
Informační systémy HELIOS 

Celní služby
Řešení celní problematiky



Řešení celní problematiky v informačním systému by mělo pokrývat potřeby  jak společností obchodujících v rámci EU, které mají povin-
nost vykazovat data pro Intrastat, tak pro ty, jejichž oborem je obchod v zemích mimo EU, u kterých je nutné absolvovat celní řízení.

Celní oblast v systému HELIOS
Systém HELIOS je v celní oblasti nástrojem ke kompletní přípravě celního řízení. Umožňuje velice snadno připravit měsíční hlášení Intra-
stat, libovolnou celní deklaraci a také vést evidenci všech typů celních a daňových skladů nebo v režimu Aktivního zušlechťovacího styku. 
Samozřejmostí je bezpečná komunikace s celním úřadem a prostřednictvím služeb certifikovaných VAN operátorů. 

Hlavní obory firem, kterých se týká celní problematika
> Logistika a distribuce
> Výroba a následná dodávka zboží do zahraničí
> Další obchodní činnost přesahující hranice ČR

Intrastat
Jedná se o systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím  
mezi členskými  státy  Evropské  unie. Intrastat v systému  HE-
LIOS splňuje požadavky dané platnou  legislativou, a  navíc 
poskytuje uživatelům maximální možnou míru volnosti při ko-
munikaci programu s okolím a při vytváření vlastních výstupů.

>  Systém HELIOS Cla je certifikovaný systém pro generování 
     měsíčního hlášení INTRASTAT
>  Umožňuje načíst hlášení ve formátu IDES z libovolného soft-
     ware a odeslat jej  pomocí aplikace InstatDesk, nebo InstatOnline.
>  Obsahuje základní číselníky modulu Celní případy (např. Celní 
     sazebník - TARIC, Ecit, seznam Citlivého zboží, aktuální sez-
     namy celních úřadu EU atd.)
>  Systém umožňuje sledovat více tzv. zpravodajských jednotek - 
    možnost zpracovávat INTRASTAT jako službu
>  Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat na základě zdrojo-
     vých dokladů (faktury, dodací listy, příjemky apod.
>  Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat i na základě evi-
    dence jednotlivých operací
>  Generování celních dokladů ze spedičních modulů
>  Obsahuje aktualizaci základních číselníku přímo z centrálního 
    systému GRC
>  Jednotlivé operace lze vyplňovat i z tabulek MS 
     Excel pomoci schránky
>  Systém obsahuje nástroje pro komplexní kontrolu 
     správnosti vyplnění
>  Možnost navázání jednotlivých operací na CMR, CIM (viz 
     modul Celní případy)
>  Měsíční hlášení lze vytisknout v předepsané formě

Celní případy, Zjednodušené postupy, ICS, NCTS, ECS
Celní případy slouží pro pohodlnou přípravu celního řízení. NCTS 
je způsob podávání a  evidence tranzitních deklarací. Zasílaná 
data musí být elektronicky podepsána, zašifrována a  odeslána 
zabezpečenou cestou – přes Van operátora. Od 1. 2. 2007 je sys-
tém ECS povinný pro všechny vývozce, kteří předávají data celní 
správě elektronicky. Především tedy pro zjednodušené postupy při 
vývozu.

>  Systém HELIOS Cla je certifikovaný systém pro celní řízení ve 
     všech standardech (ICS, NCTS, ECS atd.)
>  Obsahuje aktualizaci základních číselníků přímo z centrálního 
     systému GRC
>  Zahrnuje kompletní Celní sazebník (TARIC) a další potřebné 
     číselníky (celní úřady EU, Ečit atd.)
>  Aktuální legislativa celního řízení přímo v databázi systému 
    HELIOS Cla
>  Zpracování a podpora všech typu celních deklarací (ICS 
    Dovoz, ECS  – Vývoz, NCTS – Přijatý,  NCTS – Vydaný  atd.)
>  Zpracování a plná podpora všech druhů zjednodušených 
    postupů 
>  Zpracování a podpora dalších typů dokladů (např.CMR, CIM, 
     Záruční listiny, EUR, DCH, Záruky,  DPH atd.)
>  Možnost tvorby celních deklarací ze vzoru
>  Jednoduché kopírování celních deklarací mezi sebou
>  Možnost sestavování dokladů pomocí tabulek MS Excel
>  Lze využít dokladu jako faktura vydaná či přijatá pro tvorbu 
     celního dokladu
>  Libovolným kartám zboží lze přiradit příslušnou celní nomenklaturu 
>  Možnost sestavování dokladů i z jiného systému
>  Systém umožňuje sledovat více zjednodušených postupů 
     – možnost provozovat deklarantskou činnost jako službu
>  Obsahuje nástroje pro komplexní kontrolu správnosti vyplnění
>  Možnost tisku všech druhů dokladů v předepsané formě
>  Možnost elektronické komunikace s GRC přímo ze systému
>  Systém automaticky informuje o stavu dokladu
>  U deklarací  NCTS, ECS a ICS lze sledovat informaci stavu 
    dokladu přímo na základě scénářů komunikace
>  Systém komunikuje s libovolným VAN operátorem certifikovaným GRC
>  Generování celních dokladů ze spedičních modulů 

Celní sklad
>  Evidence všech typu celních skladu (A-E) včetně Aktivního 
    zušlechťo vacího styku (AZS)
>  Standardní podpora všech režimů včetně zjednodušeného 
    postupu
>  Využití základních číselníků modulu Celní případy
>  Libovolné členění karet zboží, možnost přirazení příslušné celní 
    nomenklatury

>  Intrastat
>  Celní případy
>  Zjednodušené postupy
>  ICS
>  NCTS
>  ECS

>  Celní sklad
>  Daňový sklad
>  Přípravná fakturace
>  Zpracování záručních listin
>  Elektronický podpis

Hlavní požadavky obchodních společností na celní software
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>   Automatické sestavení celní deklarace z celní příjemky či 
     výdejky
>  Evidence více celních skladů v jedné licenci
>  Automatická evidence odpisových listu
>  Plná elektronická komunikace s celním úřadem
>  Plná podpora všech typů přímých obchodních nákladů (PONx)
>  Výpočet celního dluhu ve stavu skladu
>  Možnost využití komplexních logistických nástrojů
>  Možnost využití funkcí Umístění na skladě a Balících listů
>  Možnost napojení funkcionality celních skladu na externí 
     logistický systém
>  Možnost využití kusovníku pro Aktivní zušlechťovací styk
>  Generování celních dokladů ze spedičních modulů

Daňový sklad
>  Systém splňuje všechny zákonem a zvyklostmi daná kritéria.
>  Možnost využití komplexních logistických nástrojů
>  Možnost využití funkcí Umístnění na skladě a Balících listu.
>  Aktuální přehled o výši daně, která je na skladě zadržována
>  Výpočet spotřební daně na jednotlivých dokladech
>  Kompletní evidence pohybu skladu včetně spotřebních daní
>  Podpora tvorby podkladu pro přiznání spotřební daně

>  Automatické generování Průvodního dokladu AAD
>  Podpora elektronické komunikace s celním úřadem
>  Tisk Průvodního dokladu do předepsaného formuláře

Přípravná fakturace
>  Modul určený pro společnosti, které nabízejí tvorbu celních 
    deklarací, vedení celního skladu a intrastatu jako službu
>  Modul umožňuje automatizovanou tvorbu podkladu 
    k vyúčtování

Zpracování záručních listin
 > Součástí celní problematiky je také vystavování, tisk a evidence 

záručních listin a  dokladů pro společný tranzit a  pro dovozní   
operace. Systém HELIOS Cla proto poskytuje kromě těchto      
základních funkcí také nejrůznější přehledy o vydaných listinách 
(za období, za firmy, za režimy…). Samozřejmostí je uživatelem 
konfigurovatelný tisk seznamů vydaných dokladů.

 > Umožňuje automatické vytvoření záruční listiny z  celního    
případu (např. z NCTS udělá Záruční listinu pro tranzit) s ucho    
váním vazby mezi celním případem a záruční listinou (z JSD se      
lze podívat na Záruční listinu a naopak).
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Elektronický podpis
V  současné době se elektronický podpis povinně používá pro 
veškerou komunikaci s  celním úřadem s  vyjímkou podávání 
hlášení intra-statu.. Existuje několik způsobů členění elektronických 
podpisů. Jedním z nich je rozdělení na podpis komerční a kvali-
fikovaný. Po technické stránce mezi nimi není žádný zásadní roz-
díl a v systému HELIOS můžete použít oba typy. Celní správa pro 
účely podepisování akceptuje pouze kvalifikované elektronické 
podpisy, pro účely nepovinného šifrování zpráv zasílaných od celní 
správy k deklarantovi akceptuje pouze komerční certifikáty.

HELIOS přináší spolehlivost
Při zpracování  ICS, NCTS a  ECS je velice důležitá spolehlivost 
a bezchybnost deklarantského programu. Podle oficiálních statistik 
Generálního ředitelství cel je náš program HELIOS CLA v  NCTS 
jasně nejpouží-vanějším a  nejspolehlivějším deklarantským pro-
gramem. Chybné podání způsobuje odesílateli finanční ztráty 
(čekání řidiče, pozdní dodání zboží odběrateli…).

Další důvody proč zvolit řešení v systémech HELIOS, jako jediné 
poskytují plnou integraci certifikovaného deklarantského software 
do celofiremního ekonomického systému firmy. Podrobné informa-
ce o těchto možnostech a také další informace v oblasti celní prob-
lematiky Vám rádi poskytnou naši odborní konzultanti a partneři.

HELIOS je stavebnice
Celní problematika je jen jedna z několika oblastí, kterou lze v pod-
nikové praxi potkat. Pro téměř všechny z nich je možné v modulech 
systému HELIOS nalézt požadované řešení. 

Dle konkrétních potřeb společnosti si můžete vybrat některý 
z následujících modulů:

>  Ekonomika a finance
>  Obchod
>  Styk se zákazníky
>  Lidské zdroje
>  Manažerské vyhodnocování
>  Výroba
>  Doprava
>  Přepravní služby
>  Celní software
>  Zemědělství
>  Servis
>  Řízení projektů



Výběr z referencí 
DHL Express (Czech Republic), Gerlach, Czech International, PST Ostrava, Čechofracht, Lagermax spedice a logistika, Metrans, Wincanton Česká 
republika, BAX Global, České dráhy, CEDA service & consulting, Siemens VDO Automotive, Meopta – Optika, Barum Continental, PHILIP MORRIS 
ČR, JUTA, TRW Volant, Kaufland ČR, Mountfield, Birkart ČR, Mezinárodní zasílatelství, AGROTEC, RWE Transgas, Coca-cola, Beverages ČR

Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 104 111
Fax: +420 244 104 444
E-mail: info@assecosol.cz

www.helios.eu

Adresy poboček společnosti Asseco Solutions najdete na www.AssecoSolutions.eu

Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava 37
Slovenská republika
Tel.: +421 2 206 77 111
Fax: +421 2 206 77 103
E-mail.: info@assecosol.sk

Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost pro oblast cel.

> možnost evidovat obchodní operace průběžně
> snadná oprava průběžně zadávaných hodnot
> kumulace stejných obchodních případů do jednoho řádku měsíčního výkazu
> možnost přehledné evidence podkladů pro opravná hlášení (dobropisy a opomenuté faktury)
> automatická tvorba řádného i opravného hlášení z průběžných podkladů
> možnost zpracování výkazů pro libovolný počet zpravodajských jednotek
> možnost uživatelem konfigurovatelného exportu všech vložených dat do Excelu, Txt či XML
> snadný sběr dat z poboček firmy a jejich sloučení do celofiremního výkazu
> možnost zápisu nepovinných údajů, např. čísel faktury, SPZ, dodavatelů či odběratelů
> možnost připojení CMR k obchodní operaci „odeslání“
> tisk vyhláškou předepsaného výkazu na čisté listy A4
> perspektiva (HELIOS Cla bude dále rozvíjen a vylepšován)

Klient VAN operátor - Clonet
Clonet je software klientské strany služby CLONET - přenos souborů na CÚ (pro kterou vlastníme certifikát VAN operátora vydaný GŘC ČR).

Základem naší služby je
> její dostupnost odkudkoli z celého světa (Internet)
> nejnižší možné provozní náklady ze strany uživatele (využití již existujících připojení k Internetu)
> bezpečnost
> systém CLONET využívá SLL šifrování přenosu na úrovni https protokolu (obdoba On-Line bankovnictví)
> cenová dostupnost - možnost výběru z různých úrovní služeb dle nejlépe vyhovujícího tarifu

K nedílné součásti našeho systému patří i "dodávání" informací od Celní správy zpět zákazníkovi pro každý přijatý soubor (týká se všech 
typů služby).


