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ЦАРИНАРНИЦА
СВИМ
Предмет: попуњавање талона ТИР карнета
Међународно удружење друмских превозника (IRU) – SafeTIR одељење,
доставља Управи царина Републике Србије, Узорак обрасца за сравњење података (MРF
– Model Reconciliation Form) као додатну проверу у случају неслагања између података
који су унети у талон карнета TIR и података који су електронски достављени као и у
случају да подаци нису достављени а искоришћени TIR карнет је враћен националном
удружењу.
Примећена је тенденција пораста броја ових ургенција/упита од стране IRU, од
којих се највећи број односи на неслагања у броју листа и шифри истовара, као и на
попуњавање талона, тако да није могуће упоредити податке из враћених ТИР карнета и
електронских података
С тим у вези, а у циљу правилног и једнообразног поступања царинских
службеника, подсећамо да је актом Управе царина број 148-04-030-13-3/2015 од
26.01.2015.године, дато Објашњење за примену система TIR и ближе описан начин
попуњавања талона TIR карнета. На талону TIR карнета потребно је попунити све
тражене податке у рубрикама 1 – 5 (идентичне са подацима из рубрика 24-28) из дела
3.2.6. Објашњења.
Талон испуњава успутна излазна или одредишна испостава и то на следећи
начин:
Рубрика 1:

Уписује се назив одредишне или излазне царинске испоставе, као и МРН
број по коме је роба послата из полазне царинарнице.

Рубрика 2:

Ако су царинске пломбе неоштећене, квадрат се прецртава.

Рубрика 3:

Уписује се број истоварених паковања за које се завршава поступак ТИР.

Рубрика 4:

Ако су постављене нове царинске пломбе, исте се уписују у ову рубрику;
у супротном се не попуњава.
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Рубрика 5:

Попуњава се само у случају неправилности (скинуте или оштећене
царинске пломбе, нестала роба и др.) тако што се унесе ознака „R“
(RESERVE) и опише утврђени проблем. Прецизно се наводе разлози због
којих није могуће потпуно раздужити ТИР карнет. Попуњавање ове
рубрике врло је битно, јер уколико се не попуни, значи да је ТИР карнет
раздужен без примедби, што онемогућава евентуалне касније захтеве за
плаћање царине и других увозних дажбина од удружења гаранта.

Рубрика 6:

Место предвиђено за потпис и факсимил царинског службеника, датум
допреме и печат одредишне царинске испоставе

Такође је неопходно да у НЦТС апликацији у одредишној царинарници, за
конкретну NTTIR декларацију, царински службеник унесе број листа TIR карнета и
шифру истовара и то:
-

-

шифру „0“ (неизвршено), уколико роба по TIR карнету напушта царинско
подручје или се врши дотовар робе у возило које је операцију TIR отпочело у
некој другој царинарници,
шифру „1“ (коначно), уколико се ради о потпуном истовару робе, или
шифру „2“ (делимично), ако се ради о делимичном истовару.

Предње вам се доставља ради једнообразне примене.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Снежана Карановић
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