Příloha 23 k vyhlášce č. 92/1993 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F/61B06BAD0FC763BEC12566AF007F1A09/7176E5A3C07F4806C12566D40074079C>

 Záruční listina
Celní režim tranzitu
(systém globální záruky)

I.
Prohlášení o rušení

  
1. Podepsaný/á/ (jméno a příjmení nebo obchodní jméno) ........... ...............................................................
     identifikační číslo  ..........................................
     bydliště (sídlo)    ...........................................
     zastoupený  ...................................................
     (dále jen "ručitel")
     poskytuje tímto celním úřadům v České republice 1)
     celním úřadům v územní působno........................... 1)
     celnímu  úřad .............................................. 1)
     záruku, až po nejvyšší částku .............................. Kč
     a zavazuje se  společně a nerozdílně s  dlužníkem uhradit celní  dluh, který dle ustanovení  Hlavy třinácté, dílu prvního zákona   ČNR  č. 13/1993  Sb. <Notes:///C12566D400713E4F/61B06BAD0FC763BEC12566AF007F1A09/0A5552A7B3023C92C12566D4007401CD>, celní  zákon, v  platném znění  (dále jen  "Celní zákon"), vznikl nebo  vznikne porušením celních předpisů v režimu  tranzitu,  do  kterého   bylo  zboží  propuštěno  
pro  deklaranta 2) ...............................................................
     za clo,  daně a poplatky,  spojené s dovozem  zboží, s výjimkou   peněžitých pokut, včetně příslušných úroků.

2.   Ručitel se zavazuje, že během lhůty deseti dnů ode dne doručení  rozhodnutí  o  vyměření  cla,  daní  a  poplatků vybíraných při  dovozu  zaplatí  požadované  částky  až  po  nejvyšší  uvedenou  částku, pokud on nebo  jiný zúčastněný celním orgánům neprokáže  před  uplynutím  této  lhůty,  že  v  režimu  /tranzitu nedošlo  k porušení celních předpisů ve  smyslu bodu 1 tohoto Prohlášení o ručení.  Příslušný  celní  orgán  může  ze  závažných  důvodů  povolit   některý   ze   způsobů   ulehčení   platby  uvedených  v ustanovení  §272 až  277  Celního  zákona a  požadovat úhradu   celního  dluhu ve  lhůtě  stanovené  pro tyto  způsoby ulehčení  platby. Úroky,  které vyplynou z ulehčeného  způsobu platby, se     vypočítávají  v souladu  s Celním  zákonem. Nejvyšší  částka se   může  snížit o  částky, které  již byly  na základě této záruky zaplaceny,  a to  pouze tehdy,  je-li ručitel  vyzván k  úhradě  celního  dluhu  z  tranzitní  operace,  která  začala  buď před oznámením  rozhodnutí  o  vyměření  celního  dluhu,  který  byl zaplacen, nebo do třiceti dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

3.   Tato záruka  je závazná ode  dne, kdy ji  příslušný celní orgán  přijal.  Ručitelský vztah  může být  kdykoliv zrušen  ručitelem   nebo  příslušným  celním   orgánem.  Zrušení  nabude  účinnosti   šestnáctého  dne ode  dne přijetí  oznámení o  této skutečnosti  druhou  stranou. Ručitel  však  dále  ručí za  uhrazení celního  dluhu,  jestliže  režim  tranzitu  byl  zajištěn  před zrušením ručitelského  vztahu,  a  to   platí  i  tehdy,  je-li  placení   požadováno později.

     Místo ...................... , dne  ............

      ..................                 .......................

            razítko                              podpis 3)

  1) nehodící se škrtněte

  2) uvede se  jméno a příjmení  nebo obchodní jméno,  bydliště nebo   sídlo a identifikační číslo.

  3) Před  svůj  podpis  musí   podepisující  napsat  vlastní  rukou   poznámku: "Za převzetí záruky  ve výši ..............", přičemž   částku musí uvést slovy.


II.

Přijetí poskytnuté záruky

     Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel 1)
     Oblastní celní úřad-celní úřad ............................. 1)
     povoluje, aby se ........................................ stal
     ručitelem  vůči celním  úřadům v  jeho územní  působnosti a dne     ....................................   pod    číslem   jednacím
     ....................... přijímá prohlášení o záruce.

     V ...................., dne ...................

                                         .......................
                                             razítko a podpis

---------------------------------------------------
1) Nehodící se škrtněte.
2) Uvede se  jméno a příjmení  nebo obchodní jméno,  bydliště nebo sídlo a identifikační číslo.
3) Před  svůj  podpis  musí   podepisující  napsat  vlastní  rukou  poznámku:  "Za  převzetí  záruky  ve  výši  .........", 	přičemž částku musí uvést slovy.


