podoby návrhu TDA je do doby zprovoznění elektronických systémů
celních rozhodnutí, CCŘ pro dovoz (CCI) a AIS, umožněno komunikovat
při žádosti/povolení s CÚ a mezi CÚ navzájem a Komisí ve věci výměny informací,
a to i po vydání povolení jinými formami (problém celních správ a Komise)
o : s ohledem na bod 18 preambule a hlavu IX UCC, tj. že není třeba podrobit platná
povolení v rámci SASP nebo CCŘ procesu opětovného posouzení, bude zachován
stávající postup v rámci SASP, zásadní změny v ČR v této oblasti k 1. 5. 2016
nenastanou

 Zápis do záznamu deklaranta
o ekvivalent, resp. „náhrada“ stávajícího ZJP místní celní řízení
o forma zápisu do záznamů může mít podobu standardního CP nebo zjednodušeného
CP; ve stanovené lhůtě se podává elektronické doplňkové CP

o k těmto údajům v elektronickém systému deklaranta musí celní orgány mít/obdržet
přístup (detaily a technická řešení jsou předmětem jednání)
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Dovoz a celní prohlášení
o z principu není možné provést zápis do záznamů přímého zástupce, neboť není
deklarantem („zápis do záznamů deklaranta“), resp. držitel povolení nemůže v rámci
zápisu a v rámci následného doplňkového CP vystupovat jako přímý zástupce (viz čl. 5
odst. 15 a 167 odst. 1 UCC)
o standardně je nutné oznámit v souvislosti se zápisem do záznamů celnímu úřadu
předložení zboží na CÚ nebo na jím schválené místě (viz čl. 5 odst. 33 UCC a čl. 115
odst. 1 DA)
 předložením zboží se v této souvislosti rozumí elektronické oznámení, zaslané
ve formě označené v příloze B DA (sloupec 12) jako „Předložení zboží celnímu
úřadu v případě zápisu do záznamů deklaranta nebo v souvislosti s celními
prohlášeními podanými před předložením zboží při dovozu“
 obsahuje pouze několik datových prvků (označení umístění zboží, předchozí
doklady, hrubá hmotnost, druh/počet nákladových kusů, identifikaci dotčených
osob a kontejneru)
o lze upustit od povinnosti předložení zboží jako takové, tedy zboží nemusí
být předkládáno v souvislosti se zápisem do záznamů, a to ani na stanoveném
schváleném místě (jako se schvaluje v rámci ZJP MŘ dosud)
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Dovoz a celní prohlášení
 žadatel musí být držitelem povolení AEOC
 CÚ může využít práva mít přístup ke všem informacím, aby mohl zboží případně
zkontrolovat
 může stanovit v povolení lhůtu pro informování držitele povolení o záměru
provést kontrolu, resp. může požádat o předložení zboží (viz čl. 182 odst. 3 UCC
a čl. 228 IA)
o celní orgány při udělování povolení sestaví tzv. kontrolní plán specifický
a konkretizovaný pro příslušného držitele povolení
o zápis do záznamů deklaranta lze provádět i ve spojení s centralizovaným celním
řízením
o pokud je upuštěno od povinnosti předkládat zboží, musí držitel povolení informovat
o ukončení dočasného uskladnění provozovatele dočasného skladu
o povolení není možné udělit pro režim tranzit, svobodná pásma a pro dočasné
uskladnění nebo v případech, kdy CP slouží jako žádost o povolení zvláštního režimu
(viz čl. 226 a 227 IA a čl. 150 DA)
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Dovoz a celní prohlášení
o současná podoba příslušného ustanovení návrhu TDA stanovuje i pro zápis
do záznamů deklaranta přechodné období pro přechod/aplikaci stávajících povolení
ZJP MŘ (bez přímého vlivu na hlavu IX UCC DA/IA), a to právě s ohledem na formality,
spojené s elektronickým oznámením o předložení zboží, kdy nebude k 1. 5. 2016
vytvořen elektronický systém podle bodu 12 přílohy pracovního programu pro UCC
(„Oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle UCC“),
ani nebudou vytvořeny systémy národní; oznámení o předložení zboží může
být do doby zprovoznění podáno způsobem a v podobě, definované celními orgány
v příslušném povolení
o stávající ZJP MŘ podle CC má dvě formy – a jelikož v ČR je jediná používaná forma
na tzv. transakční bázi (každé předložení zboží je oznamováno formou CP),
jde v podstatě o standardní zápis do záznamů deklaranta s předložením zboží podle
UCC, a to bez nutnosti přímého přístupu do jeho elektronického systému a jako
takové dokonce nevyžaduje opětovné posouzení podle hlavy IX DA/IA
o pro tuzemské držitele povolení ZJP MŘ se tedy k 1. 5. 2016 nic zásadního nemění
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Dovoz a celní prohlášení
 Samoschvalování
o umožňuje přenesení provádění některých celních formalit, které jsou jinak
v kompetenci celních orgánů, na hospodářský subjekt, který musí být držitelem
povolení AEOC
o jedná se o „nadstavbu“ zápisu do záznamů deklaranta (čl. 151 DA) nebo
se zjednodušeným celní prohlášením (čl. 219 IA)
o držitel povolení může být oprávněn k:
 určení/výpočtu částky splatného cla při použití zápisu do záznamů deklaranta
s upuštěním od povinnosti předkládat zboží podle čl. 182 odst. 3 UCC bez nutnosti
podávat doplňkové celní prohlášení (DCP)
 provádění výstupních formalit a potvrzování výstupu zboží z EU v roli celního
úřadu výstupu – v ČR existuje již nyní institut tzv. lokální autority na výstupu
 provádění kontrol dodržování zákazů a omezení (např. v oblasti ochrany
práv duševního vlastnictví, licencí…)

o TDA řeší pouze podobu a obsah žádosti o povolení a rozhodnutí, které určí členský
stát, aby mohl žádost posoudit a povolení vydat. : není možné udělit pro režim
tranzit, svobodná pásma a pro dočasné uskladnění
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
CELNÍ KODEX
„celně schváleným určením
zboží“ se rozumí:

a) propuštění zboží do celního
režimu;

b) umístění zboží do svobodného
pásma nebo svobodného
skladu;

c)

zpětný vývoz zboží z celního
území Společenství;

d) zničení zboží;
e) přenechání zboží ve prospěch
státu

CELNÍ KODEX
UNIE
„celně
nezná

schválené

určení

zboží“

Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
CELNÍ KODEX
„celním režimem“ se rozumí

a) propuštění do volného oběhu
b) tranzit
c) uskladňování v celním skladu
d) aktivní zušlechťovací styk
e) přepracování pod celním
dohledem

f) dočasné použití
g) pasivní zušlechťovací styk
h) vývoz

CELNÍ KODEX UNIE
„celním režimem“ se rozumí
některý z následujících režimů, do
něhož může být zboží v souladu s
kodexem propuštěno:

a) propuštění do volného oběhu
b) zvláštní režimy
c) vývoz

Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
CELNÍ KODEX
„celním režimem“ se rozumí

a) propuštění do volného oběhu
b) tranzit
c) uskladňování v celním skladu
d) aktivní zušlechťovací styk
e) přepracování pod celním
dohledem

f) dočasné použití
g) pasivní zušlechťovací styk
h) vývoz

CELNÍ KODEX UNIE
„celním režimem“ se rozumí některý z
následujících režimů, do něhož může
být zboží v souladu s kodexem
propuštěno:
a) propuštění do volného oběhu
b) zvláštní režimy; Zboží může být
propuštěno do některé z těchto
kategorií zvláštních režimů:
a) tranzit, což zahrnuje vnější a
vnitřní tranzit;
b) uskladnění, což zahrnuje
uskladnění v celním skladu a
svobodná pásma;
c) zvláštní účel, což zahrnuje
dočasné použití a konečné užití;
d) zušlechtění, což zahrnuje
aktivní a pasivní zušlechťovací
styk.
c) vývoz

Zvláštní režimy
 Obecné informace
o celní kodex Unie slučuje dosavadní režimy s podmíněným osvobozením, celní režimy
s hospodářským účinkem, konečné užití, svobodná pásma a postup při zničení zboží
na žádost – rozlišujeme 4 zvláštní režimy, s následujícím dělením:
 režim tranzit zahrnuje
 vnitřní (T2)
 vnější (T1)
 režim uskladnění zahrnuje
 uskladňování v celním skladu
 svobodné pásmo
 režim pro zvláštní účel
 konečné užití
 dočasné použití

 režim zušlechtění zahrnuje
 aktivní zušlechťovací styk
 pasivní zušlechťovací styk
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Zvláštní režimy
 Obecné informace
o celní kodex Unie ruší následující doposud používané celní postupy (režimy a celně
schválená určení):
 uskladňování v celním skladu typu „D“ (soukromý celní sklad, pokud se zboží
propouští do VO formou MCŘ)
 aktivní zušlechťovací styk v systému navracení
 přepracování pod celním dohledem

 svobodné pásmo typ II a svobodný sklad (kontrola založená na formalitách
prováděných v souladu s požadavky režimu uskladňování v celním skladu)
o pro všechny zvláštní režimy se použijí následující ustanovení hlavy VII UCC:
 podmínky povolení k použití zvláštních režimů (čl. 22 až 30, 211 UCC)
 stanovená povinnost vést patřičné záznamy (čl. 214 UCC)
 způsob vyřízení zvláštních režimů (čl. 215 UCC)
 způsob převodu práv a povinností (čl. 218 UCC)
 způsob pohybu zboží (čl. 219 UCC)
 obvyklé formy manipulace (čl. 220 UCC)
 povolení použití rovnocenného zboží (čl. 223 UCC)
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Zvláštní režimy
 Obecné informace
o podmínky za kterých je povoleno použití zvláštního režimu
 použití zvláštního režimu (s výjimkou tranzitu a skladování v prostorách CS)
je podmíněno vydáním povolení
 použití zvláštních režimů není omezeno výhradně na držitele AEO, ale je k němu
přihlíženo (ověření, zda žadatel skýtá záruky pro řádné provádění operací, použití
rovnocenného zboží nebo ověřování vhodného způsobu vedení evidencí atd.)
 pokud je zvláštní režim prováděn i na území jiného členského státu nebo pokud
se režim realizuje formou samoschvalování, potom je podmínkou držení statusu
AEOC
 u zvláštních režimů se vyžaduje zajištění celního dluhu, pokud může dojít ke vzniku
celnímu dluhu nebo jiné platební povinnosti
 prověřování hospodářský podmínek se omezuje na režim AZS a PZS, a to pouze
v případech, kdy existují důkazy o zhoršení zásadních zájmů výrobců nebo se jedná
o zboží podléhající antidumpingovému, vyrovnávacímu, ochrannému nebo
recipročnímu clu či opatřením zemědělské politiky
 existují výjimky: např. přizpůsobení zboží technickým požadavkům EU, zboží určené
pro civilní letadla, nedosažení prahu nebo opravy zboží atd.
 povolení použití rovnocenného zboží (čl. 223 UCC)
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Zvláštní režimy
 Obecné informace
o povinnost vést záznamy
 článek 214 UCC zavazuje držitele povolení, držitele režimu a další osoby vést
požadované záznamy, přičemž nesplněním podmínek může mít za následek vznik
celního dluhu (čl. 79 odst. 1 písm. a) UCC)
o vyřízení režimu
 u zvláštních režimů byl zrušen pojem „ukončení režimu“ (vyjma tranzitu) a nově
se používá termín „vyřízení režimu“; v čl. 215 UCC se stanoví, kdy je zvláštní režim
vyřízen – zboží (či zušlechtěné výrobky) bylo:
 propuštěno do jiného celního režimu
 vyvezeno z území EU
 zničeno bez odpadu
 přenecháno ve prospěch státu
 v případě režimu konečného užití se zvláštní režim považuje za vyřízený pokud:
 zboží bylo použito pro účel uvedený v žádosti
 zboží bylo použito pro jiný účel, než který byl uveden v žádosti a bylo z něho
zaplaceno dovozní clo
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Zvláštní režimy
 Obecné informace
o převod práv a povinností
 UCC umožňuje převod práv a povinností držitele režimu z části nebo zcela
na jinou osobu; vyjma tranzitního režimu (vyloučeno čl. 218 UCC) a zboží, které
se nachází ve svobodném pásmu; zde se vychází z absence držitele režimu
(čl. 5 odst. 35 písm. a) a 158 odst. 1 UCC)
o pohyb zboží
 čl. 219 UCC upravuje pohyb zboží (vyjma tranzitního režimu a zboží ve svobodném
pásmu) do jiného místa na území Unie mezi držiteli režimu; pro přepravu nejsou
požadovány zvláštní celní formality než je vedení záznamu (podle čl. 214 UCC)
o obvyklé formy manipulace
 čl. 220 UCC zachovává stávající stav, kdy bližší upřesnění je v DA
o použití rovnocenného zboží
 čl. 223 UCC slučuje použití rovnocenného zboží (negativní vymezení v čl. 223
odst. 3 UCC… např. no-drawback nebo vývozní clo pro zušlechtěné výrobky)
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Zvláštní režimy
 Režim uskladnění (kapitola 3 Hlava VII čl. 237 až 249 UCC)
o režim uskladňování zahrnuje
 uskladňování v celním skladu
 veřejný celní sklad typu I (povinnosti podle čl. 242 odst. 1 UCC mají držitel
povolení a držitel režimu – čl. 1 odst. 32 DA)
 veřejný celní sklad typu II (povinnosti podle čl. 242 odst. 1 UCC má držitel
režimu – čl. 1 odst. 33 DA)
 soukromý celní sklad (držitel povolení a držitel režimu je totožná osoba)
 svobodná pásma (zanikají svobodná pásma typu II a svobodné sklady; svobodné
pásmo je nově celní režimem)

o rozsah působnosti
 zboží nepodléhá dovoznímu clu, dalším poplatkům nebo obchodně-politickým
opatřením – s výjimkou zákazů a omezení pro vstup nebo výstup takového zboží
na celní území Unie
 termín „skladovatel“ či „provozovatel skladu“ je nahrazen termínem „držitel
povolení“ (čl. 211 odst. 1 písm. b) UCC) a termín „ukladatel“ je nahrazen
termínem „držitel režimu“ (čl. 5 odst. 35 UCC); držitelem režimu je osoba
podávající celní prohlášení
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Zvláštní režimy
 Režim uskladnění (kapitola 3 Hlava VII čl. 237 až 249 UCC)
o délka trvání režimu
 doba, po kterou se může zboží nacházet v režimu uskladnění, není standardně
omezena (výjimka pouze u zboží zvláštní povahy… např. „rychlozkazitelné“)

o maloobchodní prodej
 v prostorách není umožněn běžný maloobchodní prodej (zůstává stávající úprava,
a to prodej cestujícím do 3zemí, prodej členům mezinárodních organizací
a ozbrojeným silám NATO, a v rámci diplomatických či konzulárních ujednání);
nově je umožněn internetový prodej zboží

o zpracování
 v prostorách skladu lze provádět zpracovatelské operace v rámci AZS; nově
je umožněno zpracování i v rámci konečného užití (KU); zboží zpracované v rámci
AZS nebo KU se nepovažuje za propuštěné do režimu uskladnění v celním skladu
(držíme režimy 5100 nebo 4400)

o svobodné pásma
 předpokládaná změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 12, 20,
23, 38 a 66)
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Zvláštní režimy
 Zvláštní účel (kapitola 4 Hlava VII čl. 250 až 254 UCC)
o režim zvláštní účel zahrnuje
 dočasné použití
 s úplným osvobozením od dovozního cla (NR 1186/2009)

 s částečným osvobozením od dovozního cla (3 % cla za každý započaty měsíc)
 lhůta je stanovena na 24 měsíců, a to i v případě, že bylo zboží propuštěno
do jiného zvláštního režimu a následně opět do dočasného použití
 konečné užití
 : je umožněno splnit účel konečného užití již předvýrobní fázi, za předpokladu,
že již není z ekonomického hlediska možná zpětná transformace zboží
 : je umožněno vyřídit KU přenechání zboží ve prospěch státu
 stanovují se procenta výtěžnosti pro ty případy, kdy ke splnění podmínek KU
dochází určitou formou zpracování (např. zpracování ryb)

 odpady vzniklé v souvislosti se zničením se považují za převedené do režimu
uskladnění v celním skladu a pro úplné vyřízení je nutné tento režim ukončit
(4071)
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Zvláštní režimy
 Zušlechtění (kapitola 5 Hlava VII čl. 255 až 262 UCC)
o režim zušlechtění zahrnuje
 aktivní zušlechťovací styk
 režim AZSn se stal k datu 1. 5. 2016 prakticky nefunkční (pouze lze požádat
o vrácení cla po stanovené lhůtě pro zušlechtění + 6 měsíců na vratku cla)
 : režim AZS obsahuje zničení zboží na žádost jako jednu z forem zušlechtění
 režim AZS zahrnuje i proces „přepracování pod celním dohledem“
 : došlo k odbourání vyrovnávacího úroku jako sankční podmínky současného
CK (zboží již nemusí být zpětně vyvezeno ve 100 %)
 pasivní zušlechťovací styk
 i pro PZS platí, že nesplnění povinností vzniká celní dluh, protože zboží
je pod celním dohledem
 : prověření hospodářských podmínek se vyžaduje pouze, pokud existují
důkazy o zhoršení zásadních zájmů výrobců v EU
 : v zájmu zjednodušení se jako základní metoda pro výpočet cla používá
platba cla z přidané hodnoty na zušlechtění mimo EU
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Postup po 1. 5. 2016 (Hlava IX, čl. 250 až 254 DA)
 Aktivní zušlechťovací styk v systému navracení (AZSn)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (AZS čl. 210 až 225; 255
až 258 UCC a čl. 161 až 183 a 241 DA)
 zboží propuštěné do režimu AZSn (4100) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude vyřízeno podle současné úpravy (Celní kodex)

 vyřízení se vztahuje pouze na uplatnění případné vratky cla ze zušlechtěných výrobků
 povolení platí do konce platnosti, nebo
 do 1. 5. 2019, pokud je platnost současného povolení AZSn nastavena za toto datum

 Přepracování pod celním dohledem (PPCD)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (AZS čl. 210 až 225; 255
až 258 UCC a čl. 161 až 183 a 241 DA)
 zboží propuštěné do režimu PPCD (9100) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude propuštěno podle nových pravidel platných pro UCC (zvláštní režim
AZS)

 povolení platí do konce platnosti, nebo
 do 1. 5. 2019, pokud je platnost současného povolení PPCD nastavena za toto datum
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Postup po 1. 5. 2016 (Hlava IX, čl. 250 až 254 DA)
 Aktivní zušlechťovací styk v systému podmíněném (AZSp)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (AZS čl. 210 až 225; 255
až 258 UCC a čl. 161 až 183 a 241 DA)
 zboží propuštěné do režimu AZSp (5100) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude vyřízeno podle nových pravidel platných pro UCC (zvláštní režim AZS)

 povolení platí do konce platnosti, nebo
 do 1. 5. 2019, pokud je platnost současného povolení AZSp nastavena za toto datum

 Uskladnění v celním skladu typu „A“ a „B“ (CS)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (veřejný CS typu I, II – čl.
211 a 240 až 243 a čl. 161 až 183 DA)
 zboží propuštěné do režimu CS (7100) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude propuštěno podle nových pravidel platných pro UCC
 povolení platné po 1. 5. 2016 (předpokládaná neomezená platnost)
 povolení musí být znovu posouzeno (čl. 250 odst. 1 DA), posouzení bude provedeno
ex offo
 povolení je možné nadále používat, propuštění do režimu bude prováděno v souladu
s UCC
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Postup po 1. 5. 2016 (Hlava IX, čl. 250 až 254 DA)
 Uskladnění v celním skladu typu „C“, „D“ a „E“ (CS)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (soukromý CS – čl. 211
a 240 až 243 a čl. 161 až 183 DA)
 zboží propuštěné do režimu CS (7100) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude propuštěno podle nových pravidel platných pro UCC
 povolení platné po 1. 5. 2016 (předpokládaná neomezená platnost)

 povolení musí být znovu posouzeno (čl. 250 odst. 1 DA), posouzení bude provedeno
ex offo
 povolení je možné nadále používat, propuštění do režimu bude prováděno v souladu
s UCC, vyjma celního skladu typu „D“

 Svobodné celní pásmo s kontrolou typu I (SvP)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (čl. 243 až 249 UCC)
 zboží umístěné do SvP před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet i po tomto datu,
bude propuštěno podle nových pravidel platných pro UCC
 povolení platné po 1. 5. 2016 (předpokládaná neomezená platnost)
 povolení musí být znovu posouzeno (čl. 250 odst. 1 DA), posouzení bude provedeno
ex offo
 povolení je možné nadále používat v souladu s UCC

www.celnisprava.cz

Postup po 1. 5. 2016 (Hlava IX, čl. 250 až 254 DA)
 Pasivní zušlechťovací styk (PZS)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (čl. 210 až 225 a čl. 255, 259
až 262 UCC a čl. 163, 164, 166, 169, 171 až 174, 176, 178, 179, 181, 240, 242 a 243 DA, a čl. 252
až 257, 259 až 261 a 264 IA)
 zboží propuštěné do režimu PZS (2100) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude propuštěno podle nových pravidel platných pro UCC
 povolení platné po 1. 5. 2016 (předpokládaná omezená platnost)
 povolení platí do konce platnosti, nebo
 do 1. 5. 2019, pokud je platnost současného povolení PZS nastavena za toto datum

 Dočasné použití (DP)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (čl. 210 až 225 a čl. 250
až 253 UCC a čl. 163 až 165, 169, 171 až 174, 178, 179, 182, 204 až 238 DA, a čl. 251, 253
až 257, 259 až 263, 316 a 317 IA)
 zboží propuštěné do režimu DP (5300) před 1. 5. 2016, které se bude v režimu nacházet
i po tomto datu, bude vyřízeno podle pravidel pro současnou úpravu (Celní kodex)

 povolení platné po 1. 5. 2016 (předpokládaná neomezená platnost)
 povolení platí do konce platnosti, nebo
 do 1. 5. 2019, pokud je platnost současného povolení DP nastavena za toto datum
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Postup po 1. 5. 2016 (Hlava IX, čl. 250 až 254 DA)
 Režim volný oběh s konečným užitím (VO/KU)
o

po 1. květnu 2016 se pro propuštění zboží použije Celní kodex Unie (čl. 210 až 225 a čl. 254 UCC
a čl. 161 až 164, 169, 171 až 175, 178, 179 a 239 DA, a čl. 253 až 262 IA)
 zboží propuštěné do režimu VO/KU (4000, preference 140, 119) před 1. 5. 2016, které
se bude v režimu nacházet i po tomto datu, bude vyřízeno podle současných pravidel (Celní
kodex)
 povolení platné po 1. 5. 2016 (předpokládaná omezená platnost)
 platí do konce platnosti stanovené v povolení, nebo
 do 1. 5. 2019, pokud je platnost současného povolení KU nastavena za toto datum
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

Informace o změnách v celní problematice
v návaznosti na legislativu ČR a EU –
obecné aspekty
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
CELNÍ ZÁKON

•

Nový celní zákon zcela nahrazuje stávající zákon č. 13/1993 Sb., celní
zákon, ve znění pozdějších předpisů

Stav legislativního procesu
• Návrh schválen MF a předložen vládě ČR
• Ukončeny jednání komisí v rámci Legislativní rady vlády
• Návrh zařazen
• 13. 1. 2016 schválen vládou ČR
• Předložení PSP ČR – do 18. 2. 2016
• Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 716/0 dne 11. 2. 2016.
• 1. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1111).
Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
• rojednávání tisku zařazeno na pořad 44. schůze (od 12. dubna 2016).
•  Vyhlášení ve Sbírce se předpokládá do konce července 2016,
účinnost 15 dnů po vyhlášení
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Návrh zákona „celní zákon“ - doprovodný změnový zákon k novému celnímu
zákonu - Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 11. 2. 2016.

• je zde adaptace na celní kodex Unie provedena tak, aby bylo zároveň reagováno
na problémy vznikající při celním řízení a v souvislosti s ním, které byly v
dosavadní právně aplikační praxi celních orgánů identifikovány.
• Bude se jednat o sjednocení stávajících postupů pro výkon celního dohledu, celní
kontroly a celního řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a následný výběr, tak
aby mohly být využívány moderní nástroje a technologie v souladu s
dlouhodobým cílem Evropské komise nastavit jednoduché a převážně
elektronické prostředí pro cla a obchod.
• Sekundárním cílem návrhu je snížení administrativní zátěže dovozců a dalších
podnikatelských subjektů, a to např. v těchto směrech:
• nová možnost administrovat zajištění celního dluhu pro osoby tzv. přímých
zástupců, kterým bude moci být povoleno poskytnout jistotu za osobu, od níž
se jistota požaduje,
•  možnost opakovaného používání složené jistoty k zajištění celního dluhu,
které zjednoduší provádění celního řízení zejména malým a středním
dovozcům,
• zjednodušení v případě správy cla u nepřímého zastoupení,
•  zjednodušení možnosti tzv. technických oprav údajů v celním prohlášení..

Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

Místní příslušnost ke správě cla (§ 4)
Nový pojem – správce cla
Příslušnost ke správě cla – správce cla příslušný k vedení celního
řízení, pokud je v něm clo vyměřováno
Dále správce cla, který jako první zjistil skutečnosti vedoucí ke
vzniku celního dluhu v případech
•
vyměření cla mimo celní řízení
•
doměření cla a
•
zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení nebo
doměřovaného cla zajišťovacím příkazem
Ve věci zničení nebo prodeje zboží pod celním dohledem ten správce
cla, který zboží zadržel
www.celnisprava.cz

Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

§9
Součinnost osob při provádění celní kontroly
Vyžaduje-li to provádění celní kontroly,

a) je kontrolovaná osoba povinna na vlastní náklady
umožnit kontrolu zboží přepravovaného silničním
dopravním
prostředkem
na
místě
určeném
správcem cla, nebo
b)správce cla na náklady kontrolované osoby umístí
po dobu provádění celní kontroly zboží na místo,
které je pod přímým dohledem správce cla.
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

Celní řízení (§ 12 Celní zákon)
Vede se za účelem rozhodnutí o propuštění do režimu
a dále ve věci zpětného vývozu, dočasného
uskladnění nebo přenechání zboží
Celní prostor (§ 13 Celní zákon)
K provádění celního řízení (např. mezinárodní letiště)
Stanoví se opatřením obecné povahy
V případě letišť nutno vyžádat stanovisko Úřadu pro
civilní letectví
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

§ 11
zvláštní ustanovení o stížnosti
Stížnost proti nevhodnému chování úřední osoby při celní
kontrole nebo postupu správce cla při celní kontrole
nemusí být vyřízena do ukončení celní kontroly.
Lex specialis vůči § 261 DŘ – aplikace zejména při
provádění kontroly po propuštění zboží
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

§ 13
Celní prostor
(1) Celním prostorem se rozumí stanovené území
mezinárodních letišť a jiných prostor určené k provádění
celního řízení.
(2) Celní prostor stanoví správce cla opatřením obecné
povahy. Má-li být součástí celního prostoru území
mezinárodního letiště, stanoví se celní prostor
na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví o
stanovení druhu letiště, kterým se letiště určí jako
mezinárodní.
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Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj

Oprava rozhodnutí v celním řízení (§ 17)

• Zjednodušená forma rozhodnutí pro všechny typy oprav
nefiskální povahy
• Jak na žádost, tak i z moci úřední
• Oprava je provedena pouze v IT systému správce cla
• O provedení opravy sepíše správce cla úřední záznam
• Deklarant je pouze vhodným způsobem vyrozuměn
• Nejpozději do 3 let od konce roku, v němž bylo rozhodnutí
v celním řízení vydáno
Za rok 2015 cca 25 tis. rozhodnutí – značná úspora jak na
straně CS ČR tak i na straně deklarantské veřejnosti
www.celnisprava.cz
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Zadržení zboží a dopravního prostředku (§39 a násl.)
Důvody pro zadržení:
• Zadržet lze zboží nebo dopravní prostředek
• na základě přímo použitelného předpisu EU
• pro účely řízení o správních deliktech
• pro účely úhrady nedoplatku na daních spravovaných celním
úřadem nebo finančním úřadem, a to bez ohledu na práva
třetích osob
Nově lze rozhodnout o propadnutí nejen zadrženého zboží, ale i
dopravního prostředku. Následující den po dni zadržení zboží
nebo dopravního prostředku pro účely úhrady daňového
nedoplatku musí správce cla nebo daně vydat exekuční příkaz.
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změna povolení nad rámec UCC
Správce cla změní povolení ex offo (§ 37 Celní zákon),
pokud:
•
•

došlo ke změně údajů uvedených v tomto povolení
tím v odůvodněných případech změní nebo doplní
podmínky podle přímo použitelného předpisu EU
stanovené v tímto povolení

Lze aplikovat i na osvědčení AEO a osvědčení o úlovku
při dovozu produktů mořského rybolovu
www.celnisprava.cz
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Změny týkající se Intrastatu (§ 56 a násl. Celní zákon)
Oblast sběru, zpracování a kontroly statistických údajů v části IX
Návrh Celního zákona vypouští správní delikty vztahující se ke
statistice
Poskytování statistických údajů se řídí daňovým řádem
Návrh bude aplikovat pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy podle § 247a odst. 1 daňového řádu
Tento způsob postihuje, kromě neplnění oznamovací povinnosti,
rovněž i neplnění registrační či evidenční povinnosti
Pokuta se zvyšuje na 1 mil. Kč (v daňovém řádu je max. částka 500
tis. Kč)
Pokutu vyměřuje správce daně rozhodnutím (v daném případě tedy
kontrolní orgán) a to po ukončení kontroly.
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Úhrada v zahraniční měně (§ 63 Celní zákon) – pouze na úhradu
cla (nelze aplikovat na poskytnutí jistoty) – použije se přepočet ČNB
pro rozhodný den – a to na náklady poskytovatele (plátce cla)
Vyloučení úroku z neoprávněného jednání správce cla (§ 66
Celní zákon)
Při správě cla se neuplatní ustanovení DŘ o úroku z neoprávněného
jednání
Výkon jiné působnosti při celním dohledu (§ 68 Celní zákon)
Pravidla pro provádění celního dohledu se použijí také na jiné
kompetence CS, pokud zvláštní zákon nestanoví odlišný postup
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Svobodné pásmo (§ 69 Celní zákon)
Správce cla může prohlásit opatřením obecné povahy
část území ČR za svobodné pásmo
Konkrétní podmínky pro provozování tohoto zvláštního
režimu stanoví správce cla, v jehož územní působnosti
bude svobodné pásmo umístěno
Správce cla bude rovněž oprávněn vydávat závazná
stanoviska jako podklad pro vydání rozhodnutí při
umisťování a povolování staveb ve svobodném pásmu
www.celnisprava.cz

Celní zákon

Řízení o správním deliktu zahájená podle stávající právní
úpravy se ukončí podle této úpravy.
Dojde-li k porušení povinnosti, která zakládá
odpovědnost za správní delikt podle stávající právní
úpravy (přičemž k zahájení řízení dosud nedošlo),
postupuje se v řízení o správním deliktu již podle nové
právní úpravy (včetně liberačních ustanovení)
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Obecná ustanovení (UCC, DA, IA + Celní zákon)

Veškerá výměna informací mezi celními orgány (CO) a subjekty
pouze elektronicky (čl. 6) – přechodná ustanovení nicméně nadále
umožňují (čl. 278 a 279 CKU) použití jiného způsobu výměny a
uchování dat, pokud příslušné el. systémy nejsou ještě v provozu,
nejpozději do 31. 12. 2020
Konkrétní přechodná ustanovení pro jednotlivé systémy budou
podrobně specifikovány v TDA
Např. výměna dat u propouštění zboží do režimu VO bude probíhat
dosavadním způsobem
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Obecná ustanovení (UCC, DA, IA + Celní zákon)

Poskytování informací celnímu orgánu (čl. 15 UCC) – značné
posílení tohoto institutu (původně čl. 199 prováděcího nařízení k CC)
Každá osoba podílející se vyřizování celních formalit nebo na celních
kontrolách poskytne CÚ na jejich žádost a v jakémkoliv stanoveném
termínu všechny potřebné doklady a informace a veškerou pomoc
Povinnost uchovávat doklady a jiné informace – čl. 51 UCC – min. 3
roky
§ 10 Celní zákon - lhůta pro uchování informací pro účely celní
kontroly činí 10 let – rozšíření lhůty zejména s ohledem na max.
možnou prekluzivní lhůtu pro doměření cla
Nesplnění této povinnosti (§ 47 a 48 Celní zákon) sankce až 4 mil.
Kč
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Obecná ustanovení (UCC, DA, IA + Celní zákon)

Čl. 15 odst. 2 UCC – podáním celního prohlášení se dotyčná osoba
stává odpovědnou
• za správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení,
oznámení nebo žádosti
• za pravost, správnost a platnost dokladu podporujícího prohlášení,
oznámení nebo žádost
• případně za dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním
zboží
Jestliže výše uvedené povinnosti poskytuje celní zástupce
dotyčné osoby, je těmito povinnostmi vázán i tento celní
zástupce
Tomu odpovídá i skutková podstata uvedená v § 47 nebo 48 Celní
zákon „poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad“
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Obecná ustanovení - zastupování

Celní zástupce – opět přímý a nepřímý (čl. 18 UCC)
Musí být, až na výjimky, usazen na území EU
UCC hovoří o zastupování v celním řízení
Definice celního řízení nově upravena v Celní zákon (§ 12)
„(1) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí o tom, zda bude zboží
propuštěno do navrženého celního režimu, nebo o vyřízení celního režimu,
do něhož bylo zboží propuštěno, popřípadě také za účelem stanovení cla.
(2) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí ve věci zpětného vývozu,
dočasného uskladnění nebo přenechání zboží“

Dopady:
Nepřímé zastoupení dopadá výlučně do režimu provádění celního
řízení – nikoliv např. do povolovacího nebo správního řízení, a to s
ohledem na kumulaci UCC a § 12 celního zákona
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Obecná ustanovení - zastupování

Zastupování na základě plné moci
Někdy součástí tzv. „generální plné moci“ pro společná
správní i daňová řízení (§ 27 a 28 DŘ nebo § 33 SŘ)
Platí, že v případě nového zmocnění je vypovězena
předchozí plná moc ve stanoveném rozsahu
Problémy zejména v kumulovaných řízeních – v
řízeních o propuštění do režimu vyvstala otázka, zda
nové zmocnění omezí i neukončená „celní“ řízení
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Obecná ustanovení (UCC, DA, IA +
Celní zákon)
Nová úprava v celním řádu
§ 15 – plná moc v případě přímého zastoupení
Pokud si zmocnitel v celním řízení zvolí nového zmocněnce, platí,
že nová plná moc nebyla udělena pro věc, v níž dosavadní
zmocněnec začal jednat (ledaže zmocnitel v nové plné moci výslovně
zmocnění vypověděl)

§ 31 – zajištění cla přímým zástupcem není dotčeno vypovězením
plné moci
§ 62 – nepřímé zastoupení – pokud se nepřímý celní zástupce stal
deklarantem, nelze v dané věci řízení ukončit
Ten, kdo se stal deklarantem, si nemůže pro danou věc ujednat
nepřímé zastoupení
Pozor na fikci osoby jednající VJ/VP (čl. 19 UCC) a daňové
dopady
www.celnisprava.cz

Promlčení celního dluhu

Celní dluh se dlužníkovi neoznamuje po uplynutí 3 let
ode dne jeho vzniku (10 let v případě trestného činu)
Lhůty se pozastaví, pokud
• je podán opravný prostředek dle čl. 44 CKU
• v případě uplatnění práva na slyšení dle čl. 22 odst. 6
CKU (od okamžiku sdělení na uplatnění práva do
uplynutí této lhůty)

Jakmile lhůta pro zaúčtování uplyne, nelze již CD sdělit
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Dotazy ?
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Děkuji za pozornost
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