Предмет: поступак привременог извоза
Од почетка примене новог Царинског закона („Сл. гласник РС“, 95/18), од
17.06.2019. године, као и пратећих прописа донетих на основу истог, у поступку
спровођења царинског поступка над робом која се привремено извози из царинског
подручја Републике Србије, са намером поновног увоза у нашу земљу, уочено је да
Царински закон и подзаконски акти не садржe одредбе на начин како је то до тада
важећом регулативом било прописано, тачније не садрже одредбе којима је ранијим
царинским прописима било уређено да се на поступак привременог извоза сходно
примењују одредбе којима је уређен поступак привременог увоза.
Наиме, раније важећим Царинским законом („Сл. гласник РС“, 18/10...113/17-др.
закон), у чл. 190. истог, било је прописано да кад се роба привремено извози са намером
да се поново увезе у непромењеном стању, сходно се примењују одредбе Царинског
закона којим је уређен поступак привременог увоза.
Такође, одредбом чл. 362. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
(„Сл. Гласник РС“, 93/10...93/18), која уредба више није на снази, било је прописано да се
декларација за привремени извоз попуњава у складу са одредбама које се односе на извоз,
док је у чл. 385. ст.2. наведене уредбе било прописано да се за привремени извоз робе која
испуњава услове за примену Истамбулске конвенције за коју није издат АТА карнет,
поступак привременог извоза спроводи подношењем ЈЦИ.
У односу на претходно изнето, у сада важећем Царинском закону, у чл. 139.
прописано је да сва роба за коју постоји намера да се стави у царински поступак, осим у
поступак слободне зоне, мора да буде обухваћена декларацијом за тај царински поступак,
док је у чл. 232. Царинског закона прописано да се домаћа роба која се износи из
царинског подручја Републике Србије ставља у поступак извоза.
У том смислу, а имајући у виду да у односу на ранији пропис, којим је био уређен
облик, садржина и начин попуњавања декларација и других образаца у царинском
поступку и сада важећи Правилник о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“,
42/19), не постоје измене у Прилогу 5, у делу III – Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за
извоз, поновни извоз, привремени извоз и пасивно оплемењивање, по наведеном основу
свој став заузело је и Министарство финансија, у свом акту број: 483-00-00982/2019-17 од
16.07.2019. године, којим путем је указано на следеће:
Чланом 139. Царинског закона прописано је да сва роба за коју постоји намера да се
стави у царински поступак, осим у поступак слободне зоне, мора да буде обухваћена
декларацијом за тај царински поступак. Правилником о облику, садржини, начину
подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл.
гласник РС“, 42/19) у Прилогу 5, у делу III –Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за извоз,
поновни извоз, привремени извоз и пасивно оплемењивање, прописан је између осталог и
начин попуњавања декларације за поступак привременог извоза.
Такође, у акту надлежног министарства, под напред наведеним бројем и датумом,
указано је и на чл. 240. Царинског закона којим је прописано да, не искључујући примену
чл. 223. овог закона, домаћа роба која је привремено извезена с царинског подручја
Републике Србије може се ослободити од плаћања увозних дажбина, под условом да се
поново увезе.

Имајући у виду напред наведено, као и начин на који је поступак привременог извоза
био регулисан у раније важећим царинским прописима, надлежно министарство је
указало да спровођење поступка привременог извоза није измењено, већ је у новим
царинским прописима само другачије конципиран.
Према томе, када се роба привремено извози са намером да се поново увезе у
неизмењеном стању, то ће се сходно примењивати одредбе о привременом увозу, а
декларација за привремени извоз ће се попунити у складу са Правилником о облику,
садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у
царинском поступку.
( Акт Управе царина број: 148-I-030-01-275/3/2019 од 24.07.2019. године)

