Предмет: допуна акта УЦ 148-I-030-01-482/2019 од 21.11.2019. године
Актом ове управе, под напред наведеним бројем и датумом, ближе је објашњен поступак
царинског складиштења.
С тим у вези, у тачки 5. предметног акта – Ослобођење од полагања обезбеђења,
указано је, између осталог, на поступање царинског органа приликом доношења одлуке по
поднетом захтеву носиоца одобрења за управљање царинским складиштем за ослобођење од
полагања обезбеђења, тачније на који начин царинарница по том основу врши проверу и
утврђује све релавантне чињенице у погледу пословања подносиоца захтева у временском
периоду од две године, а које су од значаја за одлучивање по поднетом захтеву, у смислу да ли
подносилац захтева испуњава или не испуњава услове да буде ослобођен од полагања
обезбеђења.
Међутим, у последње време је уочено да су се појавила различита тумачења у погледу
испуњености одређених услова за ослобођење од полагања обезбеђења, те ради потпунијег и
јаснијег тумачења у односу на претходно наведено, овим путем врши се допуна акта УЦ, под
напред наведеним бројем и датумом, у тачки 5. - Ослобођење од полагања обезбеђења, у
ставу 3. исте тачке, која са допуном сада гласи:
„Приликом доношења одлуке надлежна царинарница Не проверити и утврдити све
релевантне чигьенице у погледу пословања подносиоца захтева у временском периоду од
две године и то:
да ли је у означеном периоду била наплаћена камата за неблаговрeмено
плаћање царинског дуга, при чему треба узети у обзир обим пословања
подносиоца захтева и учесталост кашњења приликом плаћања (на пример: да
наплаћена камата не прелази 0,05% од укупно плаћених дажбина за одређени
период);
да ли је у означеном периоду била активирана гаранција као облик
обезбеђења за наплату царинског дуга. У том смислу царинарница he прибавити
извештај надлежне организационе јединице Управе царина (Одељења за наплату
буџетских прихода);
да ли је подносилац захтева кажњаван за царинске прекршаје због
неиспуњавања обавеза из поступка складиштења или привременог смештаја или
незаконитих поступања са робом и да ли учестало врши царинске прекршаје.“
О предњем вас обавештавамо у сврху једнообразног поступања по предметном
основу.

(Акт Управе царина број: 148-I-030-01-482/2/2019 од 23.07.2021. године)

