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Příloha č. 1
POPIS
evidenčního čísla Tiskopisu a Doplňkového listu platné od 1.1.2006
(1) Struktura evidenčního čísla JSD platná od 1.1.2006 je následující:
RR CZ UUUUUU D PP CCCC - K, kde je
poslední dvojčíslí roku, v němž byl doklad zaevidován,
RR
CZ
konstanta pro Českou republiku
UUUUUU číselný kód útvaru CS ČR evidujícího doklad,
D
kód druhu evidence dokladu - viz odstavec (3),
číslo pracoviště v rámci útvaru – viz odstavec (4),
PP
CCCC pořadové číslo dokladu v rámci kalendářního roku zleva doplněné nulami,
K
kontrolní číslice.
(2) Je-li evidenční číslo stanovováno výpočetní technikou používanou útvary CS ČR, je
jeho délka 18 znaků; v ostatních případech může být pouze 17 znaků (bez kontrolní číslice).

1
2
3
4
5
6

(3) Číselné řady evidencí jsou:
při propouštění zboží do režimu volného oběhu,
při propouštění zboží do režimu vývozu a při zpětném vývozu,
při propouštění do režimu tranzitu celním úřadem odeslání (nikoliv v systému NCTS),
přechodová evidence výstupního celního úřadu (nikoliv v systému e-vývoz - ECS),
při propouštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího
styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití;
při propouštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku a při propuštění zboží
do režimu vývozu, kdy účelem vývozu není trvalé ponechání v zahraničí, tzn. ty případy,
kdy první číslo navrhovaného kódu celně schváleného určení je 2, např. režim 2300
(nikoliv v systému e-vývoz - ECS).
(4) Pokud se hovoří o „číslu pracoviště“, je tím myšleno „označení pracoviště“.
(5) Způsob označování pracoviště:
a) pracoviště v rámci celní správy se označují v rozsahu „00“ až „99“,
b) označení pracoviště deklaranta, které je přidělováno celním úřadem (např. pro
zjednodušené postupy), musí obsahovat minimálně 1 písmeno; použije se následující
schéma:
- na prvním místě písmeno v rozsahu A do Z, na druhém místě písmena v rozsahu A
až Z nebo číslice v rozsahu 0 až 9, nebo
- na prvním místě písmena v rozsahu A až Z nebo číslice v rozsahu 0 až 9, na druhém
místě písmena v rozsahu A až Z.

Upozornění: vzhledem ke změně struktury evidenčních čísel dokladů je v rámci jednoho
označení pracoviště možno zpracovat v rámci kalendářního roku pouze 9.999 dokladů. Z tohoto
důvodu doporučuji při povolování např. zjednodušených postupů přidělit firmám s větším
počtem dokladů více kódů pracoviště (např. A0 až A9, což dává možnost 99.990 dokladů
v rámci kalendářního roku).
(6) Mezi znaky na desáté a jedenácté pozici a mezi znaky na sedmnácté a osmnácté
pozici je možno uvádět pomlčku.
Příklad evidenčního čísla
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06CZ117600-1A00001-4
Vysvětlivky zleva :
06
poslední dvojčíslí roku evidence
konstanta pro Českou republiku
CZ
117600 číslo útvaru celní správy
1
dovoz do volného oběhu
označení pracoviště (obsahuje písmeno, tedy přidělené deklarantovi celním úřadem)
A0
0001 čtyřmístné pořadové číslo dokladu
4
kontrolní číslo
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Příloha č. 2
SEZNAM
kódů metody, použité k určení celní hodnoty (kolonka 43 Tiskopisu)
Kód:
1
2
3
4
5
6

Odpovídající ustanovení Celního
kodexu Společenství:
Článek 29 odst. 1
Článek 30 odst. 2 písm. a)
Článek 30 odst. 2 písm. b)
Článek 30 odst. 2 písm. c)
Článek 30 odst. 2 písm. d)
Článek 31

Použitá metoda:
Metoda převodní hodnoty dovezeného zboží
Metoda převodní hodnoty stejného zboží
Metoda převodní hodnoty podobného zboží
Deduktivní metoda (jednotkové ceny)
Metoda vypočtené hodnoty
Metoda použití rozumných prostředků

Tento kód (s výjimkou kódu „1“) uvádí do Tiskopisu, event. Doplňkového listu pověřený
zaměstnanec CÚ.
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Příloha č. 3
Příloha Tiskopisu
(seznam předchozích dokladů)
Evidenční číslo předloženého Tiskopisu:
(kolonka A nebo C Tiskopisu)
Referenční číslo z kolonky 7 Tiskopisu:
Název souboru [XXXX9999.xxx (*.SIO, *.B3O, *.DCW)]:
Celkový počet záznamů v seznamu:
Rozpis pro kolonky 40-Předchozí doklad příslušných položek (kolonka 32 Tiskopisu) předložené
DEKLARACE
Položka
předloženého
Tiskopisu

Rozpis kolonek 40
Předchozí doklad
evidenční číslo a poř. č.
datum z kolonky. A pol.

1

Podpis deklaranta:

2

3

Poř. číslo
záznamu
(řádku)

Odepisované množství

Sazební položka

měrná
jednotka

množství

hodnota

5

6

7

4

Podpis zaměstnance celního úřadu:
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Příloha č. 4
SEZNAM
kódů měrných jednotek u kvótovaného zboží
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Popis
1 kilogram
1 Euro
1 000 ks
1 000 párů
1 tuna
1 m2
1 hektolitr
1 hlava
1 m3

9
A
B
C
D
E
F
G

Kód Popis
1 kus
1 litr
1 pár
1 litr čistého alkoholu
hrubá hmotnost v tunách
hmotnost po odkapání v tunách
hrubá hmotnost v kilogramech
hmotnost po odkapání v kilogramech
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Příloha č. 5
SEZNAM
kódů měrných jednotek
Kód

Název

NAR
KGM
LTR
MTR
MTK
MTQ

Počet kusů
Kilogram
Litr
Metr
Čtvereční metr
Krychlový metr

strana 7

Příloha č. 6
SEZNAM
přídavných kódů
(kolonka 33 Tiskopisu - pátá část)

A. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Přídavný
kód

15)
16)

15)

Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty

1

2

R003

Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské pleny číselných kódů
Harmonizovaného systému 4818, 6111, 6209.

R005

Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: zdravotnické prostředky podle zvláštních
právních předpisů16), včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením
doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování
nemocných, číselných kódů Harmonizovaného systému 01-96, vyjma zboží kapitoly
24
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické
prostředky, číselných kódů Harmonizovaného systému 01 - 96, které jsou obvykle
určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního
postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky,
které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném
zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty
v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické
prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně
postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se
jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného
zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh
charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho
konkrétního pacienta, číselných kódů Harmonizovaného systému 01 – 96.
Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů;
dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé
a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke
kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické
prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou
obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení
zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, číselného kódu

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění
nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické
prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické prostředky in vitro.
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15)

Přídavný
kód

Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty

1

2

Harmonizovaného systému 90.
R006

Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke
zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle
zvláštních právních předpisů, číselných kódů Harmonizovaného systému 48,
64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
–
–
–

R007

Braille papír
Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící
osoby
– Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob
upoutaných na vozíku
– Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání
nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo
ochrnutou horní končetinou
– Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a
částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým
výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
– Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým
nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a
obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým
výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
– Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice
pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače
pro zpracování hmatového písma
– Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání
osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
– Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
– Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
– Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně
vidící osoby
– Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně
postižené osoby
– Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým
výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky
pro neslyšící osoby
– Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo
hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží
náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské sedačky do automobilů, číselného
kódu Harmonizovaného systému 94

R008

Snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek
celního sazebníku podle nosičů

R009

Snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských
předmětů a starožitností podle § 47 odst. 6 7 zákona

R012

Snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatňuje u zboží: číselných kódů

strana 9

Přídavný
kód
1

15)

Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty
2

Harmonizovaného systému 01-05, 07-23,25
„Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem17))
a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k
přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin;
voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203 – 2208“.
Na zboží číselného kódu Harmonizovaného systému 25 se vztahuje snížená sazba
DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo
náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.
R013

„Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní
listoví“, číselný kód Harmonizovaného systému 06.; rostliny a semena, číselný kód
Harmonizovaného systému 07 – 12

R014

Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: „radiofarmaka, sorbit pro diabetiky,
aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro
zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely“, číselných kódů
Harmonizovaného systému 28-30, 40, 48, 56, 61 a 62.

R015

Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: knihy, brožury, letáky, noviny a časopisy,
kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke
kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky
všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě
tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě, číselného kódu Harmonizovaného
systému 49.

R016

Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: „Palivové dřevo v polenech, špalcích,
větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny
a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných
tvarů"- číselný kód Harmonizovaného systému 4401.

R999

Zboží není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží

B. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ SPOTŘEBNÍ DANĚ
Přídavný
kód

17)

Význam podle zákona o spotřebních daních

15)

1

2

S101

Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45
odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

S102

Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45
odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l

S103

Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona

S104

Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona

S105

Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona

S106

Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona

S107

Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona

§ 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
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Přídavný
kód

1

Význam podle zákona o spotřebních daních

15)

2

S108

Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona

S112

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují
benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

S113

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují
benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l

S114

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona

S115

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují
benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

S116

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují
benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l

S121

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S101

S122

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S102

S123

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S103

S124

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S104

S125

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S105

S126

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S106

S127

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S107

S128

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S108

S141

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S101

S142

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S102

S143

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S103

S144

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
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15)

Přídavný
kód

Význam podle zákona o spotřebních daních

1

2
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S104

S145

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S105

S146

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S106

S147

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S107

S148

Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S108

S161

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S101

S162

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S102

S163

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S103

S164

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů
uvedeným pod přídavným kódem S104

S165

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S105

S166

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S106

S167

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S107

S168

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona,
které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům
uvedeným pod přídavným kódem S108

S181

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

S182

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

S183

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
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Přídavný
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Význam podle zákona o spotřebních daních

15)

1

2

S184

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

S185

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

S186

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

S187

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

S188

Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

S601

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S101

S602

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S102

S603

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S103

S604

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S104

S605

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S105

S606

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S106

S607

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S107

S608

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S108

S621

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S101

S622

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S102

S623

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S103
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15)

1

2

S624

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S104

S625

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S105

S626

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S106

S627

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S107

S628

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
přídavným kódem S108

S631

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) zákona, které se svými vlastnostmi a
účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným
kódem S101

S632

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) zákona, které se svými vlastnostmi a
účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným
kódem S102

S633

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) zákona, které se svými vlastnostmi a
účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným
kódem S103

S634

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) zákona, které se
svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

S201

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

S202

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou
destilátů z pěstitelského páleníLíh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem
nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství
do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení Líh obsažený v
S203

ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho
pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

S204

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

S301

Základní sazba daně z piva

S302

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10 000 hl výroby ročně

S303

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10 000 do 50 000 hl výroby ročně

S304

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50 000 do 100 000 hl výroby ročně

S305

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100 000 do 150 000 hl výroby ročně

S306

Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150 000 do 200 000 hl výroby ročně
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1

15)

2

S411

Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona

S412

Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona

S413

Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona

S501

Cigarety

S504

Doutníky, cigarillos

S511

Tabák ke kouření - jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret

S512

Tabák ke kouření - ostatní

S513

Ostatní tabák určený k jiným účelům

S514

Tabák ke kouření

C. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A
NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ
Přídavný
kód

Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
(dále jen „zákon o dani z plynu“)

1

2

Z111

Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. a) zákona o dani
z plynu

Z112

Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. a) zákona o dani
z plynu

Z113

Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu

Z114

Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu

Z121

Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. b) zákona o dani
z plynu

Z122

Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. b) zákona o dani
z plynu

Z123

Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu

Z124

Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu

Z131

Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. c) zákona o dani
z plynu

Z132

Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. c) zákona o dani
z plynu

Z133

Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu

Z134

Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu

D. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PEVNÝCH PALIV

strana 15

Přídavný
kód

Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
(dále jen „zákon o dani z pevných paliv“)

1

2

T101

Pevná paliva uvedená v § 4 písm. a) zákona o dani z pevných paliv

T102

Pevná paliva uvedená v § 4 písm. b) zákona o dani z pevných paliv

T103

Pevná paliva uvedená v § 4 písm. c) zákona o dani z pevných paliv

T104

Pevná paliva uvedená v § 4 písm. d) zákona o dani z pevných paliv

E. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z ELEKTŘINY
Přídavný
kód

Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
(dále jen „zákon o dani z elektřiny“)

1
V101

2
Elektřina kód 2716 uvedená v § 4 zákona o dani z elektřiny
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Příloha č. 7
SEZNAM
kódů krajů
10
20
31
32
41
42
51
52
53
61
62
71
72
80

-

Hl. město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Platné od 1.1.2009 (od 1.1.2011 se kolonka č. 37 - pravá část ve vývozu nevyplňuje):
10
20
31
32
41
42
51
52
53
63
64
71
72
80

-

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj.
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Příloha č. 8
SEZNAM
dodacích podmínek
První část

Význam

Druhá část

Kód Incoterms

Incoterms – MOK/EHK (2000
a 2010)

Bližší určení místa

S dodáním na hranici
(Delivered at frontier)

Dohodnuté místo

EXW (Incoterms 2010)

Ze závodu (Ex works)

Dohodnuté místo

FCA (Incoterms 2010)

Vyplaceně
carrier)

CPT (Incoterms 2010)

Přeprava placena do (Carriage
paid to)

Dohodnuté místo určení

CIP (Incoterms 2010)

Přeprava a pojištění placeno
do (Carriage and insurance
paid to)

Dohodnuté místo určení

DAT (Incoterms 2010)

S dodáním na terminál
(Delivered at terminal)

Dohodnutý terminál
v přístavu nebo místě
určení

DAP (Incoterms 2010)

S dodáním na místo (Delivered
at place)

Dohodnuté místo určení

DDP (Incoterms 2010)

S dodáním clo placeno
(Delivered duty paid)

Dohodnuté místo určení

DDU (Incoterms 2000)

S dodáním clo neplaceno
(Delivered duty unpaid)

Dohodnuté místo určení

FAS (Incoterms 2010)

Vyplaceně k boku lodi (Free
alongside ship)

Dohodnutý přístav nalodění

FOB (Incoterms 2010)

Vyplaceně loď (Free on board)

Dohodnutý přístav nalodění

CFR (Incoterms 2010)

Náklady a přepravné (Cost
and freight)

Dohodnutý přístav určení

CIF (Incoterms 2010)

Náklady, pojištění a přepravné
(Cost, insurance and freight)

Dohodnutý přístav určení

DES (Incoterms 2000)

S dodáním z lodi (Delivered ex
ship)

Dohodnutý přístav určení

DEQ (Incoterms 2000)

S dodáním z nábřeží (clo
placeno) (Delivered ex quay)

Dohodnutý přístav určení

XXX

Dodací podmínky jiné než
podmínky uvedené výše

Slovní popis dodacích
podmínek stanovených ve
smlouvě

Kód platný obvykle pro
silniční a železniční přepravu
DAF (Incoterms 2000)

Kódy platné pro
druhy dopravy

všechny

dopravci

(Free

Dohodnuté místo

Kódy platné obvykle pro
námořní a vnitrozemskou
vodní dopravu
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Příloha č. 9
SEZNAM
kódů druhu obchodu

Platné od 1.1.2011:
1. Transakce zahrnující skutečný nebo
zamýšlený převod vlastnictví z rezidenta
na nerezidenta za finanční či jiné
protiplnění (s výjimkou transakcí
uvedených v bodech 2, 7 a 8)

Např. přímý nákup/prodej; dodávka pro
prodej po schválení či po vyzkoušení; pro
dodávku či zprostředkování obchodním
zástupcem; výměnný obchod (náhrada ve
zboží); finanční leasing (koupě na
splátky při které rizika a výhody
vyplývající z vlastnických práv přecházejí
na nájemce, přičemž po vypršení smlouvy
se nájemce stává zákonným vlastníkem
zboží)
Např. vrácení zboží;
náhrada za vrácené zboží;
náhrada (např. v záruce) za
nevrácené zboží

2. Vrácení zboží a bezplatná náhrada za
zboží po registraci původní transakce

3. Transakce zahrnující převod vlastnictví
bez finančního či jiného protiplnění (např.
zásilky s pomocí)
4. Operace za účelem zpracování1) dle
smlouvy (bez převodu vlastnictví na
zpracovatele).
5. Operace po zpracování dle smlouvy (bez
převodu vlastnictví na zpracovatele)
7. Operace dle projektů společné obrany
nebo jiných společných mezivládních
výrobních programů
8. Transakce zahrnující dodávky stavebních
materiálů a technického zařízení pro práce
pozemního a inženýrského stavitelství v
rámci všeobecné dodavatelské smlouvy,
které nevyžadují vystavení faktury za
jednotlivé položky smlouvy, ale za její
celek
9. Transakce, které nelze zařadit pod žádný z
uvedených kódů

1)

Např. nájem; půjčka; operační
(operativní) leasing s dobou trvání
překračující 24 měsíců

Zpracování zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci …) s cílem vyrobit
nový nebo skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku.
Zpracovatelské operace provedené k tíži zpracovatele nejsou v této položce obsaženy a je třeba je
zaznamenat v položce 1 sloupce A.

Příloha č. 10
SEZNAM
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kódů druhu dopravy na hranici
Kód

Popis

1

námořní doprava

2

železniční doprava

3

silniční doprava

4

letecká doprava

5

poštovní doprava

7

doprava potrubím a vedením

8

říční doprava

9

vlastní pohon
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Příloha č. 11
SEZNAM
kódů preferencí
1.
1
2
3
4

První číslice kódu
celní zacházení „erga omnes“;
systém všeobecných preferencí (SVP);
celní preference, jiné než uvedené pod kódem 2;
cla podle ustanovení dohod o celní unii, které Evropská unie uzavřela;

2.
00
10
15
18
19
20
23
25
28
40
50

Následující dvě číslice kódu:
žádný z následujících případů;
dočasné osvobození od cla;
dočasné osvobození od cla se zvláštním použitím;
dočasné osvobození od cla s osvědčením o zvláštní povaze produktu;
dočasné osvobození od cla pro zboží dovážené s osvědčením letové způsobilosti;
celní kvóta*;
celní kvóta se zvláštním použitím*;
celní kvóta s osvědčením o zvláštní povaze produktu*;
celní kvóta po pasivním zušlechťovacím styku*;
zvláštní použití vyplývající ze společného celního sazebníku;
osvědčení o zvláštní povaze produktu.

*

Je-li celní kvóta, která je předmětem žádosti, vyčerpána, mohou členské státy stanovit, že se žádost
považuje za žádost o kteroukoli jinou existující preferenci.
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Příloha č. 12
SEZNAM
kódů celních režimů
Kód Popis
(K vytvoření čtyřciferného kódu musí být kombinovány dva z těchto základních prvků)
Pozn.: Domácí spotřeba znamená, že zboží je určeno do země, ve které je propouštěno do
volného oběhu, z toho důvodu se kódy 0x budou vyskytovat spíše ojediněle.
00
Tento kód se používá k označení skutečnosti, že neexistuje žádný předchozí režim. (a)
01
Volný oběh zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi částmi
celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice Rady 2006/112/ES, a částmi,
na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto
území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.
Volný oběh zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi
Společenstvím a zeměmi, se kterými vytvořilo celní unii.
Příklad: zboží přepravené ze třetí země, propuštěné do volného oběhu ve Francii a dále
odeslané na Normanské ostrovy.
02
Volný oběh s použitím aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení).
Vysvětlení: aktivní zušlechťovací styk (systém navracení) v souladu s čl. 114 odst. 1
písm. b) kodexu.
07
Volný oběh se souběžným propuštěním do režimu uskladňování kromě režimu
uskladňování v celním skladu.
Vysvětlení: tento kód se použije při propuštění zboží do volného oběhu, kdy však nebyla
zaplacena DPH a případné spotřební daně.
Příklady: dovezené stroje jsou propuštěny do volného oběhu, ale nebyla zaplacena
DPH. V době, kdy je zboží umístěno ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem, je
podmíněně osvobozeno od DPH.
Dovezené cigarety jsou propuštěny do volného oběhu, ale nebyly zaplaceny DPH a
spotřební daně. V době, kdy je zboží umístěno ve skladu nebo zóně s daňovým
dozorem, je podmíněně osvobozeno od DPH a spotřebních daní.
10
Trvalý vývoz.
Příklad: běžný vývoz zboží Společenství do třetí země, ale rovněž vývoz zboží
Společenství do částí celního území Společenství, na které se nevztahuje směrnice
Rady 2006/112/ES.
11
Vývoz zušlechtěných výrobků získaných z rovnocenného zboží v režimu aktivního
zušlechťovacího styku (podmíněný systém) před umístěním dovozového zboží do
režimu.
Vysvětlení: předčasný vývoz (EX-IM) v souladu s čl. 115 odst. 1 písm. b) kodexu.
Příklad: vývoz cigaret vyrobených z tabákových listů pocházejících ze Společenství před
umístěním tabákových listů ze třetí země do režimu aktivního zušlechťovacího styku.
21
Dočasný vývoz v režimu pasivního zušlechťovacího styku.
Vysvětlení: pasivní zušlechťovací styk podle článků 145 až 160 kodexu. Viz též kód 22.
22
Dočasný vývoz v režimu jiném než uvedeném pod kódem 21.
Příklad: současné použití režimu pasivního zušlechťovacího styku a hospodářského
režimu pasivního zušlechťovacího styku pro textilní výrobky (nařízení Rady (ES)
č. 3036/94).
23
Dočasný vývoz pro návrat v nezměněném stavu.
Příklad: dočasný vývoz zboží na výstavy, například vzorků, odborných zařízení atd.
31
Zpětný vývoz.
Vysvětlení: zpětný vývoz zboží, které není zbožím Společenství, po režimu s
podmíněným osvobozením od cla s hospodářským účinkem.
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40

41

42

43

45

Příklad: zboží je umístěno do režimu uskladnění v celním skladu a následně
deklarováno pro vývoz.
Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které netvoří
dodávku osvobozenou od DPH.
Příklad: zboží dovážené ze třetí země s platbou cla a DPH.
Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu v rámci režimu
aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení).
Příklad: režim aktivního zušlechťovacího styku s platbou cel a vnitrostátních dovozních
poplatků.
Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které tvoří
dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, a které případně podléhá
podmíněnému osvobození od spotřební daně.
Příklad: dovoz zboží s osvobozením od DPH prostřednictvím daňového zástupce.Zboží
podléhající spotřební dani dovážené ze třetí země, které je propuštěno do volného
oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po propuštění
do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s podmíněným
osvobozením od spotřební daně z místa dovozu, která byla zahájena oprávněným
odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.
Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné osvobození od
spotřební daně, jelikož po dovozu následuje dodání nebo přemístění zboží uvnitř
Společenství do jiného členského státu. V takovém případě bude DPH a případně
spotřební daň splatná v členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl
použít, musí osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES
a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.
Pozn. Režim 42xx lze použít jen tehdy, jsou - li oba subjekty (deklarant i příjemce)
zaregistrovány pro účely DPH, tj. oběma musí být přiděleno DIČ, jak předpokládá čl. 143
odst. 2 směrnice Rady č. 2006/112/ES a § 71g odst. 2 písm. a) a b) zákona o DPH. Musí
jít vždy o zdanitelné plnění „dodání zboží do jiného členského státu“ podle § 64 odst. 1,
§ 13 odst. 1 a 2 zákona o DPH, spojené s vystavením daňového dokladu s náležitostmi
podle § 34 zákona o DPH nebo o „přemístění obchodního majetku“ podle § 64 odst. 5 a
§ 13 odst. 6 zákona o DPH. Zdanitelné plnění musí být spojeno s bezprostřední
(fyzickou) přepravou zboží do jiného členského státu. Při pouhém přesunu (přepravě)
zboží do jiného členského státu EU bez toho, že by došlo k převodu vlastnického práva
k tomuto zboží za použití zásad popsaných ve shora odkazovaných ustanoveních
zákona o DPH, tj. mezi plátcem registrovaným v ČR a plátcem registrovaným v jiném
členském státě (s výjimkou přemístění vlastního obchodního majetku, kdy je jeden
subjekt registrován k DPH v obou těchto státech), nelze režim 42xx nebo 63xx použít.
Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu v rámci provádění
zvláštních opatření ve spojení s platbou určité částky během přechodného období, které
následuje po přistoupení nových členských států.
Příklad: propuštění do volného oběhu v případě zemědělských produktů, pro které
během zvláštního přechodného období po přistoupení nových členských států platí mezi
novými členskými státy a zbytkem Společenství zvláštní celní režim nebo zvláštní
opatření stejná, jaká byla svého času uplatňována vůči Španělsku a Portugalsku.
Propuštění zboží do volného oběhu a pro domácí spotřebu pro účely DPH nebo
spotřebních daní a umístění zboží do režimu uskladňování ve skladu s daňovým
dozorem.
Vysvětlení: osvobození od DPH nebo spotřební daně formou umístění zboží do režimu
uskladňování ve skladu s daňovým dozorem
Příklady: cigarety dovážené ze třetí země jsou propuštěny do volného oběhu a DPH byla
zaplacena. V době, kdy je zboží ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem nebo, je
podmíněně osvobozeno od spotřebních daní.
Cigarety dovážené ze třetí země jsou propuštěny do volného oběhu a spotřební daně
jsou zaplaceny. V době, kdy je zboží ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem, je
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48

49

51

53
54

61
63

podmíněně osvobozeno od platby DPH.
Propuštění náhradního zboží pro domácí spotřebu se souběžným propuštěním do
volného oběhu v režimu pasivního zušlechťovacího styku před vývozem dočasně
vyváženého zboží.
Vysvětlení: systém standardní výměny (IM-EX), předčasný dovoz v souladu s čl. 154
odst. 4 kodexu.
Propuštění zboží Společenství pro domácí spotřebu v rámci obchodu mezi částmi
celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice Rady 2006/112/ES, a částmi,
na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto
území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.
Propuštění zboží pro domácí spotřebu v rámci obchodu mezi Společenstvím a zeměmi,
se kterými vytvořilo celní unii.
Vysvětlení: dovoz zboží z částí Společenství, na které se nevztahuje směrnice Rady
2006/112/ES, a jeho propuštění pro domácí spotřebu. Použití JSD stanoví článek 206
nařízení (EHS) č. 2454/93.
Příklady: zboží přepravené z Martiniku a propuštěné pro domácí spotřebu v Belgii.
Zboží dovezené z Andorry a propuštěné pro domácí spotřebu v Německu.
Režim aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém).
Vysvětlení: režim aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) v souladu s
čl. 114 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) Kodexu.
Dovoz v režimu dočasného použití.
Příklad: dočasné použití, např. pro účely výstavy.
Režim aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) v jiném členském státě (bez
propuštění do volného oběhu v tomto členském státě) (a).
Vysvětlení: tento kód se používá k zaznamenání operace pro účely statistiky o obchodu
uvnitř Společenství.
Příklad: zboží ze třetí země je propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku
v Belgii (5100). Poté, co projde aktivním zušlechťovacím stykem, je odesláno do
Německa do volného oběhu (4054) nebo k dalšímu přepracování (5154).
Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které netvoří dodávku osvobozenou od
DPH, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.
Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od
DPH do jiného členského státu, a které případně podléhá podmíněnému osvobození od
spotřební daně, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.
Příklad: zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku nebo dočasném vývozu,
veškerá dlužná výše DPH se účtuje na vrub daňového zástupce. Zboží podléhající
spotřební dani zpětné dovezené po pasivním zušlechťovacím styku, které je propuštěno
do volného oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po
propuštění do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s
podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa zpětného dovozu, která byla
zahájena oprávněným odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice
2008/118/ES.
Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné osvobození od
spotřební daně, jelikož po zpětném dovozu následuje dodání nebo přemístění zboží
uvnitř Společenství do jiného členského státu. V takovém případě bude DPH a případně
spotřební daň splatná v členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl
použít, musí osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES
a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.
Pozn. Režim 63xx lze použít jen tehdy, jsou - li oba subjekty (deklarant i příjemce)
zaregistrovány pro účely DPH, tj. oběma musí být přiděleno DIČ, jak předpokládá čl. 143
odst. 2 směrnice Rady č. 2006/112/ES a § 71g odst. 2 písm. a) a b) zákona o DPH. Musí
jít vždy o zdanitelné plnění „dodání zboží do jiného členského státu“ podle § 64 odst. 1,
§ 13 odst. 1 a 2 zákona o DPH, spojené s vystavením daňového dokladu s náležitostmi
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podle § 34 zákona o DPH nebo o „přemístění obchodního majetku“ podle § 64 odst. 5 a
§ 13 odst. 6 zákona o DPH. Zdanitelné plnění musí být spojeno s bezprostřední
(fyzickou) přepravou zboží do jiného členského státu. Při pouhém přesunu (přepravě)
zboží do jiného členského státu EU bez toho, že by došlo k převodu vlastnického práva
k tomuto zboží za použití zásad popsaných ve shora odkazovaných ustanoveních
zákona o DPH, tj. k převodu vlastnictví mezi plátcem registrovaným v ČR a plátcem
registrovaným v jiném členském státě (s výjimkou přemístění vlastního obchodního
majetku, kdy je jeden subjekt registrován k DPH v obou těchto státech), nelze režim
42xx nebo 63xx použít.
Zpětný dovoz s částečným propuštěním pro domácí spotřebu a souběžným propuštěním
do volného oběhu a umístěním zboží do režimu uskladnění, jiného než je uskladnění
v celním skladu.
Příklad: zpracované alkoholické nápoje jsou zpětně dovezeny a umístěny do skladu
s daňovým dozorem.
Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.
Vysvětlení: propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu. Tato skutečnost
nebrání současnému propuštění zboží například do skladu s daňovým dozorem.
Propuštění do režimu uskladňování v celním skladu s cílem získat zvláštní vývozní
náhrady před vývozem.
Příklad: vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu
uskladňování v celním skladu před vývozem (článek 4 nařízení Komise (ES) č.
1741/2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro
vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování
v celním skladu před vývozem.
Výroba zboží pod celním dohledem a celní kontrolou (ve smyslu čl. 4 bodů 13 a 14
kodexu) před vývozem a platbou vývozních náhrad.
Příklad: konzervy z hovězího a telecího masa vyrobené pod celním dohledem a celní
kontrolou před vývozem (články 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 o zvláštních
prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a
telecího masa.
Propuštění zboží do svobodného pásma s výhradou kontroly typu II.
Propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem.
Přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě (bez propuštění do volného
oběhu v tomto členském státě) (a).
Vysvětlení: tento kód se používá k záznamu operace pro účely statistiky obchodu uvnitř
Společenství.
Příklad: zboží ze třetí země je přepracováno pod celním dohledem v Belgii (9100). Po
přepracování je odesláno do Německa k propuštění do volného oběhu (4092) nebo
dalšímu zpracování (9192).
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Doporučené a obvykle se vyskytující kombinace režimů:
01

Volný oběh zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi částmi
celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice Rady 2006/112/ES, a částmi,
na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto
území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.
Volný oběh zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi
Společenstvím a zeměmi, se kterými vytvořilo celní unii.
0100, 0151, 0153, 0154, 0171, 0191, 0192

02
Volný oběh s použitím aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení).
0200, 0223, 0251, 0253, 0254, 0271, 0291, 0292
07

Volný oběh se souběžným propuštěním do režimu uskladňování kromě režimu
uskladňování v celním skladu.
0700, 0723, 0751, 0753, 0754, 0771, 0791, 0792
10
Trvalý vývoz.
1000, 1040, 1041, 1049, 1076, 1077
11

Vývoz zušlechtěných výrobků získaných z rovnocenného zboží v režimu aktivního
zušlechťovacího styku (podmíněný systém) před umístěním dovozového zboží do
režimu.

1100
21
Dočasný vývoz v režimu pasivního zušlechťovacího styku.
2100, 2102, 2141, 2145, 2148, 2151, 2154, 2168
22
Dočasný vývoz v režimu jiném než uvedeném pod kódem 21.
2200, 2202, 2241, 2245, 2248, 2251, 2254, 2268
23
Dočasný vývoz pro návrat v nezměněném stavu.
2300
31
Zpětný vývoz.
3151, 3153, 3154, 3171, 3191, 3192
40

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které netvoří
dodávku osvobozenou od DPH.
4000, 4051, 4053, 4054, 4071, 4076, 4077, 4091, 4092
41

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu v rámci režimu
aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení).
4100, 4151, 4153, 4154, 4171, 4176, 4177, 4191, 4192
42

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které tvoří
dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, a které případně podléhá
podmíněnému osvobození od spotřební daně.
4200, 4251, 4253, 4254, 4271, 4276, 4277, 4291, 4292
43

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu v rámci provádění
zvláštních opatření ve spojení s platbou určité částky během přechodného období, které
následuje po přistoupení nových členských států.
4300, 4351, 4353, 4354, 4371, 4376,4377, 4391, 4392
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45

Propuštění zboží do volného oběhu a pro domácí spotřebu pro účely DPH nebo
spotřebních daní a umístění zboží do režimu uskladňování ve skladu s daňovým
dozorem.
4500, 4551, 4553, 4554, 4571, 4576, 4577, 4591, 4592
48

Propuštění náhradního zboží pro domácí spotřebu se souběžným propuštěním do
volného oběhu v režimu pasivního zušlechťovacího styku před vývozem dočasně
vyváženého zboží.
4800, 4871
49

Propuštění zboží Společenství pro domácí spotřebu v rámci obchodu mezi částmi
celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice Rady 2006/112/ES, a částmi,
na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto
území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

4900
51
Režim aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém).
5100, 5121, 5122, 5151, 5171, 5191, 5192
53
Dovoz v režimu dočasného použití.
5300, 5353, 5371
61

Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které netvoří dodávku osvobozenou od
DPH, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.
6110, 6121, 6122, 6123
63

Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od
DPH do jiného členského státu, a které případně podléhá podmíněnému osvobození od
spotřební daně, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.
6310, 6321, 6322, 6323
68

Zpětný dovoz s částečným propuštěním pro domácí spotřebu a souběžným propuštěním
do volného oběhu a umístěním zboží do režimu uskladnění, jiného než je uskladnění
v celním skladu.
6810, 6821, 6822, 6823
71
Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.
7100, 7121, 7122, 7123, 7151, 7153, 7154, 7171, 7191, 7192
76

Propuštění do režimu uskladňování v celním s cílem získat zvláštní vývozní náhrady
před vývozem.

7600
77

Výroba zboží pod celním dohledem a celní kontrolou (ve smyslu čl. 4 bodů 13 a 14
kodexu) před vývozem a platbou vývozních náhrad

7700
91
Propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem.
9100, 9151, 9154, 9171, 9191, 9192
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Příloha č. 13
SEZNAM
kódů zemí tranzitu
Kód

Název země

BE
DK
DE
GR
ES
FR
IE
IT
LU
NL
AT
PT
FI
SE
GB
HU
IS
NO
PL
SK
CH
CZ
SM
AD
HR
TR

Belgie
Dánsko
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Maďarsko
Island
Norsko
Polsko
Slovensko
Švýcarsko
Česká republika
San Marino
Andorra
Chorvatsko
Turecko
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Příloha č. 14
SEZNAM
kódů způsobu zajištění
a) pro tranzitní operace
Situace
Kód
Pro osvobození od záruky (čl. 380
0
odst. 3)
Pro globální záruku
1
Pro individuální záruku ručitele
2
Pro individuální záruku v hotovosti
3
Pro individuální záruku ve formě
4
zár. dokladu
Jiný způsob zajištění
5
Pro nevyžadovanou záruku
6
(článek 95 nařízení (EHS) č.
2913/92)
Pro záruku nepožadovanou pro
8
určité veřejné orgány
Pro individuální záruku typu podle
9
bodu 3 přílohy 47a
Nezajišťování podle čl. 189 Kodexu
N

Další položky
- číslo potvrzení o osvobození od
záruky
- číslo potvrzení o globální záruce
odkaz na zajištění záruky
- číslo záručního dokladu pro
individuální záruku

- odkaz na závazek záruky
- úřad záruky

b) pro operace jiné než tranzitní
9110

Souborná jistota povolená v České republice

9120

Souborná jistota povolená v jiném členském státě Evropské unie

92ZL

Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny

93CJ

Celní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu

9ZD1

Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v České republice

9ZD2

Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském
státě Evropské unie

95ZP

Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu

9N01

Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu (dočasné
uskladnění a režimy s hospodářskými účinky)

9NCK Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu (částka cla do 500,- EUR
nebo je – li dlužníkem státní orgán)
9NPH

Nepožadování jistoty při placení v hotovosti

9NPV

Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměřování formou výměru

9NPP

Nepožadování jistoty při jeho úhradě před propuštěním zboží

9NJZ

Nepožadování jistoty z jiného důvodu
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Příloha č. 15
SEZNAM
kódů zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a
statistiku obchodu mezi členskými státy

Kód

(Nařízení Komise (EUS) č. 1833/2006 1106/2012ze dne 13.12.2006)
Znění
Popis

AD
AE

Andorra
Spojené arabské emiráty

AF
AG
AI
AL
AM
AN

Afghánistán
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánie
Arménie
Nizozemské Antily

AO
AQ

Angola
Antarktida

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius a jižní část
ostrova Sint Maarten
zahrnuje Cabindu
území jižně od 60° jižní ší řky; nezahrnuje Francouzská
jižní území (TF), Bouvetův ostrov (BV), Jižní Georgii a
Jižní Sandwichovy ostrovy (GS)

AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BL
BM
BN
BO
BQ

též Brunej
též Bolívie

CF
CG
CH

Argentina
Americká Samoa
Rakousko
Austrálie
Aruba
Ázerbájdžán
Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgie
Burkina Faso
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Svatý Bartoloměj
Bermudy
Brunej Darussalam
Mnohonárodní stát Bolívie
Bonaire, Svatý Eustach a
Saba
Brazílie
Bahamy
Bhútán
Bouvetův ostrov
Botswana
Bělorusko
Belize
Kanada
Kokosové (Keelingovy) ostrovy
Konžská demokratická
republika Demokratická
republika Kongo
Středoafrická republika
Kongo
Švýcarsko

CI

Pobřeží slonoviny

BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD

Abú Zabí, Adžmán, Šardžá, Dubaj, Fudžajra, Umm alKuvajn a Rás al-Chajma

též Biélorussie

dříve Zair

zahrnuje německé území Büsingen a italskou
samosprávnou obec Campione d'Italia

JSD50701_v03/50816

CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES

Cookovy ostrovy
Chile
Kamerun
Čína
Kolumbie
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Curacao
Vánoční ostrov
Kypr
Česká republika
Německo
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánská republika
Alžírsko
Ekvádor
Estonsko
Egypt
Západní Sahara
Eritrea
Španělsko

ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR

Etiopie
Finsko
Fidži
Falklandské ostrovyy (Malvíny)
Federativní státy Mikronésie
Faerské ostrovy
Francie

GA
GB

Gabon
Spojené království

GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

Grenada
Gruzie
Ghana
Gibraltar
Grónsko
Gambie
Guinea
Rovníková Guinea
Řecko
Jižní Georgie a Jižní
Sandwichovy ostrovy
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong

GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT

Heardův ostrov a
McDonaldovy ostrovy
Honduras
Chorvatsko
Haiti

zahrnuje ostrov Helgoland, nezahrnuje území Büsingen

zahrnuje ostrovy Galapágy

zahrnuje Baleárské ostrovyy a Kanárské ostrovy,
nezahrnuje Ceutu (XC) a Melillu (XL)
zahrnuje Alandy

Chuuk, Kosrae, Pohnpei a Yap
zahrnuje Monako a francouzské zámořské departementy
(Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik a
Réunion) a francouzskou severní část ostrova Svatý
Martin
Velká Británie, Severní Irsko, Normanské ostrovy a
ostrov Man
zahrnuje ostrovy Jižní Grenadiny

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
Hongkong

zahrnuje Swan Islands
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HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT

Maďarsko
Indonésie
Irsko
Izrael
Indie
Britské indickooceánské území
Irák
Íránská islámská republika
Island
Itálie

JM
JO
JP
KE
KG

ML
MM
MN
MO

Jamajka
Jordánsko
Japonsko
Keňa
Kyrgyzská Rrepublika
Kyrgyzstán
Kambodža
Kiribati
Komory
Svatý Kryštof a Nevis
Koreajská, lidově
demokratická republika
Korejskáa republika
Kuvajt
Kajmanské ostrovy
Kazachstán
Laoská lidově demokratická
republika
Libanon
Svatá Lucie
Lichtenštejnsko
Srí Lanka
Libérie
Lesotho
Litva
Lucembursko
Lotyšsko
Libye jská arabská lidová
socialistická džamáhírije
Maroko
Moldavská republika
Černá Hora
Madagaskar
Marshallovy ostrovy
Makedonie, Bývalá
jugoslávská republika
Makedonie
Mali
Myanmar
Mongolsko
Macao

MP
MR
MS
MT
MU

Severní Mariany
Mauritánie
Montserrat
Malta
Mauricius

MV

Maledivy

KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MD
ME
MG
MH
(1)
MK

zahrnuje Čagoské ostrovy

zahrnuje Livigno; nezahrnuje samosprávnou obec
Campione d'Italia

zahrnuje ostrovy Anjouan, Grande Comore a Mohéli
též Severní Korea
též Jižní Korea

též Laos

též Libye

též Moldavsko

dříve též Barma
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
Macao

zahrnuje ostrovy Gozo a Comino
zahrnuje ostrovy Mauricius, Rodriguez, Agalega a
Cargados- Carajos Shoals (ostrovy St. Brandon)
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MW
MX
MY

Malawi
Mexiko
Malajsie

MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF

Mosambik
Namibie
Nová Kaledonie
Niger
Norfolk
Nigérie
Nikaragua
Nizozemsko
Norsko
Nepál
Nauru
Niue
Nový Zéland
Omán
Panama
Peru
Francouzská Polynésie

PG

Papua – Nová Guinea

PH
PK
PL
PM
PN
PS

Filipíny
Pákistán
Polsko
Saint Pierre a Miquelon
Pitcairn
Okupovaná palestinská území

PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC

Portugalsko
Palau
Paraguay
Katar
Rumunsko
Ruská federace
Rwanda
Saúdská Arábie
Šalamounovy ostrovy
Seychely

SD
SE
SG
SH

Súdán
Švédsko
Singapur
Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha
Slovinsko
Slovensko
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somálsko

SI
SK
SL
SM
SN
SO

zahrnuje Malajský poloostrov a východní Malajsii (území
Labuan, Sabah a Sarawvak)

zahrnuje ostrovy Loyauté (Lifou, Maré a Ouvéa)

zahrnuje Corn Islands
zahrnuje Svalbard Špicberky a ostrov Jan Mayen

nezahrnuje Rossovu dependenci (Antarktida)
zahrnuje bývalé Panamské průplavové pásmo
ostrovy Markézy, souostroví Společnosti Společenské
ostrovy (zahrnuje Tahiti), souostroví Tuamotu,
Gambierovy ostrovy a Iles Australes;
východní část Nové Guiney, Bismarckovo souostroví
(zahrnuje Novou Británii, Nové Irsko, Nový Hanover a
Admiralitní ostrovy), Sseverní část Šalamounovýchy
ostrovůy (ostrovy Bougainville a Buka), Trobriandovy
ostrovy, ostrov Woodlark, d’Entrecasteauxovy ostrovy a
souostroví Louisiady

zahrnuje ostrovy Ducie, Henderson a Oeno
Západní břeh Jordánu (zahrnuje východní Jeruzalém) a
pásmo Gazy
zahrnuje Azory a Madeiru
alternativa Belau

též Rusko

Ostrov Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette,
Amiranty (zahrnuje ostrovy Desroches, Alphonse, Platte
a Coëtivy), Farquhar (zahrnuje ostrov Providence),
Aldabra a Cosmoledo

zahrnuje ostrov Ascension a souostroví Tristan da Cunha
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SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TF

Surinam
Jižní Súdán
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Salvador
Svatý Martin (nizozemská
část)
Syrská arabská republika
Svazijsko
Ostrovy Turks a Caicos
Čad
Francouzská jižní území

TG
TH
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW

Togo
Thajsko
Tádžikistán
Tokelau
Východní Timor-Leste
Turkmenistán
Tunisko
Tonga
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Tchaj-wan

TZ

Sjednocená tanzanská
republika Tanzanie
Ukrajina
Uganda
Menší odlehlé ostrovy USA

UA
UG
UM
US
UY
UZ
VA

VG
VI
VN
VU
WF
WS
XC
XK

Spojené státy
Uruguay
Uzbekistán
Svatý stolec (Vatikánský
městský stát)
Svatý Vincenc a Grenadiny
Bolívarovská republika
Venezuela
Britské Panenské ostrovy
Americké Panenské ostrovy
Vietnam
Vanuatu
Wallis a Futuna
Samoa
Ceuta
Kosovo

XL

Melilla

XS
YE
YT

Srbsko
Jemen
Mayotte

ZA
ZM
ZW

Jihoafrická republika
Zambie
Zimbabwe

VC
VE

ostrov Svatý Martin je rozdělen na francouzskou severní
část a nizozemskou jižní část
též Sýrie

zahrnuje Kergueleny, ostrov Amsterdam, Saint-Paul a
Crozetovy ostrovy, francouzské Rozptýlené ostrovy v
Indickém oceánu tvořené atolem Bassas da India,
ostrovem Europa, ostrovy Glorioso, Juan de Nova a
Tromelin

samostatné celní území Kinmen, Matsu, Penghu, a
Tchaj-wan
Ostrovy Pemza, Zanzibar a Tanganika

zahrnuje ostrovy Baker, Howland, Jarvis, Johnston Atoll,
Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmyra Atoll a Wake
zahrnuje Portoriko

též Venezuela

zahrnuje ostrov Alofi
dříve Západní Samoa
Podle definice usnesení Rady bezpečnosti Organizace
spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999
zahrnuje Penón de Vélez de la Gomera, Penón de
Alhucemas a ostrovy Chafarinas
dříve Severní Jemen a Jižní Jemen
ostrovy Grande-Terre (Mahoré) a Petite-Terre
(Pamandzi)
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RŮZNÉ
EU

QP
QQ
nebo
QR
QS

QU
nebo
QV

QW

QX

nebo
QY

QZ

Evropské společenství

Volné moře
Rezervy a zásoby

Kód vyhrazený v rámci obchodu s třetími zeměmi pro
prohlášení o původu zboží podle příslušných ustanovení
Společenství. Tento kód není určen ke statistickým
účelům.
námořní oblasti mimo teritoriální vody
dobrovolný kód

Rezervy a zásoby v rámci
obchodu uvnitř Společenství
Rezervy a zásoby v rámci
obchodu se třetími zeměmi

dobrovolný kód

Země a území neuváděné

dobrovolný kód

Země a území neuváděné v
rámci obchodu uvnitř
Společenství
Země a území neuváděné v
rámci obchodu s třetími
zeměmi

dobrovolný kód

Země a území neuváděné z
obchodních nebo vojenských
důvodů

dobrovolný kód

Země a území neuváděné z
obchodních nebo vojenských
důvodů v rámci obchodu uvnitř
Společenství
Země a území neuváděné z
obchodních nebo vojenských
důvodů v rámci obchodu s
třetími zeměmi

dobrovolný kód

dobrovolný kód

dobrovolný kód

dobrovolný kód

(1) Prozatímní kód, jenž nemá vliv na konečný název země a který bude schválen po uzavření jednání probíhajících v současné době v rámci
Organizace spojených národů.
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Příloha č. 16
SEZNAM
kódů měn
ADP Peseta andorská
AED Dirham Spoj.arab.emirátů
AFA Afghán afghánistánský
ALL Lek albánský
AMD Dram arménský
ANG Zlatý Nizozemských Antil
AOA Kwanza
ARS Peso argentinské
ATS Silink rakouský
AUD Dolar australský
AWG Zlatý arubský
AZM Manát ázerbájdžánský
BAM Marka konvertib.bosenská
BBD Dolar barbadoský
BDT Taka bangladéšská
BEF Frank belgický
BGL Lev bulharský
BGN Lev bulharský
BHD Dinár bahrajnský
BIF Frank burundský
BMD Dolar bermudský
BND Dolar brunejský
BOB Boliviano bolívijské
BOV Mvdol
BRL Real brazilský
BSD Dolar bahamský
BTN Ngultrum bhútánský
BWP Pula botswanská
BYR Rubl běloruský
BZD Dolar belizský
CAD Dolar kanadský
CDF Frank konžský
CHF Frank švýcarský
CLF Unidades chilské
CLP Peso chilské
CNY Yuan Renminbi čínské
COP Peso kolumbijské
CRC Colon kostarický
CUP Peso kubánské
CVE Escudo kapverdské
CYP Libra kyperská
CZK Koruna česká
DEM Marka SRN
DJF Frank džibutský
DKK Koruna dánská
DOP Peso dominikánské
DZD Dinár alžírský
EEK Koruna estonská
EGP Libra egyptská
ERN Nakfa eritrejská
ESP Peseta španělská
ETB Birr etiopský

1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1999.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1999.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
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EUR EURO
FIM Marka finská
FJD Dolar fidžijský
FKP Libra falklandská
FRF Frank francouzský
GBP Libra anglická
GEL Lari gruzínský
GHC Cedi ghanské
GIP Libra gibraltarská
GMD Dalasi gambijské
GNF Frank guinejský
GRD Drachma řecká
GTQ Quetzal guatemalský
GWP Peso Guinea Bissau
GYD Dolar guayanský
HKD Dolar hongkongský
HNL Lempira hondurasská
HRK Kuna chorvatská
HTG Gourde haitské
HUF Forint maďarský
IDR Rupiah indoneská
IEP Libra irská
ILS Sekel izraelský
INR Rupie indická
IQD Dinár irácký
IRR Rial íránský
ISK Koruna islandská
ITL Lira italská
JMD Dolar jamajský
JOD Dinar jordánský
JPY Yen japonský
KES Šilink keňský
KGS Som kirgizský
KHR Riel kambodžský
KMF Frank komorský
KPW Won korejský (KLDR)
KRW Won (Korejská republika)
KWD Dinar kuvajtský
KYD Dolar Kajmanských ostrovů
KZT Tenge kazachstánský
LAK Kip laosský
LBP Libra libanonská
LKR Rupie srílanská
LRD Dolar liberijský
LSL Loti lesothský
LTL Litus litevský
LUF Frank lucemburský
LVL Lat lotyšský
LYD Dinár libyjský
MAD Dirham marocký
MDL Leu moldavský
MGF Frank madagaskarský
MKD Denár makedonský
MMK Kyat barmský
MNT Tugrik mongolský
MOP Pataca (Macao)
MRO Ouguiya mauritánská

1999.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1998.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
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MTL Libra maltská
MUR Rupie mauricijská
MVR Rufiyaa maledivská
MWK Kwacha malawijská
MXN Peso mexické nové
MXV Udi mexický
MYR Ringgit malajsijský
MZM Metical mosambický
NAD Dolar namibijský
NGN Naira nigerijská
NIO Cordoba oro nikaragujská
NLG Zlatý holandský
NOK Koruna norská
NPR Rupie nepalská
NZD Dolar novozélandský
OMR Rial ománský
PAB Balboa panamská
PEN Nuevo sol peruánské
PGK Kina (Papua-Nová Guinea)
PHP Peso filipínské
PKR Rupie pákistánská
PLN Zlotý polský
PTE Escudo portugalské
PYG Guarani paraguayské
QAR Riál katarský
ROL Lei rumunský
RUR Rubl ruský
RWF Frank rwandský
SAR Riyal saudský
SBD Dolar Šalamounových o.
SCR Rupie seychelská
SDD Dinár súdánský
SEK Koruna švédská
SGD Dolar singapurský
SHP Libra o. Svaté Heleny
SIT Tolar slovinský
SKK Koruna slovenská
SLL Leone (Sierra Leone)
SOS Šilink somálský
SRG Zlaty surinamský
STD Dobra o.Svatý Tomáš
SVC Colon salvadorský
SYP Libra syrska
SZL Lilangeni svazijské
THB Batht thajský
TJS Somoni
TMM Manat turkmenský
TND Dinár tunisský
TOP Pa anga (Tongo)
TPE Escudo timorské
TRL Lira turecká
TTD Dolar Trinidad a Tobago
TWD Dolar tchajwanský nový
TZS Šilink tanzánský
UAH Hřivna ukrajinská
UGX Šilink ugandský
USD Dolar americky

1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1998.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1997.02.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1999.07.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
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USN Dolar am.-next day funds
USS Dolar americký (týž den)
UYU Peso uruguayské
UZS Rubl uzbekistánský
VEB Bolivar venezuelský
VND Dong vietnamský
VUV Vatu vanuatský
WST Tala (Záp. Samoa)
XAF Frank BEAC/CFA
XAG Stříbro
XAU Zlato
XBA Evropská smíšená jednotka
XBB Evropská peněžní jednotka
XBC Evropská jednotka účtu 9
XBD Evropská jednotka účtu 17
XCD Dolar východokaribský
XDR IMF(Mezinár.měnový fond)
XFO Frank zlatý
XFU Frank UIC
XOF Frank BCEAO/CFA
XPD Paladium
XPF Frank CFP
XPT Platina
XXX Transakce bez měny
YER Riál jemenský
YUM Dinár nový jugoslávský
ZAR Rand jihoafrický
ZMK Kwacha zambijská
ZWD Dolar Zimbabwe

1999.07.01 2999.12.31
2002.07.01 2999.12.31
1998.07.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1994.04.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1996.01.15 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1999.07.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
1993.01.01 2999.12.31
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Příloha č. 17
UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ VE SVOBODNÉM CELNÍM PÁSMU TYPU I NEBO SVOBODNÉHO
CELNÍHO SKLADU
(1) Dnem 1.7.2005 nabyla účinnosti Nařízení Komise (ES) č. 2286/2003,
Nařízení Komise (ES) č. 837/2005 a Nařízení Komise (ES) č. 883/2005, kterými se
mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí Nařízení Rady (EHS) č.
2913/92, celní kodex.
(2) Účelem této přílohy je sjednocení postupu deklarantů a celních orgánů při
přidělování celně schváleného určení umístění zboží Společenství SCP-1.
(3) Žádost o přidělení celně schváleného určení umístění zboží v SCP-1 se
podává ve smyslu čl. 6 Kodexu místně příslušnému celnímu úřadu
a) za použití Tiskopisu a Doplňkového listu v případech stanovených v článku
170 odst. 2 písm. c) Kodexu (kódy celně schváleného určení „76“ nebo „77“), nebo
b) jiným způsobem, a to i v případech, kdy by žádost mohla být podána za
použití Tiskopisu a Doplňkového listu.
(4) Je-li žádost podána na Tiskopisu a Doplňkovém listu, jednotlivé kolonky se
vyplní způsobem uvedeným v příloze č. 18.
(5) Je-li žádost podána jiným způsobem, bude obsahovat náležitosti uvedené v
§ 71 - 73 daňového řádu a bude doložena dvojmo seznamem zboží, pro které se žádá
přidělení celně schváleného určení umístění v SCP-1, na Doplňkovém listu. Údaje o
zboží se vyplní způsobem uvedeným v příloze č. 19.
(6) Nebude-li seznam zboží předložen na Doplňkovém listu, bude obsahovat
minimálně údaje uvedené v příloze č. 19, přičemž jednotlivé položky seznamu se
očíslují vzestupnou číselnou řadou a označení údajů musí odpovídat označení
příslušné kolonky na formuláři Doplňkového listu.
(7) Celní úřad, který rozhodne o žádosti o přidělení celně schváleného určení
umístění zboží v SCP-1, připojí 1 výtisk seznamu zboží k rozhodnutí, které je
předáváno žadateli, a druhý výtisk připojí k rozhodnutí, které si ponechá.
(8) Vydá-li celní úřad rozhodnutí nikoliv na Tiskopisu a Doplňkovém listu, bude
obsahovat náležitosti podle § 102 daňového řádu a přidělí celně schválené určení
umístění zboží do svobodného celní pásma podle čl. 169 Kodexu. Rozhodnutí bude
vydáno podle § 5 odst. 3 písm. b) ZCS místně příslušným celním úřadem.
(9) Stejným způsobem se postupuje při přidělování celně schváleného určení
umístění zboží Společenství do svobodného celního skladu.
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Příloha č. 18

ZPŮSOB vyplňování tiskopisu Jednotného správního dokladu pro umístění
zboží do svobodného celního pásma
Díl první
Kolonka „1. Prohlášení“
Levá část
(1) Do levé části této kolonky se uvádí kód:
CO - Pro umístění zboží v celním skladu s cílem získat zvláštní vývozní náhrady před
vývozem nebo výroba pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem a
platbou vývozních náhrad
Prostřední část
(2) Do prostřední části této kolonky se uvádí jednomístný kód, který blíže upřesňuje
druh předkládaného celního prohlášení:
A
pro běžné celní prohlášení (běžný postup podle článku 62 Kodexu)
B
pro neúplné celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. a)
Kodexu)
C
pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. b)
Kodexu)
D
pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je
deklarant schopen zboží předložit
E
pro podání neúplného celního prohlášení uvedeného pod kódem B dříve, než je
deklarant schopen zboží předložit
F
pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C dříve, než je
deklarant schopen zboží předložit
X
pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu B a E
Y
pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C a F
Z
pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1
písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)
Kódy D, E a F lze použít pouze v rámci postupu stanoveného v čl. 201 odst. 2, kdy
celní orgány povolí podání celního prohlášení dříve, než je deklarant schopen zboží
předložit.
Kolonka „2. Odesílatel nebo vývozce“
(3) Za vývozce se podle ustanovení čl. 788 PPCK považuje osoba, jejíž jménem a na
jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení
k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. Má-li na základě
vývozní smlouvy vlastnické nebo obdobné právo umožňující se zbožím nakládat osoba
usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve
Společenství.
(4) Do této kolonky se tedy uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby
nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby podle
předchozího odstavce.
(5) Do pravého horního rohu se uvádí číslo EORI přidělené příslušnými orgány.
(6) Nemá-li fyzická osoba - nepodnikatel uvedená v této kolonce přiděleno ad hoc
číslo, je jí toto ad hoc číslo přiděleno pověřeným pracovníkem a uvádí se do pravého horního
rohu této kolonky.
(7) Údaje o osobě, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér
nebo přepravce, nebo zboží pouze dopravuje, se v této kolonce neuvádí.
(8) Sestává-li zásilka ze zboží od několik vývozců, uvádí se do této kolonky text „různí“
a kód „00200“; seznam obsahující kromě čísla EORI také údaje o vývozci se přikládá
v příloze ke každému z výtisků Tiskopisu.
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Kolonka „3. Tiskopisy“
(9) Uvede se pořadové číslo tiskopisu ve vztahu k celkovému počtu použitých
formulářů Tiskopis a Doplňkový list. Například při předložení jednoho formuláře Tiskopis a
dvou formulářů Doplňkový list (tj. 5 až 7 deklarovaných položek zboží) se uvede na formuláři
Tiskopis „1/3“, na prvním formuláři Doplňkový list „2/3“ a na druhém formuláři Doplňkový list
„3/3“.
(10) Maximální celkový počet formulářů, tj. Tiskopisu a Doplňkových listů, je 333.
(11) Je-li prohlášení podáváno pouze na jednu položku zboží (tj. má být vyplněna
pouze jedna kolonka „Popis zboží“), MUSÍ kolonka 3 zůstat prázdná, ale do kolonky 5 se
POVINNĚ uvede číslice 1.
Kolonka „5. Položky“
(12) Uvede se celkový počet položek uvedených na Tiskopisu a všech Doplňkových
listech. Počet položek musí odpovídat počtu kolonek „Popis zboží“, které mají být vyplněny.
(13) Maximální celkový počet položek v Tiskopisu a Doplňkovém listech je 997.
Kolonka „7. Referenční číslo“ (Tiskopis)
(14) Do této kolonky se uvádí číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací
numerický nebo alfanumerický údaj z evidence deklaranta nebo jiné evidence. Tento údaj
může mít podobu UCR (Unique Consignment Reference Number podle Doporučení Rady
pro celní spolupráci týkající se jedinečného referenčního čísla zásilky (UCR) pro celní účely
ze dne 30. června 2001).
(15) Uvedený údaj může být maximálně dvaadvacetimístný.
(16) Vyplnění této kolonky není povinné.
Kolonka „8. Příjemce“
(17) Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo
příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby, které má být zboží
dodáno; zpravidla je jí konečný příjemce v zemi určení. Není-li konečný příjemce znám,
může být uveden poslední známý příjemce např. z přepravních dokladů. V tomto případě
NEMUSÍ odpovídat stát sídla tohoto posledního známého příjemce kódu státu v kolonce 17a.
(18) Pokud se umisťuje zboží k vývozu do celního skladu, je příjemcem osoba
odpovědná za předfinancování nebo osoba odpovědná za sklad, ve kterém je zboží uloženo.
(19) V současné době se v České republice nevyžaduje uvádění identifikačního čísla
příjemce.
(20) Zrušen
(21) Sestává-li zásilka ze zboží pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text
„různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich
název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu
místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně
může být uvedeno číslo EORI příjemce v této kolonce na Tiskopisu nebo čísla EORI
odesílatelů na přiloženém seznamu.
Kolonka „14. Deklarant / zástupce“
(22) Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo nebo příjmení a
jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu deklaranta. Je-li deklarantem fyzická osoba
- podnikatel, může být jeho příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu
doplněno uvedením názvu nebo obchodní firmy a místa podnikání. Je-li deklarant totožný
s vývozcem/odesílatelem, uvádí se do této kolonky slovo
a) „VÝVOZCE” a kód „00400“ nebo
b) „ODESÍLATEL“ a kód „00300“
podle přílohy č. 25.
(23) Do pravého horního rohu této kolonky se uvádí číslo EORI deklaranta.
(24) Do této kolonky se dále uvádějí údaje o zastupující osobě (a to jak v zastoupení
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přímém, tak i nepřímém), včetně jejího čísla EORI.
(25) Kromě výše uvedených údajů se do této kolonky uvádí telefonní, faxové nebo jiné
spojení deklaranta nebo zastupující osoby (např. e-mail).
(26) K určení statusu deklaranta nebo statusu zástupce se od. 1.7.2005 před jméno a
adresu vkládá některý z těchto kódů:
[1]
deklarant;
[2]
zástupce (přímé zastoupení ve smyslu čl. 5 odst. 2 první odrážky kodexu);
[3]
zástupce (nepřímé zastoupení ve smyslu čl. 5 odst. 2 druhé odrážky kodexu).
V případě, že je tento kód tištěn na papírový doklad, musí být uveden v hranatých
závorkách (př.: [1], [2] nebo [3]).
(27) Z technických důvodů je třeba uvádět na Tiskopis údaje do kolonky 14
v uvedeném pořadí podle následujících příkladů, avšak není rozhodující, zda jsou údaje
uvedeny pod sebou nebo vedle sebe:
a) bez zastoupení
[1] údaje o deklarantovi

CZ 12345678

[1] VÝVOZCE

CZ 12345678

nebo
00400

nebo
[1] ODESÍLATEL

00300

CZ 12345678

b) přímé zastoupení
[1] údaje o deklarantovi

CZ 12345678

[2] údaje o přímém zástupci

CZ 87654321

[1] VÝVOZCE

CZ 12345678

nebo
00400

[2] údaje o přímém zástupci

CZ 87654321

[1] ODESÍLATEL

CZ 12345678

nebo
00300

[2] údaje o přímém zástupci

CZ 87654321

c) nepřímé zastoupení
[3] údaje o nepřímém zástupci

CZ 87654321

[1] údaje o deklarantovi

CZ 12345678

nebo
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[3] údaje o nepřímém zástupci

CZ 87654321

[1] VÝVOZCE

CZ 12345678

00400

nebo
[3] údaje o nepřímém zástupci

CZ 87654321

[1] ODESÍLATEL

CZ 12345678

00300

Kolonka „15a. kód z. určení/vývozu“
(22) Do kolonky 15a se uvádí dvoumístný alfabetický kód členského státu, ze kterého
bylo zboží dříve odesláno za účelem vývozu, není-li vývozce usazen v České republice.
(23) Pokud zboží nebylo dříve odesláno z jiného členského státu za účelem vývozu
nebo je-li vývozce usazen v České republice, je skutečným členským státem vývozu Česká
republika.
Kolonka „17a. Kód země určení“
(24) Do této kolonky se uvádí kód poslední země určení vyváženého zboží, známá
v okamžiku propouštění zboží k vývozu. Kód této země NEMUSÍ odpovídat zemi sídla
posledního známého příjemce, uvedeného v kolonce 8.
Kolonka „18. Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při
odjezdu“ (Tiskopis)
(25) Do této kolonky se uvádí poznávací značka nebo registrační značka dopravního
prostředku, na které je nakládáno nebo na kterém je zboží naloženo v okamžiku předložení
celnímu úřadu, kde jsou plněny vývozní formality. V závislosti na druhu dopravního
prostředku se uvádějí tyto údaje:
a) námořní a říční doprava – název plavidla,
b) letecká doprava – číslo letu nebo registrační číslo letadla a datum letu,
c) silniční doprava – poznávací značka nebo registrační číslo vozidla,
d) železniční doprava – číslo vagónu.
(26) Výše uvedený přehled uvádí možné příklady pro vyplnění. S ohledem na definici
jediného dopravního prostředku ve článku 349 odst. 1 PPCK a na snížení nákladů a časové
náročnosti se v případě použití spojených dopravních prostředků stejného druhu uvádí do
této kolonky
a) počet spojených dopravních prostředků,
b) název použitého dopravního prostředku (použitých dopravních prostředků),
c) odkaz na soupis těchto dopravních prostředků, ve kterém budou deklarovány
konkrétní údaje o jednotlivých vagónech, plavidlech, přívěsech nebo návěsech tak,
aby byla umožněna účinná identifikace a kontrola zboží.
Údaje uvedené v soupisu potvrdí pověřených zaměstnanec CÚ otiskem služebního razítka a
vlastnoručním podpisem. Jeden exemplář potvrzeného soupisu připojí k rozhodnutí o
propuštění zboží ve vývozu, které bylo vydáno na tiskopisu JSD a které se předává
deklarantovi, druhý exemplář připojí k dílu 1 tiskopisu JSD.
(27) Pověřený zaměstnanec CÚ doplní údaj o státní příslušnosti silničního vozidla;
pokud je tato již uvedena, zkontroluje její správnost.
Kolonka „19. Kont.“
(28) Pomocí odpovídajícího kódu se uvede předpokládaný stav při přechodu vnější
hranice Společenství na základě informací dostupných v době plnění vývozních formalit:
0
Zboží nepřepravované v kontejnerech
1
Zboží přepravované v kontejnerech.
Kolonka „25. Druh dopravy na hranici“
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(29) Do této kolonky se uvádí pomocí kódu druh dopravy odpovídající aktivnímu
dopravnímu prostředku, který má být použit při výstupu vyváženého zboží z celního území
Společenství.
Kolonka „26. Druh dopravy ve vnitrozemí“
(30) Do této kolonky se uvádí pomocí kódu druh dopravy od celního úřadu, u kterého
jsou plněny vývozní formality.
(31) Pokud jsou vývozní formality plněny v místě výstupu ze Společenství, kolonka se
nevyplňuje.
Kolonka „29. Výstupní celní úřad“
(32) Pomocí odpovídajícího kódu země (2 znaky) a kódu celního úřadu (6 znaků) se
uvede výstupní celní úřad, jehož prostřednictvím má zboží opustit území EU.
(33) Kódy celních úřadů lze vyhledat na internetovské adrese celní správy
www.cs.mfcr.cz – Úřední desky útvarů CS.
Kolonka „30. Umístění zboží“
(34) Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno. Uvádí se
a) kód celního úřadu (např. CZ117600), pokud je celní řízení prováděno v celním
prostoru celního úřadu, nebo
b) DIČ, IČ, RČ nebo CERČ dovozce/příjemce zboží, je-li celní řízení prováděno
v prostoru dovozce/příjemce
Kolonka „31. Nákladové kusy a popis zboží, značky a čísla, číslo (čísla) kontejneru,
počet a druh“
(35) Do této kolonky se uvádějí značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, ev.
čísla a specifikace kontejnerů. Druhy nákladových kusů se uvádějí kódem, uvedeným
v příloze č. 21.
(36) Dále se sem uvádí název zboží, který je nutno uvést označením v dostatečně
přesných pojmech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky
celního sazebníku. Označení zboží musí být uvedeno v českém jazyce, pro upřesnění může
být doplněno o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou
známku a podobně.
(37) Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem, musí být označení
zboží doplněno evidenčním číslem uvedeným v rubrice číslo 1 průvodního dokladu pro
přeshraniční pohyb/přepravu odpadů (nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj.
odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů) a kódem:
„WZE” - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů; nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu
a tranzitu tohoto odpadu souhlas, uvede se za kód „WZE“ bez mezery příslušný kód
(R1 až R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad,
„WZL” - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů,
„WCE” - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů,
„WAX” - není-li zboží, které je odpadem, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.
(38) U zboží podléhajícího opatření v rámci společné zemědělské politiky se do této
kolonky dále uvádí kód „IN“, lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude
požadována náhrada. U složených výrobků nebo směsí se uvádí čistá hmotnost pouze té
ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje
v kolonce 33 Tiskopisu a Doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více
ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému výtisku
Tiskopisu nebo Doplňkového listu.
(39) V případě potřeby uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:“ a za dvojtečku
čtyřmístné přídavné kódy, oddělené čárkou.
Kolonka „32. Poř.č.pol.“
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(40) Údaj se do této kolonky uvádí jen tehdy, je-li počet deklarovaných položek vyšší než
1, jinak kolonka musí zůstat prázdná.
(41) Maximální počet položek v Tiskopisu a Doplňkových listech je 997.
Kolonka „33. Zbožový kód“
První část
(42) Do první části kolonky 33 se uvádí prvních 8 číslic sazební podpoložky celního
sazebníku.
Třetí část
(43) Do třetí části se uvede první doplňkový kód TARICu, byl-li stanoven.
Čtvrtá část
(44) Do čtvrté části se uvede druhý doplňkový kód TARICu, byl-li stanoven.
Pátá část
(45) Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části IV. této
přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a
více kódy, které jsou uvedeny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do
pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu
popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu (39).
Kolonka „34a. Kód země původu“
(46) Od 1.7.2005 se do této kolonky uvádí země původu vyváženého zboží.
Kolonka „35. Hrubá hmotnost (kg)“
(47) Do této kolonky se uvádí hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce
31 vyjádřená v kilogramech na úrovni každé zbožové položky.
(48) Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly s výjimkou kontejnerů
a jiných přepravních zařízení.
(49) Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, uvádí se údaj až na 3 desetinná místa, tj.
například 0,123 = 123 gramů.
(50) Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se MŮŽE zaokrouhlit tak, že se desetinná místa od
x,001 do x,499 zaokrouhlují směrem dolů na nejbližší kg a desetinná místa od x,5 do x,999
směrem nahoru na nejbližší kg (x > 0). Vždy však musí platit zásada, že hmotnost btto musí
být větší nebo rovna hmotnosti netto (kolonka 38).
(51) Při zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu devíti míst.
(52) Není dovoleno uvádět zkratku "kg".
Kolonka „37. Režim – levá část“
(53) Do této části se uvádí čtyřciferný kód, který se skládá z dvouciferného kódu pro
režim, který je navrhován, a dvouciferného kódu, který navrhovanému režimu předcházel.
(54) Předchozím režimem se rozumí režim, ve kterém se zboží nacházelo před
propuštěním do navrhovaného režimu. Byl-li předchozím režimem režim uskladňování v
celním skladu, režim dočasného použití nebo přichází-li zboží ze svobodného pásma, je
možno uvést jako předchozí režim kód tohoto režimu pouze tehdy, pokud zboží nebylo před
tímto předchozím režimem propuštěno do režimu s hospodářským účinkem.
(55) Kód „00“ se používá pro vyznačení skutečnosti, že nebyl použit žádný předchozí
režim (tj. pouze jako třetí a čtvrtá číslice) nebo navrhovanému režimu předcházel pouze
tranzit.
(56) Seznam kódů celních režimů je uveden v příloze č. 12.
Kolonka „37. Režim“ - pravá část
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(57) V případě, že se tato kolonka používá ke bližšímu specifikování režimu, uvádí se
do pravé části
a.
kód složený z alfabetického znaku, po kterém následují dva znaky
alfanumerické – viz příloha č. 22, nebo
b.
kód, začínající číslicí, po němž následují 2 alfanumerické znaky – viz příloha
č. 23.
(58) Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní
a/nebo daňovou úlevu (viz příloha č. 22 nebo příloha č. 23 této příručky), uvede se číselný
kód „000“.
Kolonka „38. Čistá hmotnost“
(59) Do této kolonky se uvádí čistá hmotnost zboží popsaného v kolonce 31.
(60) Údaj se uvádí v celých kilogramech.
(61) Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu.
(62) Je-li čistá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg.
Čistá hmotnost vyšší než 1 kg se MŮŽE zaokrouhlit od x,001 do x,499 směrem dolů na
nejbližší kg a desetinná místa od x,5 do x,999 směrem nahoru na nejbližší kg (x>0). Vždy
však musí platit zásada, hmotnost btto (kolonka 35) musí být větší nebo rovna hmotnosti
netto.
(63) Při zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu devět míst.
(64) Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná
místa.
Kolonka „40. Souhrnné prohlášení nebo předchozí doklad“
(65) Do této kolonky se uvádějí údaje o předchozích dokladech, které mají vztah
k deklarovanému zboží, zejména rozhodnutí celních orgánů, jimiž bylo deklarovanému zboží
přiděleno celně schválené určení předcházející režimu, který je navrhován. Údaje o
předchozím dokladu, které jsou společné pro celou zásilku zboží uvedeného v Tiskopisu a
Doplňkových listech, lze uvést pouze na Tiskopisu.
(66) Údaj o předchozím dokladu se skládá z těchto části:
a) první částí je kód druhu dokladu - je-li jím souhrnné celní prohlášení, je první část
údaje kód „X“, neexistuje-li je – li jím původní (předchozí) celní prohlášení, uvádí se kód „Y“,
kód „Z“ vyznačuje jiný předchozí doklad,
b) druhou částí je kód dokladu, uvedený v příloze č. 38 PPCK; pokud je doklad
vystaven na základě JSD, je druhou částí kód specifikovaný pro první pododdíl kolonky 1
(„IM“, „EX“, „CO“ a „EU“),
c) třetí částí je evidenční číslo předchozího dokladu nebo jiný rozlišitelný odkaz na
tento doklad,
d) čtvrtou částí je datum tohoto dokladu, a
e) pátou částí je pořadové číslo položky v rámci tohoto dokladu.
(67) Příklady:
a) předchozí doklad je tranzitní doklad T1, kterému úřad místa určení přidělil číslo
„238544“. Kód proto bude „Z-821-238544“ („Z“ = předchozí doklad, „821“ = tranzitní režim a
„238544“ = registrační číslo dokladu (nebo MRN pro operace NCTS));
b) cargo manifest označený číslem „2222“ se použije jako souhrnné celní prohlášení.
Kód bude „X-785-2222“(„X“ = souhrnné celní prohlášení, „785“ = cargo manifest a „2222“ =
identifikační číslo manifestu);
c) zboží bylo zapsáno do evidence dne 1. července 2005, nemá žádný předchozí
doklad. Kód proto bude „Y-CLE-20050701-5“ („Y“ znamená, že se jedná o počáteční celní
prohlášení, „CLE“ znamená „zápis do protokolu“, „20050701“ pro datum zápisu, „2005“ je
rok, „07“ měsíc, „01“ den a „5“ je odkaz na zápis do protokolu),
d) vývoz bez předcházejícího dokladu – „YZ–380–číslo faktury-20050701-1“.
(68) V případech, kdy se musí uvést více než jeden odkaz, uvede se do této kolonky
text „ZY-IM –R00200“ a k Tiskopisu nebo Doplňkovému listu se přiloží seznam odkazů,
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obsahující údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění
deklarovaného zboží.
Kolonka „41. Doplňkové měrné jednotky“
(69) Do této kolonky se uvádí množství v měrné jednotce určené v celním sazebníku.
Údaj musí být vždy uveden na 3 desetinná místa, a to i v případě, že zde desetinná místa
logicky nepřicházejí v úvahu (např. měrná jednotka „NAR“ - bude zde uvedeno 1,000).
(70) Jestliže není k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné
jednotky, uvádí se zde vlastní hmotnost kolonky 38 Tiskopisu nebo Doplňkového
Kolonka „44. Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení“
(71) Podléhá-li vývoz zboží úřednímu povolení (původně licenci), uvádí se do levého
horního rohu kód druhu povolení (licence) a číslo tohoto povolení (licence). Není-li k vývozu
povolení (licence) třeba, uvádí deklarant do levého horního rohu této kolonky kód „1199“.
(72) Deklarant do střední části kolonky 44 Tiskopisu a Doplňkového listu uvádí rovněž
kódy a čísla dalších předkládaných dokladů, vztahujících se ke zboží, zejména certifikátů
databáze TARIC CZ, koncesních listin, povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně nebo povolení daňového skladu, osvědčení, povolení celního
orgánu, závazné informace, jakož i čísla licencí a dokladů T5 při vývozech v rámci společné
zemědělské politiky.
(73) Do této kolonky se dále uvádí při vývozu v rámci společné zemědělské politiky kód
„CAP“, lomítko a za lomítko číslo licence, kód dokladu T5 a kód náhrady z odstavce 7
dokladu T5 oddělené čárkou.
(74) Pokud při vývozu vzniká celní dluh, do levého dolního rohu této kolonky se uvádí
kód – v současné době se neaplikuje
9110
Poskytnutí souborné jistoty povolené v České republice k zajištění
splnění celního dluhu
9120
Poskytnutí souborné jistoty povolené v jiném členském státě
Společenství k zajištění splnění celního dluhu
92ZL
Poskytnutí jednotlivé jistoty k zajištění splnění celního dluhu ve
formě záruční listiny
93CJ
Převod částky na účet celního orgánu
94CJ
Převod částky na účet celního orgánu (opakované použití)
9ZD1
Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v České republice k zajištění
splnění celního dluhu s použitím záručního dokladu
9ZD2
Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v jiném členském státě
Společenství k zajištění splnění celního dluhu s použitím záručního
dokladu
95JZ
Jiný způsob zajištění
9NCK
Nezajišťování celního dluhu podle čl. 189 celního kodexu
9NPH
Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti
9NPV
Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměřování formou výměru
9NPP
Nezajišťování celního dluhu při jeho úhradě před propuštěním
zboží
9N01
Nezajišťování celního dluhu povolené v České republice
(75) Do tečkovaně vyznačeného okénka uvede pověřený zaměstnanec CÚ lhůtu ke
zpětnému dovozu, je-li to třeba.
(76) V souladu s ustanovením článku 793a odst. 2 PPCK může deklarant do této
kolonky uvést kód „RET-EXP“ a kód „30400“, který vyjadřuje, že chce, aby CÚ předal výtisk
č. 3 Tiskopisu po potvrzení výstupu osobě, uvedené v kolonce 50.
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Kolonka „46. Statistická hodnota“
(77) Do této kolonky se uvádí statistická hodnota vyváženého zboží v celých korunách
českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Statistickou hodnotou se při vývozu rozumí
hodnota zboží v místě a čase, v němž zboží opouští statistické území vyvážejícího
členského státu; stanoví se při prodeji nebo nákupu na základě fakturované ceny zboží,
v ostatních případech na základě ceny, která by byla fakturována při prodeji nebo koupi.
Statistická hodnota musí zahrnovat pouze vedlejší výdaje, týkající se dopravy, která se
uskutečnila na statistickém území vyvážejícího členského státu. Statistická hodnota
nezahrnuje daně splatné při vývozu, jako jsou celní poplatky, daň z přidané hodnoty,
spotřební daň, dávky, vývozní náhrady nebo jiné podobné daně.
(78) Při vývozu zboží používaného jako nosiče informací, jako jsou diskety, magnetické
pásky, filmy, plány, magnetofonové pásky a videokazety a CD-ROMy, které se vyměňují za
účelem dalšího předávání informací, se statistická hodnota stanoví na základě celkových
nákladů na zboží, tj. nezahrnuje pouze nosič, ale i informace, které jsou přenášeny.
(79) Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za
účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána
při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního
režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací
operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu. Pro vyvážené zboží
dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez
ceny za montáž a nákladů s ní spojených.
(80) U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně
odběrateli placeno (např. při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do této
kolonky číslice 0.
(81) Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá
směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty. Údaj o statistické hodnotě se uvádí
v rozsahu maximálně desetimístného čísla.
Kolonka „49. Označení skladu“ (Tiskopis)
(82) Deklarant uvádí do této kolonky tyto údaje:
- písmeno určující druh skladu v souladu s popisy obsaženými v čl. 525 písm. a1; u
skladů neuvedených v článku 525 se použije kód „Y“ pro jiný než celní sklad, resp. „Z“ pro
svobodné pásmo nebo svobodný sklad,
- identifikační číslo přidělené členským státem při vydání povolení a
- kód země pro členský stát vydávající povolení.
Kolonka „50. Hlavní povinný“
(83) Deklarant do této kolonky může v souladu s ustanovením článku 793a odst.
2PPCK uvést jméno a adresu osoby usazené v místě úřadu výstupu, které celní úřad
může předat kopii výtisku 3 potvrzenou celním úřadem.
Kolonka „54. Místo a datum“
(84) Správnost údajů, pravost dokladů a odpovědnost za plnění povinností
vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení režimu se potvrzuje
uvedením názvu nebo obchodní firmy nebo příjmení a jména deklaranta nebo jeho zástupce
a podpisem oprávněné osoby. Na výtisku, který si ponechává celní úřad, musí být vždy
originál podpisu!
(85) Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, případně jedná-li za
fyzickou osobu podnikatele jiná osoba, doplní ten, kdo doklad podepsal, svoje příjmení a
jméno, popřípadě jména, a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho
zástupci zastává a jehož jménem celní prohlášení podává.
(86) Je-li deklarantem fyzická osoba - podnikatel, může být jeho příjmení a jméno,
popřípadě jména, a adresa místa pobytu doplněno uvedením názvu nebo obchodní firmy a
místa podnikání.
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(87) Za předtisk "Místo a datum:" se v této kolonce uvádí místo a datum vyhotovení
celního prohlášení.
Kolonka „B. Účetní údaje“
(88) Do této kolonky uvede pověřený zaměstnanec CÚ údaje o všech provedených
opravách v Tiskopisu a Doplňkových listech a to tak, že vypíše čísla opravovaných kolonek,
do kroužku uvede celkový počet oprav a tyto údaje ověří vlastnoručním podpisem a otiskem
služebního razítka. Současně ověří údaje o provedených opravách i osoba, která údaje
opravovala.
(89) Tato kolonka je dále určena pro poznámky celních orgánů. Způsob uvádění údajů
může být stanoven vnitřními předpisy celní správy.
Kolonka „D / J Kontrola celním úřadem odeslání“
(90) Pověřený zaměstnanec CÚ uvede do této kolonky vlastnoruční podpis a za
předtisk „Podpis“ uvede své jméno, příjmení a funkci. Na výtisku č. 3 Tiskopisu musí být též
uveden originál podpisu, a to i v případě, že účinkem samopropisovacích vrstev použitého
tiskopisu je zde již průpis jeho podpisu.
(91) Do řádku s textem ”Přiložené závěry: Počet:” uvede pověřený zaměstnanec CÚ
číslem (nikoliv slovy) počet přiložených, případně uznaných, celních závěr nebo, nejsou-li
celní závěry přikládány nebo uznány, poznámka ””Osvobození”, kterou lze nahradit znakem
„-“. Do dalšího řádku uvede označení přiložených nebo uznaných celních závěr.
(92) Pokud již není navržena deklarantem, uvede do této kolonky pověřený
zaměstnanec CÚ lhůtu, v níž má zboží vystoupit z území Společenství, vyznačením
posledního dne lhůty. Lhůta k vývozu se stanoví zejména s ohledem na údaje obchodního
případu uváděné deklarantem (např. termínované obchody), způsob dopravy, druh
dopravního prostředku, vzdálenosti celních úřadů, povahu zboží a podobně. Celní úřady
dbají, aby jimi stanovované lhůty byly přiměřené, například v případech, kdy deklarant
předává zboží k přepravě spedičním firmám, které kompletují sběrné zásilky k vývozu.
Kolonka „E. Kontrola celním úřadem odeslání / vývozu“
(93) Do této kolonky uvede pověřený zaměstnanec CÚ způsobem stanoveným celními
předpisy rozsah a výsledek kontroly, ev. údaje o odebraných vzorcích. Údaje potvrdí otiskem
služebního razítka a podpisem.
Díl druhý
Vyplňování údajů pro statistické účely
(94) V dokladu pro statistické účely se uvádějí statistické údaje i v případech, kdy
nedosahují statistický práh. Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz
určený podle přímo použitelného předpisu Společenství k výpočtu celní hodnoty.
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Příloha č. 19

ZPŮSOB vyplňování tiskopisu Jednotného správního dokladu doplňkového
pro umístění zboží do svobodného celního pásma
Díl první
Kolonka „3. Tiskopisy“
(1)Uvede se pořadové číslo tiskopisu ve vztahu k celkovému počtu použitých
formulářů Doplňkového listu. Například při předložení dvou formulářů Doplňkový list (tj. 4 až
6 deklarovaných položek zboží) se uvede na prvním formuláři Doplňkový list „1/2“ a na
druhém formuláři Doplňkový list „2/2“.
Kolonka „31. Nákladové kusy a popis zboží, značky a čísla, číslo (čísla) kontejneru,
počet a druh“
(2) Do této kolonky se uvádějí značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, ev.
čísla a specifikace kontejnerů. Druhy nákladových kusů se uvádějí kódem, uvedeným
v příloze č. 21.
(3) Dále se sem uvádí název zboží, který je nutno uvést označením v dostatečně
přesných pojmech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky
celního sazebníku. Označení zboží musí být uvedeno v českém jazyce, pro upřesnění může
být doplněno o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou
známku a podobně.
(4) Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem, musí být označení
zboží doplněno evidenčním číslem uvedeným v rubrice číslo 1 průvodního dokladu pro
přeshraniční pohyb/přepravu odpadů (nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj.
odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů) a kódem:
„WZE” - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů; nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu
a tranzitu tohoto odpadu souhlas, uvede se za kód „WZE“ bez mezery příslušný kód (R1 až
R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad,
„WZL” - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů,
„WCE” - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů,
„WAX” - není-li zboží, které je odpadem, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.
(5) U zboží podléhajícího opatření v rámci společné zemědělské politiky se do této
kolonky dále uvádí kód „IN“, lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude
požadována náhrada. U složených výrobků nebo směsí se uvádí čistá hmotnost pouze té
ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje
v kolonce 33 Tiskopisu a Doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více
ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému výtisku
Tiskopisu nebo Doplňkového listu.
(6) V případě potřeby uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:“ a za dvojtečku
čtyřmístné přídavné kódy, oddělené čárkou.
Kolonka „32. Poř.č.pol.“
(7) Údaj se do této kolonky uvádí vždy.
Kolonka „33. Zbožový kód“
První část
(8) Do první části kolonky 33 se uvádí prvních 8 číslic sazební podpoložky celního
sazebníku.
Třetí část
(9) Do třetí části se uvede první doplňkový kód TARICu, byl-li stanoven.
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Čtvrtá část
(10) Do čtvrté části se uvede druhý doplňkový kód TARICu, byl-li stanoven.
Pátá část
(11) Do páté části se uvádí národní přídavný kód, byl-li stanoven. Je-li zboží popsáno
dvěma a více národními kódy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do této části kolonky 33
a další z těchto kódů do kolonky 31 Tiskopisu nebo Doplňkového listu.
(12) Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části IV.
této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a
více kódy, které jsou uvedeny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do
pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu
popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu (6).

Kolonka „34a. Kód země původu“
(13) Od 1.7.2005 se do této kolonky uvádí země původu vyváženého zboží.

Kolonka „37. Režim“ - pravá část
(14) V případě, že se tato kolonka používá ke bližšímu specifikování režimu, uvádí se
do pravé části
a.
kód složený z alfabetického znaku, po kterém následují dva znaky
alfanumerické – viz příloha č. 22, nebo
b.
kód, začínající číslicí, po němž následují 2 alfanumerické znaky – viz příloha
č. 23.
(15) Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní
a/nebo daňovou úlevu (viz příloha 22 nebo příloha č. 23 této příručky), uvede se číselný kód
„000“.

Kolonka „38. Čistá hmotnost“
(16) Do této kolonky se uvádí čistá hmotnost zboží popsaného v kolonce 31.
(17) Údaj se uvádí v celých kilogramech.
(18) Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu.
(19) Je-li čistá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg.
Čistá hmotnost vyšší než 1 kg se MŮŽE zaokrouhlit od x,001 do x,499 směrem dolů na
nejbližší kg a desetinná místa od x,5 do x,999 směrem nahoru na nejbližší kg (x>0). Vždy
však musí platit zásada, hmotnost btto (kolonka 35) musí být větší nebo rovna hmotnosti
netto.
(20) Při zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu devět míst.
(21) Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná
místa.
Kolonka „40. Souhrnné prohlášení nebo předchozí doklad“
(22) Do této kolonky se uvádějí údaje o předchozích dokladech, které mají vztah
k deklarovanému zboží, zejména rozhodnutí celních orgánů, jimiž bylo deklarovanému zboží
přiděleno celně schválené určení předcházející režimu, který je navrhován. Údaje o
předchozím dokladu, které jsou společné pro celou zásilku zboží uvedeného v Tiskopisu a
Doplňkových listech, lze uvést pouze na Tiskopisu.
(23) Údaj o předchozím dokladu se skládá z těchto části:
a) první částí je kód druhu dokladu - je-li jím souhrnné celní prohlášení, je první část
údaje kód „X“, neexistuje-li je – li jím původní (předchozí) celní prohlášení, uvádí se kód „Y“,
strana 52

kód „Z“ vyznačuje jiný předchozí doklad,
b) druhou částí je kód dokladu, uvedený v příloze č. 38 PPCK; pokud je doklad
vystaven na základě JSD, je druhou částí kód specifikovaný pro první pododdíl kolonky 1
(„IM“, „EX“, „CO“ a „EU“),
c) třetí částí je evidenční číslo předchozího dokladu nebo jiný rozlišitelný odkaz na
tento doklad,
d) čtvrtou částí je datum tohoto dokladu, a
e) pátou částí je pořadové číslo položky v rámci tohoto dokladu.
(24) Příklady:
a) předchozí doklad je tranzitní doklad T1, kterému úřad místa určení přidělil číslo
„238544“. Kód proto bude „Z-821-238544“ („Z“ = předchozí doklad, „821“ = tranzitní režim a
„238544“ = registrační číslo dokladu (nebo MRN pro operace NCTS));
b) cargo manifest označený číslem „2222“ se použije jako souhrnné celní prohlášení.
Kód bude „X-785-2222“(„X“ = souhrnné celní prohlášení, „785“ = cargo manifest a „2222“ =
identifikační číslo manifestu);
c) zboží bylo zapsáno do evidence dne 1. července 2005, nemá žádný předchozí
doklad. Kód proto bude „Y-CLE-20050701-5“ („Y“ znamená, že se jedná o počáteční celní
prohlášení, „CLE“ znamená „zápis do protokolu“, „20050701“ pro datum zápisu, „2005“ je
rok, „07“ měsíc, „01“ den a „5“ je odkaz na zápis do protokolu),
d) vývoz bez předcházejícího dokladu – „YZ–380–číslo faktury-20050701-1“.
(25) V případech, kdy se musí uvést více než jeden odkaz, uvede se do této kolonky
text „ZY-IM –R00200“ a k Tiskopisu nebo Doplňkovému listu se přiloží seznam odkazů,
obsahující údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění
deklarovaného zboží.
Kolonka „41. Doplňkové měrné jednotky“
(26) Do této kolonky se uvádí množství v měrné jednotce určené v celním sazebníku.
Údaj musí být vždy uveden na 3 desetinná místa, a to i v případě, že zde desetinná místa
logicky nepřicházejí v úvahu (např. měrná jednotka „NAR“ - bude zde uvedeno 1,000).
(27) Jestliže není k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné
jednotky, uvádí se zde vlastní hmotnost kolonky 38 Tiskopisu nebo Doplňkového listu.
Kolonka „44. Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení“
(28) Podléhá-li vývoz zboží úřednímu povolení (původně licenci), uvádí se do levého
horního rohu kód druhu povolení (licence) a číslo tohoto povolení (licence). Není-li k vývozu
povolení (licence) třeba, uvádí deklarant do levého horního rohu této kolonky kód „1199“.
(29) Deklarant do střední části kolonky 44 Tiskopisu a Doplňkového listu uvádí rovněž
kódy a čísla dalších předkládaných dokladů, vztahujících se ke zboží, zejména certifikátů
databáze TARIC CZ, koncesních listin, povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně nebo povolení daňového skladu, osvědčení, povolení celního
orgánu, závazné informace, jakož i čísla licencí a dokladů T5 při vývozech v rámci společné
zemědělské politiky.
(30) Do této kolonky se dále uvádí při vývozu v rámci společné zemědělské politiky kód
„CAP“, lomítko a za lomítko číslo licence, kód dokladu T5 a kód náhrady z odstavce 7
dokladu T5 oddělené čárkou.
(31) Pokud při vývozu vzniká celní dluh, do levého dolního rohu této kolonky se uvádí
kód – v současné době se neaplikuje
9110
Poskytnutí souborné jistoty povolené v České republice k zajištění
splnění celního dluhu
9120
Poskytnutí souborné jistoty povolené v jiném členském státě
Společenství k zajištění splnění celního dluhu
92ZL
Poskytnutí jednotlivé jistoty k zajištění splnění celního dluhu ve
formě záruční listiny
93CJ
Převod částky na účet celního orgánu
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94CJ
9ZD1
9ZD2

95JZ
9NCK
9NPH
9NPV
9NPP
9N01

Převod částky na účet celního orgánu (opakované použití)
Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v České republice k zajištění
splnění celního dluhu s použitím záručního dokladu
Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v jiném členském státě
Společenství k zajištění splnění celního dluhu s použitím záručního
dokladu
Jiný způsob zajištění
Nezajišťování celního dluhu podle čl. 189 celního kodexu
Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti
Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměřování formou výměru
Nezajišťování celního dluhu při jeho úhradě před propuštěním
zboží
Nezajišťování celního dluhu povolené v České republice

(32) Do tečkovaně vyznačeného okénka uvede pověřený zaměstnanec CÚ lhůtu ke
zpětnému dovozu, je-li to třeba.
(33) V souladu s ustanovením článku 793a odst. 2PPCK může deklarant do této
kolonky uvést kód „RET-EXP“ a kód „30400“, který vyjadřuje, že chce, aby CÚ předal výtisk
č. 3 Tiskopisu po potvrzení výstupu osobě, uvedené v kolonce 50.
Kolonka „46. Statistická hodnota“
(34) Do této kolonky se uvádí statistická hodnota vyváženého zboží v celých korunách
českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Statistickou hodnotou se při vývozu rozumí
hodnota zboží v místě a čase, v němž zboží opouští statistické území vyvážejícího
členského státu; stanoví se při prodeji nebo nákupu na základě fakturované ceny zboží,
v ostatních případech na základě ceny, která by byla fakturována při prodeji nebo koupi.
Statistická hodnota musí zahrnovat pouze vedlejší výdaje, týkající se dopravy, která se
uskutečnila na statistickém území vyvážejícího členského státu. Statistická hodnota
nezahrnuje daně splatné při vývozu, jako jsou celní poplatky, daň z přidané hodnoty,
spotřební daň, dávky, vývozní náhrady nebo jiné podobné daně.
(35) Při vývozu zboží používaného jako nosiče informací, jako jsou diskety, magnetické
pásky, filmy, plány, magnetofonové pásky a videokazety a CD-ROMy, které se vyměňují za
účelem dalšího předávání informací, se statistická hodnota stanoví na základě celkových
nákladů na zboží, tj. nezahrnuje pouze nosič, ale i informace, které jsou přenášeny.
(36) Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za
účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána
při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního
režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací
operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu. Pro vyvážené zboží
dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez
ceny za montáž a nákladů s ní spojených.
(37) U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně
odběrateli placeno (např. při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do této
kolonky číslice 0.
(38) Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá
směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty. Údaj o statistické hodnotě se uvádí
v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

Díl druhý
Vyplňování údajů pro statistické účely
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(40) V dokladu pro statistické účely se uvádějí statistické údaje i v případech, kdy
nedosahují statistický práh. Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz
určený podle přímo použitelného předpisu Společenství k výpočtu celní hodnoty.
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Příloha č. 20

Vyplňování hodnot v kolonkách 42, 44, 46 a 47 JSD
Zadání: vyměřené poplatky (fiktivní) CLO a SPD = 0 Kč; fakturovaná hodnota „EXW New York“, popř. „DDU Ostrava“ s odlišenými PONz - zboží H1 = 100.000 Kč,
úsek A = 50.000 Kč, úsek B = 20.000 Kč, úsek C = 5.000 Kč; fakturovaná hodnota „DDU Ostrava“ s neodlišenými PONz - celkem (zboží a náklady dopravy)
H2 = 175.000 Kč; místo odeslání New York.

1/ EXW New York
2/ DDU Ostrava
New
York

A

ČR

SPOLEČENSTVÍ
HAMBURG

B

ROZVADOV

C

OSTRAVA



propuštěno do navrhovaného režimu
volného oběhu v Ostravě !!!



deklarant není registrován k DPH v ČR !!!

Řešení
1/ EXW New York: kol. 42 (H1) = 100.000 Kč, kol. 44 (vedlejší výdaje B + C) = 25.000 Kč, kol. 46 (H1 + A + B) = 170.000 Kč, kol. 47 „CLO“
(H1 + A) = 150.000 Kč, kol. 47 „DPH“ (H1 + A + vyměřené poplatky + kol. 44) = 175.000 Kč.
2a/ DDU Ostrava: (PONz jsou odlišeny od ceny placené) kol. 42 (H1 + A + B + C) = 175.000 Kč, kol. 44 (vedlejší výdaje B + C) = 25.000 Kč,
kol. 46 (H1 + A + B) = 170.000 Kč, kol. 47 „CLO“ (H1 + A) = 150.000 Kč, kol. 47 „DPH“ (H1 + A + vyměřené poplatky +
kol. 44) = 175.000 Kč.
2b/ DDU Ostrava: (PONz nejsou odlišeny od ceny placené) kol. 42 (H2) = 175.000 Kč, kol. 44 (nulové vedlejší výdaje) = 0 Kč, kol. 46 (H2 –
C, nesmí být zahrnuto dopravné na území ČR!) = 170.000 Kč, kol. 47 „CLO“ (H2) = 175.000 Kč, kol. 47 „DPH“ (H2 +
vyměřené poplatky + kol. 44) = 175.000 Kč.
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Příloha č. 21
Seznam
kódů druhů nákladových kusů (kódy balení)

Aerosol
Ampule chráněná
Ampule nechráněná
Ampulka
Baleno do smršťovací fólie
Balíček
Balíček, svazek
Balík (žok), neslisovaný
Balík (žok), slisovaný
Balík, svazek
Balík, svazek, dřevěný
Balon chráněný
Balon nechráněný
Bandaska s držadlem a hubičkou
Barel
Barel z hliníku
Barel z hliníku s neodnímatelnou vrchní částí
Barel z hliníku s odnímatelnou vrchní částí
Barel z lepenky
Barel z oceli
Barel z oceli s neodnímatelnou vrchní částí
Barel z oceli s odnímatelnou vrchní částí
Barel z plastu
Barel z plastu s neodnímatelnou vrchní částí
Barel z plastu s odnímatelnou vrchní částí
Barel z překližky
Barel ze dřeva
Barel ze železa
Bedna
Bedýnka dřevěná na ovoce a zeleninu
Bedna dřevěná
Bedna izotermická
Bedna s paletovou základnou
Bedna s paletovou základnou z kovu
Bedna s paletovou základnou z lepenky
Bedna s paletovou základnou z plastu
Bedna s paletovou základnou ze dřeva
Bedna z oceli
Bedna, přepravka
Bez jakéhokoli obalu
Bez jakéhokoli obalu, jedna jednotka
Bez jakéhokoli obalu, více jednotek
Blister
Bonbona, proutěná láhev
Cisterna běžná
Cívka
Cívka, navíjecí buben
Dávka
Dávkovač
JSD50701_v03/50816

AE
AP
AM
VI
SW
PC
PA
BN
BL
BE
8C
BP
BF
CD
DR
1B
QC
QD
1G
1A
QA
QB
IH
QF
QG
1D
1W
DI
CH
LU
7B
EI
ED
EH
EF
EG
EE
SS
CS
NE
NF
NG
AI
WB
TG
BB
RL
LT
DN

Demižón chráněný
Demižón nechráněný
Deska, bednění
Desky v balíku/svazku
Džbán, amfora
Džbán, konvice
Džber, soudek
Filmpak
Flexibag
Flexitank
Fólie s obalem z plastu
Fólie, arch, plát, podložka
Fólie, archy, pláty, podložky v balíku/svazku
Fošny v balíku/svazku
Hrnec, kelímek
Ingot
Ingoty v balíku/svazku
Jednotka
Káď, sud, bečka
Kanystr obdélníkový
Kanystr válcovitý
Kanystr z oceli
Kanystr z oceli s neodnímatelnou vrchní částí
Kanystr z oceli s odnímatelnou vrchní částí
Kanystr z plastu
Kanystr z plastu s neodnímatelnou vrchní částí
Kanystr z plastu s odnímatelnou vrchní částí
Kanystr, nádrž
Kapsle
Karta
Kazeta
Klec
Klec CHEP, Commonwealth Handling Equipment Pool
Klec ve tvaru válce
Kluzná podložka
Kmen, kulatina
Kmeny v balíku/svazku
Kompozitní obal, nádoba z plastu
Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z dřevovláknitého materiálu
Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z hliníku
Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z překližky
Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z oceli
Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z pevného plastu
Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou ze dřeva

DP
DJ
BD
BY
PH
JG
TB
FP
FB
FE
SP
ST
SZ
PZ
PT
IN
IZ
UN
TO
JC
JY
3A
QK
QL
3H
QM
QN
CI
AV
CM
CQ
CG
DG
CW
SL
LG
LZ
6H
YK
YD
YH
YB
YM
YF
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Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z hliníku

YC

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z lepenky

YJ

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z oceli

YA

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z plastu

YL

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z překližky

YG

Kompozitní obal, nádoba ze skla

6P

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou z dřevovláknitého materiálu

YX

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou z hliníku

YR

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou z oceli

YP

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou ze dřeva

YS

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z hliníku

YQ

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z lepenky

YW

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z oceli

YN

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z překližky

YT

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším obalem z lehčeného plastu

YY

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším obalem z pevného plastu

YZ

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším proutěným opletením

YV

Konev na mléko

CC

Kontejner z měkkého materiálu

1F

Kontejner, galon

GL

Kontejner, kovový

ME

Kontejner, specifikovaný pouze jako přepravní zařízení

CN

Kontejner, vnější

OU

Konzerva

TN

Kornout

AJ
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Koš

BK

Sada nástrojů/potřeb

KI

Koš s držadlem z lepenky

HC

Koš s držadlem z plastu

HA

Koš s držadlem ze dřeva

HB

Košík

HR

Košík na ovoce

PJ

Krabička na zápalky

MX

Kryt, povlak

CV

Kufr

SU

Kufr velký cestovní

FO

Kufr velký lodní

TR

Kus

PP

Kvádr

OK

Láhev chráněná cibulovitá

BV

Láhev chráněná válcovitá

BQ

Láhev na plyn

GB

Láhev nechráněná cibulovitá

BS

Láhev nechráněná válcovitá

BO

Láhev, baňka

FL

Lepenková krabice

CT

Liftvan

LV

Mísa

BM

Miska, baňka

CU

Nádoba v plastovém obalu

MW
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Nádoba z kovu

MR

Nádoba z lepenky

AB

Nádoba z papíru

AC

Nádoba z plastu

PR

Nádoba ze dřeva

AD

Nádoba ze skla

GR

Nádoba, sklenice

JR

Nádrž

VA

Nádrž, tank obdélníkový

TK

Nádrž, tank válcovitý

TY

Námořní bedna

SE

Není k dispozici

NA

Obal

PK

Obal opatřený papírem

IG

Obal reklamní z kovu

ID

Obal reklamní z lepenky

IB

Obal reklamní z plastu

IC

Obal reklamní ze dřeva

IA

Obal s průhledným okénkem

IE

Obal válcovitý elastický

IF

Obal z lepenky s otvory pro uchopení

IK

Ohebná roura

TD

Ohrada

PF

Opletená láhev chráněná

CP

Opletená láhev nechráněná

CO
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Osmihranný kontejner

OT

Otep

TS

Paleta

PX

Paleta 100 cm × 110 cm

AH

Paleta AS 4068-1993

OD

Paleta balená do smršťovací fólie

AG

Paleta dřevěná

8A

Paleta modulární s rámem o rozměrech 80 cm × 100 cm

PD

Paleta modulární s rámem o rozměrech 80 cm × 120 cm

PE

Paleta modulární s rámem o rozměrech 80 cm × 60 cm

AF

Paleta TRI-WALL

TW

Paleta, CHEP 100 cm x 120 cm

OC

Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

Paleta, ISO T11

OE

Paletová schránka

PB

Pánev

P2

Plachta, plachtovina

CZ

Plášť

EN

Plát, plech

PG

Platforma nespecifikované hmotnosti či rozměru

OF

Pláty v balíku/svazku

PY

Plech

SM

Plechovka obdélníková

CA

Plechovka válcovitá

CX
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Pneumatika

TE

Podnos

PU

Podnos obsahující vodorovně vrstvené ploché předměty

GU

Podnos pevný s víkem stohovatelný (CEN TS 14482:2002)

IL

Podnos z lepenky dvouúrovňový bez poklopu

DY

Podnos z lepenky jednoúrovňový bez poklopu

DV

Podnos z plastu dvouúrovňový bez poklopu

DW

Podnos z polystyrenu jednoúrovňový bez poklopu

DU

Podnos z plastu jednoúrovňový bez poklopu

DS

Podnos ze dřeva dvouúrovňový bez poklopu

DX

Podnos ze dřeva jednoúrovňový bez poklopu

DT

Pojízdná plošina

SI

Popruh

B4

Pouzdro z oceli

SV

Proutěný košík

CE

Přepravka

CR

Přepravka dřevěná

8B

Přepravka kovová

MA

Přepravka mělká

SC

Přepravka na čaj

TC

Přepravka na láhve, stojan na láhve

BC

Přepravka na mléko

MC

Přepravka na ovoce

FC

Přepravka na pivo

CB

Přepravka pro zavěšené oděvy

RJ
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Přepravka s rámem

FD

Přepravka z lepenky pro volně ložené zboží

DK

Přepravka z lepenky víceúrovňová

DC

Přepravka z plastu pro volně ložené zboží

DL

Přepravka z plastu víceúrovňová

DA

Přepravka ze dřeva pro volně ložené zboží

DM

Přepravka ze dřeva víceúrovňová

DB

Přepravka, pro automobily

7A

Přepravní rám, latění

SK

Pytel

SA

Pytel vícestěnný

MS

Pytel z juty

JT

Pytlík (váček)

PO

Rám, stojan

FR

Regál

RK

Rohož

MT

Roura

TU

Roury, hadice v balíku/svazku

TZ

Rozprašovač

AT

Rukáv

SY

Sada

SX

Schránka CHEP, Commonwealth Handling Equipment Pool, Eurobox

DH

Schránka, krabice

BX

Schránka, krabice na kapaliny

BW

Schránka, krabice z dřevovláknitých desek

4G
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Schránka, krabice z hliníku

4B

Schránka, krabice z lehčeného plastu

QR

Schránka, krabice z oceli

4A

Schránka, krabice z pevného plastu

QS

Schránka, krabice z plastu

4H

Schránka, krabice z překližky

4D

Schránka, krabice z přírodního dřeva

4C

Schránka, krabice z přírodního dřeva obyčejná

QP

Schránka, krabice z přírodního dřeva s ochranou proti úniku práškovitých materiálů

QQ

Schránka, krabice z rekonstituovaného dřeva

4F

Síť

NT

Síťka na ovoce

RT

Síťový rukáv z plastu

NU

Síťový rukáv z textilního materiálu

NV

Smotek

AL

Soudek

CK

Souprava, svazek

NS

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z hliníku

WL

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z kompozitního materiálu s vnitřní
nádobou z pevného plastu

ZQ

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z kovu

WM

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z oceli

WK

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z kompozitního materiálu s vnitřní
nádobou z měkkého plastu

ZR

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z pevného plastu, samonosný

ZK

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z pevného plastu s konstrukčním
vybavením

ZJ
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Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z kompozitního materiálu s vnitřní
nádobou z měkkého plastu

ZM

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z kompozitního materiálu s vnitřní
nádobou z pevného plastu

ZL

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z pevného plastu, samonosný

ZF

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z pevného plastu s konstrukčním
vybavením

ZD

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží

WA

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z dřevovláknitých desek

ZT

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z hliníku

WD

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z hliníku pod tlakem vyšším než 10 kPa

WH

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z jiného kovu než oceli

ZV

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kovu

WF

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kovu pod tlakem vyšším než 10 kPa

WJ

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z oceli

WC

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z oceli pod tlakem vyšším než 10 kPa

WG

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z papíru, vícestěnný

ZA

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z papíru, vícestěnný, voděodolný

ZC

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové fólie

WS

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z překližky

ZX

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z rekonstituovaného dřeva

ZY

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z rekonstituovaného dřeva, s vnitřním
pláštěm

WZ

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kompozitního materiálu

ZS

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kompozitního materiálu s vnitřní
nádobou z měkkého plastu pod tlakem

ZP

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kompozitního materiálu s vnitřní
nádobou z pevného plastu pod tlakem

ZN

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z pevného plastu

AA
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Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z pevného plastu samonosný pod
tlakem

ZH

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z pevného plastu s konstrukčním
vybavením pod tlakem

ZG

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny s potahem

WP

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny s potahem a vnitřním
pláštěm

WR

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny s vnitřním pláštěm

WQ

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny bez potahu a
vnitřního pláště

WN

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z překližky s vnitřním pláštěm

WY

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z přírodního dřeva

ZW

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z přírodního dřeva s vnitřním pláštěm

WU

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu bez potahu a
vnitřního pláště

WT

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu s potahem

WV

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu s potahem a
vnitřním pláštěm

WX

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu s vnitřním pláštěm

WW

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží, elastický

ZU

Sud

KG

Sud dřevěný

2C

Sud dřevěný s čepem

QH

Sud dřevěný s odnímatelnou vrchní částí

QJ

Sud o objemu cca 195 l

TI

Sud, barel

BA

Svazek

BH

Svitek

CL

Svitek, role

RO
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Škopek s víkem

TL

Špulka

SO

Štůčka (tkaniny)

BT

Tabulka

T1

Tácek na potraviny

FT

Tenká deska

SB

Tlaková láhev

CY

Tlusté prkno, fošna

PN

Trám, nosník

GI

Trámy v balíku/svazku

GZ

Trubka, potrubí

PI

Trubky, potrubí v balíku/svazku

PV

Truhla

CF

Truhla, rakev

CJ

Tuba s tryskou

TV

Tyč

BR

Tyč, prut

RD

Tyče v balíku/svazku

BZ

Tyče, pruty v balíku/svazku

RZ

Váček, pytlík

SH

Vak

BG

Vak (torna)

TT

Vak elastický

FX

Vak pro objemné volně ložené zboží

43

Vak velkoobjemový

JB
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Vak velký

ZB

Vak vícenásobný

MB

Vak z papíru

5M

Vak z papíru, vícesměnný, voděodolný

XK

Vak z plastové tkaniny

5H

Vak z plastové tkaniny bez vnitřního pláště a potahu

XA

Vak z plastové tkaniny s ochranou proti úniku práškovitých materiálů

XB

Vak z plastové tkaniny, voděodolný

XC

Vak z plastu

EC

Vak z textilního materiálu

5L

Vak z textilního materiálu bez vnitřního pláště a potahu

XF

Vak z textilního materiálu s ochranou proti úniku práškovitých materiálů

XG

Vak z textilního materiálu, voděodolný

XH

Vak z jutové pytloviny

GY

Vak z papíru, vícestěnný

XJ

Vak z plastové fólie

XD

Vak, polyethylenový

44

Vakuově baleno

VP

Vanpack

VK

Vědro

FI

Vědro, kbelík

BJ

Vědro, konev

PL

Velký sud o objemu cca 240 l

HG

Velký sud, káď

BU

Věnec, kolo

RG
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Věšák

HN

Volně (v případě zvířat)

UC

Volně loženo, kapalina

VL

Volně loženo, kovový odpad

VS

Volně loženo, plyn (při tlaku 1 031 mbar a teplotě 15 °C)

VG

Volně loženo, tuhá konzistence, granule („zrní“)

VR

Volně loženo, tuhá konzistence, jemné zrnění („prášek“)

VY

Volně loženo, tuhá konzistence, velké kusy („hroudy“)

VO

Volně loženo, zkapalněný plyn (na vysokou teplotu/tlak)

VQ

Vozidlo

VN

Vozík s plochým dnem

FW

Vřeteno

SD

Vzájemně definováno

ZZ

Zásobník, vana

BI

Zavazadlo

LE
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Příloha č. 22
Seznam
kódů, upřesňujících celní režim, případně požadujících osvobození od cla
Aktivní zušlechťovací styk (AZS)
(článek 114 kodexu)
Režim

Kód

Dovoz
Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) po
předchozím vývozu zušlechtěných výrobků získaných z mléka a mléčných výrobků

A01

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) a určené
k vojenskému využití v zahraničí

A02

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) a určené
ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf

A03

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) (pouze
DPH)

A04

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) (pouze
DPH) a určené ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf

A05

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení) a určené
k vojenskému využití v zahraničí

A06

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení) a určené ke A07
zpětnému vývozu na kontinentální šelf
Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) bez
osvobození od spotřebních daní

A08

Vývoz
Zušlechtěné výrobky získané z mléka a mléčných výrobků

A51

Zušlechtěné výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný
systém) (pouze DPH)

A52

Zušlechtěné výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku a určené
k vojenskému využití v zahraničí

A53

Pasivní zušlechťovací styk (PZS)
(Článek 145 kodexu)
Režim

Kód

Dovoz
Zušlechtěné výrobky vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo

B01

Zušlechtěné výrobky vracené po záruční opravě

B02

Zušlechtěné výrobky vracené po záruční výměně

B03

Zušlechtěné výrobky vracené po pasivním zušlechťovacím styku a podmíněném osvobození B04
od DPH z důvodu zvláštního použití
Zušlechtěné výrobky vracené s částečných osvobozením od cla v případě, že jsou k výpočtu
použity náklady na zušlechtění (článek 591)

B05

Vývoz
Zboží dovezené pro režim aktivního zušlechťovacího styku vyvážené k opravě v rámci
pasivního zušlechťovacího styku

B51

Zboží dovezené pro režim aktivního zušlechťovacího styku vyvážené za účelem záruční
výměny

B52

strana 71

Pasivní zušlechťovací styk (PZS) v rámci dohod se třetími zeměmi, případně v kombinaci
s DPH PZS

B53

Pouze DPH PZS

B54

Osvobození
(nařízení (ES) č. 1186/09)
Článek č.

Kód

Osvobození od dovozního cla
Osobní majetek fyzických osob při přenosu obvyklého místa pobytu na celní
území Společenství

3

C01

Zboží dovážené při příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti)

12 odst. 1

C02

Zboží dovážené při příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti
sňatku)

12 odst. 2

C03

Osobní majetek nabytý děděním

17

C04

Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů

21

C06

Zásilky zboží nepatrné hodnoty

23

C07

Zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě

25

C08

Obchodní (investiční) majetek a ostatní zařízení dovážené při přemístění
činnosti podniku ze třetí země do Společenství

28

C09

Obchodní majetek a ostatní zařízení, které patří osobám vykonávajícím
nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za
účelem zisku

34

C10

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje
uvedené v příloze I

42

C11

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje
uvedené v příloze II

43

C12

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje
(náhradní díly, části a příslušenství)

44-45

C13

Vědecké nástroje a přístroje dovážené k neobchodním účelům
vědeckovýzkumným zařízením nebo subjektům se sídlem mimo Společenství
nebo na jeho účet

51

C14

Laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu

53

C15

Léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání

54

C16

Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo
k léčbě

57

C17

Referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků

59

C18

Farmaceutické výrobky užívané při mezinárodních sportovních událostech

60

C19

Zboží určené charitativním a dobročinným subjektům

61

C20

Předměty uvedené v příloze III určené pro nevidomé

66

C21

Předměty uvedené v příloze IV určené pro nevidomé, dovážené nevidomými
pro vlastní potřebu

67 odst. 1
písm. a)

C22

Předměty uvedené v příloze IV určené pro nevidomé, dovážené určitými
institucemi nebo organizacemi

67 odst. 1
písm. b)

C23

Předměty určené pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiných než
nevidomých) dovážené zdravotně postiženými osobami pro vlastní potřebu

68 odst. 1
písm. a)

C24
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Předměty určené pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiných než 68 odst. 1
nevidomých) dovážené určitými institucemi nebo organizacemi
písm. b)

C25

Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof

74

C26

Čestná vyznamenání a ceny

81

C27

Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů

82

C28

Zboží určené k užívání panovníky a hlavami států

85

C29

Vzorky zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti

86

C30

Tiskoviny a reklamní materiál dovážené k podpoře obchodní činnosti

87-89

C31

Zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události

90

C32

Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům

95

C33

Zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv
nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví

102

C34

Turistický propagační materiál

103

C35

Různé dokumenty a zboží

104

C36

Materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě

105

C37

Stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

106

C38

Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech

107

C39

Zboží určené pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí

112

C40

Rakve, urny a smuteční ozdoby

113

C41

Domácí zvířata vyvážená při přemístění zemědělského podniku ze
Společenství do třetí země

115

C51

Píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

121

C52

Osvobození od vývozního cla

Dočasné použití
(Kodex a prováděcí předpis)
Článek
tohoto
nařízení

Postup

Kód

Palety

556

D01

Kontejnery

557

D02

Dopravní prostředky

558

D03

Osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům

563

D04

Předměty k uspokojování potřeb námořníků

564

D05

Zboží určené k nápravě následků katastrof

565

D06

Lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení

566

D07

Zvířata

567

D08

Zboží určené k tradičním činnostem v příhraničních oblastech

567

D09

Zvukové, obrazové nebo datové nosiče

568

D10

Propagační materiál

568

D11

Zařízení k výkonu povolání

569

D12

Pedagogický materiál a vědecká zařízení

570

D13
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Obaly, plné

571

D14

Obaly, prázdné

571

D15

Formy, matrice, šablony, nákresy, návrhy, měřící, kontrolní a zkušební
přístroje a podobné předměty

572

D16

Speciální nářadí a nástroje

572

D17

Zboží, které má být předmětem zkoušek

573 písm. a)

D18

Zboží dovážené na základě kupní smlouvy o prodeji na zkoušku, které bylo
těmto zkouškám podrobeno

573 písm. b) D19

Zboží dovážené k provádění zkoušek

573 písm. c)

D20

Vzorky

574

D21

Náhradní výrobní prostředky

575

D22

Zboží určené k vystavení nebo použit při veřejné akce

576 odst. 1

D23

Zboží ke schválení (dva měsíce)

576 odst. 2

D24

Umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti

576 odst. 3a

D25

Zboží dovážené za účelem prodeje v dražbě

576 odst. 3b

D26

Náhradní díly, příslušenství a vybavení

577

D27

Zboží dovážené ve zvláštních situacích, které nemají hospodářský dopad

578 písm. b) D28

Zboží dovážené příležitostně a na dobu kratší než tři měsíce

578 písm. a)

D29

Dočasné použití s částečným osvobozením od cla

142

D51

Zemědělské produkty
Postup

Kód

Dovoz
Použití jednotkových cen k určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího zkáze ( čl.
152 odst. 1 písm. aa)

E01

Paušální dovozní hodnoty (například: nařízení Komise (ES) (EU) č. 1580543/201107)

E02

Vývoz
Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající vývozní licenci (zboží
z přílohy I).

E51

Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada NEpodléhající vývozní licenci
(zboží z přílohy I).

E52

Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada
nepodléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I).

E53

Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající osvědčení o náhradě E61
(zboží neuvedené v příloze I).
Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada nepodléhající osvědčení o náhradě
(zboží neuvedené v příloze I).

E62

Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada a kde E63
není vyžadováno osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I).
Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada,
nezahrnované do výpočtu minimální míry kontrol.

E71

Ostatní
Postup

Kód
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Dovoz
Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185 kodexu)

F01

Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v čl. 844
odst. 1: zemědělské zboží)

F02

Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v čl. 846
odst. 2: oprava nebo uvedení do původního stavu)

F03

Zušlechtěné výrobky, které se vracejí do Společenství, poté, co byly původně vyvezeny
nebo zpětně vyvezeny (článek 187 kodexu)

F04

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v rámci režimu s podmíněným osvobozením
od spotřební daně z místa dovozu v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice
2008/118/ES.

F06

Přepracování pod celním dohledem za předpokladu splnění hospodářských podmínek
(čl. 552 odst. 1 první pododstavec)

F11

Osvobození od dovozního cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních
vod třetí země loděmi registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a
plujícími pod vlajkou tohoto státu

F21

Osvobození od dovozního cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních
vod třetí země na palubě výrobních plavidel registrovaných nebo přihlášených v některém
členském státě a plujících pod vlajkou tohoto státu

F22

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od
spotřebních daní poté, co prošlo pasivním zušlechťovacím stykem

F31

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od F32
spotřebních daní poté, co prošlo aktivním zušlechťovacím stykem
Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od
spotřebních daní poté, co bylo umístěno ve svobodném pásmu podléhajícím kontrole typu
II

F33

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od
spotřebních daní poté, co prošlo přepracováním pod celním dohledem

F34

Propuštění zboží určeného pro akce nebo prodej, které je umístěno v režimu dočasného
použití, do volného oběhu za použití prvků výpočtu platných v okamžiku přijetí celního
prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu

F41

Propuštění zušlechtěných výrobků podléhajících příslušnému dovoznímu clu do volného F42
oběhu (čl. 122 písm. a) kodexu)
Propuštění zboží umístěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku do volného
F43
oběhu nebo propuštění zušlechtěných výrobků bez vyrovnávacího úroku do volného oběhu
(čl. 519 odst. 4)
Vývoz
Vývozy pro vojenské využití

F51

Zásobování

F61

Zásobování zbožím s nárokem na náhradu

F62

Umístění zboží do zásobovacího skladu (články 37-40 nařízení Komise (ES) č. 612/2009)

F63

Vyskladnění zboží určeného k zásobování ze zásobovacího skladu

F64
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Příloha č. 23

SEZNAM
kódů na přiznání celních a daňových výhod
Kódy výhradně pro národní použití musí být složeny z numerického znaku, po kterém následují
dva alfanumerické znaky v souladu s nomenklaturou daného členského státu.
Tento seznam nenahrazuje ani neruší seznam kódů uvedených v příloze č. 23 !
Použité zkratky:
SUB : vymezuje, zda o příslušnou úlevu může žádat neplátce nebo plátce DPH, takto :
0
: o úlevu může žádat pouze neplátce DPH
1
: o úlevu může žádat pouze plátce DPH
DPH : daň z přidané hodnoty
SPD : spotřební daň
Poznámka:
Při psaní kódů a symbolů „SUB“ nelze místo znaku „0“ (nula) použít písmene „O“.

Kód

Význam podle:

SUB

18)

1
01B

02B

03B

06B
01C

02C

03C

04C

06C
35)
36)
37)

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (zušlechtěné výrobky
vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo); současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (propouštění zboží do
volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku - záruční opravě); současně
vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (propouštění zboží do
volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku - záruční výměně); současně
vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků
(nikoliv podle článku 591 NK2454).
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku fyzických osob při přenosu
obvyklého místa pobytu na celní území Společenství dle článku 3 NR1186; současně
vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. b) bod 1 zákona o
DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (výbava
a vybavení domácnosti) dle článku 12 odst. 1 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (dary
obvykle darované při příležitosti sňatku) dle článku 12 odst. 2 NR1186; současně
vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. b) bod 2 zákona o
DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku nabytého děděním dle článku
17 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm.
b) bod 3 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla výbavy, studijních potřeb a vybavení

Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.
Nařízení Rady (ES) č. 1186/09 ze dne 16.listopadu 2009, o systému Společenství pro osvobození od cla.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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Kód

Význam podle:

SUB

18)

1

07C

08C

09C

10C

11C

12C

13C

14C

15C

16C

17C

18C

19C

20C

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
domácnosti žáků nebo studentů dle článku 21 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. c) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty propouštěných do
volného oběhu dle článků 23 až 24 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození
od DPH dle § 71 odst. 11 3 písm. a) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilky odesílané soukromou osobou jiné
soukromé osobě dle článků 25 až 27 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 11 2 písm. a) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 28 NR1186(přemístění podniku ze 3.
země do Společenství); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71
odst. 12 2 písm. d) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla obchodního majetku a ostatního zařízení, které
patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které
nevykonávají svou činnost za účelem zisku dle článku 34 NR1186; současně vyjadřuje
nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. d) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží sbírkových a uměleckých předmětů
vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené
v příloze I dle článku 42 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
dle § 71 odst. 1 3 písm. c) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží sbírkových a uměleckých předmětů
vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené
v příloze II dle článku 43 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
dle § 71 odst. 1 3 písm. c) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní
povahy; vědecké nástroje a přístroje (náhradní díly, části a příslušenství) dle článku 45
NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o
DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla vědeckých přístrojů a přístrojů dovážených k
neobchodním účelům vědeckovýzkumným zařízením nebo subjektům se sídlem mimo
Společenství nebo na jeho účet dle článku 51 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla laboratorních zvířat a biologických nebo
chemických látek určených k výzkumu dle článku 53 NR1186; současně vyjadřuje
nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 13 2 písm. e) bod 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla léčebných látek lidského původu a činidel
k určování krevní skupiny a tkání dle článku 54NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. e) bod 2 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla nástrojů a přístrojů určených k lékařskému
výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě dle článku 57 NR1186; zároveň vyjadřuje
nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla referenčních látek pro kontrolu jakosti léčivých
přípravků dle článku 59 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
§ 71 odst. 1 2 písm. e) bod 3 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla farmaceutických výrobků užívaných při
mezinárodních sportovních událostech dle článku 60 NR1186; současně vyjadřuje
nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. e) bod 4 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží pro státní charitativní a dobročinné
organizace dle článku 61 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
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Význam podle:

SUB

18)

1
21C

22C

23C

24C

25C

26C

27C

28C

29C

30C

31C

32C

33C

34C

35C

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
dle § 71 odst. 14 a 15 2 písm. f) bod 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 66
NR1186 uvedených v příloze III NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od
DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 67
odst. 1 písm. a) NR1186 uvedených v příloze IV NR1186, dovážené nevidomými pro
vlastní potřebu; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 67
odst. 1 písm. b) NR1186 uvedených v příloze IV, dovážené určitými institucemi nebo
organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 15 2
písm. f) bod 2 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro ostatní zdravotně
postižené osoby (jiných než nevidomých) dovážené zdravotně postiženými osobami
pro vlastní potřebu dle článku 68 odst. 1 písm. a) NR1186; současně vyjadřuje nárok
na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů pro ostatní zdravotně postižené osoby
(jiné než nevidomé) dle článku 68 odst. 1 písm. b) NR1186; současně vyjadřuje nárok
na osvobození od DPH dle § 71 odst. 16 2písm. f) bod 2 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof
dle článku 74 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71
odst. 1 2 písm. f) bod 3 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla čestných vyznamenání a cen dle článku 81
NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. g)
bod 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla darů obdržených v rámci mezinárodních vztahů
dle článku 82 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71
odst. 1 2písm. g) bod 2 zákona o DPH.
vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného k užívání panovníky a hlavami
států dle článku 85 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71
odst. 1 2 písm. g) bod 3 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla vzorků zboží nepatrné hodnoty dováženého
k podpoře obchodní činnosti dle článku 86 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. h) bod 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla tiskovin a reklamního materiálu dováženého
k podpoře obchodní činnosti dle článku 87 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. h) bod 2 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží používaného nebo spotřebovaného
v průběhu výstavy nebo podobné události dle článku 90 NR1186; současně vyjadřuje
nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. h) bod 3 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo
pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
§ 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek určených subjektům příslušným ve
věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví dle
článku 102 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1
2 písm. j) bod 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla turistického propagačního materiálu dle článku
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Význam podle:

SUB

18)

1

36C

37C

38C

39C

40C

41C

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
103 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2
písm. j) bod 2 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla různých dokumentů a zboží dle článku 104
NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. j)
bod 3 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu k upevnění a ochraně zboží při
přepravě dle článku 105 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
dle § 71 odst. 17 2 psím. j) bod 4 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla steliva, píce a krmiva určeného pro zvířata
během jejich dopravy dle článku 106 NR1186; současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. j) bod 5 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pohonných hmot a maziva nacházejících se
v silničních motorových vozidlech dle článku 107 NR1186; současně vyjadřuje nárok
na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71f
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného pro památníky nebo hřbitovy
válečných obětí dle článku 112 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od
DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. j) bod 7 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla rakví, uren a smutečních ozdob dle článku 113
NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. j)
bod 8 zákona o DPH.

47C

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty propouštěných do
volného oběhu dle článků 23 až 24 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození
od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH

01D

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených palet dle článku 556 NK2454;
současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 18 zákona o DPH., že nevzniká
daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených kontejnerů dle článku 557 NK2454;
současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 18 zákona o DPH , že nevzniká
daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených dopravních prostředků dle článku
558 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.,
že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených osobních potřeb cestujících a zboží
dovážené ke sportovním účelům dle článku 563 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu
zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených předmětů k uspokojování potřeb
námořníků dle článku 564 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71
odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného k nápravě následků
katastrof dle článku 565 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71
odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého lékařského, chirurgického a
laboratorního zařízení dle článku 566 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu
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1
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09D
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18D

19D

20D

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvířat dle článku 567 NK2454;
současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká
daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určené k tradičním činnostem
v příhraničních oblastech dle článku 567 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu
zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvukových, obrazových nebo
datových nosičů dle článku 568 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle
§ 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle §
23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého propagačního materiálu dle článku
568 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zařízení k výkonu povolání dle
článku 569 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona
o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého pedagogického materiálu a
vědeckého zařízení dle článku 570 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození
dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle
§ 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, plných, dle článku 571
NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 18 zákona o DPH. ,
že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, prázdných, dle článku 571
NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 18 zákona o DPH. ,
že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených forem, matric, šablon, nákresů,
návrhů, měřících, kontrolních a zkušebních přístrojů a podobných předmětů dle
odstavce 1 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71
odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého speciálního nářadí a nástrojů dle
odstavce 2 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71
odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží, které má být předmětem
zkoušek, dle článku 573 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození
dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle
§ 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého na základě kupní smlouvy o
prodeji na zkoušku, které bylo těmto zkouškám podrobeno, dle článku 573 písm. b)
NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že
nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého k provádění zkoušek, dle
článku 573 písm. c) NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst.
1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona
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01F

02F

03F

21F

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených vzorků dle článku 574 NK2454;
současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká
daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních výrobních prostředků
dle článku 575 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o
DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného k vystavení nebo
použití při veřejné akci dle článku 576 odst. 1 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu
zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke schválení (dva měsíce) dle
článku 576 odst. 2 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o
DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených uměleckých děl, sběratelských
předmětů nebo starožitností dle článku 576 odst. 3 písm. a) NK2454; současně
vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová
povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého za účelem prodeje v dražbě
dle článku 576 odst. 3 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle
§ 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle §
23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních dílů, příslušenství a
vybavení dle článku 577 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71
odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve zvláštních situacích, které
nemají hospodářský dopad dle článku 578 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje nárok
na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při
dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla u zboží dováženého příležitostně a na dobu
kratší než tři měsíce dle článku 578 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje nárok na
osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH. , že nevzniká daňová povinnost při dovozu
zboží podle § 23 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185
Kodexu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 5 zákona o
DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené
v článku 844 odst. 1: zemědělské zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od
DPH dle § 71 odst. 1 5 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené
v článku 846 odst. 2: oprava nebo uvedení do původního stavu); současně vyjadřuje
nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 15 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód F21 přílohy č.
38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 7 3 písm.
f) zákona o DPH.
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0X0
0Y0
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1A9

1C9

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód F22 přílohy č.
38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 7 3 písm.
f) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 odst. 3 zákona o SPD a současně
i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD a současně i nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. de) zákona o SPD),
jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o SPD)
uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).
Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD),
jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o SPD)
uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD) a současně
i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla po vrácené zboží (článek 185 Kodexu),
současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. de) z. o SPD), je-li zboží po
propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného
osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD) i osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 5 z. o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla po vrácené zboží (článek 185 Kodexu),
současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. de) z. o SPD), je-li zboží po
propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného
osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD).
Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH při dovozu investičního zlata dle § 92 odst. 3
zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 9 6 zákona o DPH (dovoz zlata
ČNB).
Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 10 3 písm. g) zákona o DPH
(dovoz plynu a dovoz elektřiny).
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a
současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 10 zákona o DPH (dovoz plynu
a dovoz elektřiny).
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 49 zákona o SPD a současně i nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 odst. 1 písm. i) zákona o SPD a
současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD.
Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 odst. 4 zákona o SPD a současně
i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
podle článků 35 až 38 NR1186(výrobky zemědělských producentů Společenství
pocházející z pozemků nacházejících se ve třetí zemi); současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH (zboží je osvobozeno od cla podle
zvláštního právního předpisu).
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
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18)

1

3C1

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č.
2454/9335) (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/0936) (dále jen
„NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o
spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona37)
2
podle článků 35 až 38 NR1186 (výrobky zemědělských producentů Společenství
pocházející z pozemků nacházejících se ve třetí zemi); současně vyjadřuje nárok na
osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a současně nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH (zboží je osvobozeno od cla podle
zvláštního právního předpisu).

3

Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo
pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD.

1

3C3 Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo
pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle §
11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 1 2 písm. i) zákona o DPH.

0

3F3

0

3G3

3H4

3J4

4A5

888
8A8

999
9A9

Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající ochrany podle mezinárodního
práva a zboží dovážené zahraničním osobám, které požívají výsad a imunit podle
mezinárodních smluv); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst.
4 písm. a) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající ochrany podle mezinárodního
práva a zboží dovážené zahraničním osobám, které požívají výsad a imunit podle
mezinárodních smluv); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst.
5 4 písm. c) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
podle § 237g) a h) celního zákona (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními
složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících
ozbrojených sil nebo civilní složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
dle § 71 odst. 6 4 písm. d) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
podle § 237g) až h) celního zákona (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními
složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících
ozbrojených sil nebo civilní složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD
dle § 11 odst. 1 písm. d) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle
§ 71 odst. 6 4 písm. d) zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu
podle § 237 odst. 2 celního zákona (zboží dovážené posádkou dopravních prostředků,
které zajišťují přepravu mezi třetí zemí a Společenstvím); současně vyjadřuje nárok na
osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení odst. 1 části 5
přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným statusem Společenství).
Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení odst. 1 části 5
přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným statusem Společenství);
současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.
Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.
Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.
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Příloha č. 24
Seznam
kódů předchozích dokladů (kol. 40 Tiskopisu a Doplňkového listu !)
Seznam kontejnerů

235

Ložný list

270

Seznam nákladových kusů

271

Proforma faktura

325

Obchodní faktura

380

Nákladní list vydaný tranzitním dopravcem

703

Sběrný konosament

704

Konosament

705

Nákladní list CIM (železnice)

720

Nákladní list SMGS

722

Silniční nákladní list

730

Letecký nákladní list

740

Letecký manifest

741

Poštovní průvodka (u balíků)

750

Doklad pro multimodální / kombinovanou přepravu

760

Cargo manifest

785

Soupis položek

787

Prohlášení o tranzitu Společenství - smíšené zásilky (T)

820

Prohlášení o vnějším tranzitu Společenství (T1)

821

Prohlášení o vnitřním tranzitu Společenství (T2)

822

Zpětný list T5

823

Karnet TIR

952

Karnet ATA

955

Datum a odkaz na zápis zboží do protokolu

CLE

Informační list INF3

IF3

Informační list INF8

IF8

Cargo manifest – zjednodušený postup

MNS

Prohlášení o vnitřním tranzitu Společenství - čl. 340c odst. 1

T2F

T2M

T2M

Vstupní souhrnné celní prohlášení

355

Souhrnné celní prohlášení pro účely dočasného uskladnění

337

Ostatní

ZZZ

Pokud je výše uvedený doklad vystaven na základě JSD, obsahuje zkratka kódy specifikované
pro první pododdíl kolonky 1. (IM, EX, CO nebo EU).
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Příloha č. 25
Zvláštní záznamy — kód XXXXX
Všeobecná kategorie— kód 0xxxx
Právní základ

Předmět

Zvláštní záznamy

Kolonky

Kód

Čl. 497 odst. 3 Žádost o povolení k prohlášení pro celní
režim s hospodářským účinkem

„Zjednodušené
povolení“

44

00100

Příloha 37

Několik vývozců, příjemců nebo
předchozích dokladů

„Ostatní“

2, 8 a 40

00200

Příloha 37

Totožný deklarant a odesílatel

„Odesílatel“

14

00300

Příloha 37

Totožný deklarant a vývozce

„Vývozce“

14

00400

Příloha 37

Totožný deklarant a příjemce

„Příjemce“

14

00500

Při dovozu: kód 1xxxx
Článek

Předmět

Zvláštní záznamy

Kolonky

Kód

2 odst. 1
nařízení
č. 1147/2002

Dočasné pozastavení autonomních cel

„Dovoz
s osvědčením
letové
způsobilosti“

44

10100

549 odst. 1

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku Zboží AZS/P
(podmíněný systém)

44

10200

549 odst. 2

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku
(podmíněný systém) (zvláštní obchodně
politická opatření)

44

10300

550

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku Zboží AZS/N
(systém navracení)

44

10400

583

Dočasné použití

44

10500

Zboží AZS/P,
obchodní politika

Zboží DP
Při vývozu: kód 3xxxx

Článek

Předmět

Zvláštní záznamy

Kolonky

Kód

298

Vývoz zemědělských produktů ke
zvláštnímu použití

Článek 298
44
nařízení EHS
č. 2454/93 Zvláštní
použití: zboží
určeno k vývozu –
zemědělské
náhrady nelze
uplatnit

30300

793a odst. 2

Požadavek na vrácení výtisku 3

„RET-EXP“

44

30400

Příloha 30a

Situace týkající se obchodovatelných
konosamentů, které jsou „objednávka v
podobě blankoindosamentu“, v případě
výstupního souhrnného celního prohlášení,
kdy jsou údaje příjemce neznámé.

44

30600
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Příloha č. 26
Seznam
kódů průvodních dokladů (kol. 44 Tiskopisu a Doplňkového listu)
KÓD

Popis dokladu

DOVOZ:

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)
29)

1001

Společný veterinární vstupní doklad (SVVD)19)

1002

Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport nebo
jiný doklad20)

1010

Povolení Ministerstva zdravotnictví k dovozu návykových látek, přípravků a
makoviny21)a prekursorů

1111

Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s radioaktivními
materiály22)

1112

Povolení (licence) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání
s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny nebo s vysoce nebezpečnými
látkami23)24)

1113

Povolení Českého báňského úřadu k předání výbušnin do ciziny, z ciziny a
k tranzitu25)

1115

Licence Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu vojenského materiálu26)

1117

Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu výrobků, jejichž držení
se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů27)

1199

Nepodléhá povolení (licenci)

1211

Povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
nebo povolení k provozování daňového skladu28)

1416

Povolení Ministerstva zemědělství k dovozu reprodukčního materiálu29)

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
produktů.
§ 21, § 22 a § 25 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb.
§ 13 a § 20 zákona č. 353/2003 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
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1501

Povolení Ministerstva zdravotnictví k dovozu návykových látek a přípravků a
makoviny21) TARIC CZ 1010 (jen návykové látky)

1502

Povolení k dovozu léčivých přípravků30)

1503

Povolení Ministerstva zdravotnictví nebo prohlášení dovozce k dovozu
biocidních přípravků31)

VÝVOZ:

30)

31)

32)
33)

34)

35)
36)

1011

Povolení Ministerstva zdravotnictví k vývozu návykových látek, přípravků,
prekursorů, pomocných látek a makoviny32)

1111

Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s radioaktivními
materiály22)

1112

Povolení (licence) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání
s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny nebo s vysoce nebezpečnými
látkami23)24)

1113

Povolení Českého báňského úřadu k předání výbušnin do ciziny, z ciziny a
k tranzitu25)

1115

Licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu vojenského materiálu26)

1116

Povolení (licence) k vývozu zboží dvojího užití33)34)

1117

Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu výrobků, jejichž držení
se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů 27)

1199

Nepodléhá povolení (licenci)

1211

Povolení na přijímání na užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
nebo povolení k provozování daňového skladu28)

1601

Osvědčení k vývozu předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty na dobu
určitou35)

1602

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu (souboru předmětů) kulturní
hodnoty35)

1603

Povolení Ministerstva vnitra k vývozu archiválií na dobu určitou36)

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 3 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 167/1998 Sb.
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií
dvojího užití.
Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu
vývozu zboží a technologií dvojího užití.
§ 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
§ 29 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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Příloha č. 27
Seznam
kolonek JSD, které mají být vyplněny
Kol. č.

10

76

31

3171

21

40

EKO

71

71D

1L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1S

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

M

M

M

M

M

M

M

2 DIČ

M

M

M

M

M

O

O

3

C

C

C

C

C

C

C

C

C

4

O

O

O

O

5

M

M

M

6

M

7

O

8
8 DIČ

1P

O
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

O

M

M

M

M

C

C

M

12
14 Dekl

M

M

M

M

M

M

M

M

M

14 DIČ1

M

M

M

M

M

M

M

M

M

14 Zast

C

C

C

C

C

C

C

C

C

14 DIČ2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

15
15a
17
17a
17b
18 SPZ

C

C

C

C

C

18 MPZ

*

*

*

*

*

19

M

M

M

M

M

M

M

20 1

M

M

M

M

M

M

M

M

20 2

M

M

M

M

M

M

M

M

20 3

O

O

O

M

M

M

21 SPZ

C

C

C

C

21 MPZ

*

*

*

*

22 Měn

M

M

M

M

M

B

22 Část

M

M

M

O

O

O

23

M

M

M

M

M
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Kol. č.

10

76

31

24

M

25

M

M

M

26

C

C

29

C

30

3171

21

40

EKO

71

71D

M

M

M

M

M

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

M

C

C

C

C

C

C

C

C

O

M

O

O

O

O

O

O

O

31 N.ks

M

M

M

M

M

M

M

M

M

31 Odp.

C

C

C

C

C

C

31 Qóty

C

C

C

C

31 DPK

C

C

C

C

C

C

C

C

31 IN

C

C

C

C

32

C

C

C

C

C

C

C

C

C

33 1

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

27

C

33 2
33 3

M

M

C

C

C

M

M

M

M

33 4

M

M

C

C

C

M

M

M

M

33 5

C

C

C

C

C

C

C

C

C

34a

M

M

M

M

M

M

M

M

M

34b

M

35

M

M

M

M

M

M

C

M

M
M

M

M

M

36
37 L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

37 P

C

C

C

C

C

C

C

C

C

38

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

39
40 1

M

M

M

M

M

M

M

M

M

40 2

M

M

M

M

M

M

M

M

M

40 3

M

M

M

M

M

M

M

M

M

40 D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

40 po.č.

C

C

C

C

C

C

C

41

M

M

M

M

M

M

M

42

M

M

M

43

*

*

*

C
M

M

44 MPO

M

M

M

M

M

M

M

M

M

44 Ost.

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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Kol. č.

10

44 Zaj.

C

44 Qóta

C

31

3171

21

40

EKO

71

71D

C

C

C

M

M

M

M

C

C

C

44 DPH

M

M

M

M

45

C

C

M

M

M

C

C

C

47 ZČ

M

M

47 S

C

C

47 ZP

C

C

48

C

C

46

M

47 D

C

76

M

M

M

C

C
M

M
C

M

M

47 VČ
47 SUM

49 1

C

M

M

M

C

C

C

M

M

49 2

C

M

M

M

C

C

C

M

M

49 3

C

M

M

M

C

C

C

M

M

50

C

C

C

C

C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

51
52
53
54
55
56

M:

Povinné s použitím kódů podle právního předpisu Společenství nebo České republiky

C:

Povinné s použitím kódů podle právního předpisu Společenství nebo České republiky
– nevyplňují se však vždy !!!

O:

Volitelné – údaj může, ale nemusí být uveden
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Příloha č. 28
PŘÍKLADY
vyplňování některých kolonek JSD
Příklad č. 1:
Deklarant bude hradit celní dluh hotově pověřenému pracovníkovi celního úřadu.
Do kolonky 44 uvede kód způsobu zajištění celního dluhu „9NPH“.
Pověřený pracovník CÚ může do aplikace JSD-dovoz uvést poznámku „Placeno hotově“.
Příklad č. 2:
Deklarant bude hradit celní dluh neodvolatelným převodním příkazem.
Do kolonky 44 uvede kód způsobu zajištění celního dluhu „9N01“.
Pověřený pracovník CÚ může do aplikace JSD-dovoz uvést poznámku „Neodvolatelný převodní
příkaz“ nebo odkaz na číslo jednací, kterým byl tento způsob platby povolen.
Příklad č. 3:
Deklarantovi bylo povoleno místní řízení ve vývozu deklarant zasílá celnímu úřadu data z JSD
v elektronické podobě.
Do kolonky 1 prostřední části uvede kód „A“; kód „C“ není možno uvádět, neboť ve článku 76
odst. 1 písm. b) Kodexu se hovoří o zjednodušeném postupu, kdy se místo JSD předkládá
obchodní nebo jiný úřední doklad.
Příklad č. 4:
V kolonce 44 je uveden text „RET-EXP 30400“, v kolonce 50 není uveden žádný údaj.
Je to zcela v souladu s platným zněním přílohy č. 38, kde se hovoří, že „...může deklarant nebo
jeho zástupce uvést jméno a adresu osoby usazené v místě úřadu výstupu, které lze předat
výtisk 3 celního prohlášení...“.
Příklad č. 5:
Dotaz deklaranta: celní úřad nás nutí spočítat náklady za leteckou přepravu „z hranic ČR do
Prahy“. Jak je mám spočítat?
V případě letecké přepravy je CÚ Ruzyně vstupním bodem jak do EU, tak do ČR. Obdobně je
vstupním bodem při poštovní přepravě pobočka Praha-pošta.
(konzultováno s ČSÚ)

Příklad č. 6:
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Při zpětném dovozu zboží (6310 nebo 6321) není možno uvést jako zemi určení „CZ“ v modulu
JSD-dovoz.
Program „dodržuje“ ustanovení přílohy č. 38 NK 2454/93 v platném znění, tj. novelizované
nařízením Komise (ES) č. 2286/2003, kde se u režimu 63 hovoří:
„Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od DPH do
jiného členského státu, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.
Příklad: zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku nebo dočasném vývozu, veškerá
dlužná výše DPH se účtuje na vrub daňového zástupce.“
1. Z textu jasně vyplývá, že nemůže být zemí určení Česká republika.
2. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, institut „daňového zástupce“ od 1.1.2005 nezná.
Příklad č. 7:
Na faktuře za dovážené zboží je uvedena cena zboží, cena za dopravu a součet. Jaký údaj se
uvádí do kolonky 42 JSD při dovozu?
Skutečnost, že je na faktuře uvedena zvlášť hodnota zboží a zvlášť hodnota dopravného nemá
vliv na to, že fakturovanou hodnotou dováženého zboží je cena zboží včetně dopravného.
Příklad č. 8:
Deklarantovi byl vyměřen celní dluh dodatečným platebním výměrem, příp. výměrem z moci
úřední.
Do kolonky 44 se uvede kód způsobu zajištění celního dluhu „9NPV“.
Pověřený pracovník CÚ může do aplikace JSD-dovoz uvést poznámku „DPV“ nebo „VMÚ“ nebo
odkaz na číslo jednací tohoto výměru.
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Úpravy a doplnění od minulé verze:
od verze 01:
- doplněny další příklady v příloze č. 1
- změna ve způsobu vyplňování kolonky 18 JSD (odstavce 107 až 109, 293 až 295, 496
až 498)
od verze 02:
- od 1.9.2005 bude kontrolována prahová hodnota EUR 1.000 pro účely vyplňování
statistických údajů v JSD proti MĚSÍČNÍMU kurzu (do 31.8.2005 to bylo proti ROČNÍMU
kurzu) – konzultováno s ČSÚ
- zrušeny možné kombinace režimů 3140, 3141, 3142, 3143
- zavedeny kombinace režimů 1041, 1045, 1049

- vyměněna příloha č. 24
Od verze 03:
- doplněna příloha č. 31
Od verze 04:
- zrušeny některé přílohy, ostatní přečíslovány
- přidána příloha „Celní a daňové úlevy k 1.1.2006“
- změna přílohy „Popis struktury evidenčního čísla“
- doplněna příloha „Seznam kódů druhu obchodu“
- změna příloh č. 9 a 24
- doplněn příklad č. 11 v příloze č. 29
- upraven text v příloze č. 23 (kódy E51 až E53); u kódu E52 je červeně zvýrazněn
chybný český překlad
- změněny příklady č. 1 a 7 v příloze č. 29
- přidáno upozornění na konec přílohy č. 16
- opravena příloha č. 24
- aktualizována příloha č. 6
- aktualizována příloha č. 14
Od verze 06:
- aktualizována příloha č. 16
- doplněna příloha č. 24
Od verze 08:
- změna v příloze č. 14
Od verze 09:
- aktualizována příloha č. 6 a 29
- doplněny a aktualizovány přílohy č. 19, 20, 23 a 24
Od verze 10:
- zrušena (vymazána) příloha č. 15, ostatní přečíslovány
- doplněny a aktualizovány přílohy č. 11, 12, 18, 19, 22, 24, 25 a 29
Od verze 11:
- doplněny a aktualizovány přílohy č. 5, 7, 8, 9, 15, 23
Od verze 12:
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- aktualizovány přílohy č. 14, 18 a 19
Od verze 13:
- doplněny a aktualizovány přílohy č. 6, 8, 12, 13, 15, 21, 22
- zrušeny přílohy č. 1, 3, 4, 7, 26 a 27

U zde vyjmenovaných příloh jsou změny vyznačeny tak, že červený text pozbývá
platnosti, modrý text je nové znění.
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