ПРЕДМЕТ: Допуна обавештења
ВЕЗА: Акти Управе царина број 148-II-483-20-92/4/2017 од 21.12.2017 и 148-II-483-2092/6/2017 од 25.12.2017
Управа царина се обратила Министарству финансија, Сектору за царински систем и
политику, са питањем везаним за могућност да се декларације за извоз робе (воћа и
поврћа) у Руску Федерацију подноси царинском органу који није надлежан према
седишту или пребивалишту извозника или према месту у коме се роба пакује односно
утовара за извоз, у складу са чланом 188. Царинског закона ("Службени гласник РС",
бр. 18/10,.....113/17-др.закон).
Наиме ставом 4. и 5. члана 188. Царинског закона прописано је да се извозна
декларација подноси царинском органу надлежном према седишту или пребивалишту
извозника или према месту у коме се роба пакује односно утовара за извоз, а да Влада
Републике Србије може прописати изузетак.
Такође, чланом 376. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом ("Службени
гласник РС", бр. 93/10,.....10/17: даље - Уредба) прописан је изузетак према којем се
извозни царински поступак може започети код било ког царинског органа у царинском
подручју када се због административних и других оправданих разлога не може
применити члан 188. став 4. Царинског закона.
Имајући у виду чињеницу да су све организационе јединице Управе царина актима
број 148-II-483-20-92/4/2017 од 21.12.2017 и 148-II-483-20-92/6/2017 од
25.12.2017.године обавештене о новој процедури вршења заједничких фитосанитарних
контрола (пломбирању) пошиљака воћа и поврћа, које се извозе у Руску Федерацију,
обавештавамо вас следеће.
Протоколом о обезбеђивању фитосанитарних захтева између Министарства
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Федералне службе за
ветеринарски и фитосанитарни надзор Руске Федерације, код узајамних испорука
производа са високим фитосанитарним ризиком ("Службени гласник РС –
Међународни уговори", бр. 2/16) прописано је да стране могу да постављају додатне
фитосанитарне захтеве приликом увоза појединих врста производа са високим
фитосанитарним ризиком и да ће стране у одређеним случајевима пружати
професионалну, техничку и другу помоћ у циљу реализације Протокола. Сходно горе
поменутом Министарство финансија, Сектор за царински систем и политику је актом
број 110-00-00571/2017-17 од 27.12.2017.године обавестило Управу царина да су
испуњени услови да се у напред наведеним случајевима у којима се не може извршити
царињење у складу са чланом 188. ставом 4. Царинског закона исто врши у складу са
чланом 376. Уредбе.
Акт Управе царина број 148-II-483-20-92/8/2017 од 28.12.2017.године

