
Врховен суд на Република Македонија

Поврат на царина – квалитет на стока У.бр.1760/98

Сентенца

Исполнети се условите за поврат на уплатена царина, ако царинскиот
обврзник увезол стока за која подоцна е утврдено од надлежен орган дека не
одговара на договорениот квалитет и која не е употребена, поради
неквалитет, а потоа е извезена надвор од царинското подрачје на Република
Македонија.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Царинската управа на Република Македонија,
Царинарница С.од 24.07.2001 година, со кое е одбиено барањето на тужителот за
поврат на платената царина во износ од 511.458,00 денари за увезената стока-
непечено кафе со ЕЦД од 23.02.2001 година. Тужениот орган смета дека жалбата
на тужителот е неоснована од причина што во случајов не се исполнети условите
за поврат на царината предвидени во член 179 точка 8 од Царинскиот закон, со
оглед дека увезената стока која не одговарала на договорениот квалитет, е
извезена поради неквалитет , но како редовен извоз без претходно барање,
односно тужителот прво ја извезол стоката, а потоа го поднел барањето за поврат
на царината.
Судот смета дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Согласно член 179 точка 8 од Царинскиот закон ("Службен весник на
РМ" бр.21/98…109/00),уплатената царина може да се врати или долгот да се
избрише во онаа висина што била платена, односно пресметана и доколку
увозникот ја откаже стоката пуштена во определена царинска постапка, затоа што
била оштетена, со тоа што за оштетена стока се смета и онаа стока која била
оштетена пред отстапување на стоката на декларантот. Враќањето на уплатената
царина, односно бришење на долгот во случајот од овој став се дозволува само
доколку се исполнети следниве услови: стоката да не се употребувала односно
користела, освен колку што било потребно да се утврди нејзиното оштетување,
односно неусогласеност со договорените услуги и стоката да се извезува од
царинското подрачје . Стоката од оваа алинеја се смета за извезена ако на
барање на заинтересираното лице, царинскиот орган дозволи стоката да се
уништи или внесе, заради дополнителен извоз во слободна зона , царинска зона
или царински склад и во тој случај стоката во постапката за одобрување на
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царински дозволената употреба или користење на стоката се смета за царинска
стока.
Според точка 9 на истиот член од Законот, враќањето или бришењето на долгот
согласно со ставот 8 на овој член не може да се одобри за стока што пред увозот
била предмет на привремен увоз заради проба, освен доколку се утврди дека
оштетувањето или неусогласеноста со договорените услови во нормална
употреба не било можно да се утврдат во моментот на траењето на пробата.
Според точка 10 на истиот член од Законот, барањето за ослободување од
плаќање царина или враќање на уплатената царина согласно со ставот 8 на овој
член, може да се поднесе во рок од 1 година од денот на доставувањето на
пресметката на должникот.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека на
23.02.2001 година тужителот извршил увоз на непечено кафе за кое со решение
на Министерството за економија-Државен пазарен инспекторат од 10.04.2001
година било утврдено дека не одговара на квалитетот и другите својства
пропишани со Правилникот-стандардот за квалитетот на кафето("Службен лист на
СФРЈ" бр.55/89), односно не одговара на договорениот квалитет. Од овие
причини, кафето е извезено на 25.04.2001 година , а на 13.06.2001 година
тужителот поднел барање за поврат на платената царина за увезената стока-
непечено кафе. Со решението на првостепениот орган и оспореното решение на
тужениот орган, барањето за поврат на царината е одбиено како неосновано со
образложение дека во случајот не се исполнети условите во смисла на погоре
цитираниот член од Царинскиот закон, за поврат на царината, со оглед дека
тужителот прво ја извезол стоката, а потоа поднел барање за поврат на
царината.
Тужителот во текот на управната постапка, а и сега со тужбата укажува дека за
извршениот извоз на стоката-непечено кафе поради неквалитет има одобрение за
извоз на стоки без плаќање на противвредност издадено од Министерството за
економија, од 15.04.2001 година , со рок на извоз најдоцна до 25.10.2001 година,
па имајќи предвид дека извозот го извршил на 25.04.2001 година, смета дека
барањето е основано.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека во конкретниот случај
основната фактичка и правна состојба останала непотполно утврдена. Ова, затоа
што од списите приложени кон предметот, особено одобрението за извоз на стоки
без плаќање на противвредност издадено од Министерството за економија на име
на тужителот, произлегува дека во конкретниот случај тужителот има одобрение
за извоз на стоките поради неквалитет. Со оглед на тоа, имајќи предвид дека
стоката не се употребувала и истата е извезена од царинското подрачје на
Република Македонија, според мислењето на Судот, во случајов се исполнети
условите за поврат на царината, предвидени во погорецитираниот член на
Царинскиот закон.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У бр.1662/01 од 13.02.2003
година.

www.pravdiko.mk


