ПРЕДМЕТ: Измене у ИСЦС-у које се односе на контролу рубрике 44 ЈЦИ
У децембру 2018. године потписан је Споразум о сарадњи у области размене
података од значаја за обављање послова из надлежности Народне банке Србије (у
даљем тексту: НБС) и Управе царина, на основу кога је НБС упутила иницијативу
Управи царина у вези са изменама у Информационом систему царинске службе, које се
односе на контролу рубрике 44 ЈЦИ, а све то како би се омогућила контрола података
од стране НБС-а почев од 01.01.2021. године у складу са Упутством о изменама и
допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног
промета са иностранством („Сл. гласник РС“ бр. 98/20).
Наиме, како нас је обавестила НБС, у Упутству о изменама и допунама Упутства
за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са
иностранством за налоге којима се врши наплата и плаћање по пословима редовног
извоза и увоза робе прописане су нове рубрике у којима се наводе подаци који се
односе на број, годину и износ фактуре/профактуре, при чему је наведено да ти подаци
треба да одговарају подацима наведеним у рубрици 44 ЈЦИ, који се у наведену рубрику
ЈЦИ уносе у складу Правилником о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“,
42/19...126/20-у даљем тексту: Правилник).
С тим у вези, а на основу обавеза које произилазе из Споразума о сарадњи у
области размене података од значаја за обављање послова из надлежности Народне
банке Србије и Управе царина обавештавамо вас о следећем изменама у ИСЦС-у:
1) у контроли рубрике 44 за све ЈЦИ, за приложене исправе из Прилога 8
Правилника, Кодекса шифара за попуњавање исправа у царинском поступку,
под XXIV. (Приложене исправе и додатне информације) из табеле 3. Фактурна
документа, према којој се документа са шифрама Ф01, Ф02, Ф03, Ф93 и Ф99 у
рубрици 44 ЈЦИ попуњавају на начин да се након шифре документа уписује број
документа/година (бр./гггг), поље, у које се уноси број фактуре, је обавезно
поље, уз напомену да број фактуре може да садржи бројеве, слова и друге
карактере/ознаке. Непопуњавање овог поља изазвало би тешку грешку
приликом обраде ЈЦИ, тј. немогућност даљег рада на обради те декларације
2) за приложене исправе из Прилога 8 Правилника, Кодекса шифара за
попуњавање исправа у царинском поступку, под XXIV. (Приложене исправе и
додатне информације) из табеле 3. Фактурна документа (Ф01, Ф02, Ф03, Ф93 и
Ф99), онемогућен је унос текста: „спецификација“ у поље рубрике 44 ЈЦИ.
Уношење овог текста у предвиђено поље рубрике 44. електронски поднете
ЈЦИ изазвало би тешку грешку приликом обраде ЈЦИ, тј. немогућност даљег
рада на обради те декларације.
На основу наведеног напомињемо да је обавезно да све фактуре приложене уз ЈЦИ
на горе описан начин, морају бити унете у рубрику 44. електронски поднете ЈЦИ.

Такође, због ограничења простора у рубрици 44. приликом штампе ЈЦИ у
папирној форми, у случају да поред осталих приложених докумената подносилац нема
простора да упише све податке, уноси текст „спецификација“ а уз декларацију у
папирној форми подноси и спецификацију у папирној форми која је саставни део ЈЦИ,
свих фактура које су унете у рубрику 44. ЈЦИ у електронској форми.
У вези са напред изнетим изменама, овим путем указујемо на обавезу
царинског службеника да приликом прихватања декларације изврши проверу да
ли су сви подаци о фактурама који су попуњени на напред наведени начин у
електронски поднетој ЈЦИ усаглашени са фактурама које су приложене уз ЈЦИ.
Напред наведене измене ће бити имплементиране у ИСЦС-у у наредном
периоду, тако да ће се односити на све декларације које се буду подносиле почев од
29.12.2020. године.
О поступању у смислу претходно изнетог потребно је благовремено обавестити
све учеснике у царинском псотупку.
(Акт Управе царина број: 148-I-030-01-426/11/2020 од 17.12.2020. године )

