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Сентенца

Врз основа на решението на надлежниот орган, а по барање на
инвеститорот, односно крајниот корисник на стоките, стоката наменета за
непосредно производство што не се произведува во Република Македонија,
се увезува без плаќање царина.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Царинарницата, со кое тужителот е задолжен да
плати на име царина и други увозни давачки износ од 484.232,00 денари за
стоките пријавени според единствениот царински документ (ЕЦД) број 5097 од
29.8.1996 година на Царинската испостава. Притоа, тужениот орган утврдил дека
согласно член 214 став 2 во врска со член 19 точка 1о и член 22 став 11 од
Законот за царините, првостепеното решение е законито, од причина што
предметната стока била пуштена во слободен промет пред да се наплати
царината и другите увозни давачки. Воедно, тужениот орган оценил дека
првостепениот орган правилно постапил кога во утврдување на царинската
основица ја прифатил вредноста на стоката искажана во фактурата, по која истата
е пријавена и во предметниот единствен царински документ (рубрика 22).
Судот смета дека при донесување на оспореното решение не се почитувани
правилата на управната постапка, поради што не е правилно и целосно утврдена
фактичката состојба, како претпоставка за правилна примена на материјалното
право.
Имено, почитувањето на правилата на постапката во случајот се однесуваат на
примената на член 245 став 2 од Законот за општата управна постапка, кој
предвидува дека во образложението на второстепеното решение мораат да се
оценат сите наводи од жалбата, поврзано со член 7и 9 од истиот закон, според
кои органот е должен во постапката да ги почитува и применува правилата за
утврдување на сите факти кои се од значење за донесување на правилно и
законито решение. Кои, пак, факти ќе ги земе како докажани, одлучува
овластеното службено лице по свое уверување врз основа на совесна и грижлива
оценка на секој доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз основа на
резултатот од целокупната постапка.
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Во конкретниот случај, органите на управата утврдиле дека пријавената стока по
наведениот единствен царински документ, била пуштена во слободен промет
пред да се наплатат царината и другите увозни давачки, поради што со
дополнителна контрола, согласно член 232 став 3 и член 214 став 2, поврзано со
член 19 точка 10 и член 22 став 11 од Законот за царините, било извршено
дополнително царинење по службена должност.
Според наоѓањето на овој суд, на што основано се укажува во изјавената жалба и
сега со тужбата, во случајов тужениот орган не ги утврдил сите факти и не ги
извел и оценил потребните докази кои се од значење за донесување на правилно
и законито решение.
Имено, тужениот орган во оспореното решение нема образложени причини, во
поглед на предметот на увозот по погореозначениот единствен царински документ
- оспрема за производство, за кој во списите кон предметот е приложено и
мислење издадено од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, во кое се укажува Министерството за финансии со решение да го
ослободи тужителот од плаќање царина за увезената оспрема, што претставува
висок пластеник (оранжерија), со оглед дека со увид на самото место е утврдено и
проверено дека овој пластеник дава квалитетно производство на домати и дека
истиот не се произведува во Република Македонија.
Во оваа смисла, тужениот орган превидел дека Законот за царините во член 52
став 1 предвидува дека критериуми за царински контигенти пропишува Владата
на Република Македонија, со тоа што со контигентите се определуваат стоките
кои можат да се увезат без плаќање царина и со плаќање царина по стапка која е
пониска од стапката определено со царинската тарифа.
Со Одлуката за определување на царинските контигенти при увозот на стоки во
1996 година ("Службен весник на РМ" бр.21/96), донесена врз основа на
цитираниот член од законот, е определен износот на царински контигенти и
стоките кои можат да се увезат без плаќање царина или со пониска царина, при
што, според точка 3-а и точка 4, на ваков начин може да се увезува нова
неупотребувана оспрема наменета за непосредно производство, со тоа што
според точка 6, увозот на ваквата оспрема се одобрува доколку таа е со техничко-
технолошки карактеристики кои обезбедуваат модернизација на постојните
капацитети во индустријата, земјоделството и производното занаетчиство, а
според точка 7, за вака извршениот увоз Министерството за финансии донесува
решение по барање на инвеститорот, односно крајниот корисник на стоките, а по
претходно мислење од Министерството за стопанство, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за развој.
Од изложеното произлегува дека органите во постапката за царинење на стоката,
го занемариле фактот дека тужителот барал и приложил докази за ослободување
од плаќање царина со оглед на карактерот и намената на стоката и за тоа
приложил мислење од надлежното министерство. Поради тоа фактичката и
правната состојба останала неразјаснета.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1760/98 од 25.10.2000
година.
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