Промет робе са АПКМ
Актом Управе царина број 148-03-030-01-466/4 од 16.12.2013. године
обавештени сте да од 14.12.2013. године послове у вези са прометом добара са
територије Републике Србије ван територије АПКМ на територију АПКМ и обратно,
врше надлежни царински органи.
С обзиром да је одредбом члана 309. Царинског закона („Сл. гласник РС“ бр.
18/2010 и 111/2012) прописано да се одредбе овог закона сходно примењују и на
промет робе са АПКМ у периоду важења Резолуције Савета безбедности број 1244, а у
циљу правилног и једнообразног поступања, обавештавамо вас да ће се промет робе са
територијом АПКМ спроводити на следећи начин:
1. Допрема робе са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ
Приликом допреме робе са територије АПКМ на територију Републике ван
АПКМ лице које врши допрему те робе, надлежном царинском органу на
административној линији подноси транзитни документ којим се роба упућује до
одредишне царинске испоставе ради даљег спровођења одговарајућег царинског
поступка. Попуњавање царинске (транзитне) декларације врши се у складу са чл. 6. и 7.
и уз сходну примену члана 14. Правилника о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“
бр. 29/2010...109/2013).
У одредишној царинској испостави царинска декларација се попуњава у складу
са чл. 12., 13. и 14. поменутог Правилника уколико се подноси ЈЦИ за стављање у
слободан промет, привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, прераду под
царинском контролом, царинско складиштење и уништење робе. Царински орган
проверава испуњеност свих прописаних услова за захтевани царински поступак,
укључујући и банкарску гаранцију и врши обрачун и наплату увозних дажбина у
случајевима у којима настаје царински дуг. Такође на промет добара која се
допремају са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, ПДВ се
обрачунава и плаћа у складу са Законом о ПДВ, а такође се на промет акцизних
производа који се допремају са територије АПКМ на територију Републике ван
АПКМ акциза обрачунава и плаћа у складу са Законом о акцизама.
Уколико се на робу примењује Споразум ЦЕФТА 2006 прописана је
преференцијална царинска стопа од 0%. У том случају је потребно приложити
споразумом прописани доказ о преференцијалном пореклу робе (уверење о
кретању робе ЕУР.1, изјава на фактури у складу са Прилогом 4 Анекса IV
Споразума ЦЕФТА 2006).
Напомињемо да царински орган у контроли поднете декларације (транзитне и
декларације за други царински дозвољени поступак) врши проверу да ли се у свој
приложеној документацији наводи статусно неутралан назив покрајине. Подсећамо да
су вам актом Управе царина број 148-I-483-01-250/2/2011 од 21.09.2011. године
достављени отисци царинских печата који се могу користити и за оверу уверења о
кретању робе ЕУР.1, а који су достављени од стране УНМИК-а у складу са

Споразумом ЦЕФТА 2006. Такође вас подсећамо да је истим актом прописано да
уколико пошиљке не испуњавају услове статусно неутралног означавања покрајине
или неке друге услове за улазак у царинско подручје Републике Србије ван АПКМ
биће враћене.
2. Отпрема робе са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ
Лице које отпрема робу на територију АПКМ, ради примене одредби Споразума
ЦЕФТА мора надлежном царинском органу поднети ЈЦИ која се попуњава у складу са
одредбама чл. 9. и 10. и уз сходну примену члана 14. Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском
поступку.
Приликом отпреме робе која је декларисана као роба са преференцијалним
пореклом, испуњеност услова ће се утврђивати у складу са Анексом IV (Протокол о
дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње)
Споразума ЦЕФТА 2006.
Напомињемо да се у овом случају наведени поступак може спроводити само код
царинских испостава које су овлашћене за оверу уверења о преференцијалном пореклу
робе. Такође, подсећамо на обавезу царинских службеника да приликом иступа робе
обавезно потврде иступ те робе на прописани начин.
Имајући у виду потребу брзе, рационалне и са мањим трошковима отпреме и
допреме робе са АПКМ, привредним друштвима која се баве овим прометом одобриће
се примена свих поједностављених поступака, укључујући и давање статуса
овлашћеног извозника, уколико за то поднесу захтев надлежној царинарници и
уколико за то испуњавају прописане услове. Поступање по овим поднетим захтевима
све царинарнице сматраће приоритетним у наредном периоду.
У вези са поступањима са робом по карнету АТА и ТИР, још једном скрећемо
пажњу царинарницама да Привредна комора Србије није у могућности да гарантује за
робу по АТА и ТИР карнетима која је упућена на територију АПКМ, као и да
контролни пунктови нису наведени у Списку царинских испостава овлашћених за
поступање са ТИР карнетима. Из наведених разлога у случајевима када се на уласку у
царинско подручје Републике Србије поднесе АТА или ТИР карнет, а као прималац
робе је наведено лице са подручја АПКМ, царински службеници неће одобрити
захтевани поступак по карнетима АТА или ТИР, већ само на основу националног
транзитног документа.
Ово објашњење биће даном доношења стављено на сајт Управе царина, сајт
Привредне коморе Србије, као и сајт странице одређених регионалних привредних
комора. Све царинарнице су у обавези такође да о наведеном на одговарајући начин
упознају све учеснике у царинском поступку, стављањем на огласне табле унутрашњих
царинских испостава, свих граничних прелаза и контролних пунктова.
(Акт Управе царина 148-03-030-01-473/2013 од 18.12.2013.године)

