
Врховен суд на Република Македонија

Преклузивен рок –исправка на податоци У.бр.958/98

Сентенца

Рокот за поднесување барање за исправка на податоците во исправите што
се поднесуваат во царинската постапка за привремено увезени, извезени и
консигнациони стоки е преклузивен и барањето поднесено по истекот на тој
рок од денот на поднесувањето на декларацијата е ненавремено.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Царинарницата, со кое е одбиено барањето на
тужителот за исправка на податоците во излезниот лист на консигнациони стоки
бр.623 од 6.11.1992 година. Притоа, тужениот орган утврдил дека првостепениот
орган донел законито решение од причина што во конкретниот случај не се
исполнети условите за измена на податоците во предметниот излезен лист во
однос на количината и вредноста на стоките, со оглед дека согласно член 236
став 2 од Законот за царините, тужителот го пропуштил рокот за поднесување
барање за исправка на податоците во излезниот лист и воедно тужителот не
приложил доказ дека поднел до Царинарницата пописни листи за стоките кои
биле на залиха како непродадени на денот на стапувањето во сила на Уредбата
за изменување и дополнување на Уредбата за продажба на стоки за странски
средства за плаќање во посебните царински продавници, поради што барањето
не може да се смета како барање за усогласување на евиденцијата.
Судот најде дека оспореното решение е законито поради следното:
Согласно со член 236 став 2 од Законот за царините ("Службен весник на РМ"
бр.20/93), исправка на податоците во исправите што се поднесуваат во
царинската постапка за привремено увезени, привремено извезени и
консигнациони стоки (спецификација за раздолжување на привремено увезени,
односно привремено извезени стоки, излезен лист на консигнационите стоки,
спецификација за зголемувањето, односно намалувањето на вредноста на
консигнационите стоки и слично, се врши на начин, под услови и во рок
пропишани во став 1 на овој член, односно рок од една година од денот на
поднесувањето на декларацијата, со тоа што рокот на царинењето кај извозот на
стоки почнува да тече од денот на преминувањето на стоките преку царинската
линија. Според став 4 на истата одредба, исправка на податоците во обрасците за
привремен увоз и извоз на стоки и консигнација поради усогласување на
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евиденцијата се врши во секое време.
Согласно со член 3 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
продажба на стоки за странски средства на плаќање во посебни царински
продавници, објавена во "Службен весник на РМ" бр.68/92 на 4.11.1992 година,
држателот на царинската продавница е должен да состави извештај за стоките
продадени во периодот од 1.10.1992 година, до денот на влегувањето во сила на
оваа Уредба и тоа за привремено увезените стоки заради комисиона продажба, за
привремено увезените стоки заради продажба во царинската продавница и за
стоките од домашно производство, со тоа што извештајот од став 1 на овој член
држателот го доставува до надлежната царинарница во рок од 3 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа Уредба. Држателот на царинската продавница е
должен на денот на влегувањето во сила на оваа Уредба да направи и попис на
залихите на привремено увезените стоки заради комисиона продажба, за
привремено увезените стоки заради продажба во царинската продавница и на
залихите на стоки од домашно производство, со тоа што по еден примерок од
пописните листи држателот на царинската продавница во рок од 3 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа Уредба доставува до надлежната царинарница и
надлежниот орган за даноци.
Според член 5 на Уредбата, оваа Уредба влегува во сила со денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" - 4.11.1992 година.
Во конкретниот случај, тужениот орган утврдил дека не се исполнети условите за
измена на податоците во предметниот излезен лист во однос на количината и
вредноста на стоките, од причина што ваква измена може да се одобри само во
рок од 1 година од денот на поднесувањето на излезниот лист на консигнационите
стоки. Бидејќи, предметниот излезен лист е поднесен на 6.11.1992 година, а
барањето за измена на податоците во истиот е поднесено на 1.10.1996 година,
тужениот орган оценил дека барањето е ненавремено, односно поднесено по
истекот на законскиот рок од 1 година од денот на поднесувањето на излезниот
лист, или најдоцна до 6.11.1993 година. Воедно, тужениот орган оценувајќи дека
првостепениот орган сторил пропуст кога наместо ваквото барање да го отфрли,
го одбил како неосновано, сепак прифатил дека ваквиот пропуст е без влијание за
поинакво решавање на конкретната управна работа, од причина што во списите
кон предметот не е приложен доказ дека тужителот и поднел на Царинарницата
пописни листи за стоките кои биле на залиха како непродадени на денот на
стапувањето во сила на погоренаведената Уредба за измени и дополнување на
Уредбата за продажба на стоки за странски средства на плаќање во посебните
царински продавници, а што е изречно предвидено во член 3 на Уредбата. Од
оваа причина, тужениот орган утврдил дека во конкретниот случај, всушност, и не
се работи за исправка на податоците во излезниот лист поради усогласување на
евиденцијата, а кое согласно член 236 став 4 од Законот за царините се врши во
секое време.
Од сето ова произлегува дека е донесено правилно и законито решение.
При одлучувањето, судот ги ценеше наводите од тужбата на тужителот, со кои
укажува дека во конкретниот случај и во постапката пред првостепениот и пред
второстепениот орган е сторена грешка, со оглед на тоа што не се одлучувало по
нивното барање кое се однесува само за општо усогласување на евиденциите во
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консигнациониот магацин на тужителот со евиденцијата во електронскиот центар
при Царинската управа, во смисла на член 236 став 4 од Законот за царините,
дотолку повеќе што тужениот орган го оспорува постоењето на пописните листи
приложени кон предметот. Меѓутоа, ваквите наводи судот не можеше да ги уважи
од напред наведените причини, цитираните законски одредби, како и фактот кој се
потврдува од барањето на тужителот од 1.10.1996 година, а кое се однесува за
измена на податоците во конкретен излезен лист во поглед на количината и
вредноста на стоките, а за кое согласно член 236 став 2 од Законот за царините е
предвиден рок од 1 година. Исто така, судот не можеше да ги уважи и наводите на
тужителот дека тужениот орган неосновано го оспорува постоењето на пописните
листи приложени кон барањето, а кои всушност се основ за поднесување на
истото. Ова, затоа што тужителот во текот на управната постапка, а и сега со
тужбата не прилага доказ дека предметните пописни листи за стоките кои биле на
залиха како непродадени, ги поднел до Царинарницата во рокот предвиден
согласно член 3 од Уредбата за измени и дополнување на Уредбата за продажба
на стоки за странски средства на плаќање во посебните царински продавници, а
што е изречно предвидено во член 3 од оваа Уредба, односно во рок од 3 дена од
влегувањето во сила на Уредбата, или имајќи предвид дека Уредбата е објавена
во "Службен весник на Република Македонија" на 4.11.1992 година, најдоцна до
7.11.1992 година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.958/98 од 4.10.2000
година.
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