Предмет: примена правила директне куповине у оквиру режима слободне трговине
између Србије и Руске Федерације
У појединим царинарницама уочена су различита поступања у случајевима
примене новог Протокола о изузецима из режима слободне трговине са Руском
Федерацијом, од 22.07.2011. године. Наиме, новим Протоколом прописанo је,
поред до сада важећих, и правило директне куповине, као услов за примену
преференцијала при увозу робе пореклом из Руске Федерације у Србију. Полазећи
од одредби члана 92. Царинског закона којима је прописано да се у спровођењу
царинског поступка за који је роба декларисана примењују прописи који важе на
дан прихватања декларације, али и чињенице на који начин је отпочела примена
Протокола (датумом потписивања) без прелазних одредби о роби у превозу и
складиштењу, Управа царина се обратила за мишљење Министарству финансија,
Сектору за царински систем и политику, и у складу са изнетим ставом
обавештавамо вас о следећем:
Поштујући принципе транспарентности и предвидљивости прописане
правилима Светске трговинске организације, а имајући у виду одредбе члана 19.
став 9. Царинског закона, Министарство финансија је мишљења да правила о
пореклу која су важила пре почетка примене Протокола (до 22. јула 2011. године)
могу да се примене шест месеци од дана потписивања Протокола, под условом:
-

да су купопродајни уговори закључени до 22. јула 2011. године и

-

да је за робу издат сертификат о пореклу у складу са правилима о пореклу
уз Споразум која су важила до 22. јула 2011. године

Сходно наведеном мишљењу, све пошиљке производа са пореклом Руске
Федерације за које је, на основу купопродајног уговора закљученог до
22.07.2011. године, доказ о пореклу издат према правилима која су важила до
22.07.2011. године, биће предмет царинског поступка стављања робе у слободан
промет уз примену режима слободне трговине по којем је конкретан извозноувозни поступак и започео. Наведено значи да ће се режим слободне трговине
применити на све пошиљке које су, до наведеног датума, из Руске Федерације
извезене са пореклом у оквиру Споразума о слободној трговини са Србијом а ради
примене преференцијала, односно пошиљке за које је доказ о пореклу издат до
22.07.2011. године. За овакве пошиљке ће, све до 22.01.2012. године (шест месеци
од потписивања Протокола), бити могућа примена преференцијала без обзира на

евентуалног посредника у спољно-трговинском промету као и датум уласка
пошиљке у царинско подручје Србије, уколико су испуњени остали услови за
примену преференцијалних тарифних мера (коректно попуњен и оверен образац,
рок важења сертификата, накнадно издати сертификати и сл).
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