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Предмет: Промет робе која се налази у поступку царинског складишта
Полазећи од потребе правилног и једнообразног поступања царинских органа у
вези са плаћањем и наплаћивањем по основу промета робе у поступку царинског
складиштења, између домаћег и страног лица, обавештавамо вас о следећем:
Одредбом члана 116. Царинског закона („Сл.гласник РС“, бр. 18/2010,111/2012 и
29/2015) прописано је да ће се царински поступак са економским дејством окончати када
се за робу која је била стављена у тај поступак одреди нови царински дозвољени
поступак или употреба. Одредбама Царинског закона није прописано да лице које је
поднело претходни документ, тј. документ за један царински поступак (нпр. Ц7 за
поступак царинског складиштења) мора да поднесе и документ за нови поступак.
Одредбом члана 117. Царинског закона прописано је да права и обавезе носиоца
царинског поступка са економским дејством могу да се, под условима које утврди
царински орган, пренесу на друга лица која испуњавају услове за одговарајући поступак.
Такође је одредбом члана 113. став 2. закона прописано да носилац одобрења
мора обавестити царински орган о свим чињеницама које настану после издавања
одобрења и утичу на његову даљу примену или садржину.
Према томе, пренос права својине над робом која се налази под царинским
надзором, односно над робом која се налази у поступку царинског складиштења, према
царинским прописима није забрањен. У складу с тим, царинским прописима је
дозвољено да се промет робе, која се налази у поступку царинског складиштења, врши
како између домаћих лица, тако и између домаћег и страног лица.
Одредба члана 2. став 1. Закона о спољнотрговинском промету („Сл.гласник РС“,
бр. 36/09,36/11 – др. Закон, 88/201 и 89/2015 – др. закон) прописује да је
спољнотрговински промет промет између домаћих и страних лица који се обавља на
основу уговора закључених у складу са домаћим прописима и међународним уговорима.
Промет робе која се налази у поступку царинског складиштења, а који се обавља
између домаћег и страног лица, а да роба не напушта територију Републике Србије у
смислу Закона о спољнотрговинском пословању може се сматрати спољнотрговинским
прометом, те да, сходно томе, плаћање и наплаћивање по основу промета робе која
се налази у поступку царинског складишта, а који се обавља између домаћег и
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страног лица, може вршити у девизама, у складу с прописима који регулишу
платни промет са иностраноством. Напомињемо, да се промет робе у царинском
складишту између два домаћа лица мора вршити у динарима, како је наведено у
акту број 148-03-030-01-134/8/2013 од 24.07.2013. године.
Овакав став заузело је и Министарство финансија – Сектор за царински систем и
политику у свом акту број 011-00-00163/2016-17 од 26.02.2016. године
Доставити:

- Помоћник директора – координатор
- Биро директора
- Сви Сектори
- Одељење за унутрашњу контролу
- Одељење интерне ревизије
- Одељење за међународну царинску сарадњу
и европске интеграције
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