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Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) EU Pokyny
Tento užitečný eBook je interaktivní nástroj eLearningu zahrnující celý obsah Pokynů Oprávněného
hospodářského subjektu (AEO), jejichž text byl obohacen o následující multimediální interaktivní
studijní aktivity:






Úvod do konceptu: videa, diagramy
Přehled kapitol: za účelem pomoci shrnutí nejdůležitějších myšlenek, pojetí
Doplňující informace: odkazy na externí zdroje
Příklady
Hodnocení: prostřednictvím eBooku a závěrečné vyhodnocení v závislosti na různých rolích a
oblastech

Tento eBook je koncipován jako pracovní a podpůrný nástroj vytvořený za účelem použití coby doplněk
k našemu UCC AEO eLearningovému modulu.
Cílová skupina
eBook byl vytvořen s cílem vysvětlit koncept AEO ze dvou odlišných hledisek:
Hospodářský subjekt x Celní orgán
Cíle studia
eBook byl vytvořen k pochopení následujících oblastí:







Koncept a výhody AEO statusu
AEO proces a různé role
Proces žádosti, riziková analýza, AEO kritéria a monitoring (sledování) a úspěšná žádost
Různé typy AEO povolení a jejich výhody
Jak spravovat AEO status
Koncept a výhody vzájemného uznávání AEO

Dostupné jazykové mutace
Za účelem dostupnosti dalších jazykových verzí vyhledejte webové stránky Evropské komise.
Jak používat eBook?
Prostřednictvím formuláře na webových stránkách Evropské komise je dostupné volné stažení a použití
eBooku.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
Přečtěte si Rychlého průvodce startem.
V případě technických otázek nás kontaktujte na taxud-elearning@ec.europa.eu

Shrnutí
Část 1: Obecné informace
Představení konceptu AEO, výhody, pravidla pro získání povolení AEO, spolupráce s celními a jinými
orgány státní správy, koncept vzájemného uznávání a logo AEO.
Část 2: AEO kritéria
Důkladné znalosti kritérií s cílem získání statusu AEO, které zahrnují dodržování celních a daňových
předpisů, uspokojivý systém správy obchodních a přepravních záznamů, prokázaná finanční
solventnost, praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci a odpovídající normy
bezpečnosti a zabezpečení.
Část 3: Žádost a povolovací proces
Žádost a povolovací proces s pochopením jednotlivých kroků, specifická znalost určení příslušného
členského státu pro podání AEO žádosti, podání a přijetí žádosti, analýza rizik a postup při auditu a
rozhodnutí o udělení statusu.
Část 4: Výměna informací mezi členskými státy a s ostatními orgány státní správy
V kontextu procesu AEO, je tato část důležitým bodem, kdy je vyhodnocováno plnění kritérií
hospodářským subjektem. Lépe pochopíte různé procesy.
Harmonogram? - Kdy konzultovat?
Část 5: Správa povolení
Správa celého povolení od sledování k přehodnocení, změny, pozastavení nebo zrušení povolení.
1 - proces přípravy
2 - Podání žádosti
3 - Prvotní kontrola a přijetí
4 - Plná kontrola
5 - Závěrečná zpráva a rozhodnutí
6 - Správa povolení AEO

Část 6: Vzájemné uznávání
Dohody o vzájemném uznávání uzavřené EU, jednotlivé kroky k zajištění vzájemného uznávání a
následná opatření, výhody a jednostranné pozastavení, tam kde je to použitelné, a doporučení týkající
se AEO auditu v členských státech EU.

Část 7: Přílohy:
Tato část zahrnuje dotazník se sebehodnocením, tabulku kritérií použitelných pro různé role v
mezinárodním dodavatelském řetězci, souhrn řešení a příkladů a možných doporučení, návrhů řešení
a příklady informací ke sdílení s celními orgány.

