Примена члана 218. став 1. тачка 1. Царинског закона
Имајући у виду да је Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне
дажбине, која је утврђивала услове, поступак и рокове за остваривање права на
царинску повластицу престала да важи 01.1.2016. године, обавештавамо вас следеће:
Одредбом члана 218. став 1. тачка 1. Царинског закона („Сл.гласник РС“, бр.
18/10, 111/12 и 29/15) прописано је да се увозне дажбине не плаћају на нову опрему
која се не производи у земљи, а која се увози за нову или проширење постојеће
производње, модернизацију производње, увођење нове односно осавремењавање
постојеће технологије, осим путничких моторних возила и апарата за игре на срећу.
Чланом 219. Царинског закона дато је овлашћење Влади да може, између
осталог, да утврди и рокове, услове и поступак за остваривање права на ослобођење од
плаћања увозних дажбина. Према томе, поменутом одредбом законодавац је овластио
Владу да може да орочи примену повластице, односно одреди период у коме се
наведена повластица може користити.
Законом дато овлашћење Влада је искористила у смислу да је ову царинску
повластицу, уз одређене измене у погледу врсте и количине робе као и поступка за
остваривање права, одобравала у року од 3.05.2010. године до 31.12.2015. године. Рок
за примену повластице је био јасно назначен у завршној одредби, у тачки 7. Одлуке о
одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Сл.гласник РС“, бр. 124/12,
106/13 и 143/14), о чему су привредни субјекти били обавештени на јасан и
недвосмислен начин.
Приликом одређивања рока за примену ове повластице Влада је водила рачуна
да крајњи рок важења ове мере буде до успостављања пуне либерализације трговине у
складу са постојећом мрежом споразума о слободној трговини, чиме привредни
субјекти и након истека важења мере имају могућност увоза опреме по повлашћеном
режиму, односно без плаћања царине. Такође, указујемо на чињеницу да смо се
потписивањем споразума о слободној трговини обавезали да подстичемо међусобну
преференцијалну трговину са државама, односно царинским територијама са којима су
ти споразуми закључени. На основу одредби важећих споразума о слободној трговини,
пуна либерализација увоза индустријских производа (укључујући и увоз опреме)
успостављена је од 1. јануара 2015. године.
Имајући у виду све наведено, протеком поменутог рока, повластица из члана
218. Царинског закона је престала да важи, односно више не постоји правни основ за
ослобођење од плаћања увозних дажбина на нову опрему која се не производи у земљи
а која се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију
производње, увођење нове односно осавремењавање постојеће технологије.
Министарство финансија- Сектор за царински систем и политику је по питању
примене повластице из члана 218. Царинског закона заузело став у акту број 011-0000282/2016-17 од 14.3.2016. године.
(Акт Управе царина број 148-I-030-01-120/3/2016 од 17.03.2016. године)

