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Царински обврзник со привремен престој во РМ
У.бр.2213/02

Сентенца

Царинскиот обврзник со привремен престој во Република Македонија на кој
му е одобрено барање за привремен увоз на стоки пријавени за увозно
царинење со одреден рок за враќање на стоките во странство должен е пред
истекот на рокот, да поднесе барање за негово продолжување, во спротивно
стоките ќе бидат оцаринети.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката
против решението на Царинската управа на Република Македонија - Царинарница
од 06.06.2002 година, со кое одбиено е барањето на тужителката за
продолжување на рокот за враќање на привремено увезената стока увозно
оцаринета според ЕЦД од 05.05.1999 година на Царинарницата, како неосновано.
Притоа, тужениот орган утврдил дека правилно првостепениот орган со
обжаленото решение барањето на тужителката за продолжување на рокот за
враќање на предметната увезена стока го одбил како неосновано и ја задолжил
тужителката по приемот на решението стоката да ја врати во странство или
конечно да ја оцарини.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот
на штета на тужителката поради следното:
Согласно член 113 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр.21/98 . . . .
55/02), имателот на правото, може во постапката за привремен увоз, да ја
употреби увезената стока на царинското подрачје со целосно или делумно
ослободување од плаќање царина, ако таа стока е наменета за повторен извоз а
не заради нејзина промена, освен вообичаената амортизација за нејзина
употреба.
Согласно член 114 од истиот закон, привремен увоз на стока се одобрува на
барање на лице кое ја користи стоката или го договара нејзиното
користење.Царинскиот орган нема да ја одобри постапката за привремен увоз на
стока доколку не може да се обезбеди нејзина идентификација додека е во
постапка.
Во член 115 од истиот закон, е предвидено дека царинскиот орган го определува
рокот во кој увезената стока мора повторно да биде извезена или за неа да биде
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утврдена некоја друга царинска постапка. При определување на рокот ,
царинскито орган е должен да ги земе предвид целите заради кои стоката
привремено се увезува при што најдолгото времетраење во кое стоката може да
остане во оваа постапка е 24 месеци. Царинските органи можат да определат и
покус рок во согласност со подносителот на барањето. Царинскиот орган од
оправдани причини може да го продолжи рокот од став 2 на овој член.
Исто така согласно член 23 став 1 од Уредбата за привремен извоз и увоз на
стоки ("Службен весник на РМ" број 20/94), странско физичко лице што доаѓа на
привремен престој во Република Македонија подолго од 6 месеци може
привремено да увезе моторно возило, како и предмети на домаќинство што му се
потребни за време на привремениот престој во Република Македонија.
Во ставот 2 од овој член е предвидено дека покрај предметите од став 1 на овој
член странско физичко лице може да увезе опрема за вршење на дејност.
Во ставот 3 од наведениот член е предвидено дека за привремениот увоз на
стоките од став 1 и 2 на овој член, Управата на царина на Република Македонија
го определува рокот на привремениот увоз.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот видно е дека во
решението на Царинската управа на Република Македонија Царинарница од
12.05.1999 година на тужителката со привремен престој и било одобрено
барањето за привремен увоз на предметните стоки пријавени за увозно царинење
со ЕЦД од 05.05.1999 година на Царинарница, со рок на враќање во странство до
10.08.1999 година. Потоа, утврдено е дека тужителката пред истекот на горе
наведениот рок не поднела барање за продолжување на тој рок, ниту пак
предметните стоки ги вратила во странство. Поради ова органите на управата
сметаат дека во случајов барањето на тужителката за продолжување на рокот за
враќање на предметната увезена стока е неосновано, поради што е задолжена по
приемот на решението предметната стока да ја врати во странство или конечно да
ја оцарини. Ова, поради тоа што предметното барање тужителката го поднела на
10.04.2002 година.
Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека со ваквото одлучување
органите на управата потполно и правилно ја утврдиле фактичката состојба во
оваа управно правна работа и дека правилно го примениле материјалното право,
кога го одбиле барањето на тужителката за продолжување на рокот за враќање на
предметната увезена стока и дека при ваква фактичка и правна состојба на
работите оспореното решение е законито. При ова овој суд во целост се
согласува со причините изнесени во оспореното решение за одбивање на
жалбата на тужителката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У бр.2213/02 од 29.09.2004
година.
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