
Врховен суд на Република Македонија

Рок за пријавување за излез У.бр.87/98

Сентенца

Увезената стока со единствен царински документ за увоз и провоз на стоки,
се смета дека е пуштена во слободен промет ако во определениот рок не е
пријавена за излез од царинското подрачје на Република Македонија на
излезната царинска испостава.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Царинарницата, со кое тужителот бил задолжен со
износ од 34.274,00 денари на име царина и други увозни давачки, за стоките
пријавени со единствениот царински документ за увоз и провоз на стоки бр.1202
од 20.1.1997 година на Царинската испостава. Притоа, тужениот орган утврдил
дека согласно член 214 став 2 во врска со член 19 точка 10 и член 22 став 11 од
Законот за царините, првостепеното решение е законито од причина што
предметната стока не била пријавена за излез од царинското подрачје на
Република Македонија на Царинската испостава Т. на 20.1.1997 година, односно
истата била изземена од под царински надзор пред да биде спроведена постапка
за редовно царинење.
Судот најде дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Согласно со член 232 став 3 од Законот за царините ("Службен весник на РМ"
бр.20/93), подносителот на декларацијата не може да ги подигне стоките од под
царински надзор, ниту со нив да располага пред да ја уплати царината и други
увозни давачки на царинарницата до која ја поднел декларацијата.
Согласно со член 214 став 2 од наведениот закон, ако царинските стоки се
ставени 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.
Во ваков случај, согласно член 19 точка 10 од истиот закон, за стоките ставени во
слободен промет пред спроведување на царинската постапка и пред наплатата на
царината и другите увозни давачки, обврската за плаќање царина настанува со
денот на ставањето на стоките во слободен промет, со тоа што според член 22
став 1 од истиот закон, износот на царината за таквите стоки се утврдува според
прописите што важат на денот на поведувањето на постапката за царинење по
службена должност.
Во конкретниот случај органите на управата утврдиле дека стоката пријавена по
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единствениот царински документ за увоз и провоз на стоки не била пријавена за
излез од царинското подрачје на Република Македонија во определениот рок на
излезната Царинска испостава, односно истиот ден на 20.1.1997 година, од што
произлегува дека стоката била подигната од под царински надзор без одобрение
од надлежниот орган и пуштена во слободен промет без да се наплатат царината
и другите увозни давачки, поради што согласно погорецитираните законски
одредби било извршено дополнително царинење по службена должност на
21.4.1997 година.
При ваква фактичка и правна состојба на работите, судот смета дека оспореното
решение е законито.
При одлучувањето, судот ги ценеше наводите во тужбата на тужителот дека во
конкретниот случај предметната стока во означениот единствен царински
документ поминувала само транзитно низ територијата на Република Македонија
и истиот ден ја напуштила нашата држава, за што во спсиите кон предметот е
приложена пресметка на Сојузната управа на царините на СРЈ- Испостава П.
Меѓутоа, ваквите наводи судот не можеше да ги уважи од напред наведените
причини, цитираните законски одредби, како и фактот дека тужителот во текот на
управната постапка, а и сега со тужбата не прилага докази во поткрепа на
наводите дека предметната стока е пријавена за излез од царинското подрачје на
Република Македонија, односно доказ од излезната Царинска испостава Т.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.87/98 од 23.2.2000
година.
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