Увоз опреме која представља улог страног улагача.
У вези са одредбама Уредбе о условима и начину привлачења улагања („Сл.
гласник РС“, број 27/16) у даљем тексту Уредба, којом је прописана царинска
повластица која се односи на увоз опреме по основу улога страног улагача, у складу са
чланом 14. Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 89/15), а о чему смо вас
обавестили актом Управе царинa број 148-I-030-01-97/3/2016 од 14.03.2016.године,
Министарство привреде је у акту број 110-00-00060/2016-10 од 31.03.2016. године,
указало на следеће:
У складу са чланом 2. тачка 16. Урeдбе, опрема која се увози по основу улога
страног улагача је опрема која није старија од три године, а коју страни улагач увози и
као свој улог инвестира у привредно друштво. Изузетно, опрема коју велики привредни
субјект увози по основу улога страног улагача, а који је корисник средстава по уговору о
додели средстава подстицаја, мора бити нова.
Појам малог, средњег и великог привредног субјекта има значење утврђено
прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.
Мали привредни субјект је привредни субјект који има мање од 50
запослених и ако је његов годишњи промет и/или укупан годишњи биланс мањи од
10 милиона евра у динарској противвредности.
Средњи привредни субјект је привредни субјект који има између 50 и 250
запослених и ако је његов годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан
годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности.
Велики привредни субјект је привредни субјект који није средњи или мали
привредни субјект.
Код одређивања величине привредних субјеката, при рачунању броја запослених
и финансијских граница узимају се у обзир мерила дефинисана чл. 2б-2г Уредбе о
правилима за додeлу државне помоћи („Сл. гласник РС“, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,
97/13 и 119/14).
Услови и поступак за остваривање права на ослобођење од царинских и других
дажбина на увоз опреме по основу улога страног улагача прописани су чл. 28-30. Уредбе
о условима и начину привлачења улагања.
Страни улагач, који увози опрему уз коришћење ове царинске повластице, исту
увози и као свој улог у стварима инвестира у привредно друштво. С тим у вези, у
Регистру привредних субјеката мора бити регистрован податак о висини уписаног
неновчаног улога страног улагача у капиталу привредног друштава и до тог износа се
може користити ова повластица.
Ослобођење од царинских и других дажбина на увоз опреме која се увози по
основу страног улагача, остварује се:
1) у складу са правилима за доделу регионалне државне помоћи, за привредне
субјекте који су корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја –
у овом случају, велики привредни субјект може увозити само нову опрему, док
мали и средњи привредни субјекти могу увозити и половну опрему, али која није

старија од три године. Такође, у уговору о додели средстава подстицаја наводи се
планирани износ ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме.
Код одређивања укупне висине средстава подстицаја, које се додељују од стране
Министарства привреде, узима се у обзир и планирани износ ослобођења од
царинских и других дажбина на увоз опреме, при чему укупна висина средстава
подстицаја за велике привредне субјекте не сме прећи 50% оправданих трошкова
за реализацију инвестиционог пројекта, 60% за средње привредне субјекте
односно 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта за
мале привредне субјекте;
2) у складу са правилима за доделу de minimis државне помоћи, за привредне
субјекте који нису корисници средстава по уговору о додели средстава
постицаја - у овом случају, привредни субјект – корисник повластице (велики,
средњи, мали) може увозити и половну опрему, али која није старија од три
године, при чему износ ослобођења од царинских и других дажбина на увоз
опреме не сме прећи горњу границу de minimis државне помоћи у износу од
23.000.000,00 динара по једном страном улогачу у било ком периоду у току три
узастопне фискалне године.
Право на увоз опреме по основу улога страног улагача може се остварити у року
од:
1) две године од дана регистрације оснивачког акта, односно одлуке о повећању
капитала за јавна акционарска друштва, у складу са законом којим се уређују
привредна друштва;
2) пет година од дана регистрације оснивачког акта, односно одлуке о повећању
капитала за остала привредна друштва, у складу са законом којим се уређују
привредна друштва.
Ради остваривања права на ослобођење од царинских или других дажбина на увоз
опреме по основу улога страног улагача, корисник повластице царинском органу
подноси:
1) извод о регистрованим подацима о привредном субјекту уписаном у Регистар
привредних субјеката о висини уписаног неновчаног улога страног улагача у
капиталу привредног друштва, као и датуму регистрације забележбе уговора или
одлуке о страном улагању;
2) гарантни лист, другу одговарајућу документацију из које се може утврдити
година производње и изјаву да је опрема нова, односно да опрема која се увози
није старија од три године;
3) уговор о додели средстава подстицаја из чл. 22. и 23. Уредбе, ако је корисник
повластице и корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја;
4) изјаву да није корисник de minimis државне помоћи, односно изјаву о оствареном
износу de minimis државне помоћи у текућој фискалној години и у претходне две
узастопне фискалне године, ако није корисник средстава по уговору о додели
средстава подстицаја;
5) изјаву да опрема која се увози служи за објављање делатности корисника
повластице.
Копију предметног решења Управа царина доставља Министарству привреде без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења решења.
У вези са свим наведеним подсећамо да царински орган на основу поднетог
захтева и приложених доказа, уколико су испуњени услови, доноси решење о

ослобођењу од плаћања царинских и других дажбина на увоз опреме, у складу са чланом
14. Закона о улагањима.
У решењу којим се привредно друштво ослобађа од плаћања царинских и
других увозних дажбина на увоз опреме обавезно се наводи да ли је у питању
регионална (подстицаји) или de minimis државна помоћ.
Такође у решењу о ослобођењу од плаћања царинских и других дажбина на
увоз опреме обавезно се наводи износ ослобођења од царинских и других дажбина
на увоз опреме у складу са којима је додељена државна помоћ ( регионална или de
minimis ), и правила у складу са којима је додељена.
Овако увезена опрема не може се отуђити, дати другом на употребу или
користити у друге сврхе у року од три године од дана стављања робе у слободан промет
у складу са чланом 108. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број 18/10,1112 и 29/15).
Ако се опрема отуђи, да другом на употрбу или користи у друге сврхе пре истека
рока од три године, на ту робу плаћају се увозне дажбине. Висина увозних дажбина се
обрачунава према стању робе и по прописима који важе на дан подношења захтева за
обрачун и плаћање увозних дажбина односно на дан доношења решења о наплати
увозних дажбина ако није поднет захтев за обрачун и плаћање увозних дажбина.
Опрема увезена уз коришћење ове царинске повластице остаје под царинским
надзором. Царински надзор престаје кад престану и услови због којих је опрема
стављена у слободан промет без плаћања увозних дажбина, кад се опрема извезе или
уншти или кад је допуштена употреба опреме у друге сврхе од оних које су прописане
овом уредбом и када су увозне дажбине плаћене.
На интернет адреси http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=7322 објављени
су корисници којима је додељена de minimis државна помоћ од 2011. године па на
даље ( у складу са изјавама корисника провера корисника и самог додељеног
износа може се извршити на датој интернет адреси), као и решења Комисије за
контролу државне помоћи којима се дозвољава државна помоћ за привредне
субјeкте-кориснике средстава подстицаја са којима је Министарство привреде
закључило уговоре о додели средстава.
Министарство привреде је наведеним актом скренуло пажњу Управи царина о
обавези поступања у складу са наведеним при увозу опреме уз коришћење царинске
повластице из члана 14. Закона о улагањима.
( Акт Управе царина број 148-I-030-01-195/2/2016 од 13.04.2016. године)

