
Врховен суд на Република Македонија

Привремено увезени стоки У.бр.782/99

Сентенца

За привремено увезени стоки кои се назначени во увозната царинска
декларација, а кои нема да бидат вратени во странство, за царински
обврзник се смета увозникот.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Царинарницата од 13.10.1995 година, со кое
тужителот е задолжен да плати на име царина и други увозни давачки износ од
80.850,00 денари за стоките
привремено увезени според увозната царинска декларација од 18.02.1994 година
на Царинската испостава Ж.С. Притоа, тужениот орган утврдил дека
првостепеното решение е законито од причина што привремено увезените стоки
по наведената увозна царинска декларација не се вратени во странство во
дадениот рок до 18.08.1994 година, ниту конечно оцаринети, ниту пак, тужителот
побарал продолжување на рокот за враќање на привремено-увезената стока во
странство. Воедно тужениот орган ги оценил како неосновани наводите на
тужителот дека не е корисник, а со тоа и царински обврзник на предметната
увезена стока, со оглед дека во увозната царинска декларација, во рубриката 8-
царински обврзник, е означен тужителот, па истиот согласно член 24 од Законот
за царините, како царински обврзник, правилно е задолжен со плаќање на
царината и другите увозни давачки.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот
на штета на тужителот поради следното:
Согласно член 39 став 4 од Законот надворешно, трговско работење ("Службен
весник на РМ" бр.31/93), привремено увезените стоки мораат да се вратат во
странство или дефинитивно да се увезат и да се оцаринат спрема прописите со
кои се уредува увозот, царинењето на тие стоки, како и роковите на привремениот
увоз.
Согласно член 214 став 3 од Законот за царините ("Службен весник на РМ"
бр.20/93), ако привремено увезените стоки се отуѓат, не се вратат во странство,
му се дадат на друг на употреба или се употребуваат за други цели,а не за целите
за кои привремено се увезени, надлежниот орган ќе поведе постапка за царинење
по службена должност.
Во ваков случај, согласно член 272 став 1 од наведениот закон, ако привремено
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увезените стоки се царинат конечно, износот на царината и другите давачки се
утврдува според член 22 од овој закон, односно согласно став 4 на оваа одредба
износот на царината за стоките што биле привремено увезени и за кои според
член 19 став 1 точка 4 од истиот закон, обврската за плаќање на царина
настанала со денот на поднесување на декларацијата за конечно царинење,
односно со денот на истекот на рокот за кој е одобрен привремениот увоз, се
утврдува според прописите што важат на денот на поднесување на декларацијата
за конечно царинење, односно според прописите што важат на денот на истекот
на рокот за кој е одобрен привремен увоз.
Во конкретниот случај, утврдено е дека привремено увезените стоки по
наведената увозна царинска декларација, не биле вратени во дадениот рок во
странство поради што тужителот има обврска за плаќање на износ од 80.850,00
денари на име царина и други увозни давачки, и тоа пресметан според прописите
што важеле на денот на истекувањето на рокот за кој бил одобрен привремениот
увоз односно на 18.08.1994 година.
При ваква фактичка и правна состојба на работите, Судот смета дека оспореното
решение е законито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.782/99 од 28.03.2001
година.
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