Změny v přepravách zásilek pod celním dohledem od 1.7.2006
Zpracovatel: I.Gajdáčková
Dne 15.8.2006
S účinností COTIF 1999 od 1.7.2006 dochází při přepravě zásilek pod celním dohledem
k několika podstatným změnám. Použití nákladního listu CIM nedokazuje použití
zjednodušeného postupu v tranzitním celním režimu. Nákladní list CIM bude platit jako
tranzitní celní doklad v železničních přepravách jen při splnění určitých podmínek.
1. Dopravce, který chce použít zjednodušený postup, musí o něj výslovně požádat celní
úřad.
2. O zjednodušený tranzitní režim se žádá vyplněním sloupce 58 b) v nákladním listu
CIM.
3. Zjednodušený tranzitní režim lze použít jen tehdy, je-li přeprava uskutečněna
železničními dopravními podniky oprávněnými používat zjednodušený postup, které
jsou uvedeny v seznamu ( viz příloha č.1) .
V ostatních případech bude přeprava prováděna standardními celními postupy, to znamená,
že nákladní list CIM bude pouze přepravní doklad a zásilka bude navíc doprovázená
„Tranzitním doprovodným dokladem“ (viz příloha č.2) nebo v ojedinělých případech
tranzitním prohlášením na tiskopise JSD. Na tranzit musí být zajištěn celní dluh.

Vývoz
U vývozních zásilek všeobecně stále platí ustanovení článků 293 – 312 služebního
předpisu KN 20 s tím rozdílem, že zelená celní nálepka nebo razítko s celním piktogramem
je umístěno ve sloupci 21, záznam o smluvním zajištění celního řízení ve sloupci 7 a přílohy
ve sloupci 9 nákladního listu CIM. Zelenou celní nálepkou jsou polepovány jen zásilky
přepravované v zjednodušeném tranzitním režimu.
A. Vývoz zásilek přepravovaných v zjednodušeném tranzitním režimu
Pro použití zjednodušeného tranzitního postupu musí být splněny podmínky ve výše
uvedených bodech 1 – 3.
Postup při přijímání zásilek bude následující:
• Smluvní dopravce uvedený ve sloupci 58 nákladního listu CIM a výkonní
dopravci uvedení ve sloupci 57 nákladního listu CIM musí být oprávnění
používat zjednodušený postup, viz přiložený seznam v příloze č. 1.
• Zaměstnanec stanice přijímající zásilku k přepravě požádá o povolení
zjednodušeného postupu zaškrtnutím sloupce 58 b) „ano“ a vyplněním kódu
hlavního povinného. Hlavním povinným se stává smluvní dopravce. Stanice
může povolit odesílateli vyplnění sloupce 58 b) při plnění celních formalit před
podejem zásilky k přepravě. Správnost údajů bude kontrolována příslušným
celním úřadem a při podeji zásilky k přepravě.
• Dále bude postupováno dle článku 295 a 296 předpisu KN20.
B. Vývoz zásilek, které nebudou přepravovány v zjednodušeném tranzitním režimu
Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky pro použití zjednodušeného postupu v režimu
tranzitu, stanice odesílací nevyplní sloupec 58 b) nákladního listu CIM.

Při podeji zásilky k přepravě musí odesílatel přiložit k nákladnímu listu „Tranzitní
doprovodný doklad“ (viz příloha č. 2), který bude uveden jako příloha ve sloupci 9
nákladního listu CIM. Nákladní list není tranzitním celním dokladem.

Dovoz
A. Dovoz zásilek v zjednodušeném tranzitním režimu
Budou-li u dovozních zásilek splněny podmínky na použití zjednodušeného postupu v režimu
tranzitu, nákladní list CIM bude tranzitním celním dokladem.
U těchto zásilek bude postupováno dle článku 233 – 279 předpisu KN 20. Celní úřad potvrdí
ukončení režimu tranzitu vyznačením ve sloupci 99 na dílu 2 nákladního listu CIM
„DODÁNO“ a připojí otisk osobního datového razítka, podpis celníka a osmnáctimístné
evidenční číslo.
B. Dovoz zásilek, které nejsou přepraveny v zjednodušeném tranzitním režimu
Pokud nebude zásilka přepravena v zjednodušeném režimu tranzitu, bude k nákladnímu listu
přiložen „Tranzitní doprovodný doklad“. Nákladní list CIM není tranzitním celním dokladem.
Způsob nahlašování došlých zásilek je stejný jako u zásilek přepravovaných dle
zjednodušených postupů v režimu tranzitu.
Stanice určení zajistí dodání „Tranzitního celního dokladu“ celnímu úřadu určení a tím ukončí
režim tranzitu. Celní úřad určení nepotvrzuje ukončení režimu tranzitu v nákladním listu
CIM.

Kombinovaná přeprava
Používání zjednodušeného postupu v režimu tranzitu je v současné době povoleno jen pro
přepravu zásilek v režimu ITERCONTAINER pro společnost Intercontainer/Interfrigo,
Basilej.
Tranzitním celním dokladem je „Předávací list TR“.
Pro použití zjednodušeného tranzitního režimu platí stejné podmínky jako u vozových zásilek
vývozních i dovozních.
U ostatních kombinovaných přeprav platí standardní podmínky zásilek přepravovaných
v režimu tranzitu. K nákladnímu listu musí být vždy přiložen „Tranzitní doprovodný doklad“.
Postup při ukončování režimu tranzitu je stejný jako u vozových zásilek.

Přeprava prázdných vozů jejichž držitelem není železniční dopravní podnik
Prázdné vozy, jejichž držitelem není železniční dopravní podnik, se přepravují na „Vozový list
CUV“.
Pro přepravu těchto prázdných vozů platí ustanovení čl. 411 – 416 předpisu KN 20.
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