Актом Управе царина број: 148-03-030-13-62/2/2010 од 11.02.2011. године
ближе је објашњен поступак транзита, а тачком 6. наведног акта поступак у
одредишној царинарници.
Полазећи од потребе допуне наведеног акта, Управа царина детаљније
појашњава:
ПОСТУПАК ПРОМЕНЕ ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНСКЕ ИСПОСТАВЕ
Поступак промене одредишне царинске испставе прописан је одредбама
члана 411. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени
гласник Републике Србије", број 93/2010 - у даљем тексту: Уредба).
У складу са одредбама члана 411. став 4. Уредбе прописано је да када
надлежни царински орган сматра потребним, може на захтев главног обвезника и
уз сагласност отпремне царинске испоставе променити одредишну царинску
испоставу. Ово практично значи, да главни обвезник има право да у току
поступка транзита поднесе захтев за промену одредишне царинске испоставе,
новој одредишној царинској испостави, у ком случају та царинска испостава
уколико то сматра потребним може по захтеву позитивно одлучити, под
условом да је пре тога добила сагласност отпремне царинске испоставе. До
тренутка када ће се обезбедити информатичка подршка овом поступку
употребом размене електронских порука, комуникација између царинске
испоставе којој је поднет захтев и отпремне царинске испоставе одвијаће се
путем факса, e mail-a, или на други погодан и могући начин.
Уколико отпремна царинска испостава не ради у моменту подношења
захтева новој одредишној царинској испостави, превозно средство са робом
подносиоца захтева остаје под надзором све до почетка рада отпремне царинске
испоставе, односно добијања њеног изјашњења.
Такође је одредбама члана 411. став 5. Уредбе прописано да нова одредишна
царинска испостава у Рубрику „I. Контрола одредишне царинарнице“ примерка 5
декларације за транзитни поступак, као додатак уобичајеним напоменама, уноси
следећу ознаку: „Разлике: Царински орган којој је роба предата (шифра и назив)“.
Ако је роба одредишној царинарнској испостави предата по истеку рока који
је одредила отпремна царинска испостава, а непоштовање тог рока произилази из
околности за које није одговоран превозник или главни обвезник, сматра ће се да је
поднета у року.
Поступак промене одсредишне царинске испоставе сходно се примењује и
за транзит робе уз употребу ТИР карнета.
Наведени поступак примењује се од 01.02.2012. године.
(Акт Управе царина 148-03-030-13-2/2012 од 11.01.2012.године)
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