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Věc:

Žádost o vymáhání dluhu podaná jiným příslušným orgánem
a vystavování duplikátů

Do Příručky pro tranzit se vkládají následující změny, které jsou použitelné od 1. května
2016.

Pokud jde o žádost o vymáhání dluhu podanou jiným příslušným orgánem:

V části VIII pododdílu 3.3.4 Příručky pro tranzit
-

se třetí odstavec začínající slovy „V těchto případech...“ zrušuje, aby se zabránilo
zdvojení textu.

V části VIII pododdílu 3.3.5 Příručky pro tranzit
-

se první odstavec nahrazuje tímto:
o „Příslušný orgán požádaný o vymáhání dluhu nebo o převedení příslušnosti
k vymáhání odpoví na žádost zasláním zprávy „oznámení o schválení
vymáhání dluhu“ (IE151), ve kterém u převedení příslušnosti uvede „ano“,
nebo „ne“ (není-li podána zpráva IE118 nebo IE006). V případě odpovědi
„ne“ zůstává příslušnou země odeslání. V případě odpovědi „ano“ je
příslušnost převedena na zemi, která žádost schválila, a postup vymáhání
zahájí uvedená země. Země odeslání o tom náležitě informuje držitele
režimu.“
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Pokud jde o vystavování duplikátů:
V části II pododdílu 4.5 Příručky pro tranzit
-

se výraz „T2L“ nahrazuje výrazem „T2L/T2LF“ a

-

doplňuje se nový odstavec, který zní:

Duplikáty

Viz část V kapitola 3 oddíl 4.4 Duplikáty.

V části V kapitole 3 Příručky pro tranzit
-

se doplňuje nový odstavec, který zní:
4.4

Duplikáty
V případě krádeže, ztráty či zničení tranzitního prohlášení nebo
dokladu T2L/T2LF může celní úřad, který vydal původní doklad,
vystavit duplikát.
Zúčastněná strana, která o vystavení duplikátu žádá, musí žádost
řádně odůvodnit a písemně prohlásit, že pokud nalezne originál,
vrátí jej.
Duplikáty tranzitních prohlášení nebo dokladů T2L/T2LF mohou
vystavovat i schválení odesílatelé a schválení vydavatelé za
předpokladu, že:
 vydali původní doklad,
 předložili příslušnému orgánu řádně odůvodněnou žádost
o povolení vystavit duplikát původního dokladu a
 příslušný orgán žádost přijal.
Celní orgány by měly posoudit riziko zneužití a zejména prošetřit
opakující se žádosti.
Duplikát musí obsahovat nápis „DUPLIKÁT“ tučným písmem,
otisk razítka celního úřadu, schváleného odesílatele nebo
schváleného vydavatele, který duplikát vystavil, a podpis
příslušného úředníka.
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