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1. NCTS
Tato dokumentace popisuje práci deklaranta s moduly NCTS tranzit vydaný a NCTS tranzit přijatý.
V textu návodu narazíte na odkazy do návodu na základy ovládání. Všechny návody najdete na
www.kobler.cz. Tamtéž najdete certifikáty potřebné pro elektronickou komunikaci.
Prostředky pro zpracování vydaných tranzitů T1/T2/TIR jsou v programu Helios CLA přístupny
v modulu Celní případy v přehledu NCTS tranzit vydaný. Kromě obyčejného postupu při podání
deklarací lze zpracovat i zjednodušený postup pro T1 a T2.
Ukončení tranzitních operací pak najdete v přehledu NCTS tranzit přijatý.
Elektronický tranzit je v ČR funkční od roku 2003 a v současnosti je jediným možným způsobem
podání tranzitních deklarací. Podání formou výtisku na formuláři není přípustné.
Návod k modulům NCTS má následující osnovu :
-

Co je nutné učinit před používáním elektronického vývozu v programu Helios CLA
Počáteční nastavení programu Helios CLA
NCTS tranzit vydaný
Vydání karnetu TIR
NCTS tranzit přijatý
Scénáře datových výměn
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1.1 Co je nutné učinit před použitím programu
Před použitím modulů na zpracování tranzitních deklarací musíte podat na celní úřad žádost o
elektronickou komunikaci s CÚ. Pokud již používáte moduly na jiné elektronické režimy, např. na ECS
vývoz, nemusíte podávat žádost novou, pouze si zkontrolujte, zda v povolení elektronické komunikace
máte uveden i režim tranzitu.
Pokud budete podávat novou žádost o elektronickou komunikaci, budete v ní mimo jiné muset uvést
-

Vaše certifikáty, kterými budete podepisovat odchozí ICS zprávy
Nepovinně - váš certifikát, kterým bude celní správa šifrovat odpovědi na vaše zprávy

Vzor žádosti o elektronickou komunikaci s CÚ najdete na www.celnisprava.cz.
Návod k pořízení, instalaci a správě elektronických podpisů (certifikátů) najdete v základním návodu
v kapitole 2.2.
Pokud budete chtít využít výhod zjednodušeného postupu, tedy především ušetřit si opakované cesty
na celní úřad, musíte celní úřad požádat o samostatné povolení na zjednodušený postup. Pro
vydávání tranzitních deklarací jde o zjednodušený postup schváleného odesílatele, pro ukončování
tranzitů jde o schváleného příjemce. V souvislosti s tím si musíte zařídit u celního úřadu České
Budějovice záruku pro příslušné režimy.

Tranzitní deklarace budete celnímu úřadu posílat elektronicky pomocí VAN operátora, což je služba
propojující váš počítač přímo se serverem celní správy. Opačným směrem pak budou chodit reakce
celní správy na vaše deklarace, tedy potvrzení o přijetí nebo o propuštění deklarace a platební výměr,
nebo informace o chybách v deklaraci. Více o VAN operátorech najdete na www.kobler.cz.

Čtečka čárových kódů není pro schválené příjemce podmínkou. Každý čárový kód má pod sebou své
číselné vyjádření, může být proto zapsán přímo z klávesnice. Čtečky budou vhodné na pracovištích
s vysokým počtem přijímaných deklarací.
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1.2 Počáteční nastavení
Před prvním odesláním NCTS zprávy celnímu úřadu je třeba provést několik jednoduchých kroků.

1.2.1 Nastavení parametrů
Prvním krokem je doplnění údajů do Nastavení parametrů. Vstupte do Celní případy / Konstanty a
číselníky / Nastavení parametrů a přes tlačítko oprava otevřete příslušné parametry a záložku 7.

Doplnění údajů do Nastavení parametrů
Horní zvýrazněný řádek
Údaj LRN slouží k nastavení číselné řady referenčních čísel vydaných tranzitních deklarací. Konstanta
udává fixní část čísla a doporučujeme ji nastavit tak, aby z ní byl rozpoznatelný název vaší firmy,
pořadí v požadovaném počtu číslic program udržuje sám. Do prostřední kolonky Pořadové číslo
můžete zapsat počáteční nenulovou hodnotu, pokud na náš program přecházíte z jiného software.
LRN bude identifikovat deklaraci do doby, než jí bude přiděleno MRN (celní evidenční číslo).
Při použití zjednodušeného postupu vyplňte i další údaje vpravo od LRN.
Lhůta udává počet dní od propuštění deklarace, během nichž musí dojít k ukončení na místě určení.
Najdete ji v povolení k zj.postupu.
Hned vedle je údaj pro tisk razítka schváleného odesílatele, tedy kódové označení. Také to najdete
v povolení k zj.postupu v části, kde je vzor razítka.
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Úplně vpravo pak můžete určit celní úřad, jehož číslo se bude tisknout do razítka. Pokud tuto kolonku
nevyplníte, Helios do razítka vytiskne číslo propouštějícího celního úřadu.
Spodní zvýrazněný řádek
V části (3) – čísla povolení je nutné vždy vyplnit do levého sloupečku číslo povolení k elektronické
komunikaci. Toto číslo bývá společné všem typům celních deklarací. Do pravého sloupečku uvedete
číslo povolení k zjednodušenému postupu jen v případě, že takové povolení máte.

1.2.2 Založení NCTS zpráv
Dalším krokem v počátečním nastavení bude doplnění elektronického podpisu a šifrovacího certifikátu
do definice každé NCTS zprávy.
Pokud ještě nemáte certifikáty instalovány ve vašem počítači, přečtěte si Základní návod, kapitolu 2.2.
pojednávající o instalaci certifikátů.
Nastavení pro odchozí zprávy NCTS tranzit vydaný
Pro nastavení zpráv klikněte v pravé části obrazovky Heliosu pravým tl. myši (v levém menu musíte
být na NCTS tranzit vydaný) a vyberte Generování zpráv. Uvidíte 3 předpřipravené zprávy :
-

Podání deklarace (DN_POD)
Žádost o opravu (DN_OPR)
Žádost o storno (DN_STO)

Všem uvedeným zprávám nastavte pomocí Oprava podepisovací a šifrovací certifikát a případně
upravte Adresu místa určení zpráv (více viz Základní návod, kapitola 2.2).
Helios umí v NCTS tranzit vydaný odeslat ještě jednu zprávu – Vyjádření hlavního povinného
(DI_PAT), kterou lze použít v případě pátrání po zásilce, u které ve stanovené lhůtě nebylo potvrzeno
ukončení. Deklarant touto zprávou může sdělit, že má alternativní důkazy o ukončení deklarace.
Pokud chcete nebo musíte tuto zprávu použít, založte ji v Generování zpráv kliknutím na Nový a
vyberte správný Formát zprávy. Ostatní nastavení je shodné s výše uvedeným zprávami.
Nastavení pro odchozí zprávy NCTS tranzit přijatý
Pro nastavení zpráv klikněte v pravé části obrazovky Heliosu pravým tl. myši (v levém menu musíte
být na NCTS tranzit přijatý) a vyberte Generování zpráv. Uvidíte 3 předpřipravené zprávy :
-

Návrh na ukončení (DN_UKO)
Hlášení o vykládce (DI_VYK)

Všem uvedeným zprávám nastavte pomocí Oprava podepisovací a šifrovací certifikát a případně
upravte Adresu místa určení zpráv (více viz Základní návod, kapitola 2.2).
Nastavení pro příchozí zprávy
Nakonec, pokud v Heliosu zatím nepoužíváte žádné jiné moduly pro elektronické clení (ICS dovoz,
ECS vývoz), musíte nastavit i příchozí zprávy (více viz Základní návod, kapitola 2.2.2).
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1.3 Záruky pro tranzit a dočasný sklad
Celní dluh, který by mohl vzniknout, musí týt při propuštění nebo ukončení tranzitní deklarace zajištěn
formou záruky, celní jistoty nebo záručního dokladu. Do celní deklarace vždy musíte uvést způsob
zajištění příslušným kódem. Kódy, které budete používat, si nejprve musíte zavést do Celních záruk.
Záruky pro vydaný tranzit
V případě použití zjednodušeného postupu musí být celní dluh zajištěn soubornou jistotou (dříve
nazývanou globální záruka) povolenou celním úřadem v Českých Budějovicích. Tento typ záruky má
kódové označení 1. Firmy s bezproblémovou celní historií mohou být povinnosti poskytovat záruku
zproštěny a pak uvádějí jako typ záruky 0.
V obyčejném (nezjednodušeném) postupu můžete použít také záruky jednorázové označené
jednomístným kódem 2 až 9.
Záruky pro dočasný sklad - přijatý tranzit
Po ukončení tranzitní deklarace zjednodušeným postupem je zboží automaticky považováno za
dočasně uskladněné a schválený příjemce zaručuje celní dluh, který by mohl na dočasném skladě
vzniknout, soubornou jistotou povolenou celním úřadem v Českých Budějovicích. Tento typ záruky má
kódové označení 9110.

UPOZORNĚNÍ:
Před podáním první NCTS deklarace musíte zaregistrovat sekundární přístupové kódy k používaným
zárukám typu 0, 1 a 9110. U záruk typu 2 a 4 Vám sekundární přístupové kódy sdělí poskytovatel
záruky.
Podrobný popis evidence záruk i s registrací přístupových kódů pro záruky 0, 1 a 9110 najdete
v Základním návodu, kapitole 2.3.
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1.4 NCTS vydaný
Postup práce deklaranta v systému NCTS se musí řídit tzv. scénáři. Jedná se o pravidla určující sled
zpráv a úkonů od vyplnění deklarace až po její ukončení. Podrobnější informace o scénářích včetně
obrázků najdete v kapitole Scénáře datových výměn.
V systému NCTS je definováno několik scénářů, z nichž nejčastější bude mít následující kroky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vyplnění obsahu tranzitní deklarace
odeslání podepsané a zašifrované deklarace (zprávy) na CÚ
příjem informace o přijetí nebo o chybách
příjem oznámení o propuštění nebo o kontrole
v případě propuštění deklarace tisk TDD s čárovým kódem
fyzické odeslání zásilky do zahraničí
čekání na zprávu o ukončení

Program Vás v každém okamžiku informuje o stavu deklarace, tedy o tom, v kterém kroku se
deklarace nachází.
TIP :
Přehled deklarací (zobrazované sloupečky) a přehled položek uvnitř deklarací si můžete nastavit
podle svých představ funkcí Nastav (viz Základní návod 1.3.5).

1.4.1 Vyplnění obsahu NCTS deklarace
Novou deklaraci vytvoříte tlačítkem Nový, můžete použít i populární Nová z aktuální (kopii deklarace)
nebo použít mechanizmu vzorů.
Všechny elektronicky podávané celní deklarace musí mít obsah přísně strukturovaný. Každý údaj
musí mít přesně stanovený typ a rozsah. Jediným volným políčkem je odstavec 31 – popis zboží.
Ostatní údaje jsou zapisovány podle daných pravidel nebo vybírány z číselníků. Jen tak lze zajistit,
aby deklarace vytvořená v ČR byla jasně srozumitelná i v Portugalsku nebo Řecku.
Přísná musí být i kontrola vyplněné deklarace. Každá i drobná chyba způsobí odmítnutí deklarace.
Využívejte proto tlačítko OK+kontrola.
Při vyplňování deklarace si všimnete, že většina kolonek má v pravé části tlačítko se šipkou nebo se
třemi tečkami. Tlačítko slouží jako pomůcka a zobrazí seznam použitelných hodnot, zobrazí číselník
pro výběr nebo provede nějakou akci, např. do Celkového počtu nákladových kusů vyplní součet
z položek deklarace.
Kolonky pro zápis čísla, především ceny, hmotnosti nebo množství, mají skrytou funkci kalkulačky.
Můžete do nich zapsat jednoduchý matematický výraz, např. 12*33 a po odchodu z kolonky (myší
nebo tabelátorem) Helios výraz vyhodnotí a do kolonky zapíše výsledek.
Po kolonkách se pohybujte klávesou Tab nebo myší. Pozor na klávesu Enter – má funkci jako tlačítko
OK, ukončí vyplňování s uložením vyplněných hodnot.
Kvůli velkému množství vyplňovaných údajů je deklarace pro zvýšení přehlednosti rozdělena do
několika záložek
-

Hlavička obsahuje základní údaje společné všem položkám deklarace
Organizace obsahuje údaje o odesílateli, příjemci, deklarantovi a případně o zástupci deklaranta
Položky obsahuje přehled položek deklarace s možností položku vytvořit, opravit nebo smazat
Závěrečné údaje především pro údaje o trase a o zajištění celního dluhu
Ostatní údaje pro zjednodušený postup a pátrání po zásilce
Security pro uvedení bezpečnostních údajů
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Hlavičkové údaje NCTS deklarace
MRN
Evidenční číslo deklarace deklarant nevyplňuje. Obdrží je v odpovědi o přijetí deklarace.
LRN
LRN je číslo, které program přidělí automaticky nebo po poklepnutí na tlačítko v pravé části políčka.
Akce Nový, Nová z aktuální, Nová ze vzoru přiřazuje LRN automaticky. Slouží k identifikaci deklarace
do doby přidělení MRN.
Vpravo se uvádí, zda je deklarace podávána ve zjednodušeném postupu.
Ref.číslo
Referenční číslo pro potřeby deklaranta. Doporučujeme sem uvádět číslo faktury, dodacího listu nebo
obchodního případu
Počet NK
Celkový počet nákladových kusů za všechny položky deklarace
Druh prohlášení
Helios umožňuje také kombinovaný tranzit. Pokud zde vyplníte T-, v položkách budete moci určit
status zbožíT1 nebo T2.
V seznamu SPZ uveďte na první místo SPZ aktivního dopravního prostředku (tahače), na další řádek
SPZ návěsu. Jednotlivé SPZ uvádějte bez mezer, pomlček či jiných interpunkčních znamének.
Předchozí režim
Vyplňuje se v případě, kdy tranzit následuje po ukončeném vývozu nebo po režimu s hospodářským
účinkem. Uveďte sem dvoumístný kód předchozího režimu (většinou 10 nebo 31).
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Kód schváleného a sjednaného umístění, celní úřad
Při zj. postupu se vyplňuje pouze kód schváleného umístění, při obyčejném postupu většinou celní
úřad při odjezdu.

Údaje o organizacích
Povinně se uvádí hlavní povinný, kód zastupování, jméno zástupce a funkce zástupce.
Pokud se jedná o zásilku od jednoho odesílatele jednomu příjemci, vyplňte zde i odesílatele a
příjemce. Pokud by zásilka byla určena více příjemcům, údaje odesílatele a příjemce zde nechte
nevyplněné a uveďte je až k jednotlivým položkám zboží.
Pokud se jedná o zahájení karnetu TIR, je nutné vyplnit u Hlavního povinného i TIR ID. Tento kód
najdete na papírovém formuláři karnetu TIR poblíž jména a adresy hlavního povinného.
Pravá část je určena pro potřeby uživatelů Heliosu, na TDD se netiskne a celnímu úřadu se neposílá.
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Údaje o položce zboží – Běžné údaje
Pokud 31.Popis zboží necháte prázdný a vyplníte 33.Zbožový kód (kód zboží v celním sazebníku),
Helios popis zboží doplní automaticky. Většinou je ale nutné popis zboží upřesnit tak, aby přesně
popisoval vyvážené zboží.
V případě karnetu TIR není nutné zbožový kód vyplňovat.
Kolonky DK, Příd.kódy Kód daně, Z.původu a CV se vyplňují pouze ve výjimečných specifických
případech.
Povinně je nutné vyplnit alespoň jeden údaj o nákladových kusech do kolonky Nákladové kusy.
TIP:
Pokud je více položek zboží zabaleno v jednom nákladovém kusu, uveďte k první takové položce
Druh, značku a počet, k ostatním společně zabaleným položkám druh a značku shodné s první
společně zabalenou položkou a do Počtu nákl.kusů 0.
Měnu a kurz vyplňte pouze v případě, kdy chcete zapsat cenu ve fakturované měně. Stačí ale zapsat
jen Cenu v CZK. Cena se vůbec nevyplňuje v případě karnetu TIR.
Množství v MJ vyplňte pouze pokud deklarované zboží podléhá spotřební dani.
Předchozí doklady a Předložené doklady a osvědčení vyplníte na samostatné záložce 2-Doklady.
Skupinu „Předchozí doklady“ lze použít i pro odpis z evidence dočasného skladu, celního skladu nebo
jiného ekonomického režimu a vývozu ukončeného před tranzitem.
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V případě odpisu z dočasného skladu uveďte jako druh 337, dále MRN a pořadové číslo položky
tranzitního prohlášení, po němž následovalo dočasné uskladnění, Typ X, odepisovanou výši zajištění
a nakonec odepisované množství právě jedním z uvedených způsobů :
-

hrubou hmotnost odepisovaného zboží
druh a množství nákladových kusů

Při odepisování z dočasného skladu si můžete pomoci funkcí Odpis z dočasného skladu, kterou
vyvoláte pravým tl. myši. Funkce nabídne přehled ukončených, ale dosud neodepsaných tranzitů.
Poklepnutím na některý z nich dojde k automatickému vyplnění předchozího dokladu.
V případě odpisu vývozu ukončeného před tranzitem uveďte jako druh EU nebo EX (podle druhu
ukončeného vývozu), dále MRN a pořadové číslo položky ukončeného vývozu, Typ Y a nakonec
odepisované množství právě jedním z uvedených způsobů :
-

hrubou hmotnost odepisovaného zboží
druh a množství nákladových kusů

V případě odpisu z ekonomických režimů, např. celního skladu je nutné jako Typ uvést Y a odepisovat
ekonomickou měrnou jednotku (MJ) a množství.
Při vyplňování Předložených dokladů k 1. položce deklarace máte možnost zaškrtnout políčko
„Platnost pro všechny položky“. Pokud to využijete, např. u dokladu 380-faktura, nemusíte tento
doklad opakovaně uvádět u ostatních položek.
Záložku 3-Ostatní údaje využijete pro zápis čísla kontejneru, pokud je při vývozu použit, nebo pro
zápis údajů o zboží, které je považováno za odpad. Pokud je celá zásilka naložena v 1 kontejneru,
stačí jeho číslo uvést k 1.položce deklarace.
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Závěrečné údaje o NCTS deklaraci
V záložce 4-Závěrečné údaje vyplníte Celní úřad odeslání a určení. Za zmínku stojí také možnost
vybrat předpis pro automatické zasílání zpráv o změně stavu deklarace emailem (viz Základní návod
2.5).
Pokud nepoužijete žádné závěry, do kolonky „Závěry“ nepište nic (žádné slůvko Osvobozeno ani
žádné proškrtnutí).
Tranzitní celní úřad se musí vyplnit v případě deklarace T2, naopak v případě TIR se nevyplňuje.
V případě T1 povinnost vyplnění závisí na zemi odeslání a určení.
Variabilní symbol celní jistoty se vyplňuje pouze v případě použití zajištění s kódem 3.
Výši záruky můžete zapsat z klávesnice nebo poklepnutím na připojené tlačítko nechat vypočítat jako
stanovené procento z ceny tranzitovaného zboží. Počet procent pro výpočet výše záruky zadáte
v Nastavení parametrů na záložce 6.
Zajištění celního dluhu
Uvádí se druh zajištění (výběrem z číselníku) a referenční číslo zajištění (např. číslo povolení
nezajišťovat).
Okno pro zápis údajů o zajištění celního dluhu může obsahovat více řádků. Nelze však kombinovat
různé druhy zajištění. Více řádků lze použít pouze u kódů zajištění 2 a 4.

Ostatní údaje o NCTS deklaraci
Do záložky Ostatní údaje budete vstupovat jen výjimečně.
Výsledek kontroly
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U zjednodušeného postupu zde program předvyplní kód A3 (CÚ při odjezdu na hlavičce musí být
prázdný). U obyčejného postupu nechte kolonku prázdnou.

Lhůta
Musí být vyplněna lhůta k ukončení tranzitu. Pokud je v Nastavení parametrů v záložce 7-NCTS
zadán počet dnů, program údaj vyplní sám.
Skupina kolonek „Pátrání po zásilce“ slouží k oznámení zjištěných informací celní správě v případě
kdy nedošlo k ukončení deklarace obvyklým postupem, ale naopak bylo zahájeno pátrání po zásilce.

Záložka 6 - Security
Údaje na záložce Security vyplňujte pouze v případě, kdy je nutné, aby deklarace obsahovala data pro
vyhodnocení společných bezpečnostních rizik.

Po vyplnění všech potřebných údajů doporučuji kliknout vpravo dole na OK+Kontrola. Program vaši
deklaraci zkontroluje a pokud nenajde chybu, uloží ji. Deklarace se dostane do stavu Pořízeno. Pokud
program nějaké chyby najde, zobrazí jejich seznam a vy je můžete opravit.
Zkušenější uživatelé, kteří v deklaracích již chyby nedělají, mohou kliknout vlevo dole na tlačítko
Podání. Program pak deklaraci zkontroluje a pokud nenajde žádnou chybu, rovnou ji převede do
XML, podepíše, zašifruje a předá k odeslání VAN operátorovi.

1.4.2 Pomocníci při vyplňování
Při vyplňování deklarací Helios nabízí celou řadu pomocníků – funkcí, které Vám usnadní a urychlí
vyplnění.
O jedné jsem už psal v minulé kapitole. Byla to funkce „Odpis z dočasného skladu“, která pomáhala
s vyplněním předchozích dokladů.
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Po kliknutí na Akce vlevo nahoře máte k dispozici funkci Rozpočet hrubé hmotnosti, která rozpočte
celkovou hrubou hmotnost celé zásilky do jednotlivých položek deklarace poměrně podle čistých
hmotností.
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Na záložce 3-Položky pod ikonkou Akce najdete funkci pro kopii položky. Tato funkce vytvoří novou
položku deklarace a zkopíruje do ní údaje z položky pod kurzorem.
Zajímavá pro vás může být i funkce Hromadné změny, která umí měnit, mazat a přidávat údaje
hromadně do označených položek.
Při vyplňování nových položek deklarací můžete použít funkci „Z položek“ (ikonka vlevo nahoře),
která umí převzít popis zboží a zbožový kód z libovolné dříve vyplněné položky jakékoli deklarace.
Při vyplňování Předložených dokladů nebo Předchozích dokladů v 2. a dalších položkách deklarace
máte možnost zkopírovat sem doklady uvedené u 1. položky deklarace.
Zajímavou funkcí v přehledu položek je „Import ze schránky“. Funkce načte data položek deklarace
z excelové tabulky. Tabulka musí v 1. řádku obsahovat názvy sloupců tak, aby jim Helios rozuměl, od
2. řádku pak následují vlastní data. Např.
CN

ZboziText

Hmotnost

85299092 Části,součásti pro televizní kamery
podpol.85258011,85258019,přístroje čísel 8527,8528
85291011 Části a součásti pro výrobu TV TCNU9760334

Hr.
Hodnota
hmotnost zboží
77
100
150000

123

198

87000

Načtení provedete tak, že v Excelu tabulku nebo její část označíte a stisknete CTRL C. Pak na
záložce 3-Položky kliknete na Akce a vyberete funkci „Import ze schránky“.
Při importu Helios automaticky sloučí data položek, která sloučit lze (stejné CN). Pokud v tabulce bude
chybět sloupec ZboziText, Helios do popisu zboží načte popis z celního sazebníku.

HELIOS CLA

Dokumentace

16

1.4.3 Odeslání NCTS deklarace
Po vyplnění a zkontrolování tranzitní deklarace následuje její odeslání. Máte-li v definici zpráv správně
přiřazeny el. podpis a šifrovací certifikát, odeslání zprávy je snadné. Stačí stisknout CTRL ALT G nebo
kliknout pravým tl. myši a vybrat Generování zpráv a poklepnout na zprávu D_N_POD. Program pak
automaticky deklaraci převede do XML, podepíše, zašifruje a uloží do adresáře VAN operátora.
Po odeslání se změní stav deklarace z Pořízeno na Podáno na CÚ.

1.4.4 Příjem informací o přijetí nebo o chybách
Po odeslání deklarace Vám během několika minut přijde odpověď. Načtení odpovědí provedete
v Celní případy / Doručenky a odpovědi.
Obvykle přijde zpráva o přijetí deklarace. Tím je potvrzena její formální správnost a je jí přiřazeno
MRN (celní evidenční číslo), které program doplní do hlavičky deklarace. Stav deklarace se změní
z Podáno na CÚ na Přijato CÚ nebo na Registrováno.
Pokud počítač celní správy najde v podané deklaraci chyby, pošle Vám informaci o chybách. Stav
deklarace se změní na Chyba. V takovém případě deklaraci otevřete dvojklikem myši nebo tlačítkem
Oprava a klikněte vlevo dole na „Analýza chyb“. Program se pokusí „přeložit“ chybovou zprávu do
srozumitelného textu a výsledek zobrazí. Chyby opravte a deklaraci opět odešlete tlačítkem Podání
nebo přes Generování zpráv.
Přijetím deklarace končí scénář pro obyčejný postup. Deklarant se dostaví na CÚ odeslání a předloží
zboží ke kontrole spolu s potřebnými doklady. Celník následně deklaraci propustí, vytiskne TDD a
zboží může odjet.
Níže popsané pokračování 1.4.5 ve výměně dat platí pouze pro zjednodušený postup.

1.4.5 Příjem informací o propuštění nebo o kontrole
Od zaslání informace o přijetí začíná běžet lhůta, během které se mohou celní orgány rozhodnout,
zda provedou kontrolu zboží.
Pokud bude zásilka bez kontroly, obdrží deklarant informaci o propuštění. Stav deklarace se změní
z Přijato CÚ na Propuštěno. Deklarant sám vytiskne TDD s razítkem a zboží může odjet z areálu
odesílatele.
Pokud bude rozhodnuto o kontrole, obdrží deklarant informaci o kontrole. Stav deklarace se změní
z Přijato CÚ na Kontrola. V tomto případě musíte přes „Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu“ zprávu
o kontrole otevřít (Oprava / Otevřít) a přečíst si text zprávy. Po provedení kontroly Vám bude zaslána
informace, zda je zásilka propuštěna či nikoli. Stav deklarace se změní z Kontrola na Propuštěno
nebo Nepropuštěno. V případě Propuštěno následuje výtisk TDD a odjezd zboží z areálu odesílatele.

1.4.6 Tisk TDD
Do tisku TDD (tranzitního doprovodného dokladu) a Seznamu položek se dostanete klávesou F8 nebo
přes pravé tl. myši. V seznamu tiskových formulářů si vyberete pro vás vhodný typ TDD a pokliknete
na něm myší.
Tisk probíhá na čistý papír, není proto nutné nastavovat levý a horní okraj formuláře. Protože součástí
tisku TDD je i čárový kód, je nutné tisk směrovat na laserovou nebo na kvalitní inkoustovou tiskárnu.
Pokud jste použili obyčejný postup podání deklarace, TDD vytiskne celník.
HELIOS CLA
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V případě zjednodušeného postupu využijte formuláře TDD s razítkem
-

TDD - Doprovodný doklad s razítkem – bez security údajů
TBDD - Doprovodný doklad s razítkem – pro tisk včetně security údajů

Zajímavou možností je odeslání tiskového výstupu TDD emailem a jeho fyzické vytištění mimo objekt
deklaranta. Pokud např. bude expedice zboží v jiném místě než celní deklarace, může celní deklarace
vyřídit všechny úkony až po tisk. Tiskový výstup odešle poklepnutím na ikonku Emailu expedici, která
TDD vytiskne a předá řidiči. Helios umí takové emaily posílat i automaticky, viz. Základní návod,
kapitola 2.5.
Pokud vám celní úřad v povolení k zjednodušenému postupu stanovil povinnost vést a tisknout
evidenci vystavených zjednodušených deklarací, můžete se spolehnout na evidenci Heliosu. Výtisk
evidence provedete z označených deklarací pomocí F8 a volbou tisku „Evidenční kniha“.

1.4.7 Příjem informací o ukončení
Po úspěšném ukončení na celním úřadě určení dostanete zprávu o ukončení tranzitu. Stav deklarace
se změní z Propuštěno na Ukončeno a dojde k uvolnění zajištěného celního dluhu.
Pokud se při kontrole na celním úřadě určení vyskytnou nějaké pochybnosti či nesrovnalosti, obdrží
schválený odesílatel zprávu a stav deklarace se změní z Propuštěno na Doklady – žádost CÚ.
V takovém případě se musíte dostavit na CÚ odeslání se všemi potřebnými doklady o zboží
propuštěném do režimu tranzitu. CÚ odeslání posoudí předložené dokumenty a rozhodne:
nevznikl-li celní dluh
tranzitní režim je vyřízen, dostanete zprávu o ukončení tranzitu. Stav deklarace se změní z Doklady –
žádost CÚ na Ukončeno a dojde k uvolnění zajištěného celního dluhu.
vznikl-li celní dluh
čeká se na oznámení z CÚ ukončení o vybrání celního dluhu. Po vybrání vzniklého celního dluhu je
tranzitní režim ukončen, dostanete zprávu o ukončení tranzitu. Stav deklarace se změní z Doklady –
žádost CÚ na Ukončeno a dojde k uvolnění zajištěného celního dluhu.

1.4.8 Pátrání po zásilce
Po překročení lhůty na předložení zboží (plus několik dní jako rezerva) je hlavní povinný vyzván
zprávou C_I_PAT aby doložil, na jakém úřadě bylo zboží předloženo a ukončen režim tranzitu. Stav
deklarace se přepne na „Pátrání – Žádost CÚ“.
Hlavní povinný dohledá informace o zásilce ve své evidenci a ve stanovené lhůtě sdělí úřadu odeslání
zprávou D_I_PAT, kde bylo zboží předloženo. K tomuto účely vyplní údaje ve skupině Pátrání po
zásilce v záložce Ostatní údaje.
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Povinné je vyplnění údajů Datum doručení, Příjemce a Celní úřad předložení zboží. Stručné
zdůvodnění zpoždění či odklonění zásilky můžete zapsat do Poznámka k šetření.
Pak pošlete zprávu D_I_PAT – vyjádření hlavního povinného. Stav tranzitu se přepne na Pátrání –
odpověď.
Pokud není hlavnímu povinnému znám úřad, na kterém byla zásilka předložena, dostaví se na úřad
odeslání a doloží jemu známé informace o zásilce.

1.4.9 Žádost o storno
Podanou NCTS deklaraci lze v odůvodněných případech stornovat. Musí se tak ale provést pouze
v době, kdy je deklarace ve stavu Registrováno nebo Přijato (tedy po úspěšném podání, avšak před
rozhodnutím o propuštění nebo o kontrole).
Stačí stisknout CTRL ALT G nebo jít přes pravé tl. myši a Generování správ a poklepnout na zprávu
D_N_STO. Program Vám umožní zapsat důvod stornování a žádost převede do XML, podepíše,
zašifruje a uloží do adresáře VAN operátora.
Po odeslání žádosti se změní stav deklarace z Pořízeno na Storno - žádost.
Pokud CÚ žádosti o storno vyhoví, pošle Vám příslušnou zprávu a stav deklarace se změní z Storno –
žádost na Storno.
Důvod stornování se nezapisuje do deklarace. Pokud si odůvodnění storna budete chtít v budoucnu
přečíst, musíte přes akci Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu poklepnout na zprávu D_N_STO a
stisknout tlačítko Otevřít.
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1.4.10 Žádost o opravu
Podanou NCTS deklaraci lze v odůvodněných případech opravit. Musí se tak ale provést pouze
v době, kdy je deklarace ve stavu Registrováno nebo Přijato (tedy po úspěšném podání, avšak před
rozhodnutím o propuštění nebo o kontrole).
Údaje v deklaraci opravte, uložte ji tlačítkem OK a pak stiskněte CTRL ALT G nebo pravé tl. myši a
Generování správ a poklepněte na zprávu D_N_OPR. Program Vám umožní zapsat důvod opravy a
žádost převede do XML, podepíše, zašifruje a uloží do adresáře VAN operátora.
Po odeslání žádosti se změní stav deklarace z Pořízeno na Podáno na CÚ.
Pokud CÚ žádosti o opravu vyhoví, pošle Vám příslušnou zprávu a stav deklarace se změní na
Oprava přijata.
Důvod opravy se nezapisuje do deklarace. Pokud si odůvodnění budete chtít v budoucnu přečíst,
musíte přes akci Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu poklepnout na zprávu D_N_OPR a stisknout
tlačítko Otevřít.

1.4.11 Ověření schváleného příjemce u CÚ určení
Hlavní povinný, který odesílá zboží, dostává prostředek, jak ověřit u deklarovaného úřadu určení
platnost zjednodušeného postupu schváleného příjemce u osoby, kterou deklaruje jako příjemce
v NCTS.
Hlavní povinný po vyplnění NCTS deklarace může odeslat zprávu D_I_SP – „Dotaz na schváleného
příjemce“. Dotázaný úřad určení odpoví zprávou C_I_SP.
Odpověď si prohlédnete pomocí Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu tlačítkem Oprava a Otevřít.
Pokud datový prvek CTLC20 obsahuje kód „1“ pak datová skupina TACE obsahuje informace o
schváleném příjemci a datová skupina TACEL a TACELL informace o schváleném umístění zboží.
Pokud datový prvek CTLC20 obsahuje jiný kód, schválený příjemce u dotázaného úřadu určení
neexistuje.
- <CZ112A>
- <CTLC>
<CTLC20>1</CTLC20>
</CTLC>
- <TACE>
<TACE01>Alessandro del Piero</TACE01>
<TACE02>Via Rete</TACE02>
<TACE03>93220</TACE03>
<TACE04>Brussels</TACE04>
<TACE05>CZ</TACE05>
<TACE07>CZ44888844</TACE07>
<TACELNG>CS</TACELNG>
- <TACEL>
<TACEL01>Brugges</TACEL01>
- <TACELL>
<TACELL08>CS</TACELL08>
<TACELL01>Koppel_234</TACELL01>
<TACELL02>Sambera</TACELL02>
<TACELL03>12345</TACELL03>
<TACELL04>Brugges</TACELL04>
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<TACELL05>CZ</TACELL05>
<TACELLLNG>CS</TACELLLNG>
</TACELL>
</TACEL>
</TACE>

1.4.12 Pořízení dat karnetu TIR
Modulem NCTS vydaný můžete pořídit data karnetu TIR a předat je celnímu úřadu pomocí VAN
operátora s elektronickým podpisem. Tím ale není dotčena nutnost existence vyplněného karnetu
v papírové podobě.
Při vyplňování dokladu NCTS stačí jako typ tranzitu vybrat TIR a na 1. položce zboží v kolonce
Předložené doklady/osvědčení uvést doklad s kódem 952 a do označení zapsat číslo karnetu TIR. Do
„Zajištění celního dluhu“ v záložce Závěrečné údaje nepište nic.
Zprávu s daty karnetu TIR pošlete obvyklým způsobem, tedy pomocí Generování zpráv a poklepnutím
na DN_POD.

1.4.13 Zpracování formuláře CMR nebo CIM
Pokud potřebujete k deklaraci vytisknout i formulář CMR, stiskněte na dané deklaraci tlačítko Akce,
vyberte Převod na jiný typ / CMR. Program založí nový doklad CMR a předvyplní jej údaji z deklarace.
Takto vytvořený CMR najdete v přehledu Celní případy / CMR a pomocí Oprava jej můžete dále
doplnit. CMR si také pamatuje, z jaké deklarace byl vytvořen. Tuto informaci si můžete pomocí Nastav
zařadit do přehledu CMR.
Samozřejmě si v přehledu CMR můžete nový doklad založit i funkcí Nový nebo Nová z aktuální.
Stejným způsobem můžete zpracovat i formulář CIM.
CMR vytisknete přes klávesu F8. Máte možnost tisknout do zakoupených formulářů na jehličkové
tiskárně (nastavení tisku viz. Základní návod 2.6) nebo do různých i cizojazyčných verzí „s rámečky“,
kdy Helios celý formulář vykreslí na čistý list A4.
CIM lze tisknout jedině do zakoupeného tiskopisu na jehličkové tiskárně (nastavení tisku viz. Základní
návod 2.6).
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1.5 NCTS přijatý
Postup práce deklaranta při ukončování NCTS deklarací nebo karnetů TIR se musí řídit tzv. scénáři.
Jedná se o pravidla určující sled zpráv a úkonů od oznámení o příjezdu zásilky až po ukončení
deklarace a uvolnění ručení. Podrobnější informace o scénářích včetně obrázků najdete v kapitole
Scénáře datových výměn.
V systému NCTS je definováno několik scénářů, z nichž nejčastější bude mít následující kroky:
1.
2.
3.
4.
5.

odeslání podepsané a zašifrované informace o příjezdu zásilky
čekání na povolení k vykládce nebo na kontrolu celními orgány
provedení vykládky včetně kontroly zboží
oznámení o výsledku vykládky
propuštění do dočasného uskladnění

Program Vás v každém okamžiku informuje o stavu deklarace, tedy o tom, v kterém kroku se
deklarace nachází a jaký krok by měl následovat.

1.5.1 Vyplnění a odeslání zprávy o příjezdu zásilky
Práce s přehledem přijatých NCTS deklarací je stejná jako práce s přehledem jakýchkoli jiných celních
deklarací. Obsah přehledu můžete upravit pomocí funkce Nastav, kdykoli můžete použít Opis nebo
export do MS Office. Program umí přijaté NCTS deklarace převádět na jiné typy deklarací,
nejpoužívanější bude převod na ICS dovoz nebo NCTS vydaný.
Novou deklaraci vytvoříte funkcí Nový nebo Nová z aktuální (kopie).
Schválený příjemce nevyplňuje celou deklaraci. Vyplní pouze údaje nutné ke ztotožnění ukončované
deklarace s deklarací podanou celnímu úřadu odesílatelem zásilky.
Vyplní
-

MRN (může použít čtečku čárových kódů nebo číslo zapsat pomocí klávesnice)
údaj, zda se jedná o zjednodušený postup
zúčastněného příjemce
celní úřad předložení zboží
Druh dopravy a SPZ při příjezdu
Číslo přepravního povolení v případě dopravce z třetí země
Kód schváleného umístění zboží a aktuálního umístění zboží (většinou budou stejné)
Údaje o dočasném skladu a zajištění na záložce 4-Závěrečné údaje

Z uvedeného seznamu je patrné, že bez ohledu na odesílatele zásilky bude většina vyplňovaných
údajů stále stejná. Měnit se bude jen MRN, SPZ při příjezdu a Navržená výše zajištění, občas
budete vyplňovat i Číslo přepravního povolení.
Pokud tedy novou deklaraci založíte funkcí Nová z aktuální, budete s vyplněním velice rychle hotovi a
riziko chyby při vyplňování bude minimální.
Vyplňované údaje na záložce 1-Hlavička :
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Hlavička - povinné údaje v ukončované tranzitní deklaraci
Po ukončení režimu tranzitu je zboží automaticky považováno za dočasně uskladněné. Proto se při
návrhu na ukončení musí celnímu úřadu na záložce 4-Závěrečné údaje sdělit i údaje související
s dočasným uskladněním. Jedná se o údaje
1. Způsob dočasného uskladnění jedním z níže uvedených způsobů
a. Uvedením čísla povolení k provozování dočasného skladu (vždy pro zjednodušený
postup schváleného příjemce)
b. Žádostí o umístění pod přímý dohled CÚ
c.

Uvedením adresy dočasného skladu (výběrem ze seznamu organizací)

2. Způsob proclení - výběrem z nabízených možností
3. Navržená výše zajištění
4. Variabilní symbol v případě zajištění celní jistotou (pro kód zajištění 93CJ)
5. Označení zajištění výběrem ze seznamu záruk (podobně jako u NCTS vydaného, záruky ale
musí být určeny pro jiné režimy než tranzit)
Vyplňované údaje na záložce 4-Závěrečné údaje:
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Vyplnění údajů pro dočasné uskladnění

Po vyplnění povinných údajů do přijaté NCTS deklarace následuje její odeslání. Máte-li v definici
zpráv správně přiřazeny el. podpis a šifrovací certifikát, odeslání zprávy je stejné jako u ostatních
deklarací. Stačí stisknout CTRL ALT G nebo jít přes pravé tl. myši a Generování zpráv a poklepnout
na zprávu D_N_UKO. Program již automaticky deklaraci převede do XML, podepíše, zašifruje a uloží
do adresáře VAN operátora.
Zkušenější uživatelé, kteří v deklaracích již chyby nedělají, mohou kliknout vlevo dole na tlačítko
Podání. Program pak deklaraci zkontroluje a pokud nenajde žádnou chybu, rovnou ji převede do
XML, podepíše, zašifruje a předá k odeslání VAN operátorovi.
Po odeslání se změní stav deklarace z Pořízeno na Podáno na CÚ.

1.5.2 Příjem povolení k vykládce
Po odeslání zprávy D_N_UKO Vám během dohodnuté doby přijde odpověď. Načtení odpovědí
provedete v Celní případy / Doručenky a odpovědi.
Obvykle přijde zpráva o povolení vykládky. Tím je potvrzena formální správnost Vámi zaslané
informace o příjezdu zásilky. Stav deklarace se změní z Podáno na CÚ na Vykládka povolena.
Zpráva obsahuje údaje z vydané deklarace, které se automaticky doplní do příslušné NCTS přijaté.
Nyní schválený příjemce vytiskne TDD a provede kontrolu zásilky podle tohoto výtisku.
Pokud počítač celní správy najde ve vašem oznámení chyby (např. špatně opsané MRN nebo
přítomnost nepovoleného zboží), pošle Vám informaci o chybách. Stav deklarace se změní na Chyba.
V takovém případě opravte chybný údaj a pošlete zprávu D_N_UKO znovu.
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Pokud se ukáže, že ukončovaný tranzit má propadlou lhůtu k ukončení nebo obsahuje nepovolené
zboží, nebude možné pokračovat v ukončování zjednodušeným postupem, ale bude nutné
kontaktovat celní úřad a domluvit další postup.
Pokud celní úřad určení rozhodne o kontrole, neposílá příjemci žádnou zprávu. Pracovníci CÚ určení
se dostaví na schválené místo a provedou kontrolu.

1.5.3 Kontrola a oznámení o výsledku kontroly
Kontrola příchozí zásilky se musí provádět vůči datům zaslaným celním úřadem ukončení ve zprávě o
povolení vykládky. Nesmí se provádět kontrola vůči původnímu TDD, které přivezl řidič.
Pokud zboží souhlasí s daty, pošlete zprávu D_I_VYK, kterou oznámíte úspěšné ukončení vykládky,
aniž byste do deklarace cokoli zapisovali. Stav deklarace se změní z Vykládka povolena na Vykládka
ukončena. Krátce na to dostanete od CÚ určení informaci o ukončení, stav deklarace se změní
z Vykládka ukončena na Ukončeno.

Oznámení o bezproblémové vykládce

Pokud schválený příjemce najde v zásilce závažné rozdíly oproti datům, pošle ve zprávě D_I_VYK
popis zjištěných nesrovnalostí a označí jejich typ (zboží nesouhlasí s daty, porušené závěry) a počká
na příjezd pracovníků CÚ určení, kteří provedou další kontrolu.
Pokud nevznikl celní dluh, dostane schválený příjemce po ukončení kontroly zprávu C_R_UKO o
ukončení tranzitu. Stav deklarace se změní na Ukončeno.
Po ukončení tranzitu na CÚ určení posílá systém NCST informaci o ukončení celnímu úřadu odeslání,
který následně posílá schválenému odesílateli informaci o uvolnění záruky (zpráva C_R_ODP).
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1.6 Archivace a distribuce zpráv
Program Helios CLA umožňuje další práci se zprávami, které posíláte celnímu úřadu nebo které celní
správa posílá vám. Pomocí chytrých funkcí tak můžete zálohovat zprávy mimo hlavní databázi, např.
na CD nebo na serveru. Pokud pracujete jako zástupci, můžete zprávy předávat zastoupené osobě a
ta si je může archivovat podle svých pravidel.
Můžete si též nastavit automatické posílání zpráv emailem při změně stavu deklarace popsané v
Základním návodu, kapitole 2.5
Program Helios CLA všechny odchozí i příchozí zprávy ponechává v databázi a lze si je prohlédnout
či vytisknout pomocí pravého tlačítka myši a Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu. Pokud si přejete
archivovat zprávy i mimo databázi, nebo je předávat vámi zastupovaným firmám, postupujte
následovně.
Založení definice zprávy „Archivace zpráv“ :
Na libovolné NCTS deklaraci stiskněte pravé tlačítko myši a Generování zpráv. Pak stiskněte tlačítko
Nový a v kolonce „Formát zprávy“ vyberte „Archivace zpráv“. Dále si zprávu nějak pojmenujte
v kolonce „Název zprávy“ a nakonec určete adresář, kam se mají archivované zprávy ukládat. Nic
dalšího nevyplňujte.
Vlastní archivace :
Archivovat lze vždy všechny zprávy k jednotlivé deklaraci nebo k označené skupině deklarací. Stačí
na požadované deklaraci (nebo na označených deklaracích) stisknout pravé tlačítko myši a
Generování zpráv a pokliknout na zprávu, kterou jste si nadefinovali dle předchozího bodu. Program
v adresáři pro archivaci vytvoří následující strukturu složek :
EORI \ MRN
To znamená, že pro každého vývozce nebo příjemce program vytvoří samostatnou složku, kam bude
ukládat pouze jeho zprávy do podsložek pojmenovaných podle MRN deklarací. Tento systém
umožňuje přehledné a snadné ukládání zpráv a hlavně jejich následné předání zastupovaným firmám.
Stačí každé firmě předat obsah složky pojmenované jejím EORI.
Příklad :
Pokud jako složku pro archivaci uvedete C:\Work a necháte archivovat zprávy dvou NCTS vydaných
deklarací stejného odesílatele, vytvoří program následující strukturu složek a souborů.

příklad struktury složek při archivaci zpráv
Obdobně tento systém pracuje i v ECS vývoz a ICS dovoz.
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1.7 Připojení dokumentů k NCTS deklaraci
Pomocí tlačítka Akce a nabídky Dokumenty (nebo Shift+Ctrl+D) lze ke každé deklaraci připojit
libovolný dokument, např. fakturu za zboží, plnou moc k zastupování nebo protokol o kontrole.
Má smysl připojovat pouze doklady, které můžete ve vašem počítači otevřít. To platí hlavně o
naskenovaných dokumentech, kde je nutné zvolit vhodný grafický formát.
Dokumenty lze připojit dvěma způsoby:
-

pouze odkazem
uložit dokument do databáze

Připojení odkazem znamená, že program Helios CLA udržuje pouze adresu dokumentu, který fyzicky
leží v nějaké složce na vašem PC nebo na síti. Pokud jej někdo smaže nebo přesune, odkaz přestane
fungovat.
Uložení dokumentu do databáze sice zvětší velikost databáze, ale umožní otevřít dokument každému
uživateli a především nedojde ke ztrátě dokumentu při smazání či přesunutí zdrojového souboru.

HELIOS CLA

Dokumentace

27

2. SCÉNÁŘE DATOVÝCH VÝMĚN
Pro lepší orientaci v pořadí jednotlivých NCTS zpráv u běžných scénářů najdete v této kapitole grafické
znázornění scénářů včetně stručného komentáře.
Použité zkratky :
HP – hlavní povinný
CÚo – celní úřad odeslání
CÚu – celní úřad určení
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2.1 NCTS vydaný – běžný průchod

CUo
Hlavní povinný

Celní úřad
odeslání

Celní úřad
tranzitu

Celní úřad
určení

Příjemce

1: IE15-D_N_POD

Běžný životní cyklus
tranzitního případu

2: IE28-C_R_PRI
3: IE29-C_R_PRO

4: IE50-C_ATR_SND

Hlavní povinný:
schválený odesilatel
neschválený odesilatel

5: IE01-C_AAR_SND

6: IE118-C_NCF_NOT
7: IE06-C_ARR_ADV
8: IE18-C_DES_CON

9: IE45-C_R_ODP

Komunikace probíhá mezi HP a CÚ odeslání, návazně a z hlediska HP na pozadí, probíhá interní
komunikace celní správy s partnerskou celní správou, v tomto případě reprezentovanou celními úřady tranzitu
a určení.
•
•
•

•
•
•
•
•

HP podává návrh na propuštění zboží do tranzitu podáním zprávy D_N_POD
CÚo informuje hlavního povinného zprávou C_R_PRI o přijetí TCP a přidělení registračního čísla
zásilky MRN
pokud je použit zjednodušený postup a není nařízena kontrola systémem nebo CÚo, je po uplynutí
stanoveného časového intervalu zboží automaticky propuštěno do režimu tranzit zasláním zprávy
C_R_PRO a HP si vytiskne tranzitní doprovodný doklad (TDD), doklad sám orazítkuje (do odstavce C
TDD vytiskne razítko schváleného odesílatele – viz. dodatek C1 přílohy III Úmluvy o STR)
pokud není použit zjednodušený postup, hlavní povinný se dostaví na CÚo a identifikuje zásilku
pomocí MRN, které obdržel ve zprávě C_R_PRI. CÚo ověří data a vytiskne TDD (do odstavce C a D
TDD celník ručně otiskne služební razítko)
tranzitní operace je zahájena
po dodání zboží na CÚ určení a ukončení tranzitu obdrží tuto informaci CÚ odeslání (v rámci interní
komunikace NCTS)
CÚo informuje zprávou C_R_ODP hlavního povinného o uvolnění zajištění celního dluhu
tranzitní operace je ukončena.

HELIOS CLA

Dokumentace

29

2.2 NCTS vydaný – kontrola před propuštěním
Propuštění do režimu tranzit po kontrole.

CUo
Hl avní povi nný

Životní cyklus tranzitního
případu s kontrolou CUo

Celní úřad
odeslání

Celní úřad
tranzitu

Celní úřad
určení

Příjemce

1: IE15-D_N_POD
2: IE28-C_R_PRI

Hlavní povinný: schválený odesilatel
(neschváleným odesilatelům se tato zpráva neposílá)

3: IE60-C_R_KON

4: Zápis výsledků kontroly
Propuštění zboží po kontrole do
režimu tranzitu.

5: IE29-C_R_PRO

6: IE50-C_ATR_SND
7: IE01-C_AAR_ SND
8: IE118-C_NCF_NOT
9: IE06-C_ARR_ADV

Ukončení tranzitu.
Vyřízení tranzitu.

10 : IE18-C_DES_CON

11 : IE45-C_R_ODP

Nepropuštění do režimu tranzit po kontrole:

CUo
Hl avn í povi nný

Životní cyklus tranzitního
případu s kontrolou CUo

* zjištěny závažné nedostatky
* hlavní povinný nesouhlasí se
změnami tranzitního prohlášení

•
•
•

Celní úřad
tranzitu

Celní úřad
urče ní

Příjemce

1: IE15-D_N_POD
2: IE28-C_R_PRI

Nepropuštění zboží po kontrole do
režimu tranzitu.

Celní úřad
ode slání

Hl avní povi nný: schvál ený odesilat el
(neschvál eným odesil atelům se ta to zpráva neposílá)

3: IE60-C_R_KON

4: Zápis výsledků kontroly pracovníky CUo
5: IE51-C_R_NPR

HP podává návrh na propuštění zboží do tranzitu podáním zprávy D_N_POD
CÚo informuje hlavního povinného zprávou C_R_PRI o přijetí TCP a přidělení registračního čísla
zásilky MRN
Kontrola deklarace a kontrola zboží
o schválený odesilatel po obdržení zprávy o přijetí (C_R_PRI) čeká po stanovenou dobu na
příchod zprávy s rozhodnutím CÚo
o v případě nařízené kontroly údajů deklarace a kontroly zboží je schválenému odesilateli
poslána těsně před vypršením stanovené doby pro automatické propuštění zpráva o kontrole
C_R_KON, je třeba vyčkat příjezdu celních kontrolorů

•

Propuštění zboží do režimu tranzitu
o při kontrole nebyly zjištěny nedostatky, tisk doprovodného dokladu a odjezd zboží.

•

Nepropuštění zboží do režimu tranzitu
o pokud byly zjištěny nedostatky, celní správa pošle zprávu o nepropuštění zboží do režimu
tranzitu C_R_NPR, zboží není propuštěno.
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2.3 NCTS vydaný – řešení nesrovnalostí

CUo
Celní úřad
odeslání

Hlavní povinný

Celní úřad
tranzitu

Celní úřad
určení

Příjemce

1: IE15-D_N_POD

Životní cyklus tranzitního
případu

2: IE28-C_R_PRI
3: IE29-C_R_PRO

Hlavní povinný:
schválený odesilatel
neschválený odesilatel

4: IE50-C_ATR_SND
5: IE01-C_AAR_SND
6: IE118-C_NCF_NOT

7: IE06-C_ARR_ADV
Celní úřad odeslání rozhodne, zda:
a) nesrovnalosti nebyly dořešeny
* vznikl celní dluh
* výběr celníhodluhu
* tranzitní režimvyřízen
(kroky: 12,13,14,15, 16)

8: IE18-C_DES_CON

9: IE19-C_I_ODCH

10: Osobní jednání
11: Řešení nesrovnalostí naCUo
12: IE20-C_DIS_SOL
13: Předávací agenda

b) nesrovnalosti byly dořešeny
* nevznikl celní dluh
* tranzitní režimvyřízen
(kroky 12, 16)

•
•

14: Výběr celního dluhu
16: IE45-C_R_ODP

15: Dopis o vybrání
celníhodluhu

CÚo obdrží od CÚu zprávu obsahující výsledky kontroly (kódy A5, B1) při ukončení režimu tranzitu
s příznakem „Čekat na dořešení nesrovnalostí“
HP je vyzván zprávou C_I_ODCH, aby se na CÚo dostavil s doklady o zboží propuštěném do režimu
tranzitu. CÚo posoudí předložené dokumenty a rozhodne:
nevznikl-li celní dluh
o tranzitní režim je vyřízen, CÚu je odeslána příslušná zpráva s příznakem „Nesrovnalosti
dořešeny“, hlavnímu povinnému obdrží zprávu C_R_ODP, tj. potvrzení o vyřízení tranzitního
režimu
vznikl-li celní dluh
o čeká se na oznámení z CÚu o vybrání celního dluhu
o po vybrání vzniklého celního dluhu je tranzitní režim ukončen a hlavnímu povinnému je
odeslána zpráva C_R_ODP.
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2.4 NCTS vydaný – Pátrání po zásilce

Informační centrum
(NCTS IC)

Hlavní
povinný

Úřad záruky

Úřad tranzitu

Úřad určení

Vyšší
autorita

D_N_POD
C_R_PRI
C_GUA_USE
C_R_PRO

C_GUA_USR
C_ATR_SND
C_AAR_SND
Zboží
nebylo
odňato
režimu
tranzitu

C_NCF_NOT

C_I_PAT

Vyprší lhůta "Předložení na CÚu"

Dohledá v
evidenci
D_I_PAT

C_ENQ_REQ
C_ARR_ADV

Proběhne
pátrání po
zásilce

C_DES_CON

C_R_ODP
C_GUA_CAN

Po překročení dvojnásobku lhůty na předložení zboží je hlavní povinný vyzván zprávou C_I_PAT aby doložil,
na jakém úřadě bylo zboží předloženo a ukončen režim tranzitu. Hlavní povinný dohledá informace o zásilce
(MRN) ve své evidenci a ve stanovené lhůtě (14 dnů) sdělí úřadu odeslání zprávou D_I_PAT, kde bylo zboží
předloženo. Pokud není hlavnímu povinnému znám úřad, na kterém byla zásilka předložena, dostaví se na úřad
odeslání a doloží jemu známé informace o zásilce
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2.5 NCTS přijatý – běžný průchod

CUu
Hlavní povinný

Běžný životní cyklus
tranzitního případu

Celní úřad
odeslání

Celní úřad
tranzitu

Celní úřad
určení

Příjemce

1: IE50-C_ATR_SND
2: IE01-C_AAR_SND

3: IE118-C_NCF_NOT

5: IE06-C_ARR_ADV
Schválený příjemce s povolením elektronické
komunikace s CUu.

4: IE07-D_N_UKO
Za kontrolu zboží vůči
E-TCP (data zprávy
C_R_VYK) zodpovídá
schválený příjemce

6: IE43-C_R_VYK

Zboží je předloženo SP na schváleném místě.

7: IE44-D_I_VYK
8: IE18-C_DES_CON

9: IE25-C_R_UKO
10: doprovodné doklady

12: IE06-C_ARR_ADV
Neschválený příjemce s povolením elektronické
komunikace s CUu
Zboží je předloženo CU buď na jeho pracovišti nebo na
sjednaném místě.

11: IE07-D_N_UKO
13: kontrola E-TCP a zboží pracovníky CUu
(na CUu nebo na sjednaném místě)

14: IE18-C_DES_CON

15: IE25-C_R_UKO

Předložení zásilky a žádost o ukončení tranzitu. Zprávou D_N_UKO se oznamuje CÚu dodání zboží. Součástí
zprávy je příznak, že se jedná o schváleného příjemce(v datech je uvedeno schválené umístění zboží). Pro místo,
kde se může zboží nacházet se rozlišuje
• schválené umístění zboží (SP) nebo,
• sjednané umístění zboží v rámci CÚ nebo,
• pracoviště celního úřadu.
Schválený příjemce (SP)
• schválený příjemce obdrží od CÚu po uplynutí dohodnuté lhůty a v případě, že není nařízena kontrola,
automaticky zprávu C_R_VYK tj. povolení k vykládce.
• Vykládka s kontrolou zboží schváleným příjemcem oproti datům zprávy C_R_VYK
o pokud zboží souhlasí s daty ve zprávě C_R_VYK se na CÚu posílá zpráva D_I_VYK, kterou
se hlásí úspěšné ukončení vykládky (příznak „Vykládka ukončena“=ANO a příznak „Shoda
s daty“=1 neobsahuje poznámky k vykládce)
• Ukončení režimu společného tranzitu
Neschválený příjemce (neschválený pro konkrétní komoditu)
• příjemce oznámí CÚu příjezd zásilky zprávou D_N_UKO, kde zároveň navrhne CÚu místo kontroly
(pracoviště CÚ nebo sjednané umístění zboží)
• CÚu rozhodne, zda s navrženým místem:
souhlasí
nesouhlasí a stanoví jiné místo kontroly
• CÚu rozhodne o rozsahu kontroly
• CÚu provede kontrolu dokladů a zboží na dohodnutém místě kontroly (příjemce nesmí odstranit celní
závěry)
• příjemce obdrží zprávu C_R_UKO o ukončení STR o přidělení statusu dočasně uskladněného zboží.
Po ukončení tranzitu má zboží status dočasně uskladněného zboží, dokud mu není přiděleno další celně
schválené určení.
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2.6 NCTS přijatý – kontrola dokumentů a zboží

CUu
Hlavní povinný

Celní úřad
odes lání

Celní úřad
tra nzitu

Celní úřad
určení

MOS

Schválený příjem ce

1: IE50-C_ATR_SND

Kontrola zbož í a tranz itního celního
prohlášení

2: IE01-C_AAR_SND

3: Vyho dn ocen í
rizikovos ti deklarace

4: IE118-C_NCF_NOT
Kontrola zboží u s chváleného příjem ce
* po vyhodnocení C_AAR_SND je dopředu
inform ována MOS
* po nahláš ení předložení zboží D_N_UKO vyrazí
MOS na kontrolu na s chválené m ís to vykládky
* MOS provede kontrolu a vyplní propokol o kontrole
* zapíš í výs ledky kontroly z protokolu do aplikace

5: IE07-D_ N_UKO

6: IE06-C_ARR_ADV
7: Kontrola MOS
8: IE18-C_DES_CON

9: IE25-C_R_UKO

11: IE06-C_ARR_ADV

10: IE07-D_N_UKO

Kontrola u nes chváleného příjem ce
12: Kontrola dokladů a zboží

* příjem ce s e dos taví na CUu nebo MOS vyrazí na
kontrolu na s jednané m ís to vykládky
14: IE18-C_DES_CON

13: IE25-C_R_UKO

Zboží se nachází buď u SP na schváleném umístění zboží nebo je u neschváleného příjemce na sjednaném místě.
• SP informuje celní úřad o příjezdu zásilky (zpráva D_N_UKO)
• schválený příjemce neobdrží zprávu C_R_VYK o povolení vykládky
• dokud neobdrží zprávu, nesmí porušit celní závěry (zahájit vykládku)
• kontrola zásilky
• dle výsledku kontroly CÚu rozhodne o ukončení režimu tranzitu
• CÚu oznámí SP ukončení režimu tranzitu zprávou C_R_UKO.
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2.7 NCTS přijatý – nesrovnalosti při vykládce
CUu
Hlavní povinný

Vznik celníhodluhu

Celní úřad
odeslání

Celní úřad
tranzitu
1: IE50-C_ATR_SND

Celní úřad
určení

Příjemce

2: IE01-C_AAR_SND

3: IE118-C_NCF_NOT
4: IE07-D_N_UKO
5: IE06-C_ARR_ADV

Schválený příjemce

6: IE43-C_R_VYK
7: IE44-D_I_VYK

9: IE18-C_DES_CON
10: IE19-C_I_ODCH(proOTS
Hl.Pov papírově)
11: Osobní jednání
12: Řešení nesrovnalostí naCUo
13: IE20-C_DIS_SOL

16: IE06 C_ARR_ADV
Neschválený příjemces
"Povolení elektronického podání
celníhoprohlášení"

18: IE18 C_DES_CON
19: C_I_ODCH (proOTS
Hl.Pov papírově)

Schválený příjemce nalezl
odchylky mezi datydeklarace
(zprávou C_R_VYK) a
předloženýmzbožím

8: Kontroladat deklarace azboží
pracovníky CUu naschválenémmístě

14: IE25-C_R_UKO

15: IE07 D_N_UKO
17: kontrola dat a zboží pracovníkyCUu(na
CUu nebo na sjednanémmístě)

20: Osobní jednání
21: Řešení nesrovnalostí naCUo
22: IE20 C_DIS_SOL

23: IE25 C_R_UKO

Kontrolou u SP
• byly zjištěny nesrovnalosti, ve zprávě D_I_VYK je příznak:
• vykládka ukončena =“NE“ nebo
• vykládka ukončena =“ANO“ a příznak "Zboží souhlasí s daty=“NE“ a textový
popis odchylek (poznámky k vykládce)
• SP čeká na příchod celníků a kontrolu zboží (vyplnění protokolu o kontrole)
• dořešení nesrovnalostí na CÚu:
o CÚo na základě výsledku kontrol (vnitřní systém NCTS) s kódem kontroly A4, A5, B1,
případně s příznakem „Čekat na dořešení nesrovnalostí“provede šetření u HP
nesrovnalosti dořešeny
o nevznikl celní dluh, tranzitní režim je vyřízen
o CÚu odešle schválenému příjemci zprávu C_R_UKO - oznámení o uzavření
tranzitního režimu a přidělí zboží status dočasně uskladněného zboží, nebo
přidělí zboží celně schválené určení (např. propuštění zboží do režimu)
o zpráva C_R_UKO uvolňuje předložené zboží (ne deklarované zboží!!!)
nesrovnalosti nedořešeny
o vznikl celní dluh, CÚu obdržel zprávu (v rámci vnitřního systému)
„Nesrovnalosti nedořešeny“ a čeká na předávací agendu k vybrání
celního dluhu (čl. 117, odst.4, přílohy I Úmluvy o STR)
o schválenému příjemci je odeslána zpráva C_R_UKO - oznámení o uzavření
tranzitního režimu. Zboží je přidělen status dočasně uskladněného zboží,
nebo je zboží přiděleno celně schválené určení (např. propuštění zboží do
režimu)
o zpráva C_R_UKO uvolňuje předložené zboží (ne deklarované zboží!)
Pro neschváleného příjemce je postup analogický s tím rozdílem, že je zboží předloženo na CÚu (neposílají se
zprávy C_R_VYK a D_I_VYK) a kontrola probíhá na pracovišti CÚu nebo na sjednaném místě .
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3. OSVĚDČENÍ O KOMPATIBILITĚ
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