Příloha 26 k vyhlášce č. 92/1993 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F/61B06BAD0FC763BEC12566AF007F1A09/7176E5A3C07F4806C12566D40074079C>
 Záruční listina
(systém paušální záruky)
Jiné operace než režim tranzitu

I.

Prohlášení o rušení

1.

     Podepsaný/á/ (jméno a příjmení nebo obchodní jméno)...............................................................
     identifikační číslo  ..........................................
     bydliště (sídlo) ..............................................
     poskytuje tímto celním úřadům  v České republice, jejichž sídla  a územní  působnost  jsou  uvedeny  ve  zvláštním  předpisu 1),  záruku a zavazuje se společně  a nerozdílně s dlužníkem uhradit  celní  dluh, který  nebyl splněn   v zákonné  lhůtě a  za který  podepsaný převzal  vystavením záručního dokladu  ručení za clo, daně a poplatky spojené s  dovozem zboží (s výjimkou peněžitých pokut) včetně  úroků, až do částky  uvedené v záručním dokladu,  resp. dokladech,  které byly celním úřadem  přijaty k zajištění celního dluhu.

2.

     Podepsaný (á)  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 záručním dokladu, resp. dokladech, které byly celním  úřadem přijaty  k zajištění celního  dluhu, pokud on  nebo jiný   zúčastněný celním  úřadům neprokáže před  uplynutím této lhůty,   že celní  dluh nevznikl nebo byl  uhrazen. Příslušný celní úřad  může na  žádost ručitele ze  závažných důvodů povolit  ulehčení  platby. Úroky se vypočítávají v souladu s celním zákonem.

3.

     Toto  prohlášení   o  ručení  je  závazné   ode  dne,  kdy  jej  Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel přijalo.

     Zajištění  celního  dluhu  ručením  může  být  kdykoliv zrušeno  podepsaným  (ou) i  MF -  Generálním ředitelstvím  cel. Zrušení   nabude  účinnosti  šestnáctého  dne  ode  dne  přijetí oznámení o této skutečnosti  druhou stranou. Podepsaný (á)  ručí dále za splnění   celního  dluhu,   jestliže  příslušná   operace  byla   zajištěna  před  zrušením  ručitelského   vztahu,  a  to  platí   i tehdy, je-li placení požadováno později.

     Místo

     Dne

     Razítko a podpis ručitele


 II.
Přijetí poskytnuté záruky

     Ministerstvo financí - Generální  ředitelství cel povoluje, aby  se podepsaný (á) stal (a)  ručitelem vůči celním úřadům v České  republice   a   dne   .................   pod  číslem  jednacím      ...................... přijímá prohlášení o záruce.

     V Praze, dne

                                                    razítko a podpis

-----------------------------------------------
  1) Vyhláška Ministerstva financí č. 47/1993 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F/61B06BAD0FC763BEC12566AF007F1A09/9678C2519BB29C39C12566D40074042B>, kterou se stanoví   územní  působnost  celních  úřadů   a  průběh  hranice  celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.


