
Врховен суд на Република Македонија

Доспеаност со конечно решение У.бр.815/00

Сентенца

Утврдените обврски за плаќање на царина со првостепени решенија, кои се
обжалени и по кои не е завршена жалбената постапка не се конечни, ниту пак
правосилни за да можат да се сметаат обврските за доспеани.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
поднесена против решението на Царинската управа на Република Македонија,
Царинарница Б. од 24.11.2000 година, а со кои му се одбиени поединечните
барања за враќање на платената царина за извезената стока по ЕЦД наведени
поодделно во изреките на тие решенија. Притоа тужениот орган утврдил дека
првостепените решенија се правилни и законити, затоа што тужителот не спори
дека имал наложени обврски по решенијата во вкупен износ од 64.983.931,00
денари од што произлегувало дека имал неизмирени и доспеани обврски и со тоа
не бил исполнет условот од член 9 од Уредбата за враќање на царината на
увезени стоки употребени во производството на стоки за увоз ("Службен весник на
РМ" бр. 59/96 и 67/97). Жалбените наводи за тоа дека обврските не се доспеани,
тужениот орган ги оценил дека се во спротивност со член 14 точка 4 од
Царинскиот закон ("Службен весник на РМ " бр.21/98) и се неосновани, затоа што
жалбата не го одлага извршувањето на тие решенија со кои се утврдени
обврските се плаќање, па во конкретниот случај значи дека тие обврски се
доспеани за плаќање.
Судот најде дека се основани тужбените наводи за погрешна примена на законот.
Во член 107 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), а кој се
применува од 1.01.2000 година, се уредени условите и начинот на враќање на
царина, а во член 98 став 2 од истиот закон е определено дека начинот и
постапката за спроведување на системот и враќањето на царината ги пропишува
Владата на Република Македонија.
Во член 144 став 1 и 2 од Уредбата за утврдување на поблиските критериуми и
начинот на спроведување на постапката со економски ефект ("Службен весник на
РМ"бр.20/2000) кој се применува од 16.03.2000 година, за стоките што се извозно
оцаринети до влегувањето во сила на оваа уредба може да се поднесе барање за
враќање на царината и по влегувањето во сила на оваа уредба, согласно со
одредбите на Уредбата за враќање на царината на извезени стоки употребени во
производството на стоки за увоз ("Службен весник на РМ" бр.59/96), донесена во
врска со член 58 од Законот за царините ("Службен весник на РМ" бр.20/93 и
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63/95), а исто така и за стоките што се извозно оцаринети по влегувањето во сила
на оваа уредба, се произведени како стоки увозно оцаринети од 1.04.1999 -
31.03.2000 година, под услов барањето за враќање на царината да биде
поднесено заклучно со 30.09.2000 година.
Во Уредбата за враќање на царината за извезени стоки употребни во
производството на стоки за увоз се пропишани условите и начинот на враќањето
на царините за увезените стоки употребени во производството на стоки кои ќе се
извезат, во член 9 од истата уредба е пропишано дека уредбата не се применува
во случај ако подносителот на барањето има и неизмирени доспеани обврски.
Од списите на предметот се гледа дека тужителот поднел барање за враќање на
царината на извозно оцаринети стоки во периодот од 25.01.2000 - 10.07.2000
година, кои биле извозно оцаринето платени по ЕЦД во периодот од 16.08.1999
година - 29.04.2000 година, дека се работи за извозно оцаринети стоки пред и по
влегувањето во сила на Уредбата за утврдување на поблиските критериуми и
начинот на спроведување на постапката со економски ефект и се во согласност со
член 144 став 1 и 2 од таа уредба, да може да бара враќање на царината според
Уредбата за враќање на царината за увезени стоки употребени за производството
на стоки за извоз ("Службен весник на РМ" бр.59/96 и 67/97), во која се пропишани
условите и начинот на враќање на царините за увоз на стоки употребени во
производството на стоки кои ќе се извезат. Во член 9 од истата уредба е
пропишано дека уредбата не се применува во случај кога подносителот на
барањето има и неизмирени доспеани обврски.
Со оглед дека тужителот поднел барање за враќање на извозно оцаринетата
стока во период од 25.01.2000 - 10.07.2000 година, кои биле извозно оцаринети во
периодот од 16.08.1999 - 29.04.2000 година, можел да го остварува враќањето во
согласност со оваа уредба, меѓутоа според наоѓањето на Судот, тужениот орган
неправилно ја применил одредбата од член 9 од оваа уредба кога заклучил дека
тужителот има доспеани неизмирани обврски на царина утврдени со
погоренаведените решенија, во согласност со член 15 став 4 од Царинскиот закон.
Од списите на предметот неспорно произлегува дека се утврдени обврски за
плаќање на царина по погоре наведените првостепени решенија во вкупен износ
од 64.983.037,00 денари, кои се обжалени и по кои постапката е во тек и не се
конечни, ниту пак правосилни за да може да се сметаат за доспеани во согласност
со член 61 од Законот за царините ("Службен весник на РМ" бр.63/95 и 15/97), по
кој закон е започната постапката и треба да се заврши (член 215 од Царинскиот
закон), во врска со член 231 став 1 од Законот за општата управна постапка,
според кој треба да се оценува и доспеаноста на така утврдените обрски, затоа
што според оваа одредба жалбата не го задржува извршувањето на решението, а
со тоа и на обврските, односно решенијата не може да се извршат до
одлучувањето по жалбата. Оттука, одредбата од член 15 став 4 од наведениот
закон за тие утврдени обврски, тужениот орган не можел да ја примени.
Од тие причини Судот го поништи оспореното решение и предметот го врати на
повторно разгледување и одлучување.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.815/00 од 16.10.2002
година.
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