
Врховен суд на Република Македонија

Поврат на царина – Спогодба помеѓу РМ и ЕУ У.бр.893/99

Сентенца

За поврат на царина платена за увезени суровини употребени за
производство на стоки ќе се применува Спогодбата за соработка меѓу
Република Македонија и Европската заедница.

Образложение

Согласно член 58 од Законот за царините ("Службен весник на РМ" бр.20/93), ако
увезените стоки се употребени за производство на домашни стоки, царината може
да се врати во целост или делумно ако така произведените стоки се извезат, со
тоа што враќањето на царината се врши врз основа на Законот за надворешно-
трговското работење.
Според член 55 став 4 од Законот за надворешно-трговско работење ("Службен
весник на РМ" бр.31/93... 59/96), Владата на Република Македонија го пропишува,
помеѓу другото и враќањето на царинските давачки.
Врз основа на наведените законски одредби, донесена е Уредбата за враќање на
царина за увезени стоки употребени за производство на стоки за извоз ("Службен
весник на РМ" бр.59/96 и бр.67/97). Според член 4 на оваа Уредба, правото за
враќање на царината го остварува производителот на извезената стока кој
истовремено е и корисник на увезените суровини и репроматеријали и е со
идентичен - единствен матичен број.
Во член 6 од наведената Уредба, е утврдено дека барањето за враќање на
платената царина се поднесува до Царинската управа на Република Македонија
на основа на извозна царинска декларација со која се извезени стоки произведени
од увезени суровини и репроматеријали и воедно во истата одредба предвидени
се доказите кои што се приложуваат кон барањето.
Согласно член 60 од Законот за царините ("Службен весник на РМ" бр.20/93),
одредбите на овој закон нема да се применуваат на плаќање царина за увезени
стоки, ако плаќањето на царината е уредено поинаку со меѓународен договор што
Република Македонија го потпишала и ратификувала.
Според член 14 став 1 од глава VI на Протоколот II од Спогодбата за соработка
меѓу Република Македонија и Европската заедница ("Службен весник на РМ"
бр.37/97), странските материјали користени во производството на производи што
потекнуваат од заедницата или од Република Македонија, а за кои доказот за
потеклото е издаден или направен во согласност со одредбата од глава V од овој
протокол, нема да подлежат на поврат или ослободување од царина од каков и да
е вид во Заедницата или во Република Македонија.
Според став 6 - б на член 14 од наведената Спогодба, без оглед на став 1,

www.pravdiko.mk



Република Македонија може да ги применува аранжманите за поврат или
ослободување од царина или царински давачки со еквивалентно дејство, а кои
инаку се применуваат на материјалите користени за производство на домашни
производи, со тоа што царинската давачка од 10% и понатаму ќе се применува за
производите опфатени со главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем, или
пониски стапки што се применуваат во Република Македонија.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
тужителот извршил увоз на суровини - репроматеријали волнен топ од тарифната
ознака 5105.29 00 00 со стапка на царина од 2%. Стоките произведени од
увезените суровини тужителот ги извезол и по завршување на постапката на
извозно царинење, на 02.07.1998 година поднел барање за поврат на платената
царина за увезените суровини, согласно член 6 од погоре наведената Уредба за
враќање на царина за увезени стоки употребени во производство на стоки за
извоз. Постапувајќи по барањето на тужителот за поврат на царината, органите
истото го одбиле оценувајќи дека во конкретниот случај не се исполнети условите
за поврат на царината, согласно одредбите на Спогодбата за соработка меѓу
Република Македонија и Европската Заедница, од причина што при увозот на
суровината - репроматеријалот била наплатена царина по стапка од 2%, па со
оглед на тоа не е исполнет условот за враќање на царината, односно да е
наплатена царина по стапка поголема од 10%.
Од ова произлегува дека оспореното решение е правилно и законито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У бр.893/99 од 25.04.2001
година.
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