Предмет: Стављање у слободан промет добијеног производа који подлеже плаћању
акцизе након поступка активног оплемењивања
Веза: акт број 148-03-030-01-114/2012 од 21.05.2012. године и
акт број 148-03-030-01-479/2013 од 23.12.2013. године
Управа царина је актом број 148-03-030-01-114/2012 од 21.05.2012. године дала
објашњење које прописује начин спровођења царинског поступка активног
оплемењивања, а актом број 148-03-030-01-479/2013 од 23.12.2013. године ближе је
објаснила начин попуњавања ЈЦИ код стављања у слободан промет добијених
производа након окончања поступка активног оплемењивања.
Имајући у виду да се у протеклом периоду појавила потреба за детаљним
појашњењем начина спровођења поступка стављања добијених акцизних производа у
слободан промет из поступка активног оплемењивања, Управа царина се обратила
Министарству финансија-Сектору за царински систем и политику које је, у свом акту
број 011-00-0053212017-17 од 27.07.2017. године, заузело став да је царинским
прописима дозвољено коришћење исправа, осим декларације, за пружање неопходних
података царинском органу како би се одређени поступак спровео у складу са
прописима, тако да је могуће и приликом царињења акцизног добијеног прoизвода у
декларацији која гласи на тај производ, у рубрику 47 унети укупан износ припадајућих
дажбина за увозне производе обрачунат у другој исправи, те како је чланом 313. Уредбе
о царински дозвољеном поступању прописана могућност, али не и обавеза да се користи
додатна исправа, лицу које то захтева и у конкретном случају је оправдано, треба то
и омогућити.
С тим у вези, прибављено је и мишљење Министарства финансија-Сектора за
фискални систем, које је својим актима бр. 430-00-00097/2017-04 од 16.05.2017. године и
430-00-00097-1/2017-04 од 30.05.2017. године, обавестило Управу царина да царински
орган, за потребе утврђивања основице за обрачунавање ПДВ-а приликом стављања у
слободан промет акцизног производа( на примеру дуванских прерађевина – цигарета),
произведеног у оквиру царинског поступка активног оплемењивања, утврђује царинску
вредност тих добара, у складу са царинским прописима, као и да се у основицу за
обрачунавање ПДВ-а урачунава, између осталог, износ царине и других увозних
дажбина, утврђен у складу са царинским прописима
Имајући у виду све наведено, као и одредбу члана 149. став 1. Царинског закона,
којим је прописано да ако за робу за коју је одобрен поступак активног оплемењивања
настане царински дуг, износ тог дуга утврђује се на основу елемената за одређивање
висине увозних дажбина који су важили за увозну робу на дан прихватања декларације
за стављање те робе у поступак активног оплемењивања, а ради предузимања
активности из надлежности царинских органа и поступања у конкретној ситуацији,
Министарство финансија - Сектор за фискални систем, у прилогу свог акта број 148-0000097-2/2017-4 од 21.06.2017. године, обавестио је ову Управу и о следећим
закључцима:
1. У слободан промет стављају се готови производи.
2. Основица за обрачунавање ПДВ-а је царинска вредност тих добара, утврђена у
складу са царинским прописима.
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3. У складу са царинским прописима, царинска вредност готових производа
утврђује се применом члана 149. став 1. Царинског закона (што значи да се увозне
дажбине и ПДВ-а обрачунавају на вредност репроматеријала пореклом из
иностранства).
4. Основица за обрачунавање ПДВ-а је царинска вредност готових производа
утврђена у смислу тачке 3., у коју се урачунавају и царина и друге увозне дажбине, као и
износ акцизе имајући у виду да је, у конкретном случају, реч о акцизним производима.
На основу напред наведеног, пореску основицу чини укупан износ царинских
вредности репроматеријала увећан за укупан износ царина и других увозних дажбина,
споредних трошкова насталих до првог одредишта у Републици Србије и износа акцизе
обрачунате на готов производ.
У складу са наведеним актима Министарства финансија, а у циљу правилног
обрачуна царине и осталих увозних дажбина, акцизе и ПДВ-а приликом стављања у
слободан промет добијених акцизних производа из поступка активног оплемењивања у
складу са ставовима министарства, обавештавамо вас да се надлежном царинском
органу подноси Образац за обрачун царинских дажбина приликом стављања у
слободан промет добијених акцизних производа из поступка активног
оплемењивања (у даљем тексту: Образац) којим ће се обрачунати царина, ПП дажбина
и сезонска царина (форма Образца у прилогу акта) као и декларација за стављање у
слободан промет-ЈЦИ Ц4 са једним наименовањем која се односи на добијени производ,
по којој ће се извршити наплата свих увозних дажбина, ПДВ-а и акцизе.
Ради обезбеђивања неопходног нивоа контроле раздужења и правилне наплате
образац којим се врши обрачун царинских дажбина по припадајућим декларацијама за
активно оплемењивање мора да садржи следеће податке:
-редни број и број одобрења за активно оплемењивање;
-број ЈЦИ Ц5 и валуту са важећим курсом за прерачунавање стране валуте;
-редни број наименовања, трговачки назив робе и тарифна ознака;
-количину робе у јединици мере по наименовању;
-број профактуре/фактуре;
-вредност робе у валути по наименовању;
-вредност робе у „RSD“ прерачуната по важећем курсу по наименовању;
-евентуалну примену споразума о слободној трговини или Одлуке о условима и начину
за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе
од плаћања царинских дажбина у 2017. години;
-број доказа о пореклу;
-припадајућу стопу царине у односу на тарифну ознаку по наименовању (по Царинској
тарифи, споразумима о слободној трговини или Одлуци о условима и начину за
смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина у 2017. години);
-трошкови који се урачунавају у царинску вредност по наименовању за репроматеријал;
-трошкови који се не урачунавају у царинску вредност по наименовању за
репроматеријал;
-споредни трошкови настали до првог одредишта у Републици Србији /V81.
-утврђену царинску вредност за репроматеријал по наименовању/ Р47;
-износ царине у динарима по наименовању;
-износ евентуалне ПП дажбине по наименовању;
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-износ евентуалне сезонске царине по наименовању.
На крају Обрасца потребно је исказати укупан износ утврђених царинских
вредности, укупан износ утврђене царине и укупан износ утврђених ПП дажбина и
сезонске царине по Обрасцу и укупан износ споредних трошкова насталих до првог
одредишта у Републици Србији, а који ће се уносити у декларацију за стављање у
слободан промет добијеног производа, којом ће се вршити обрачун ПДВ-а и акцизе, као
и наплата свих увозних дажбина, ПДВ-а и акцизе.
Напомена: обрачун царине, ПП дажбина и сезонске царине се врши по обрасцу, и
у декларацију Ц4 се уносе већ обрачунати износи, а по Ц4 се врши обрацун ПДВ и
акцизе.
Уз Образац је потребно приложити исправе које су неопходне за утврђивање
исправности података у вези обрачуна дажбина као и примене прописа у вези
репроматеријала ( нпр. фактуре,
профактуре, фактуре за извршену допрему
репроматеријала, ЦМР, лиценце, уверења о пореклу и др.)
У вези са свим наведеним, извршена је измена у ИСЦС-у, у декларацијама за
стављање робе у слободан промет ЈЦИ Ц4 којима се добијени акцизни производ из
поступка активног оплемењивања ставља у слободан промет на начин прописан
Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и
других образаца у царинском поступку( у даљем тексту Правилник):
1. Рубрика 7 (Референтни број)- не попуњава се
2. У рубрици 15 (Земља отпреме/извоза)- Ако се по ЈЦИ пријављује роба за коју је
коришћен репроматеријал из различитих земаља отпреме, уноси се шифра земље
продавца/власника готовог производа
3. У рубрици 16 (Земља порекла)– као и у рубрици 15
4. У рубрици 20 (Услови испоруке), с обзиром на врсту поступка о којем реч, те да
се у слободан промет ставља готов производ настао у поступку активног
оплемењивања, а да су трошкови у вези с допремом репроматеријала већ
урачунати у царинску вредност, уписује се одговарајући паритет (нпр. DAP,
DAT, CPT, одговарајуће место, или терминал у Републици Србији)
5. У рубрици 22 (Валута и укупан износ из фактуре)-у прву поделу уписује се
шифра „RSD“, у другу поделу износ који одговара збиру свих царинских
вредности које су утврђене за репроматеријале по Обрасцу.
6. У рубрику 23 (Курс валуте) - Уписује се курс 1,0000 (у рубрици 22 се исказује
вредност у RSD)
7. У рубрици 31 (Паковање и наименовање робе...) потребно је уписати добијени
производ са прецизним трговачким називом робе, као и податак о серијском
броју налепљених контролних акцизних маркица ( од - до).
8. У рубрици 33 (Шифра робе) уписује се тарифни број добијеног производа, са
свим подацима прописаним Правилником
9. У рубрику 35 (Бруто маса) уписује се бруто маса добијеног производа
10. Рубрика 36. (Повластица) - не попуњава се
11. У рубрику 37 (Поступак)- у прву поделу уписује се шифра (поступак 40,
претходни поступак 51/55/57)
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-У другу поделу уписује се нова шифра за национални поступак „59“ (стављање у
слободан промет добијених акцизних производа из поступка активног
оплемењивања )
12. У рубрику 38 (Нето маса) уписује се нето маса добијеног производа
13. Рубрика 39 (Квота) - не попуњава се
14. Рубрика 40 (Претходни документ) – не попуњава се
15. У рубрику 41 (Допунска јединица)- укупна количина добијеног производа у
јединици мере из треће поделе рубрике 33
16. У рубрику 42 (Цена робе) уписује збир царинских вредности репроматеријала из
Обрасца који се односи на све ЈЦИ Ц5
17. У рубрику 43 (Метод вредновања) уписује се шифра „6“.
18. У рубрику 44
- број Обрасца за обрачун царинских и других увозних дажбина, односно
деловодни број из евиденције корисника (шифра О89 ).
Образац ће приликом евидентирања носити свој „деловодни број“ из евиденције
корисника, а након окончања царинског поступка и прихватања декларације,
надлежни царински службеник ће на Обрасцу уписати број и датум ЈЦИ Ц4 којој
исти припада и оверити печатом.
- број одобрења за поступак активног оплемењивања
- остали подаци прописани Правилником.
19. Рубрика 46 (Статистичка вредност), попуњава се у складу са Правилником.
20. У рубрику 47 (Обрачун дажбина) потребно је уписати:
-шифра 01 (царина) у првој подели, док је у другој подели потребно уписати
укупну царинску вредност свих материјала употребљених у изради добијеног
производа, а у четвртој подели је потребно уписати укупан износ царине,
заокружен на два децимална места, за све материјале употребљене у изради
добијеног производа обрачунатих у пратећем документу у складу са чланом 149.
ст. 1. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16) и
чланом 313. Уредбе. (Уколико је износ 0, односно да је на све репроматеријале у
Обрасцу у складу са споразумима о слободној трговини стопа 0, систем ће дати
инфо-поруку „захтева се износ ако РМ није у потпуности ослобођен од плаћања
царине и других увозних дажбина „)
-шифра 02 (сезонска царина) у првој подели, док је у четвртој подели потребно
уписати укупан износ сезонске царине наведене у пратећем Обрасцу
-шифра 05 (пољопривредна дажбина) у првој подели, док је у четвртој подели
потребно уписати укупан износ пољопривредне дажбине за све репроматеријале
употребљене у изради добијеног производа наведених у пратећем Обрасцу.
-шифра 09 (ПДВ)у првој подели, док се у другу поделу уписује пореска основица
коју чини царинска вредност (уписана под шифром 01 из друге поделе рубрике
47) увећана за укупан износ царине и осталих увозних дажбина (сезонска царина,
пољопривредна дажбина) за све репроматеријале употребљене у изради
добијеног производа и укупан износ споредних трошкова насталих до првог
одредишта у Републици Србији, као и акцизе на готов производ, док се у трећој
подели рубрике уписује припадајућа стопа ПДВ-а на дан стављања у слободан
промет добијеног производа.
-шифра 10 (акциза) уписује се у првој подели, док се у четврту поделу уписује
износ прописан за обрачун акцизе на дан стављањa у слободан промет
добијеног производа
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Рубрике ЈЦИ које нису претходно наведене попуњавају се у складу са
Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације
и других образаца у царинском поступку.
Напомињемо, да ће се у декларацију за стављање у слободан промет добијеног
производа - Ц4 уносити већ обрачунати износи свих увозних дажбина из Обрасца који је
саставни део декларације, те да je надлежни царински службеник у обавези да на
Обрасцу упише број и датум ЈЦИ Ц4 којој исти припада и овери печатом. Декларација за
стављање у слободан промет добијеног производа - Ц4 садржи већ обрачунати износ
свих увозних дажбина а истом се врши обрачун ПДВ-а и акцизе, као и наплата свих
увозних дажбина, ПДВ-а и акцизе.
Овај акт Управе царина се примењује од 11.09.2017. године.

ПРИЛОГ: Образац за обрачун царинских дажбина приликом стављања у слободан
промет добијених акцизних производа из поступка активног оплемењивања

Акт УЦ број: 148-I-030-01-432/36/2016 од 29.08.2017. године
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Obrazac za obračun carinskih dažbina po pripadajudim deklaracijama za aktivno oplemenjivanje
Obrazac br. _________/_____ od _____._____.________. godine
Podnosilac:_____________________________________________________________PIB____________
Uvoznik: _____________________________________________________________ PIB_____________
________/UV4/_________/_______/____
R.br

Broj deklaracije
UV-5

Naim.

Datum

Br.odob.

Br.pro/fak

Ukupan iznos CARINE
1
Tarifna oznaka

Povlast.

Br.j dokaza o
poreklu

Stopa carine

Trg. naziv
R.br

Naim.

Datum

Br.odob.

Ukupan iznos CARINE
2
Tarifna oznaka

Povlast.

Br.j dokaza o
poreklu

Stopa carine

Trg. naziv
R.br

Naim.

Datum

Br.odob.

Ukupan iznos CARINE
3
Tarifna oznaka

Povlast.

Br.j dokaza o
poreklu

Stopa carine

Trg. naziv
R.br

Naim.

Datum

Br.odob.

Povlast.

Br.j dokaza o
poreklu

Stopa carine

Broj deklaracije
UV-5

Broj deklaracije
UV-5

Broj deklaracije
UV-5

Ukupan iznos CARINE
4
Tarifna oznaka
Trg. naziv
str

Val.

Vred. robe u
valuti

Kurs

Vrednost robe
u „RSD“

Dop. jedinica JM
kol. robe r41
PP dažbina
Br.pro/fak
Val.

Tr.koji se
urač.uCV

Tr.koji se NE
urač. u CV

V81

Vred. robe u
valuti

Kurs

Vrednost robe
u „RSD“

Dop. jedinica JM
kol. robe r41
PP dažbina
Br.pro/fak
Val.

Tr.koji se
urač.uCV

Tr.koji se NE
urač. u CV

V81

Vred. robe u
valuti

Kurs

Vrednost robe
u „RSD“

Dop. jedinica JM
kol. robe r41
PP dažbina
Br.pro/fak
Val.

Tr.koji se
urač.uCV

Tr.koji se NE
urač. u CV

V81

Vred. robe u
valuti

Kurs

Vrednost robe
u „RSD“

Dop. jedinica JM
kol. robe r41
PP dažbina

Tr.koji se
urač.uCV

Tr.koji se NE
urač. u CV

V81

___

____________________________________________________________________________
Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића бр. 155 а, 11070 Београд
Тел: 011/2690 822; Факс: 011/2699 722; www.carina.rs

