
Informace o povinném podávání předběžných informací o zboží vstupujícím 

na území Celní unie Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu 

 

V souladu s rozhodnutím Komise pro Celní unii Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu č. 899/2011 

ze dne 9. 12. 2011 bylo s účinností od 17. 6. 2012 zavedeno povinné elektronické podávání 

předběžných informací o zboží vstupujícím na území Celní unie Ruské federace, Běloruska, 

Kazachstánu (dále jen „celní unie“) silniční dopravou. Tyto informace musí být zaslány nejpozději 

2 hodiny před příjezdem silničního vozidla na hraniční přechod, kterým bude silniční vozidlo 

vstupovat na území této celní unie. 

Elektronická předběžná informace musí být povinně podána za splnění následujících podmínek: 

 zboží je přepravováno na území celní unie silniční dopravou, 

 zboží je přepravováno právnickou nebo fyzickou osobou (i nepodnikající fyzickou osobou), 

 předběžná informace musí být zaslána nejpozději 2 hodiny před příjezdem silničního vozidla 

na hraniční přechod, 

 předběžná informace musí být povinně v ruském jazyce. 

Povinnost podávání této elektronické předběžné informace se netýká poštovní přepravy a ani 

přepravy zboží na podkladě karnetu A.T.A. 

 

Možnosti podání elektronických předběžných informací celním orgánům Ruské federace: 

1. Prostřednictvím webového portálu http://edata.customs.ru  

Na tomto portálu se musí každá osoba před použitím registrovat. Po registraci obdrží 

uživatelské jméno a heslo pro přístup do této aplikace. Použití je zdarma, přičemž webový 

portál je dispozici uživatelům pouze v ruském jazyce. V případě, že elektronické předběžné 

informace nebudou podány předem, bude na hraničním přechodu možnost přístupu 

k tomuto webovému portálu k dodatečnému zápisu. Této elektronické předběžné informaci 

bude celním systémem přiděleno unikátní 36 místné číslo.  

2. Prostřednictvím celních agentů 

 

3. Prostřednictvím TIR-EPD aplikace 

Platí pouze pro držitele karnetu TIR a plná funkčnost nebyla zatím potvrzena. 

 

Celní orgány Ruské federace informovaly, že v průběhu šesti měsíců od zavedení povinnosti 

podávat tyto elektronické předběžné informace nebude žádné silniční vozidlo vráceno zpět 

v případě, že nebude tato předběžná informace předem zaslána. 

 

  

http://edata.customs.ru/


Možnosti podání elektronických předběžných informací celním orgánům Běloruska: 

1. Prostřednictvím celních agentů 

Prakticky je tato možnost omezena na využití běloruských celních agentů napojených na 

firmu „Beltamozhservice“, kteří budou poskytovat tuto službu nebo nástroj pro zápis a 

odeslání elektronické předběžné informace. Obě tyto možnosti (přímo přes 

„Beltamozhservice“ nebo přes jiného celního agenta) jsou zpoplatněny. 

 

2. Prostřednictvím TIR-EPD aplikace 

Platí pouze pro držitele karnetu TIR a plná funkčnost nebyla zatím potvrzena. 

 

Podaná elektronická předběžná informace je formálně validována v systému, přičemž v případě 

úspěšné validace je přiděleno identifikační číslo a v případě chyb je zaslaná předběžná informace 

odmítnuta. O tomto bude podavateli zaslána informace ve formě elektronické zprávy. Toto 

přidělené identifikační číslo předběžné informace musí být předloženo dopravcem na hraničním 

přechodu pracovníkovi běloruské celní správy. Tento pracovník poté zkontroluje zaslanou 

elektronickou předběžnou informaci s doklady. V případě, že elektronická předběžná informace 

nebude souhlasit s předloženými doklady, bude dopravce povinen podat novou elektronickou 

předběžnou informaci. 

 

Dopravce, který nepodá tuto elektronickou předběžnou informaci před příjezdem na hraniční 

přechod, bude nucen tuto předběžnou informaci podat dodatečně a to nejdéle do 2 hodin od 

příjezdu. Pokud ji v této lhůtě nepodá, mohou běloruské celní orgány s dopravcem zahájit správní 

řízení a uložit sankci. Současně také dopravce bude na hraničním přechodu čekat déle a bude 

odbavován bez priority.  

 

 

V Praze dne 4. 7. 2012 


