Průzkumná veřejná konzultace na téma, zda v
EU zavést rozhodnutí týkající se závazných
informací v oblasti určení celní hodnoty
Vyplnění polí označených * je povinné.

1 Souvislosti
Sazební zařazení, původ a hodnota zboží jsou základními prvky mezinárodního obchodu se zbožím a
jsou na nich také založena celní prohlášení. Jde o tři prvky, které jsou zcela nezbytné pro výpočet cla.
Předběžná rozhodnutí (nazývaná v Evropské unii rozhodnutí celních orgánů neboli závazné informace)
týkající se základních prvků těchto obchodních operací již existují. Tato rozhodnutí se vztahují na
stanovení sazebního zařazení a původu zboží.
V EU oproti tomu zatím neexistují předběžná rozhodnutí v oblasti určení celní hodnoty.
Cíl této průzkumné veřejné konzultace
Tato konzultace se týká předběžných rozhodnutí v oblasti určení celní hodnoty. Jejím účelem je zjistit váš
pohled na toto téma. Rádi bychom shromáždili vaše názory na následující otázky:

Jaký by byl zájem a potřeba zahájit na základě celního kodexu Unie případnou iniciativu Komise ke
stanovení právního základu pro závazné informace o celní hodnotě.
Jaká by byla případná oblast působnosti závazných informací o celní hodnotě a na které položky
(složky) celní hodnoty zboží by se taková rozhodnutí vztahovala.

Výsledky budou zahrnuty do obecnějšího projektu Evropské komise týkajícího se potřeby, důležitosti,
rozsahu, proveditelnosti a dopadů případné iniciativy, která by vedla k zavedení závazných informací o
celní hodnotě na úrovni EU.
Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (pozn.:
vzhledem k době, která je nutná na překlad dotazníku, bude dotazník nejprve k dispozici pouze v
angličtině a všechny další jazykové verze budou zveřejněny dva týdny po zahájení konzultace). Vyplnit jej
lze v kterémkoli z úředních jazyků EU.

2 Osobní údaje
V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního průběhu konzultace se budou brát v potaz pouze
odpovědi poskytnuté prostřednictvím tohoto online dotazníku.
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Upozornění: Evropská komise vypracuje zprávu shrnující všechny odpovědi. Zaslané příspěvky tedy budou
zveřejněny na internetových stránkách Komise.
* 2.1 Zvolte jednu z následujících možností:
Moje odpověď může být zveřejněna pod mým jménem či názvem organizace, v jejímž zastoupení
odpovídám: (Souhlasím se zveřejněním všech informací obsažených v mém příspěvku, ať už v celém
rozsahu, nebo zčásti, včetně mého jména nebo názvu mé organizace, a prohlašuji, že žádná část mé
odpovědi není protiprávní ani neporušuje práva žádné třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění.)
Moje odpověď může být zveřejněna za podmínky, že já či organizace, v jejímž zastoupení odpovídám, zůs
tane anonymní: (Souhlasím se zveřejněním informací obsažených v mém příspěvku, ať už v celém
rozsahu nebo jen části (včetně citací a mých stanovisek), pod podmínkou, že tak bude učiněno anonymně.
Prohlašuji, že žádná část mé odpovědi není protiprávní ani neporušuje práva žádné třetí strany tak, že by
to bránilo jejímu zveřejnění).

* 2.2 Uveďte, zda se této konzultace účastníte:
jako občan
jménem podniku
jménem sdružení podniků
jako celní agent
jménem orgánu veřejné moci
jako člen akademické obce
jiná možnost

2.3 V případě, že jste uvedli „jiná možnost“, upřesněte:

2.4 Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti?
Jestliže vaše organizace zaregistrována není, doporučujeme vám ji zaregistrovat zde. Další informace o rejstříku transparentnosti
najdete zde.

ano
ne

2.5 Uveďte své identifikační číslo v rejstříku:

2.6 Uveďte své jméno nebo název vašeho podniku, organizace nebo instituce, v jejímž zastoupení se
této konzultace účastníte.

2.7 V jaké zemi bydlíte, příp. kde je ústředí vaší organizace (v případě nadnárodních společností hlavní
ústředí) nebo sídlo orgánu veřejné moci?
Rakousko
Belgie
Bulharsko
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Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
jiná země

2.8 V případě, že jste uvedli „jiná země“, upřesněte:

2.9 Jaká je velikost vašeho podniku?
osoba samostatně výdělečně činná
mikropodnik (1–9 zaměstnanců)
malý podnik (10–49 zaměstnanců)
středně velký podnik (50–249 zaměstnanců)
velký podnik (více než 249 zaměstnanců)

2.10 Jedná se o nadnárodní podnik?
ano
ne

2.11 Jaký má váš podnik roční obrat?
méně než 500 000 EUR
od 500 001 do 5 000 000 EUR
od 5 000 001 do 10 000 000 EUR
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od 10 000 001 do 50 000 000 EUR
více než 50 000 000 EUR

2.12 Jaký je hlavní obor vaší činnosti?
Můžete zvolit více odpovědí

výroba zboží
nákup a následný prodej zboží na úrovni EU
nákup a následný prodej zboží na celostátní úrovni
nákup a následný prodej zboží na regionální úrovni
dovoz zboží
celní agent
jiný obor

2.13 V případě, že jste uvedli „jiný obor“, upřesněte:

2.14 Dovážíte do EU zboží ze třetích zemí?
ano
ne

2.15 Kolik dovozních prohlášení (prohlášení k propuštění do volného oběhu) jste podali (nebo byla
podána vaším jménem) v roce 2016?
méně než 100
od 101 do 500
od 501 do 1000
více než 1000
nevíme

2.16 Jsou vaše celní prohlášení podávána ve více členských státech?
ano
ne

2.17 Uveďte počet těchto členských států:

2.18 Jaká byla přibližná hodnota vašeho dovozu v roce 2016?
méně než 100 000 EUR
od 100 001 do 1 000 000 EUR
od 1 000 001 do 10 000 000 EUR
více než 10 000 000 EUR

2.19 Jaká byla přibližně částka dovozního cla, kterou jste v roce 2016 uhradili?
méně než 50 000 EUR
od 50 001 do 200 000 EUR
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od 200 001 do 500 000 EUR
od 500 001 do 1 000 000 EUR
více než 1 000 000 EUR

2.20 Byl vám přiznán status oprávněného hospodářského subjektu?
Oprávněný hospodářský subjekt v souladu s ustanoveními článků 38 až 41 celního kodexu Unie

ano
ne
nevíme

2.21 Jste držitelem některého z níže uvedených povolení k celnímu zjednodušení?
Můžete zvolit více odpovědí

zjednodušené celní prohlášení
zápis do záznamů deklaranta
centralizované celní řízení
zjednodušení tranzitu
jiné
nevíme

2.22 Obdrželi jste povolení k některému ze zvláštních celních režimů podle článku 211 celního kodexu
Unie?
Můžete zvolit více odpovědí

režim aktivního zušlechťovacího styku
režim pasivního zušlechťovacího styku
režim dočasného použití
režim konečného užití
uskladnění v celním skladu
žádný
nevíme

2.23 Jste držitelem povolení k zjednodušenému určení určitých položek celního hodnoty v souladu s článk
em 73 celního kodexu Unie?
ano
ne
nevíme

2.24 Chtěli byste poskytnout další informace o rozsahu tohoto povolení?

3 Pravidla určování celní hodnoty
3.1 Jak dobře znáte pravidla EU pro určování celní hodnoty?
výborně
dobře
uspokojivě
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málo
nevíme

3.2 Existují nějaké okolnosti nebo situace, které jsou s ohledem na správné určení celní hodnoty
problematické (vyberte nejvýše tři z níže uvedených možností)?
složitost právních předpisů EU
složité nebo neobvyklé obchodní situace
měnící se obchodní situace
nutnost mít na úrovni podniku odborné znalosti
potřeba pokynů ze strany orgánů
nejednotné provádění právních ustanovení
jiné
žádné významnější překážky neexistují

3.3 Upřesněte:

3.4 Uveďte, jak obtížné je uplatňovat ustanovení o určování celní hodnoty na základě převodní hodnoty.
velmi
středně
málo
nemáme vyhraněný názor

3.5 Uveďte, jak obtížné je uplatňovat ustanovení o určování celní hodnoty na základě dalších metod.
velmi
středně
málo
nemáme vyhraněný názor

3.6 Která ustanovení týkající se převodní hodnoty se v praxi uplatňují obtížně?
Můžete zvolit více odpovědí

cena, která byla nebo má být zaplacena
prodej pro účely převodní hodnoty
podmínky a plnění
slevy a úpravy cen
stanovení převodní ceny
další položky vztahující se k ceně
poplatky za užívání práv a licenční poplatky
výrobky a služby (zboží a služby použité při výrobě dováženého zboží poskytnuté dovozcem zdarma nebo
za sníženou cenu)
výnosy (další platby prodávajícímu z následného dalšího prodeje zboží)
další položky, které se mají přidat k ceně
položky, které se do převodní hodnoty nezahrnují

3.7 Vysvětlete:
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4 Poradenství a informace
4.1 Jste dobře obeznámeni s právními předpisy EU v oblasti určování celní hodnoty (používáte zdroje,
jako je např. balíček právních předpisů vztahující se k celnímu kodexu Unie, EUR-Lex, Úřední věstník)?
ano
ne

4.2 Jak často se obracíte na celní orgány s žádostí o informace nebo poradenství ohledně určování celní
hodnoty v EU?
často (více než 5krát za rok)
někdy
nikdy

4.3 Uveďte, na jakou otázku se celních orgánů nejčastěji ptáte:

4.4 Jaké pokyny a poradenství v oblasti určování celní hodnoty nejčastěji používáte?
Můžete zvolit více odpovědí

pokyny EU (tj. internetové stránky GŘ TAXUD, TAXUD INFO)
pokyny členských států
dokumenty Světové celní organizace (včetně kompendia textů o určování celní hodnoty, které vydala)
žádné nepoužíváme
jiné

4.5 Upřesněte:

4.6 Obracíte se na níže uvedené odborníky s žádostí o radu nebo informace ohledně určování celní
hodnoty v EU?
právníci
celní a daňoví poradci
celní agenti
na žádné odborníky se neobracíme
jiné

4.7 Upřesněte:

4.8 Jak byste ohodnotili kvalitu a užitečnost poradenství a informací, které jste získali?
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plně
vyhovující

dostatečné

nedostatečné

nevíme

celní orgány
pokyny (Evropské unie nebo Světové celní
organizace)
právníci / odborníci na celní záležitosti

5 Povědomí
5.1 Víte, že je možné získat rozhodnutí týkající se závazných informací k určitým celním záležitostem
(závazné informace o sazebním zařazení zboží a závazné informace o původu zboží) v EU?
ano
ne

5.2 Znáte rozsah působnosti obecných právních předpisů v této oblasti (např. pravidla vydávání a použití
závazných informací o sazebním zařazení zboží a závazných informací o původu zboží)?
ano
ne

5.3 Jste držitelem rozhodnutí týkající se závazných informací k určitým celním záležitostem v EU?
Ano, závazných informací o sazebním zařazení zboží (sazební zařazení zboží).
Ano, závazných informací o původu zboží (země původu zboží).
Ano, závazných informací jak o sazebním zařazení zboží, tak o původu zboží.
Ne.
Nevíme.

6 Zájem, rozsah, funkce a účel závazných informací o celní hodnotě
6.1 Měli byste zájem o rozhodnutí týkající se závazných informací k určování celní hodnoty v EU?
ano
ne

6.2 Uveďte, jak důležitá jsou rozhodnutí týkající se závazných informací k určování celní hodnoty v EU?
nezbytná
potřebná
užitečná

6.3 Vysvětlete:

6.4 Mají chybějící závazné informací o celní hodnotě v EU nějaký dopad na vaše obchodní operace?
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ano
ne
nevíme

6.5 Vysvětlete:

6.6 Jaký přínos by mohly závazné informace o celní hodnotě mít pro váš podnik?
Můžete zvolit více odpovědí

právní jistota
prevence sporů
zajištění dodržování právních předpisů
rovné podmínky v celé EU
jednotné uplatňování práva v EU
jiné

6.7 Upřesněte:

6.8 Způsobil by systém závazných informací o celní hodnotě v EU nějaký problém v oboru vaší činnosti?
ano
ne
záleželo by na podmínkách

6.9 Upřesněte:

6.10 Na které položky celní hodnoty se měly závazné informace o celní hodnotě vztahovat?
Můžete zvolit více odpovědí

cena, která byla nebo má být zaplacena
prodej pro účely převodní hodnoty
podmínky a plnění
slevy a úpravy cen
stanovení převodní ceny
výrobky a služby (pouze pro úpravy)
poplatky za užívání práv a licenční poplatky (pouze pro úpravy)
položky, které se do celní hodnoty nezahrnují
jiné

6.11 Existují nějaké položky celní hodnoty, na které by se závazné informace o celní hodnotě vztahovat
neměly?
ano
ne

9

nevíme

6.12 Vysvětlete:

6.13 Měly by být závazné informace o celní hodnotě přístupné veřejnosti (kromě důvěrných údajů)?
ano
ne

6.14 Jak by měly být závazné informace o celní hodnotě veřejnosti zpřístupněny?
Můžete zvolit více odpovědí

na internetových stránkách EU
na internetových stránkách jednotlivých států
ve veřejně přístupné databázi
jiné

6.15 Upřesněte:

7 Uplatňování, používání a správa rozhodnutí týkajících se závazných
informací o celní hodnotě
7.1 Mělo by mít rozhodnutí týkající se závazných informací o celní hodnotě předem stanovenou dobu
platnosti?
ano
ne
nevíme

7.2 Svoji volbu vysvětlete:

7.3 Kdy by mělo rozhodnutí týkající se závazných informací o celní hodnotě přestat platit? (můžete zvolit
více odpovědí)
Ve chvíli, kdy dojde k změně smluvních podmínek obchodní transakce, na níže je rozhodnutí založeno.
V jiných zvláštních případech.

7.4 Vysvětlete nebo uveďte příklady:

7.5 Kdy by mělo být rozhodnutí týkající se závazných informací o celní hodnotě zrušeno?
Můžete zvolit více odpovědí
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Ve chvíli, kdy již není v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie.
V jiných zvláštních případech.

7.6 Vysvětlete nebo uveďte příklady:

8 Další informace

8.1 Pokud chcete poskytnout další informace (např. písemné stanovisko, zprávu) nebo upozornit na jiný
konkrétní aspekt této problematiky, který se v dotazníku neobjevil, můžete na tomto místě nahrát svůj
dokument:
Nahraný soubor bude zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi na dotazník, které představují hlavní zdroj
informací pro tuto otevřenou veřejnou konzultaci. Vámi přiložený dokument je doplňkovým zdrojem a slouží
jako další podklad k lepšímu pochopení vašeho postoje.
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