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Série: Podmínky podnikání na Ukrajině 

 

Poplatky, které se platí při celním vybavení zboží 

 

Celní poplatek. Celní poplatek je to daň na zboží a jiné předměty, které přechází přes 

celní hranici Ukrajiny. Daňové sazby stanoví Zákon Ukrajiny ze dne 5.02.92 č. 2097-XII 

"O jednotném celním tarifu".  

Dnes v Ukrajině se platí následující druhy celních poplatků:  

- valorické clo, hodnotové - sazby se stanoví v procentech k celní hodnotě zboží 

/předmětů/ při přemisťování přes hranici;  

- specifické clo - sazby se stanoví v stanoveném peněžním rozměru za jednotku zboží. 

Například: 0,1 euro za l kg, 0,3 euro za 1000 kusů a pod.;  

-    kombinované - spojují oba druhy /například: 5%, ale ne méně 20 euro za l tunu/.  

 

l. Poplatky, které se platí při celním vybavení zboží, dopravní prostředky a jiné 

předměty můžou v procesu celního vybavení podléhat zdanění:  

- Clo;  

- Celní poplatky;  

- Daň z přidané hodnoty /DPH/; 

- Akcíz /dovozní přirážka/. 

Vzhledem k tomu, že správné stanovení celní hodnoty hraje důležitou úlohu při 

vyměřovaní dovozního cla, celních a akcízových poplatků, daně z přidané hodnoty, 

projednáme podstatu celní hodnoty. 

 

2. Pojem o celní hodnotě. Celní hodnota je to cena, fakticky proplacená nebo podléhající 

proplacení za zboží, které přechází přes celní hranice Ukrajiny. Zákon Ukrajiny "O 

jednotném celním tarifu" předpokládá že celní hodnota zboží je to cena zboží, která je 

uvedená v faktuře/ invoice/, a také faktické výdaje, které nejsou vedené ve faktuře/ 

invoice/:  

- výdaje na přepravování, vykládku , nakládku, překládání a pojištění do místa 

překročení celní hraníce Ukrajiny;  

- zprostředkovatelské a brokerové;  

- poplatek za využití objektů duševního vlastnictví, které účtuje se k danému zboží a 

jiným předmětům a tento poplatek hradí dovozce /vývozce/ přímo nebo nepřímo jako 

podmínka jejich dovozu /vývozu/. 

V případě když vyhlášená celní hodnota zboží neodpovídá skutečné hodnotě zboží, 

nebo v případě nemožností kontroly její výpočtu, celní orgány Ukrajiny určí celní 

hodnotu důsledně s ohledem na ceny podobného zboží, totožného zboží, které je platné 

v předních zemích, které jsou vývozci daného zboží. Praktickou metodu určení celní 

hodnoty zboží upravují Ustanovení Kabinetu Ministrů Ukrajiny ze dne 05.10.98 č.1598 

"O schválení Způsobu celní hodnoty zboží a jiných předmětů při přemisťování zboží 

přes hranici Ukrajiny", kde zároveň s uvedením základů určení celní hodnoty uvádí se 

doklady, které můžou být využité pro potvrzení shodnosti přihlášené celní hodnoty. 

Tímto Ustanovením stanovené následující metody určení celní hodnoty zboží: 



2.1. Určení celní hodnoty zboží na základě předkládaných dokladů a využití údajů, 

uvedených ve faktuře /invoice/, a údajů o jiných výdajů /ceny přepravování, vykládky , 

nakládky, překládání, pojištění a jiné/. 

2.2. V souladu s cenou transakce s identickým zbožím. Při tom za identické zboží se 

považuje produkce, která má konvergentní kritéria se zbožím, které podléhá odhadování, 

čítaje po fyzické charakteristice, kvalitě a s ohledem na obchodní renomé zboží na trhu, 

země původu, výrobce zboží. 

2.3. V souladu s cenou transakce s totožným zbožím. Při tom za totožné zboží se považuje 

zboží obchodní zastupitelné, které není stejné po všech stránkách, ale má shodné 

charakteristiky a se skládá ze shodných komponentů, že to poskytuje možnost využití ho 

se stejným účelem. Specializované oddělení celnice, jehož funkce je určení celní hodnoty 

zboží, má název oddělení tarifů a celní hodnoty. Postup práce oddělení upravují příkaz 

Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 2.12.99 č.99 "O schvalování Ustanovení ohledně 

oddělení tarifů a celní hodnoty a Pravidel jeho činnosti". 

3. Vlastnosti vypočítávání celních a jiných povinných plateb. Zde se odhalují podstata 

plateb, které se vybírají při celním vybavení zboží a jiných předmětů.  

Stanovení daňových sazeb závisí od země původu zboží a existence správného osvědčení 

o původu zboží. V souladu se Zákonem Ukrajiny ze dne 5.02.92 č. 2097-XH "O 

jednotném celním tarifu", se rozlišují následující sazby celních poplatků:  

- preferenční clo je stanovené pro zboží původem ze země nebo ekonomických svazů, 

majících na Ukrajině režim nejvyšších výhod /základní rejstřík země je uveden v 

Zákoně Ukrajiny ze dne 3.04.97 č. 170/97-BP "O zanesení změn v některé zákonodární 

akty v otázkách zatížení dovozními daněmi zboží a jiné předměty, které se dováží na 

celní území Ukrajiny"/;  

- úplné clo je stanovené pro zboží, které je původem z ostatních zemí, a také v případě 

nemožnosti určení země původu. 

Preferenční clo je stanovené pro zboží původem ze zemí, které spolu s Ukrajinou 

organizované v celní unie nebo tvoří celní pásma, také při určení speciálního 

preferenčního celního režimu v souladu z mezinárodními smlouvami, kterých zúčastní 

Ukrajina /dnes takové sazby jsou neuplatněné/. 

 

4. Podle mezinárodních smluv Ukrajiny při obchodování se zeměmi s kterými Ukrajina 

má Dohody o volném obchodu /SNS a Baltické státy/ se aplikuje osvobození od celního 

poplatku. Takové osvobození je možné při dodržení stanovených dohodou shodných 

podmínek podle Dohody. Zpravidla, je to existence správně vystaveného Osvědčení o 

původu zboží, plnění pravidel "direktivního odesílání" a "přímého nákupu". V případě 

nesplnění zadaných Dohodou podmínek, zboží se podléhá zdanění podle sazeb 

preferenčního cla, když země původu vůbec není známá, zboží podléhá zdanění podle 

sazeb úplného cla. 

 

5. Postup zdanění je stanoven příkazem Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 

23.07.99 č. 344 "O schvalování Ustanovení postupu vybíraní dovozního /vývozního / 

celního poplatku".  

 

6. Souhrn sazeb celních poplatků je stanoven Dekretem Kabinetu Ministrů ze dne 11-

01.93 č. 4 - 93 "O jednotném celním tarifu Ukrajiny" a odpovídajícími Usneseni Kabinetu 



Ministrů /použití programu QDPro dovolují rychle určit sazby daní na jakékoliv zboží, 

beroucí v úvahu veškeré změny, které se uskutečnili po vydání Dekretu Kabinetu Ministrů 

" O jednotném celním tarifu Ukrajiny"/. 

7. Celní poplatky. Celní poplatky se vybírají za vyřizování celního vybavování 

dopravních prostředků, zboží, které přechází přes celní hranici Ukrajiny /včetně 

mezinárodních poštovních zásilek/, a také za pobývání ji pod celní kontrolou. 

 

8. Rozměry celních poplatků jsou stanovené Kabinetem Ministrů Ukrajiny. Sazby 

celních poplatků jsou stanovené Hlavním celním Úřadem Ukrajiny ze dne 27.01.97 č. 65 

"O sazbách celních poplatků". Hlavní dokument, který je v použití celními orgány při 

vypočítání a vybírání celních poplatků je příkaz Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 

23.06.98 č. 344 "O schvalování Postupu vybíraní celních poplatků podle deklarace zboží". 

 

9. Druhy celních poplatků, vybíraných dnes na Ukrajině jsou schváleny příkazem 

Hlavního celního Úřadu Ukrajiny č. 307 "O schválení Předpisu o postupu vyplňování celní 

deklarace zboží". Podle příkazu Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 2.12.96. č. 1446 

"O úpravě činnosti celních licenčních skladů" je stanoveno poplatek za poskytnutí 

Hlavním celním Výborem licenci na právo otevření a využití celního licenčního skladu na 

území Ukrajiny, a také za každoroční registraci celních licenčních skladů. 

10. Daň z přidané hodnoty /DPH/ . 

Podle Zákonu Ukrajiny ze dne 3.04.97 č. 168/97-BP "O dani z přidané hodnoty" objektem 

zdanění DPH jsou dovozné /přepravní/ transakce na celním území Ukrajiny a poskytované 

práce /služby/, které poskytují nerezidenty pro použití /spotřebu/ na celním území 

Ukrajiny, čítaje dovozné /přepravní/ transakce majetku podle nájemní smlouvy, leasingu, 

kauce, hypotéky. Objektem zdanění DPH podle toho Zákonu je také smluvní hodnota 

zboží, která často má vyklad ve znění Daňové správy jako maximální podle celní a 

fakturační hodnoty. Kromě toho, při dovozu zboží se DPH vypočítává včetně dovozního 

poplatku a akcízu /dovozní přirážka/. Postup zdanění DPH při dovozu zboží subjekty 

zahraniční ekonomické činností je určen příkazem Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze 

dne 09.06.98 č. 346. Daň z přidané hodnoty se vybírá současně s platbou celního poplatku 

a cla v moment vyplňování nákladní celní deklarace zboží. Částka daně z přidané hodnoty 

se vypočítává podle formule: 

a/ na zboží, které podléhá dovoznímu poplatku a akcízu /dovozní přirážka/; 

C DPH = /Ck+ Cn+ Ca/; x H/100; 

b/ na zboží, které podléhá jenom dovoznímu poplatku: 

C DPH = /Ck+ Cn/: x H/100; 

c/ na zboží, které podléhá jenom akcízu /dovozní přirážka/: 

C DPH = /Ck+Ca/; x H/100; 

d/ na zboží, které nepodléhá zdanění DPH a akcízem /dovozní přirážka/: 

C DPH-Ckx: x H/100; 

Kde: 

C DPH - částka daně z přidané hodnoty Ca - 

částka akcízového poplatku,  

Ck - smluvní hodnota 

Cn - částka dovozního celního poplatku; 

H - sazba daně z přidané hodnoty /20 %/. 



 

11. Třídník úlev ve zdanění daně z přidané hodnoty je schválen příkazem Hlavního 

celního Úřadu Ukrajiny ze dne 09.07.97 č. 308 "O schválení Předpisu o postupu 

vyplňování nákladní celní deklarace zboží". PH dovozu /přepravě/ zboží na celní území 

Ukrajiny je možné předkládání celním orgánům vlastní směnky na částku daňového 

závazku, vyjma:  

- zboží, které podléhá akcíznímu poplatku /vyjma tabákové suroviny/;  

- zboží, které je ve skupině l až 24 Harmonizovaného systému kódování a popisu zboží. 

Příkaz Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 05.01.98 č. 13 "O realizace Smlouvy 

mezi Vládou Ukrajiny a Vládou Ruské Federace o volném obchodě", které 

předpokládá celní vybavování dovozního zboží původem z celního území Ruské 

Federace bez vybírání cla ze zboží a DPH s podmínkou: potvrzení ruského původu 

zboží /Osvědčení formy CT-1/, plnění pravidla "direktivního nákupu" a "přímého 

odesílání ". Vyjímajíc dovoz dopravních prostředků podle kódů 8703 a v souladu s TH 

VED. 

12. Akcízový poplatek. 

Dekretem Kabinetu Ministru ze dne 26.12.92 č. 18-92 "O akcízovém poplatku" je 

stanoveno, že akcízový poplatek - je to nepřímá daň na kupujícího /odběratele/ z 

jednotlivých druhů zboží /produkce/, určených zákonem jako podléhajících akcízu, která 

se vybírá v průběhu obratu z realizace zboží /produkce/, které bylo vyrobeno na celním 

území Ukrajiny, nebo při dovozu /převodu, přepravě/ takového zboží /produkce/ na celní 

území Ukrajiny.  

12.1. Akcízový poplatek je zahrnutý do prodejní ceny nad předávací cenu výrobce. 

Seznam zboží /produkce/, na které je stanoven akcízový poplatek je schválen Verchovnou 

Radou Ukrajiny. Platné sazby akcízového poplatku jsou zobecněné v Příloze k předpisu o 

postupu vybíraní akcízového poplatku při dovozu zboží subjekty zahraniční ekonomické 

činnosti na celní území Ukrajiny /příkaz Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 

21.01.2000 č- 33/.  

12.2. Dnes to jsou:  

- alkoholické nápoje;  

- tabákové výrobky;  

- dopravní prostředky;  

- vlečné bytové vozy;  

- některé produkty zpracování ropy;  

- a také výrobky se zlata, klenoty. 

12.3. Akcízový poplatek se platí současně s platbou celního poplatku a cla. Momentem 

splacení akcízového poplatku je moment vyplňování nákladní celní deklarace zboží. 

Legislativou určené daňové úlevy a osvobození od platby akcízového poplatku, je to 

uvedené v odstavci č.5 "Předpisu o postupu vybíraní akcízového poplatku při dovozu 

zboží subjekty zahraniční ekonomické činnosti na celním území Ukrajiny" /příkaz 

Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 21.01.2000 č. 33, se změnami v souladu s 

příkazem Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 13.10.2000 č. 568/. Třídník úlev ve 

zdanění zboží podléhajícího akcízu je schválen příkazem Hlavního celního Úřadu 

Ukrajiny ze dne 09.07.97 č. 307 "O schválení Předpisu o postupu vyplňování nákladní 

celní deklarace zboží". 

12.4. Daňové sazby jsou stanovené v procentech k celní hodnotě zboží /na dnešek 



taková sazba se vybírá jenom pro klenotnické výrobky - 55% /nebo v peněžním 

ekvivalentu z fyzické jednotky prodaného zboží. Podle základny daňového zatížení částka 

akcízového poplatku tvoří se podle následujících formulí: 

když sazba je stanovená v procentech k celní hodnotě zboží: 

Ca = Ct X A 

když sazba je stanovená v peněžním ekvivalentu od fyzické jednotky zboží: 

Ca=HXA, kde: 

Ca - částka akcízového poplatku, 

Ct - celní hodnota, 

H - množství zboží ve fyzických jednotkách měření, určených odpovídajícím zákonem, 

A - sazba akcízového poplatku. 

12.5. Při dovoze na Ukrajinu zboží podléhajícího akcízu, podmínkou propuštění zboží 

přes celní hranici je vyplňování nákladní celní deklarace na zboží podléhajícího akcízu a 

platbou v průběhu vyplňování všech náležitých plateb /cla, celních poplatků, daně z 

přidané hodnoty, akcízového poplatku/ . 

13. Úlevy pří platbě celních poplatků.  

13.1. Legislativou Ukrajiny stanovené případy osvobození od plateb, cla, celních 

poplatků, daně z přidané hodnoty, akcízového poplatku při dovoze /zvýhodnění/, ze všech 

úlev a osvobození od poplatků, které dnes jsou na Ukrajině je možno určit následující 

skupiny:  

- dovoz zboží a předmětů, které patří rezidentovi Ukrajiny nebo vyrobené za hranicemi 

celního území Ukrajiny /dříve vyvezené dopravní prostředky, valuty a cenné papíry, 

produkce mořského průmyslu, vrácení zboží ukrajinského původu, hotové výrobky z 

davalnické suroviny a pod.; dovoz zboží pro plnění konkrétních vládních programů, 

pásmo volného obchodu, granty mezinárodních fondů a pod./;  

- dovoz jednotlivého zboží, které prohlášené jako důležité pro hospodářství Ukrajiny;  

- dovoz zboží, původem se zemí, ke kterým se aplikuje řežím nejvyšších výhod dovoz 

zboží se zemí se kterými jsou uzavřené mezivládní dohody ohledně pásem volného 

obchodu, předpokládá se vzájemné osvobození od celních poplatků. V posledním 

případě podmínky osvobození od celních poplatků jsou stanovené konkrétní 

mezivládní dohodou, která předpokládá potvrzení původu Osvědčení o původu zboží. 

13.2. Osvědčení o původu formy "CT-1" - na zboží původem se zemí, které podepsaly 

mezivládní dohodu o volném obchodě /podrobně viz vysvětlení Hlavního celního Úřadu 

Ukrajiny ze dne 30.08.99 č. 11/2-9155/; Osvědčení přemístění "EUR.1" a "EUR.2" na 

zboží původem s Baltických státu. Osvědčení "EUR.2" v uvedených státech dočasně se 

nevydává. Uvedené úlevy jsou platné jenom pro subjekty zahraniční ekonomické činnosti / 

vysvětlení Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 03.03.99 č. 14/1-558 En/; 

13.3. Některé pojmy, které jsou platné v práci s Osvědčením o původu zboží. Země 

původu zboží - to je země, ve které zboží bylo vyrobeno nebo podrobeno zpracovaní nebo 

opracování. Pravidlo "direktivního nákupu" znamená, že kontrakt podle kterého zboží 

přepravuje se musí byt uzavřen ukrajinským subjektem zahraniční ekonomické činností 

bezprostředně s rezidentem země do které zboží vyváží se- Při tom toto pravidlo neplatí v 

případě nákupu zboží v země exportu v zastoupení firmy nebo v podniku, které nejsou 

rezidenty této země. Pravidlo "přímého odesílání" /"přímého přepravování"/, znamená, že 

zboží musí se vyvážet se země, která vydává Osvědčení o původu zboží. Pří takové akce je 

přípustné přepravování zboží územím jedné nebo několika zemí následkem určitých 



důvodu a dočasný dovoz nebo skladování na území těchto zemí za podmínkou, že zboží 

celou dobu se nachází pod celní kontrolou země tranzitu.  

13.4. Způsob určení země původu zboží je stanoven ve vysvětlení Hlavního celního 

Úřadu Ukrajiny ze dne 18.06,97 č. 11/2-5722. V dopise je určen způsob aplikace 

Jednotného Celního tarifu Ukrajiny podle země původu zboží /požadavky Článku 18 

Zákona Ukrajiny "O jednotném celním tarifu"/. Na rozdíl od mezivládních smluv, 

zvýhodněné sazby Jednotného Celního tarifu můžou se aplikovat bez Osvědčení o původu 

zboží. V tom případě určení země původu může byt provedeno na základě prohlídky zboží 

podle označení zboží. Současně s tím, podle existující praxe, práce celních orgánů pro 

nedostatek Osvědčení o původu zboží, inspektor celnice navrhují aplikovat sazbu úplného 

cla. Ve světě se aplikuje formy Osvědčení o původu zboží: ORIGINÁL- obecná forma. 

Osvědčení textilní produkce /se vydává při vývoze textilního zboží do země EU/, 

Osvědčení pro produkce slévačské oceli "ESCS" /se vydává pří vývoze kovových výrobků 

do zemí EU/. Osvědčeními o původu formy "A" aplikuje se zboží původem z rozvojových 

zemi /seznam je uveden v příloze l Dekretu Kabinetu Ministrů ze dne 11.03.93. č.4-93 "O 

jednotném celném tarifu Ukrajiny"/. 

V případě vzniku u úřední osoby celního orgánu zdůvodněných pochyb ohledně 

věrohodnosti Osvědčení o původu nebo údajů, uvedených v něm, je možná prověrka 

takového Osvědčení, kterou provádí Hlavní celní Úřad Ukrajiny /viz příkaz Hlavního 

celního Úřadu Ukrajiny ze dne 2.12.99 č. 782 "O schválení vzorového Stanovení ohledně 

oddělení tarifu a celní hodnoty a o Systému jeho činnosti"/ do momentu uznaní Osvědčení 

platným podle výsledků jeho prověrky, úlevy na splacení plateb pro zboží, které je 

osvědčené tím Osvědčením se nerozšiřují. Číslicové kódy daňových úlev /preference/, 

které jsou stanovené zákonodárstvím relativně zboží, uvedeného v odstavce 31, jsou 

uvedené v odstavce 36 "Preference", Postup vyplňování odstavce je uveden v příkaze 

Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 09.07-97 č. 307 "O schválení Předpisu postupu 

vyplňování nákladní celní deklarace zboží". 

 

14. Zvláštnosti použití směnek. 

14.1. Podle článku 21 Zákona Ukrajiny ze dne 18.06.91 č.1201-XII "O cenných papírech a 

burze cenných papírů", směnka je to cenný papír, který potvrzuje bezpodmínečný peněžní 

závazek směnkovatele provést platbu po uplynutí lhůty určené peněžní částkou majitelovi 

směnky, Směnka vyplňuje se subjektem podnikatelské činnosti na směnečném blanketu, 

který je možno obdržet v bankovním ústavě a který splní požadavky Usnesení Kabinetu 

Ministrů Ukrajiny a Národní banky Ukrajiny ze dne 10.09.92 č. 528 "O schválení Pravidel 

vyhotovení a používání směnečných blanketů". 

14.2. Platby formou směnek aplikují se:  

- v průběhu plnění transakce s davalnickou surovinou /viz Rozhodnutí Ministerstva 

financí Ukrajiny ze dne 13.02.96 č. 26 "O schválení usnesení postupu vydaní, evidenci, 

úhrady a prolongace platby /umořovaní/ směnky /písemného závazku/, který se vydává 

subjektem podnikatelské činnosti v průběhu plnění transakce s davalnickou surovinou 

při zahraniční ekonomických vztazích"/;  

- v případě prolongace platby daně z přidané hodnoty při dovozu /přepravě/ zboží na 

celní území Ukrajiny /viz Příkaz Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 01.10.97 č. 

1104 "O schvalování způsobu vydávání, evidenci, zaplacení a prolongace platby 

/umořovaní/ směnek, které se vydávají na částku daně z přidané hodnoty při dovozu 

/přepravě/ zboží na celní území Ukrajiny"/;  



- při vybavování bezcelního dovozu na území Ukrajiny majetku jako vkladu 

zahraničního investora do kmenového jmění podniku se zahraniční kapitálovou účasti, 

a rovněž v souladu se smlouvami o společné Činnosti, /viz Příkaz Hlavního celního 

Úřadu Ukrajiny ze dne 07.08.96 č. 937/;  

- v případech vybavovaní jiného zboží podle legislativy Ukrajiny. V práci se směnky je 

potřeba vědět že dopisy schválení pro přiznání k daní a vybavování dovozného zboží, 

vybavení kterých je spojené s předkládáním daňových směnek, nevydávají se /viz 

vysvětlení Hlavního celního Úřadu Ukrajiny č.15/2-2111- En ze  dne 26.12.2000/  

 

l5. Platební pokuty a sankce. 

15.1. V případě když celní poplatky a clo nejsou splacené ve stanovené lhůtě, nebo když 

byla poskytnuta prolongace platby a dluh je promeškán, celní poplatky se vybírají spolu s 

penále, začínajíc prvním dnem nastánÍ dluhu do momentu zaplacení dlužního závazku v 

rozměrech: 

Promeškaný dluh platby celních poplatků - 0,5% za každý den meškaní, clo - 0,5% za 

každý den meškaní /podle Usnesení Prezidenta Ukrajiny ze dne 31.03.1995 č.277/95, 

Příkaz Ministerstva finance Ukrajiny, Národní banky Ukrajiny ze dne 12.09.95 č. 

442/146/90 " O schválení Předpisu způsobu provedení zúčtování celních plateb do 

Státního rozpočtu Ukrajiny"/. Zároveň s tím, podle Zákona Ukrajiny "O jednotném celním 

tarifu" včasně neprovedený celní poplatek se vybírá za celou dobu promeškaní s 

provedením platby včetně penále - 0,2% od částky dluhu za každý den promeškaní, včetně 

dne platby. 

15.2. Vysvětlení ohledně vybíraní penále je v dopise Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze 

dne 18.04.97 č. 14/1-3482. Nesplacené ve stanovené lhůtě Částky akcízného poplatku za 

dovezené zboží, a také částky nesplacené následkem jiných činů /porušení celních 

předpisů/, které způsobili nedoplatek daně, odepisují se zmocněné banky podle soudního 

usnesení, arbitrážního soudu a podle doložky vykonatelností notářem způsobem 

stanoveném platnou legislativou. /Příkaz Hlavního celního Uradu Ukrajiny ze dne 

21.01.2000 č. 33 " O schválení Předpisu vybíraní akcízového poplatku při dovozu zboží 

subjekty zahraniční ekonomické činnosti na celní území Ukrajiny "/. Je nutné také dávat 

pozor na možné pokutní sankce za promeškaní umoření směnek. 

15.3. Prováděcí dokumenty:  

- Příkaz Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 1.10.97 č. 1104 "O schvalování 

způsobu vydávání, evidenci a zaplacení směnek, vydaných na částku daně z přidané 

hodnoty při dovozu /přepravě/ zboží na celní území Ukrajiny";  

- Příkaz Hlavního celního Úřadu Ukrajiny ze dne 07.08.97 č. 937 "O schvalování 

způsobu vydávání, evidenci a zaplacení směnek, vydaných při dovozu majetku jako 

vkladu zahraničního investora do kmenového jmění podniku se zahraniční kapitálovou 

účasti, na Ukrajinu, a rovněž v souladu se smlouvami o společné činnosti a úhradě 

dovozního poplatku v případě zcizení toho majetku."  

- Příkaz Ministerstva financí ze dne 13.02.96 č. 26 "O schvalování usnesení o způsobu 

vydávání evidenci, zaplacení a prolongace platby /umořovaní/ směnek, směnky 

/písemného závazku/, který se vydává subjektem podnikatelské činnosti v průběhu 

plnění transakce s davalnickou surovinou při zahraničních ekonomických vztazích". 
 

Zpracováno ukrajinsko – českou informačně - analytickou službou (UCIAS) 


