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PROFESIONÁLOVÉ NA VAŠÍ STRANĚ 

 
 
 
Dnem 1. 5. 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. Tím vstoupily v platnost celní předpisy EU  
a její jednotná obchodně politická opatření vůči třetím zemím i mezi členskými státy EU. Mnoha společnostem 
tak vznikla povinnost vykazovat statistické údaje o vnitrounijním obchodu - INTRASTAT. Tak jako 
v uplynulých letech, i nyní jsme zde, abychom Vám nabídli spolupráci, naše dlouholeté zkušenosti  
a kvalifikované odborníky v řadách našich zaměstnanců.  
 

Co je to INTRASTAT ?  

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy 
Evropské unie při vnitrounijním obchodu. 
 

Kdo má povinnost vykazovat údaje pro INTRASTAT ? 

 Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které 
dosáhnou práh pro vykazování při přijetí nebo odeslání zboží,  
o němž je třeba uvádět údaje do výkazu INTRASTAT. Tím se 
stávají zpravodajskými jednotkami. 

 Práh pro vykazování je od 1. 1. 2009 stanoven na 8 miliónů 
Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží. Určuje se 
zvlášť za přijaté nebo za odeslané zboží. 

 Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou 
transakci, je povinna předat příslušnému celnímu úřadu 
negativní hlášení. 

 V případě, že se uskuteční pouze jednorázové (příležitostné) 
odeslání nebo přijetí zboží v hodnotě dosahující prahu pro 
vykazování, stačí podat pouze jednorázový výkaz pro 
INTRASTAT za předpokladu, že do konce kalendářního roku 
k žádnému dalšímu odeslání nebo přijetí zboží nedojde.  

 Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která 
nemá povinnost podávat přiznání k DPH. 
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Co nabízíme ? 

 Kompletní zpracování a předkládání statistických výkazů 
INTRASTAT v elektronické podobě celním úřadům. 

 Stálou kontrolu hodnotových limitů zboží a průběžné zpracování 
evidence. 

 Evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě 
překročení stanovených limitů za sledované období podání 
výkazu s označením OPRAVA. 

 Dlouholeté zkušenosti, vysoce kvalifikované odborníky 
v řadách našich zaměstnanců. 

 Síť provozoven na celém území ČR. 

 

Podávání výkazů pro INTRASTAT cestou Portálu veřejné správy 

Celní správa rozšířila možnost podávání výkazů pro INTRASTAT o využití služeb Portálu 
veřejné správy České republiky, konkrétně služby Elektronická podání. Společnost CZECH 
INTERNATIONAL, a.s. podává výkazy pro INTRASTAT touto cestou již od října 2007. 

Dosavadní systém IDES je v útlumu a od ledna 2008 jej bude možné používat pouze pro 
opravy výkazů. 

 

Výhody podávání přes Portál veřejné správy:  

 Jde o modernější systém než IDES, umožňující 
oboustranné elektronické podepisování zaslaných 
dat a informací. 

 Je zachována možnost okamžité opravy a nového 
podání. 

 Je zajištěna vysoká míra zabezpečení přenosů (šifrovaný obsah výkazů pro INTRASTAT). 

 Jde o interaktivní komunikaci, okamžitě informuje, zda bylo podání přijato nebo zamítnuto a je 
uveden důvod zamítnutí. 

 

Váš spolehlivý obchodní partner ! 

Nebojíme se převzít za zákazníky odpovědnost, neboť námi zpracované 
hlášení INTRASTAT bude splňovat zákonem stanovené náležitosti, bude 
v přehledné podobě, která zákazníkům umožní zkontrolovat si zpracovaná 
data a mít je k dispozici při eventuální kontrole ze strany celních orgánů. 
 
Kvalita námi poskytovaných služeb a profesionální přístup je zárukou Vaší 
spokojenosti. 
 

 

http://www.czechint.cz
mailto:info@czechint.cz
http://www.czechint.cz

