Попуњавање Рубрике 7 ЈЦИ
Одредбом члана 92. Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010 и
111/2012) прописано је да се у спровођењу царинског поступка за који је роба
декларисана примењују прописи који важе на дан прихватања декларације, ако није
друкчије прописано.
Одредбом члана 12. Правилника о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку (''Службени гласник
РС'', бр. 29/2010, ... и 109/2013) прописано је да се у рубрику 7 ЈЦИ, између осталог,
уписује и датум за примену прописа за утврђивање износа царине и других дажбина
уколико се тај датум разликује од датума прихватања ЈЦИ.
Анализом података у ИСЦС дошло се до сазнања да се датум у рубрици 7, осим
у прописаним случајевима, у великом броју деклрација попуњава потпуно
неконтролисано и супротно прописима и то у свим врстама декларација. Због значаја
датума који се уноси у рубрику 7 ЈЦИ, скрећемо пажњу на обавезност додатне
контроле и провере, од стране царинских службеника, законског основа по коме је
уписан датум у рубрици 7 ЈЦИ, а такође ће од 25.12.2013. године бити пооштрене и
контроле кроз ИСЦС.
Ради правилног попуњавања декларације и исправног обрачуна царине и других
дажбина, подсећамо вас да се датум у рубрици 7 ЈЦИ попуњава искључиво у
ситуацијама и на начин прописан одредбама Царинског закона и поменутог Правилника,
односно попуњава се само у следећим ситуацијама:
- у допунским (''FP'') декларацијама за поједноставље поступке по фактури,
- у декларацијама поднетим на основу решења из УП поступка (ЈЦИ-РЕ),
- у декларацијима за стављање у слободан промет (Ц4) уколико се за обрачун царине и
других дажбина, у складу са одредбама Царинског закона, примењују прописи на дан
различит од датума прихватања декларације (нпр. чл. 149., 171. Царинског закона).
Уколико је у рубрику 7 ЈЦИ уписан датум за примену прописа, почев од
25.12.2013. године, између осталог, у рубрику 33 ће се уписивати тарифна ознака
робе према важећој номенклатури на тај датум уместо на датум подношења ЈЦИ
како је до сада било обавезно. Овом изменом се успоставља потпуна повезаност робе
из рубрике 33 ЈЦИ са свим прописаним инструментима и мерама важећим на датум за
примену прописа који је уписан у рубрици 7 ЈЦИ, што омогућава потпуну и доследну
аутоматску контролу ЈЦИ и у ситуацијама када је дошло до измене царинске тарифе у
периоду од датума уписаног у рубрици 7 ЈЦИ до датума подношења ЈЦИ.
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