ТРЕТМАН „ПАКЕТ“ УГОВОРА СА АСПЕКТА
ЦАРИНСКОГ ВРЕДНОВАЊА

Према одредбама члана 39. Царинског закона, као примарном методу
утврђивања царинске вредности, царинска вредност увезене је трансакцијска вредност,
односно стварно плаћена цена или цена која треба да се плати за робу која се продаје
ради извоза у Републику Србију, а по потреби усклађена са одредбама чл. 46. и 47. тог
закона, уз испуњење услова из става 1. тач. 1. до 4. члана 39. истог закона. У складу са
одредбом става 1. тачка 2. тог члана, продаја или цена не смеју бити предмет неких
услова или неког ограничења чија вредност не може да се утврди у односу на вредност
односне робе.
Под „пакет“ уговорима се подразумевају уговори за плаћање укупне суме за
повезану групу производа или групу производа који су продати заједно, а цена за
продату робу представља једини елемент који се узима у обзир. Најчешћи случај је да
се роба, различита по врсти или квалитету или обоје, обухваћена истом трансакцијом,
продаје по истој појединачној цени. Таква роба је продата у невиђеном стању (често је
део робе и оштећен) у количини и вредности коју одређује продавац.
Имајући у виду цитиране одредбе Царинског закона, приликом утврђивања
царинске вредности за увезену робу продату под условом да купац (увозник) купи и
другу робу у одређеним количинама, не може се применити члан 39. тог закона,
односно пријављена цена не представља трансакцијску цену, јер није испуњен услов из
тачке 2. става 1. тог члана. Царинска вредност у том случају утврдиће се применом
једног од осталих метода царинског вредновања у зависности од расположивих
података, водећи рачуна о хијерархиском редоследу примене метода прописаних
одредбама чл. 40. до 45. Царинског закона. При том ће се приступити утврђивању
царинске вредности за сваку појединачну робу узимајући у обзир све релевантне
елементе од којих зависи правилно утврђивање вредности. На пример, за моторна
возила: марка, тип, модел, опрема, година производње, односно година кад је први пут
стављено у промет, истрошеност по основу пређене километраже, стање, евентуална
оштећења, ниво купопродаје и др.

