Ослобођење од обавезе полагања гаранције
у поступку царинског складиштења
Веза: Акти Управе царина број 148-03-030-03-5/2011 од 14.02.2011. године и 148-03030-01-74/2014 од 19.02.2014. године
Напред наведеним актима обавестили смо вас о могућности ослобођења од обавезе
полагања банкарске гаранције у поступку одлучивања по захтевима држалаца царинских
складишта, као изузетном начину поступања у односу на одредбу члана 115. Царинског
закона, уколико се након извршене провере утврди да је пословање царинског складишта у
претходном периоду (две године од дана подношења захтева) у потпуности било у складу
са царинским и другим прописима.
Имајући у виду недоумице које су се појавиле у пракси у погледу критеријума за
одлучивање царинских органа по захтевима за ослобођење од обавезе полагања гаранције,
у циљу правилног и једнообразног поступања, обавештавамо вас следеће:
Захтев који подноси држалац царинског складишта, треба да садржи све чињенице и
податке који ће царинарници омогућити проверу испуњености услова за издавање
одобрења.
Уз захтев је потребно приложити све расположиве доказе, односно, исправе којима
се доказују наводи из захтева, а то између осталог може бити:
- извод из евиденције дужника (држаоца складишта) о плаћању царинског дуга,
- потврда да су измирене све царинске и пореске обавезе,
- подаци о укупно оствареном промету добара и услуга у означеном периоду,
- детаљан списак робе у поступку складиштења у означеном периоду,
- доказ о солвентности дужника-држаоца складишта (БОН-1, БОН-2, Scoring…),
- детаљан списак учињених царинских прекршаја,
- и остали докази које царински орган сматра потребним.
У поступку решавања по поднетом захтеву, надлежна царинарница ће проверити и
утврдити све релевантне чињенице у погледу пословања држаоца царинског складишта у
означеном временском периоду и то:
-Да ли је у означеном периоду била активирана гаранција за поступак складиштења као
облик обезбеђења за наплату царинског дуга. У том смислу царинарница ће прибавити
извештај надлежне организационе јединице Управе царина (Одељења за наплату буџетских
прихода).
-Да ли је подносилац захтева кажњаван за царинске прекршаје због неиспуњавања обавеза
из поступка складиштења или незаконитих поступања са робом и да ли учестало врши
царинске прекршаје;
Надлежна царинарница ће прибавити и извештај надзорне царинске испоставе о
раду и пословању царинског складишта у означеном периоду (да ли се придржава обавеза
које произилазе из одобрења поступка складиштења у погледу вођења евиденције,
поштовања рокова и др. услова складиштења...). Наведени извештај треба да садржи и
податке о коришћењу банкарске гаранције у поступцима царинског складиштења у
означеном периоду, податке о просечном времену задржавања робе у поступку
складиштења и коефицијенту обртаја промета, податке о томе да ли је гаранција била у

складу са уобичајеним залихама робе и процењеном вредношћу и износу дажбина за исту,
да ли су се повећавале процењене залихе у току држања царинског складишта и у складу са
тим повећавао износ гаранције, да ли је о томе благовремено обавештаван царински орган,
да ли се водило рачуна о роковима важења гаранције, као и остале податке којима
располаже надзорни царински орган.
У складу са наведеним, надлежна царинарница ће на основу укупне документације
донети одобрење или одлуку о одбијању захтева за ослобођење од обавезе полагања
банкарске гаранције, најкасније у року од 2 месеца рачунајући од дана предаје уредног
захтева.
О предњем се обавештавате ради једнообразног поступка и примене.
(Акт Управе царина 148-03-030-01-74/2/2014 од 24.05.2014.године)

