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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex Unie“)
V květnu 2016 vstoupí v platnost dlouho očekávaná komplexní novela celních předpisů –
zcela nový Celní kodex Unie.
Celní kodex Unie nahradí dosavadní platná nařízení v celní oblasti a přinese celou řadu změn,
z nichž některé mohou mít velice významný dopad na činnost firem, které exportují či
importují zboží do / ze států mimo EU. Celní kodex Unie byl vyhlášen v Úředním věstníku
Evropské unie již dne 10. října 2013 a úplné účinnosti nabude 1. května 2016. K tomuto datu
nabudou účinnosti i další související předpisy, jimiž bude celní kodex Unie prováděn
(prováděcí a delegované nařízení EU).
Tato reforma přinese zásadní změny pravidel dovozu a vývozu zboží, které byly naposledy
kodifikovány v 80. letech minulého století a neodpovídaly již současným potřebám a
trendům. Jako příklady nejdůležitějších změn lze jmenovat:










výhradně elektronická komunikace mezi celními orgány a hospodářskými subjekty
snížení počtu a změny pravidel tzv. zvláštních režimů (nyní jde o režimy s
ekonomickými účinky)
transformace svobodných celních pásem a skladů na standardní celní režim
podmínění celé řady celních zvýhodnění a zjednodušení certifikací AEO (včetně
základní možnosti nepředkládat zboží celnímu úřadu)
podmínění centralizovaného celního řízení certifikací AEO
rozšíření možností nezajišťovat celní dluh, avšak jejich podmínění certifikací AEO
možnost tzv. samoschvalování, spočívající v přenesení pravomoci kontrolovat
zboží a vyměřovat clo na hospodářské subjekty
zpřísnění pravidel pro určování nepreferenčního původu zboží, která se dotkne
nejen dovozů zboží, ale i vykazování pro Intrastat
zkrácení platnosti závazných informací na 3 roky

Jedná se o příkladný výčet, změn v celních postupech a režimech bude mnohem více a
dotknou se nepochybně každého dovozce, vývozce i celního zástupce, zejména pak
držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Navíc se souběžně se změnami
"evropské" celní legislativy chystají i kompetenční a některé procesní změny v českém
celním zákonu.
Momentálně bychom doporučili věnovat pozornost především výše zmíněné certifikaci AEO
(Authorised Economic Operator - oprávněný hospodářský subjekt), která bude podmínkou
pro udržení současného standardu celního řízení. S ohledem na časovou náročnost přípravy a
následné zákonné lhůty, které mají celní orgány na posouzení žádosti a vlastní certifikaci
(30+90 dnů), doporučujeme začít s přípravami co nejdříve. Lze předpokládat, že ve druhém
pololetí tohoto roku o certifikát požádá velké množství subjektů a existuje riziko, že žádosti
podané později nebudou do 1. května 2016 vyřízeny, což může zásadním způsobem
zkomplikovat další činnost těchto subjektů po tomto datu.
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Ručení za DPH nezaplacenou poskytovatelem tuzemského zdanitelného
plnění podléhajícího standardnímu režimu
V souladu s § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud:



úplata za toto plnění je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný
účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího
omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést
platbu bezhotovostně.

Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který v § 4
odst. 1 stanoví limit pro povinné bezhotovostní platby. Toto ustanovení bylo novelizováno
zákonem 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, a původní
limit 350 000 Kč byl snížen na 270 000 Kč, a to s účinností od 1. prosince 2014.
To tedy zároveň znamená, že se snížil limit pro aplikaci výše uvedeného ustanovení o ručení
z původních 700 000 Kč na současných 540 000 Kč.

______________________________________________________________________________________________________________
Výše uvedené údaje mají pouze informativní povahu a uplatnění výše uvedených informací bude v konkrétních situacích ovlivněno
okolnostmi případu. Společnost STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS S.R.O. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti,
ani neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z jednání učiněných na základě informací uvedených v tomto dokumentu. Při řešení
konkrétních obchodních a jiných případů doporučujeme vždy individuální konzultaci. Údaje obsažené v tomto dokumentu obsahují
informace uveřejněné Parlamentem České republiky, Vládou České republiky a ústředními správními úřady.
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