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V Bruselu dne 17. dubna 2008 

OZNÁMENÍ DRŽITELŮM KARNETU TIR 

Předmět: zavedení kódu HS u zboží v karnetu TIR 

Správní výbor Úmluvy TIR z roku 1975 přijal 31. ledna 2008 doporučení o zavedení 
kódu HS u zboží v karnetu TIR, které je uvedeno v příloze. 

Společenství a jeho členské státy podporují doporučení správního výboru TIR, kde se 
praví, že: „Držitelé karnetu TIR nebo jiné osoby, které jejich jménem karnet TIR 
podávají, jsou povinni kromě slovního popisu zboží na manifestu karnetu TIR v poli 10 
v části, která není určena pro potřeby celních orgánů (žlutý list), uvést kód HS zboží.“ 

Zavedení kódu HS u zboží by mělo pomoci rozpoznat zboží, které představuje 
bezpečnostní nebo finanční rizika, a usnadnit pohyb ostatního zboží a elektronické 
zpracování údajů. 

Kód HS je šestimístný zbožový kód přidělený v souladu s Mezinárodní úmluvou 
o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Další informace o této 
úmluvě jsou k dispozici na internetových stránkách Světové celní organizace: 
www.wcoomd.org. 

Držitelé karnetu TIR nebo jejich zástupci jsou informováni, že celní úřady odeslání 
v Evropském společenství přijmou uvedení kódu HS i na části karnetu TIR, která je 
určena pro potřeby celních orgánů, a jako součást elektronických údajů karnetu TIR 
(které se musí podávat počínaje dnem 1. ledna 2009). 

Je třeba upozornit, že držitelé karnetu TIR nebo jejich zástupci nejsou povinni uvádět 
kód HS, jestliže otevírají karnet TIR na celním úřadu odeslání v Evropském společenství. 

Doporučení vstupuje v platnost dne 1. května 2008. 

http://www.wcoomd.org/
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Příloha II 

ZAVEDENÍ KÓDU HS U ZBOŽÍ V KARNETU TIR 
Doporučení přijaté 

správním výborem Úmluvy TIR z roku 1975 
dne 31. ledna 2008 

Správní výbor 

zdůrazňuje potřebu použití účinných opatření týkajících se řízení a posuzování rizik ve 
vztahu k dopravovanému zboží; 

vzhledem k tomu, že přepravě v režimu TIR často předchází vývozní prohlášení, které 
obsahuje zbožový kód přidělený v souladu s Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému 
popisu a číselného označování zboží (tzv. kód HS); 

vzhledem k tomu, že cílem je jednak rozpoznávání zboží, které může představovat 
bezpečnostní riziko, a jednak usnadnění pohyb ostatního zboží; 

s přesvědčením, že tam, kde je kód HS k dispozici, by jeho použití v karnetu TIR 
společně se slovním popisem zboží mohlo přispívat ke dosažení tohoto cíle; 

s vědomím, že zahrnutí kódu HS do karnetu TIR také usnadní elektronické zpracování 
údajů; 

vzhledem k tomu, že bude trvat určitou dobu, než vstoupí v platnost příslušné dodatky 
k Úmluvě TIR, které se připravují v rámci fáze III procesu revize TIR; 

1. se rozhodl doporučit, aby držitelé karnetu TIR nebo jiné osoby, které jejich jménem 
karnet TIR podávají, byli povinni kromě slovního popisu zboží na manifestu karnetu TIR v poli 
10 v části, která není určena pro potřeby celních orgánů (žlutý list), uvést kód HS zboží; 
2. vyzývá celní orgány na celních úřadech odeslání, aby případně kontrolovaly, zda kód HS 
uvedený na manifestu zboží odpovídá kódu HS uvedenému v celním vývozním prohlášení 
a/nebo v jiných obchodních nebo přepravních dokumentech. 

Pokud celní úřad odeslání přijal karnet TIR bez uvedení kódu HS, neměly by kód HS 
vyžadovat ani průvozní celní úřady nebo celní úřady určení. 

Neuvedení kódu HS u zboží v karnetu TIR nepovede k prodlení přepravy TIR 
a nepředstavuje ani překážku přijetí karnetů TIR. Neuvedení kódu HS se nepovažuje za porušení 
úmluvy a pro držitele karnetu TIR k toho nevyplývají žádné závazky. 
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To platí i v případech, kdy mají celní orgány podezření, že kód HS není správný, 
nebo kdy slovní popis zboží neodpovídá kódu HS. 

Aniž je dotčen čl. 8 odst. 6 Úmluvy TIR, v případech, kdy slovní popis zboží 
neodpovídá popisu podle uvedeného kódu HS, se za správný považuje slovní popis zboží. 

Praktické uplatňování tohoto doporučení bude 12 měsíců od jeho vstupu v platnost 
přezkoumáno s cílem zjistit, zda splňuje své cíle. 

Toto doporučení vstupuje v platnost dne 1. května 2008. 


