Контрола робе на одредишту

Актом Управе царина број 148-04-030-13-1/2015 од 23.1.2015. дато је Објашњење
компјутеризованог транзитног поступка. Имајући у виду да су царинарнице указале на одређене
недоумице приликом контроле робе у одредишној царинској испостави, а у циљу једнообразног
поступања свих царинарница, обавештавамо вас о следећем.
У складу са одредбама члана 119. став 2. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број
18/10,111/12 и 29/15) ради окончања поступка транзита, одредишна царинска испостава је
дужна (поред „обавештења о доласку“ IЕ006) да пошаље полазној царинској испостави и
„обавештење о резултатима контроле у одредишној царинарници“ (IЕ018) и то најкасније 3 дана
након допремања робе одредишној царинској испостави. То обавештење мора садржати податке
о контроли робе и све информације уписане у ТАД/Т(С)АД током кретања робе од полазне до
одредишне царинске испоставе (нпр: претовар, нове пломбе или непредвиђене околности током
транспорта).
На основу анализе ризика и могућих других специфичних информација, одредишна
царинска испостава одлучује, хоће ли извршити контролу декларације, односно преглед
допремљене робе или ће се транзитни поступак окончати без извршене контроле. Контрола
робе обавља се на основу података из поруке ,,бавештење о очекиваном доласку“ (IЕ001) – коју
шаље полазна царинарница.
Пре слања поруке о резултатима контроле одредишна царинска испостава уноси у
систем одговарајуће резултате контроле, и то:
-Ако одлучи да не врши проверу, уноси шифру А2, “сматра се задовољавајућим“. У том
случају, одредишна царинска испостава мора послати обавештење о резултатима контроле у
одредишној царинарници (IЕ018) истог дана када је роба допремљена одредишној царинској
испостави или најкасније последњег радног дана оне недеље када је допремљена роба.
Ако одлучи да изврши проверу, мора минимално проверити истоветност робе (стање
постављених пломби или опис робе) и поштовање рока предаје и плана пута (ако је исти
прописан). Ако се не утврде никакве неправилности, у апликацију НЦТС се уноси
шифра А1, “задовољавајуће“. У том случају одредишна царинарница мора послати
обавештење о резултатима контроле на одредишној царинској испостави (IЕ018) истог
дана када је извршен преглед робе а у року од 3 дана пошто је роба допремљена
одредишној царинарници или у изузетним случајевима, у року од шест календарских
дана након дана допремања робе.
Утврђене неправилности на одредишту
Приликом контроле пошиљке, одредишна царинска испостава може утврдити постојање
неправилности које могу бити везане за пломбе или за робу.
Одредишна царинска испостава је дужна проверити исправност пломби. Ако при томе
утврди неовлашћено руковање пломбама, дужнa је да тај податак унесе у поруку „резултати
контроле у одредишној царинарници“ (IЕ018) коју шаље полазној царинској испостави. Ако се
установи да су пломбе у лошем стању или ако постоји сумња да је било неовлашћеног
руковања, одредишна царинска испостава ће извршити преглед робе и утврђене чињенице
уписати у Записник о контроли.
Све утврђене неправилности одредишна царинска испостава обавезно уноси у
обавештење „резултати контроле на одредишној царинској испостави“ (IЕ018), ради
обавештавања полазне царинске испоставе. Полазна царинска испостава на основу утврђених
чињеница одлучује и предузима неопходне мере.

Под неправилностима се пре свега подразумева утврђивање вишка или мањка робе или
ако је утврђено да је роба различита од оне која је декларисана у систему од робе допремљене
одредишној царинској испостави.
Уколико одредишна царинска испостава утврди да постоје неправилности, има
могућност да у систем унесе као резултат следеће шифре:
- „А5“- наплаћене дажбине
- „B1“- није задовољавајуће
Поступак у случају утврђеног мањка робе
Ако одредишна царинска испостава утврди мањак робе, сматра се да је настао царински
дуг незаконитом изузимањем робе испод царинског надзора у складу са чланом 239. Царинског
закона. У том случају одредишна царинска испостава шаље полазној царинској испостави
поруку резултати контроле на одредишту (IЕ018) означену шифром „B1-није задовољавајуће“.
У систему НЦТС се у томе тренутку појављује поље „чека на решавање неслагања“ које је увек
означено, што значи да одредишна царинска испостава чека одговор полазне царинске
испоставе. Царински службеник може скинути ознаку са поља „чека на решавање неслагања“
при чему се у том тренутку отвара прозор са упозорењем „Да ли сте сигурни да је царински дуг
настао и да треба започети поступак наплате“.
1. Означавање поља „чека на решавање неслагања“
У случајевима када се у одредишној царинарници утврди мањак робе или да је
декларисана нека друга роба, али на одредишту се не може са сигурношћу утврдити да је настао
царински дуг, царински службеник оставља означено поље „чека на решавање неслагања“.
Транзитна декларација прелази у статус „неправилности“
Полазна царинска испостава путем НЦТС система може послати принципалу поруку
IЕ019 – одступања са захтевом за објашњењем одступања утврђених у одредишној
царинарници. У складу са чланом 413. Уредбе и чланом 41. став 5. Додатка I CТ Конвенције рок
за достављање информације или доказа од стране принципала је 28 календарских дана.
У случајевима када је принципал на основу поруке IЕ019 – одступања:
1. поднео доказе задовољавајуће за надлежног царинског службеника полазне
царинарнице, надлежни царински службеник има обавезу да:
a. региструје решење одступања (уколико је то потребно, укључујући поднете
доказе) у систему НЦТС уношењем шифре „1- Решена неусклађеност у
отпремној царинарници“,
b. НЦТС шаље информације о решењу одступања одредишној царинарници
поруком IЕ020 – обавештење о решеним одступањима,
c. оконча транзитни поступак у полазној царинарници, при чему транзитна
декларација прелази у статус „кретање окончано“;
2. поднео доказе који нису задовољавајући за надлежног царинског службеника полазне
царинарнице – надлежни царински службеник је у обавези да:
a. региструје да одступања нису решена (по потреби, укључујући поднете
доказе) у систему NCTS уношењем шифре „0- није решена неусклађеност у
отпремној царинарници“,
b. НЦТС систем шаље информацију одредишној царинарници да одступања
нису решена поруком IЕ020 – обавештење о решеним одступањима,
c. транзитна декларација прелази у статус „наплата“,
3. није поднео доказе полазној царинарници, надлежни царински службеник полазне
царинарнице је у обавези да:
a. региструје да одступања нису решена у систему NCTS уношењем шифре „0није решена неусклађеност у отпремној царинарници“,
b. НЦТС систем шаље информацију одредишној царинарници да одступања
нису решена поруком IЕ020 – обавештење о решеним одступањима,
c. транзитна декларација прелази у статус „решавање и наплата“,

2.Скидање ознаке са поља „чека на решавање неслагања“
У изузетним случајевима када одредишна царинарница утврди да је царински дуг настао
може да скине ознаку са поља „чека на решавање неслагања“. У том тренутку се отвара прозор
са упозорењем „Да ли сте сигурни да је царински дуг настао и да треба започети поступак
наплате“.
Транзитна декларација прелази у статус „решавање и наплата“.
Следећи поступак на полазној царинарници је да се покрене наплата „започни наплату
код отпремне царинарнице“.
Уколико се на полазној царинарници ипак утврди да царински дуг није настао, (роба
није утоварена, ненамерна грешка или сл.) овлашћени царински службеник у фолдеру
„решавање и наплата“ врши следеће активности „започни наплату“ и „царински дуг
наплаћен“, при чему приликом евидентирања плаћања царинског дуга наводи разлог због чега
није дошло до наплате царинског дуга.
Поступак у случају утврђеног вишка робе
Када роба пронађена у превозном средству није наведена у транзитној декларацији, дуг
за исту робу настаје на основу незаконитог уношења робе у складу са чланом 238. Царинског
закона. У том случају царинарница која је открила робу је надлежна за обрачун дажбина и
наплату царинског дуга.
На основу утврђених неправилности одредишна царинарница има право да предузме
мере за обезбеђење наплате дуга тако што ће у поруку „резултати контроле у одредишној
царинарници“ (IЕ018) уписати шифру „ А5 - наплаћене дажбине“. Унос ове шифре не значи
увек да је обавеза наплате дуга заиста утврђена или да је дуг плаћен, довољно је да царинарница
донесе решење о наплати дуга. У оваквом случају одредишна царинарница може прихватити
царинску декларацију којом се предметна роба ставља у неки од царинских дозвољених
поступања или пушта у слободан промет.
Напред наведено поступање не искључује примену казнених мера, као и предузимања
потребних радњи у циљу покретања прекршајног поступка, у складу са важећим прописима.
Акт Управе царина 148-02-030-13-1/2/2015 од 08.09.2015.године

