
ПРИЛОГ 5 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОТПУСТ УВОЗНИХ ДАЖБИНА У ПОСТУПКУ 

АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА У СИСТЕМУ ПОВРАЋАЈА  

Одобрење бр. …………...........  од ................................., издато од ......................................................................... 

Назив, седиште и ПИБ подносиоца захтева: ..................................................................................................................  

Назив, седиште и ПИБ произвођача добијених производа  ..................................................................................  

Доле потписани подносилац захтева, носилац горе наведеног одобрења, потражује укупан или делимичан повраћај 

увозних дажбина плаћених по декларацији Ц4 бр. ............ од ............. Царинске испоставе ....................................... 

За горе поменуту ЈЦИ захтев за повраћај је поднет дана ................., у износу од …....…… дин. (*). 

А.  Подаци у вези увозне робе: 

Тарифна ознака Количина Царинска 

вредност 

Царинска стопа Царинска вредност по 

јединици 

X Q V а% V/Q 

 

     

Б.  Следеће испоруке за које надзорни царински орган има доказ о извозу подлежу повраћају увозних дажбина: 

Извозна ЈЦИ број  Датум Опис добијеног производа Испоручена 

количина 

 

Однос увезене робе уграђене у 

добијени производ (**) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Износ увозних дажбина за повраћај по (V  x  а% )        =   ..………….  дин. 

б)  износ увозних дажбина по ''nо drawback'' ако важи***  =   …….……..  дин. 

 

Укупно увозних дажбина за поврат (а-б):  …………………………. Дин. 

 

 

Број и датум  норматива:  

Подаци о прилозима уз овај затев: 

 

 

Поврат дажбина дозначити на рачун број: 

…………………………...……………. који се води код 

……………………………………………………..……….……. 

 

Датум, место, потпис и печат 

подносиоца захтева 

Ц. Горе поменути подаци су оверени и тачни 

Укупан износ увозних дажбина за поврат: ...............................................  дин. 

Словима: ........................................................................................................... 

 

Одобрење за повраћај број: ........................ од ........................... године 

 

                                                                                                                                       Шеф царинске испоставе 

                                                                                                              (име, потпис и сл. Шифра и печат) 

 

 

 

(*)     Ставити ''нула (0)'' када се тражи поврат целог износа увозних дажбина одједном или у случају да до сада није 

тражен повраћај 

(**)     Према нормативу производње (утрошка) из одобрења 

(***)  У случају да је код извоза добијених производа, где важи правило ''no drawback'' (примена члана 253. ЦЗ) било 

издато уверење о кретању ЕУР.1, тада се од износа увозних дажбина за повраћај одузима износ увозних 

дажбина које се односе на робу без порекла садржану у добијеним производима за које је издат ЕУР. 1 


