
Врховен суд на Република Македонија

Ослободување од плаќање царина У.бр.2401/02

Сентенца

Со протекот на важноста на дадената банкарска гаранција за наплата на
царински давачки не се стекнува право за ослободување од плаќање на
царински давачки.

Образложение

Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот против
решението на Царинската управа на Република Македонија - Царинарница од
14.03.2002 година, со кое тужителот е задолжен да го плати износот од 55.705,00
денари на име царина и други увозни давачки за стоки содржани во ЕЦД од
16.09.2000 година пријавени за увозно царинење во ЦИ со рок на пријавување до
17.09.2000 година, во кој рок ни до денес стоката не е пријавена, не излегла од
земјата, а е пуштена во слободен промет без да се наплатат царинските давачки.
Притоа, тужениот орган утврдил дека правилно првостепениот орган покренал
постапка по службена должност за наплата на царина и други увозни давачки
согласно член 214 став 2 од Законот за царините, поради што првостепеното
решение е правилно, а жалбата неоснована.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот
на штета на тужителот, поради следното:
Согласно член 167 став 1 алинеjа 1 од Царинскиот закон
("Службен весник на РМ" бр.21./98...55/02 ), царински долг при увоз на стока
настанува и при неисполнување на една од обврските, која е во врска со стоката
која подлежи на плаќање на царина, произлегува од нејзиното привремено чување
или од нејзината употреба во царинската постапка, што била одобрена за таа
стока.
Според член 175 став 1 алинеjа 1 од истиот закон, царинскиот орган по службена
должност или на барање на должникот најдоцна во рок од 30 дена од денот на
утврдување на обврската, ќе донесе решение
со кое му се наредува на должникот да ја намири настанатата обврска, ако утврди
дека заради незаконско постапување со царинската стока дошло до царински
долг.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот видно е дека
органите на управата констатирале дека царинскиот обврзник на ЦИ со ЕЦД од
16.09.2000 година ја пријавил стоката опишана во означениот документ за увозно
царинење во ЦИ со рок на пријавување до 17.09.2000 година, но до предвидениот
рок ниту била пријавена ниту излегла од земјата, но е пуштена во слободен
промет пред плаќањето на царинските давачки. Поради ова, првостепениот орган
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покренал постапка по службена должност за наплата на царина и други увозни
давачки согласно член 214 став 2 од Законот за царините, а според кој ако
царинските стоки се пуштени во слободен промет пред спроведената царинска
постапка и пред наплатата на царината и другите увозни давачки, надлежните
царински органи можат да поведат постапка за царинење по службена должност.
При ваква фактичка и правна состојба на работите, Судот смета дека оспореното
решение е законито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2401/02 од 29.09.2004
година.
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