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Záruční  listina
Jiné operace než 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 působnosti........................... 1)
     celnímu úřadu .............................................. 1)
     záruku, až po nejvyšší částku .............................. Kč
     a zavazuje se  společně a nerozdílně s  dlužníkem uhradit celní  dluh,  který nebyl  splněn v  zákonné lhůtě  a za který ručitel  převzal  vystavením   záruční  listiny  ručení   za  clo,  daně   a poplatky  spojení  s  dovozem  zboží  (s  výjimkou peněžitých  pokut), včetně  úroků, až do částky  uvedené v záruční listině, která byla celním úřadem přijata  k zajištění celního dluhu pro deklaranta 2) .............................................

  2. Ručitel se zavazuje, že během lhůty deseti dnů ode dne doručení   rozhodnutí  o  vyměření  cla,  daní  a  poplatků vybíraných při  dovozu  zaplatí  požadovanou  částku   až  po  nejvyšší  částku   uvedenou v záruční listině,  pokud ručitel nebo jiný zúčastněný  celním orgánům  neprokáže před uplynutím  této lhůty, že  celní  dluh nevznikl  nebo byl uhrazen. Příslušný  celní orgán může na žádost  ručitele ze  závažných důvodů  povolit ulehčení platby.  Úroky se vypočítávají v souladu s ustanoveními celního zákona.

  3. Tato záruka  je závazná ode  dne, kdy ji  příslušný celní orgán přijal.  Záruka  může  být   kdykoliv  zrušena  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  příslušná  operace  byla  zajištěna  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 ručitel  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....................................   stal  ručitelem  vůči celním  úřadům v  jeho územní  působnosti a dne  ......................................   pod   číslem  jednacím    ................... přijímá záruku.

     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.


