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Jak již někteří z Vás mohli zaznamenat, koncem října byla uveřejněna nová
verze společného celního sazebníku Evropské Unie (dále jen „celní sazebník“),
která vstoupí v platnost k 1.1.2013. Na rozdíl od minulého roku nejsou změny
v celním sazebníku rozsáhlé, nicméně i tyto drobné změny mohou způsobit,
že celní kód, který jste léta používali, přestane 31.12.2012 platit.
Ke změnám dochází například u čísel 0307 (mořské plody), 2707 (minerální
oleje), 3003 a 3004 (léky), 4401 (dřevěný odpad použitelný k otopu), 5111
a 5112 (vlněné tkaniny) a 7601 (surový hliník).
Důvody těchto změn jsou různé, od snahy monitorovat určité produkty
environmentálního významu, přes změny související s technologickým vývojem
a potřebami mezinárodního obchodu až po změny, které jsou vyvolány snahou
zjednodušit členění Harmonizovaného systému.

Co to pro Vás znamená?
V praxi tyto změny mohou znamenat, že i přes skutečnost, že budete v roce
2013 dovážet stejné zboží jako v letech minulých, bude potřeba uvádět jiný
kód celního sazebníku. Změny v celním sazebníku také mohou způsobit,
že některé závazné informace, které zařazují zboží do celního kódu, kterého se
změny týkají, pozbydou k 1.1.2013 platnost.
Ze znalosti praxe lze říci, že v případě, že taková závazná informace byla
vydána v ČR, bude držitel závazné informace o pozbytí platnosti informován.
Nicméně, v případě že závazná informace byla vydána v jiných členských
státech Společenství, doporučujeme majitelům těchto závazných informací
platnost ověřit, neboť ne všechny celní správy členských států Společenství
o pozbytí platnosti informují.

Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká,
rádi Vám poskytneme podrobné informace.
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Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost
Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských
firem či jejich přidružených společností (souhrnně „síť společností
Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní,
finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby.
Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze
ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno
provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady
na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí
nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo
podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného
poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese
odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku
použití této publikace.
Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy
a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody
vzniklé v důsledku použití této publikace.
***
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem
představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis
právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited
a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/
cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní,
poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví
veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti
členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové
možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak
pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich
působnosti. Přibližně 182 000 odborníků usiluje o to, aby se
společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.
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