DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Změny od 1. 10. 2017

Od 1. 10. 2017 dochází v souvislosti se spuštěním první fáze modernizace elektronického systému
závazných informací o sazebním zařazení zboží (EZISZ) k určitým změnám, vyplývajících z čl. 4 odst. 2
písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým
ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu,
a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (dále jen „TDA“).
Změny se nijak nedotýkají hmotněprávní úpravy ani procesního režimu vydávání ZISZ. Cílem těchto
změn je modernizovat stávající transevropský systém EZISZ, sladit jej s požadavky celního kodexu Unie,
umožnit kontrolu povinného používání ZISZ na základě údajů z celního prohlášení a monitorování
a řízení prodlouženého používání ZISZ.
Změny týkající se žádostí o ZISZ:
Žádosti o ZISZ musí obsahově odpovídat formátu tiskopisu uvedeného v příloze 4 TDA.
Z těch zásadnějších změn (novinek), dotýkajících se samotných žadatelů, lze uvést:







povinnost uvést místo hlavního účetnictví, pokud se liší od adresy žadatele (kolonka 2)
povinnost uvést kontaktní osobu odpovědnou za žádost (kolonka 4);
povinnost uvést, pro který druh celního režimu má být ZISZ používána (kolonka 6);
nelze žádat o zařazení zboží do kódu harmonizovaného systému (kolonka 7);
povinnost uvést odkaz na případné souběžné řízení ve vztahu ke zboží, které je předmětem
žádosti (kolonka 14);
možnost uvést jakékoli užitečné dodatečné informace přímo do žádosti (kolonka 16).

Webová aplikace pro vyplnění tiskopisu žádosti o ZISZ je k dispozici na těchto stránkách. K 1. 10. 2017
je upravena tak, aby splňovala všechny požadavky stanovené TDA a pokyny Evropské komise
k vyplňování žádostí o ZISZ. U stávajících uživatelů není třeba nic měnit. U nových uživatelů je nutné se
před prvním použitím zaregistrovat do portálu CS. Při registraci nový uživatel vyplní svoje jméno nebo
firmu, emailovou adresu a zvolí si heslo. Po úspěšném odeslání těchto údajů je do emailové schránky
uživatele zasláno potvrzení o registraci s jeho uživatelským jménem a heslem, kterými se bude
přihlašovat do webové aplikace. Do portálu CS je možno se zaregistrovat pod následujícím odkazem,
kterým se zároveň vstupuje i do webové aplikace: https://app.celnisprava.cz/tiseezi.
POZOR! Webová aplikace (elektronický formulář žádosti) slouží jen k vyplnění žádosti a evidenci, nikoli
k podání! Žádost je vždy nutné podat písemně (nejlépe datovou schránkou) věcně a místně
příslušnému orgánu, kterým je Celní úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 19, 772 71 Olomouc (kód
datové schránky: utenz4d).
Návod k aplikaci a veškeré informace potřebné k vyplnění žádosti o ZISZ naleznete na těchto stránkách
v dokumentu „Uživatelská příručka k Elektronickému formuláři pro vyplnění žádosti o závaznou
informaci o sazebním zařazení zboží“. Samotný formulář je opatřen nápovědou a validačními prvky,
které jsou nápomocny pro úplné a správné vyplnění tak, aby byly řádně splněny všechny formální
náležitosti.

Změny týkající se ZISZ:
ZISZ se vydávají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 5 TDA.
ZISZ budou mít nový formát referenčního čísla ZISZ (kolonka 2) a referenčního čísla žádosti (kolonka 5)
v souladu s požadavky stanovenými v příloze A prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/2447, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

ZISZ se stále zasílají v analogové (papírové) formě prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu žadatele/držitele (případně zmocněnce). Veškerá ostatní rozhodnutí vztahující
se k žádostem o ZISZ (např. výzvy, rozhodnutí o zamítnutí žádosti apod.) se zasílají v elektronické
formě do datové schránky žadatele, pokud ji má zřízenou.

