Ажурирано 1. јун 2013. године

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Врста поднеска
Захтеви:
За захтев
за давање
тумачења,
објашњења,
односно
мишљења
о
примени
републичких
прописа, физичком лицу

Тар.бр.

Износ
у дин.

Напомена

2. ст. 1.

1.400

Такса из овог тар. броја не плаћа се
за
накнадни поднесак
којим
обвезник захтева брже поступање по
раније поднетом захтеву.
Одредбама
члана 79. Закона о
државној
управи
(''Службени
гласник
РС'',
бр.79/05...95/10)
прописана је обавеза за органе
државне управе да обавештавају
странке, између осталог, о њиховим
правима, обавезама и начину
остваривању права и обавеза а
одредбама члана 18. Царинског
закона прописано је да на писмени
захтев
заинтересованог
лица,
царински орган издаје обавештење о
примени царинских прописа без
накнаде. Према одредбама Закона о
РАТ прописана административана
такса се плаћа само за захтев за
давање
тумачења,
објашњења,
односно мишљења о примени
републичких прописа (Мишљење
МФИН бр. 011-00-331/2011-04 од
19.07.2011. године и бр. 011-00331/2011-17
011од
27.07.2011.
године)

За захтев
за давање
тумачења,
објашњења,
односно
мишљења о
примени
републичких
прописа, правном лицу,
односно предузетнику
Правни лекови:
За жалбу органу, ако
Законом о РАТ није
друкчије одређено

2. ст. 2.

11.510

6.

420

За жалбу против решења о
прекршају

7. ст. 1.

1.270

За жалбу против решења
царинарнице донетом у
управном поступку
Решења:
За решење, ако Законом о
РАТ
није
друкчије
прописано

7. ст. 2.

1.550

9.

480

Само за одлуке царинског органа писмена решења која у смислу
члана 196. став 3. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01, ''Службени
гласник РС'', бр. 30/10) садрже увод,
изреку (диспозитив), упутство о
правном средству, назив органа са

бројем и датумом решења, потпис
службеног лица и печат органа,
могла би се наплаћивати такса из
горе наведеног тарифног броја
Закона о РАТ, уколико се не ради о
случају када је прописано право на
таксено ослобођење. (Мишљење
МФИН бр. 011-00-331/2011-04 од
19.07.2011. године и бр. 011-00331/2011-17 од 27.07.2011. године)
Републичка административна такса
не наплаћује ни за списе и радње код
надлежног органа у вези са
доношењем решења о измени
података
у
ЈЦИ,
односно
доношењем решења о измени
података у ЈЦИ, које проузрокују
накнадну наплату дажбина, односно
доношењем решења о измени
података у ЈЦИ, који проузрокују
повраћај
плаћених
дажбина
(Мишљење МФИН бр. 011-00331/2011-04 од 07.05.2012. године)
Уверења:
За
уверење, односно 11.
потврду, ако Законом о
РАТ
није
друкчије
прописано

Преписи:
За препис аката, односно 13.
списа, односно за оверу
преписа, ако Законом о
РАТ
није
друкчије
прописано, по полутабаку
оригинала

280

За издавање уверења EUR 1, EUR 2,
Forma A, као и уверење о директној
пошиљци не би требало наплаћивати
административну таксу, јер су
наведена уверења
прилог
уз
декларацију (извозну, транзитну),
чак и у случају да се ради о њиховом
накнадном издавању. Поред тога,
извозна декларација служи за
утврђивање
обавезе
плаћања
односно ослобођења од плаћања
ПДВ као јавног прихода. (Мишљење
МФИН
011-00-331/2011-04
од
19.07.2011. године и
011-00331/2011-17
011од
27.07.2011.
године)

370

Под преписом подразумева се и
издавање
фотокопије,
односно
штампање акта, односно списа из
меморије рачунара или из писаће
машине.
За препис
акта требало би
наплаћивати таксу само ако се ради
о препису у смислу Закона о општем
управном поступку и прописа који
се
односи
на
канцеларијско
пословање органа државне управе.
Од преписа треба разликовати више
примерака истог акта. Наиме, за
издавање четвртог и петог примерка
декларације,
не би требало
наплаћивати ову таксу јер су
наведени примерци саставни део
декларације а за коју се у смислу
члана 19. став 1. тачка 5. Закона о
РАТ такса не плаћа. (Мишљење
МФИН
011-00-331/2011-04
од

19.07.2011.
331/2011-17
године)
Опомена:
За опомену којом се
обвезник позива да плати
таксу
Списи
и
радње
у
царинском поступку:
За решење које доноси
Управа
царина
о
одређивању евиденционог
броја царинског обвезника
За потврду која се издаје на
захтев странке:
- у вези са извршеним
уплатама
- у вези са листама о
неплаћеним
рачунима
(листа дуговања)
- у вези са подацима из
области статистике
(о
увозу, извозу и сл.)
Слободне зоне:
За решење по захтеву за
утврђивање испуњености
просторних и енергетских
услова, услова заштите
животне околине и других
техничких услова, услова
за рад царинске службе,
као и услова у погледу
спровођења
мера
царинског надзора, ради
почетка рада слободне зоне
За решење по захтеву за
давање сагласности за
одређивање
подручја
слободне зоне
АТА карнет:
За раздужење АТА карнета
(регулациона такса)

18 .

250

50. ст. 1.

2.930

50. ст. 2.
тач. 1)
50. ст. 2.
тач. 2)

4.900

50. ст. 2.
тач. 3)

4.900

56. ст. 1.

21.080

56. ст. 2.

21.080

57.

7.020

године
011од

и
011-0027.07.2011.

4.900

Сходно
члану
9.
Царинске
конвенције о карнету АТА за
привремени увоз робе, плаћа се
такса за раздужење АТА карнета
(регулациона
такса)
из
овог
тарифног броја.
Такса из овог тарифног броја плаћа
се, сходно члану 9. Царинске
конвенције о карнету АТА, у случају
кад АТА карнет није прописно
раздужен и кад се као доказ о извозу
робе прихвате подаци о увозу или
поновном увозу које су царински
органи друге стране уговорнице
унеле у АТА карнет, или потврду
коју су издали царински органи на
основу података из купона (ваучер)
откинутог са карнета приликом
увоза или поновног увоза на њихову
територију, или на основу другог
доказа којим се потврђује да се роба
налази изван земље увоза (случајеви
из члана 8. став 2. Царинске

конвенције о карнету АТА).
ТIR карнет:
За уверење (сертификат) да
друмско моторно возило
испуњава техничке услове
да се може користити за
превоз робе на основу
карнета ТIR
За одобрење превознику да
може да врши превоз робе
под карнетом TIR
За одобрење којим се
одобрава контејнер
за
превоз робе под царинским
обележјем,
сходно
одредбама Прилога 4. и 5.
Конвенције о контејнерима
Списи и радње у области
превоза
у
друмском
саобраћају:
За посебну дозволу за
билатерални превоз, коју
на основу одлуке органа
надлежног за
послове
саобраћаја,
издају
царински
органи
на
граничном прелазу
За посебну дозволу за
транзитни превоз, коју на
основу
одлуке
органа
надлежног за
послове
саобраћаја,
издају
царински
органи
на
граничном прелазу

58. ст. 1.

7.370

58. ст.2.

2.110

58. ст.3.

3.200

145. ст.7

29.450

145. ст.8

6.620
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