V rámci 34. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs byla probírána následující témata
-

Přístup Ukrajiny k Úmluvě o společném tranzitním režimu
Aktuality k vývoji systému NCTS P5 a AES
Centralizace zjednodušených postupů

Přístup Ukrajiny
Ukrajina dnem 1.10.2022 přistoupila k Úmluvě o společném tranzitním režimu
Důsledek:
- Od tohoto data je možné v EU vystavovat tranzitní celní prohlášení až do vnitrozemí Ukrajiny
a naopak
- Je držitele režimu/hlavního povinného zvážit rizika související s ukončením tranzitní operace
směřující do oblastí, které nejsou pod kontrolou Ukrajiny
Systém BCTS P5
Nadále je platný (plánovaný) termín spuštění do provozu k 3.4.2023.
Samotný vývoj jak na straně celní správy, tak na straně držitelů licencí komerčních SW není
dokončen. Naopak samotné testování je v úplných začátcích.
Samotná pravidla a komentáře k pravidlům této fáze (P5) systému NCTS jsou dostupná pouze v AJ.
Česká verze se předpokládá až ke konci 1Q 2023.
Systém AES
Nadále je platný (plánovaný) termín spuštění do provozu k 3.4.2023. Nicméně je zde velký
předpoklad posunu termínu spuštění o cca 3 měsíce.
Samotný vývoj jak na straně celní správy, tak na straně držitelů licencí komerčních SW není
dokončen. Naopak samotné testování je v úplných začátcích.
Samotná pravidla a komentáře k pravidlům této fáze AES (Vývoz) jsou dostupná pouze v AJ.
Česká verze se předpokládá až ke konci 2Q 2023.
Webový klient pro NCTS a AES
V době ostrého spuštění NCTS P5 a ani v době nové fáze AES (vývoz) nebude webový klient k dispozici
!!!
Centralizace zjednodušených postupů
Systém bude spuštěn k 17.10.2022
Od tohoto data bude ze strany celní správy každé jednotlivé podání žádosti o povolení
zjednodušeného postupu podstoupeno k místě příslušnému celnímu úřadu k sídlu společnosti
žadatele.
Cílem je, aby jedna společnost disponovala pouze jedním povolením zjednodušených postupů, které
v sobě bude obsahovat:
- Veškeré režimy
- Veškerá místa nakládky/vykládky
- Jedno povolení dočasného skladu s určením všech míst dočasných skladů
o Čísla dočasných skladů a místa vykládek a nakládek se nebudou přečíslovávat
- Veškeré zboží (ideálně pozitivní vymezení)

V případě vydaného (případně nového) povolení pro centralizované celní řízení (CCŘ) bude toto
vydáno samostatně.
- Nebude již vydáno společně s povolením zjednodušeného postupu, ale bude na něj pouze
odkazovat
Lhůty odpovědí CÚ po podání celního prohlášení budou stanoveny v rozsahu:
- 15 min (osoba žadatele AEO)
- 30 min ostatní
Všechna původní povolení budou současně s vydáním nového centralizovaného povolení
zjednodušených postupů zrušena.
Doporučuje se tedy v rámci žádostí požádat o dostatečný odklad účinnosti nového centralizovaného
povolení pro účel přípravy a nastavení SW aplikací žadatele.

