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ЦАРИНАРНИЦА
СВИМ
Генерални директорат за порезе и царину својим дописом број TAXUD/PK/AD/cc taxud
a.2(2016)1516938 је обавестио Управу царина да је ЕУ-ЕФТА Радна група за заједнички
транзит и поједностављене формалности у трговини робом прихватила нацрт Одлуке за
измену Конвенције за заједнички транзитни поступак а у циљу прилагођавања изменама
Царинског закона Уније и њених пратећих прописа.
С тим у вези обавештавамо вас да од 1. маја 2016. године, у случајевима заједничког
транзитног поступка, не примењују се посебне одредбе члана 54. Додатка I, Наслова III,
Поглавље II, за робу високог ризика од преваре и одредбе члана 1. тачка 3. Додатка I,
Наслова I, као и Списак робе који укључује већи ризик од преваре из Прилога I, Додатка
I, Конвенције о заједничком транзитном поступку.
Имајући у виду наведено од 1. маја 2016. приликом превоза робе високог ризика од
преваре, у електронској транзитној декларацији за заједнички транзитни поступак
(Т1, Т2) не уносе се следећи подаци:
ШИФРЕ ЗА ОСЕТЉИВУ РОБУ (SGI) (рубрика 31)
Број: 9
Употребљава се група података за унос шифре за осетљиву робу (SGI) ако се транзитна
декларација односи на робу из Прилога I Додатка I.
Шифре осетљиве робе (рубрика 31)
Врста/дужина: б..2
Употребљавају се шифре из Прилога А2 ако шифра робе није довољна за тачно
утврђивање идентитета робе из Прилога I Додатка I.
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Количина осетљиве робе (рубрика 31)
Врста/дужина: б..11,3
Употребљава се ознака ако се транзитна декларација односи на робу из Прилога I
Додатка I.
Напомињемо, да у националном транзитном поступку и даље остају на снази одредбе
члана 432. и Прилог 43. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл.
гласник РС“, број 93/2010...95/2015) којим је прописана роба високог ризика од преваре.
Предње вам се доставља ради једнообразног поступања.

Доставити: - Биро директора
-

свим секторима
Одељењу унтрашње контроле
Одељењу интерне ревизије
Одељењу за међународну царинску сарадњу и
Европске интеграције

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Снежана Карановић
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