Промет стране робе са АПКМ
У складу са постигнутим решењима у области царинских печата која су
договорена у Бриселу на шестој рунди дијалога 2. септембра 2011.године, ради
једнообразног и правилног спровођења поступка у промету робе између царинске
територије АПКМ и територије Републике Србије ван АПКМ, обавештавамо вас о
следећем:
У складу са Уредбом о посебим условима за вршење промета робе са АПКМ
(Сл. гласник РС бр.86/10) над страном робом која се упућује, допрема са територије
АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ спроводи се несметани
поступак транзита, уколико се у документацији неопходној за одобравање поступка
транзита наводи статусно неутралан назив покрајине.
Статусно неутрално означавање царинске територије АПКМ сматра се
навођење статистичке ознаке „ХК“, као и скраћеница „АПКМ“, „КИМ“ и
„КОСОВО“.
Посебно скрећемо пажњу на обавезу царинског органа да приликом
контроле спровођења транзитног поступка имају у виду само документа, односно
исправе које су неопходне за одобравање поступка транзита, што значи да друга
документација потребна за спровођење царинског поступка у земљи/територији
допреме робе није неопходна у самом спровођењу поступка транзита.
Такође вас обавештавамо да у складу са наведеним договором по питању
царинских печата, у прилогу овог акта достављају вам се отисци царинских печата
који се могу користити и за оверу уверења о кретању робе ЕУР.1, а који су
достављени од стране УНМИК-а у складу са Споразумом о измени и приступању
Споразуму о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006. Према
постигнутом договору, предметна уверења о кретању робе, као и сва пратећа
документација за робу које се допрема са територије АПКМ на територију
Републике Србије ван АПКМ биће статусно неутрална. У том смислу сви подаци из
документације и приложених исправа биће означени у складу са договореном
статусном неутралношћу царинске територије АПКМ као што је напред наведено.
Наиме, при допреми робе са територије АПКМ на териротију Републике
Србије ван АПКМ, коју прати уверење о кретању робе ЕУР.1 оверено достављеним
облицима царинских печата, надлежан царински орган ће извршити проверу
статусне неутралности података из документације и приложених исправа.
Приложени сертификат о пореклу обавезно ће се фотокопирати у два примерка,
након чега ће се на маргини оригиналног обрасца унети забележба ''ОБРАЗАЦ ЈЕ
САЧИЊЕН И ОВЕРЕН У СКЛАДУ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ УНМИК-а од
06.04.2009'' која ће се оверити царинским печатом.
Овакве пошиљке, биће упућене до надлежне царинарнице где ће се одредити
царински дозвољено поступање. Међутим, пошиљке које не испуњавају услове
статусно неутралног означавања покрајине или неке друге услове за улазак у
царинско подручје Србије ван АПКМ биће враћене уз обавезно фотокопирање
целокупне пратеће документације и евидентирње таквих случајева у посебну
књигу.
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