
Врховен суд на Република Македонија

Утврдување на износот на царината У.бр.554/98

Сентенца

Износот на царината и на другите давачки за стоките може да се утврдува
само според прописите што се објавени и важат (биле во сила) на денот на
поднесување на царинската декларација.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
поднесена против решението на Царинарницата, а со кое бил дополнително
задолжен да го плати износот од 315.402,00 денари на име царина и другите
увозни давачки за стоките оцаринети според увозната царинска декларација
бр.2922 од 28.11.1995 година на Царинската испостава П. Воедно, освен
задолжувањето за дополнителната наплата на царината и другите увозни давачки
Царинарницата со истото решение извршила измена во увозната царинска
декларација, погоре спомената, и тоа во рубриките кои се однесуваат за царината
и другите давачки.
Тужениот орган смета дека жалбата е неоснована затоа што првостепениот орган
со дополнителната контрола утврдил дека применетите прописи и инструменти,
од кои непосредно зависи пресметката на царината и другите увозни давачки во
постапката на царинењето, се погрешно применети, па согласно член 22 став 1 од
Законот за царината требало царината и царинските давачки да се платат според
прописите кои важеле на денот на поднесување на царинската декларација.
Тужениот орган не ги прифатил жалбените наводи дека при царинењето се
применети прописи кои важеле на денот на поднесувањето - регистрацијата на
поднесената увозна царинска декларација (на 28.11.1995 година), поради фактот
што прописите врз основа на кои е извршено дополнителното задолжување
влегле во сила со денот на донесувањето, а истите се донесени и објавени токму
на тој ден, односно 28.11.1995 година, а објавени во ("Службен весник на
РМ" бр.57/95). Практично од тој ден, смета тужениот орган, кога е поднесена -
регистрирана увозната царинска декларација на тужителот, треба да бидат
применети новите прописи.
Судот најде дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Во член 52 од Уставот на Република Македонија е утврдено дека законите и
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила, дека тие се објавуваат
во "Службен весник на Република Македонија" најдоцна во рок од 7 дена од денот
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на нивното донесување, дека законите по правило влегуваат во сила осмиот ден
од денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Собранието можат да
влезат во сила и со денот на објавувањето и дека законите и другите прописи не
можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаите кога тоа е
поповолно за граѓаните.
Според член 22 став 1 од Законот за царините, износот на царината и другите
давачки на стоките за кои настанала обврска за плаќање царина се утврдува
според прописите што важат на денот на поднесувањето на царинската
декларација. А според член 235 од истиот закон, врз основа на податоците од
декларацијата од кои зависи пресметката на царината и на другите увозни
давачки и од исправите што се поднесени кон декларацијата се утврди дека
пресметката на царината и другите увозни давачки не одговара на вистинската
состојба на стоките, односно ако до плаќање на царината и другите увозни
давачки дошло во помал или во повисок износ, односно ако царината и другите
увозни давачки се платени повеќе пати, Царинарницата е должна во рок од една
година од денот на поднесувањето на декларацијата, дополнително да ја
пресмета царината и другите увозни давачки и да донесе решение за наплата.
Со одлуките на Владата на Република Македонија и тоа: Одлуката за изменување
на Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на
одредени производи од земјите во развој, Одлуката за изменување на Одлуката
за ослободување од плаќање посебна давачка за порамнување на даночното
оптоварување на увезените стоки и Одлуката за изменување на Одлуката за
ослободување од плаќање посебна такса на увезена стока ("Службен весник на
РМ" бр.57/95), извршени се промени во царинскиот режим, со значајно
зголемување на царинските давачки. Овие одлуки, во кои стои дека влегуваат во
сила со донесувањето, се донесени на 28.11.1995 година и објавени истиот ден
во "Службен весник на Република Македонија" бр.57/95. На критичниот ден на
28.11.1995 година, била поднесена и оформена увозна царинска декларација и во
неа царинските давачки се пресметани според тогашните прописи на Владата.
Меѓутоа, извршено е дополнително задолжување со царина и други увозни
давачки кои се многу повисоки, а токму во врска со измените на овие царински
прописи погорецитирани.
Притоа, од увидот во списите произлегува дека споменатите одлуки гласат дека
влегуваат во сила со донесувањето, а не со објавувањето, дека "Службениот
весник на РМ" бр.57/95 во кој се објавени тие одлуки носи дата од 28.11.1995
година и дека на денот на увозот на стоката - во царинската декларација
царинските давачки се пресметани според прописите кои важеле до 28.11.1995
година, кое се потврдува и со писмо број 02-2221 од 28.11.1995 година на
Царинарницата, во кое стои дека новите прописи, односно споменатите одлуки на
Владата ќе се применуваат од 29.11.1995 година.
Со оглед на изложеното, имајќи ги предвид цитираните уставни и законски
одредби и фактичката состојба на работите во случајот, судот смета дека
основната правна и фактичка состојба во конкретниот случај останала
неразјаснета. Имено, кога всушност се објавени и кога влегле во сила
споменатите одлуки, дали на 28 кога е поднесена и оформена увозната
декларација или на 29.11.1995 година.

www.pravdiko.mk



Без разјаснување и утврдување на овие факти не е можна правилна примена на
Законот за царини, а особено член 22 став 1 според кој царината и другите
давачки се утврдуваат според прописите кои важат на денот на поднесувањето на
царинската декларација.
Ова прашање е особено важно од аспект на остварување на споменатите
одредби од Уставот за објавувањето, односно обнародувањето на законите и
другите прописи пред тие да влезат во сила, а заради обезбедување на
принципот на правна сигурност на граѓаните и правните субјекти и за забрана на
повратното дејство на законите и другите прописи.
Значењето на овие уставни принципи произлегува и од член 50 и 51 од Уставот на
Република Македонија во кои е утврдено дека законите мора да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите, дека секој е
должен да ги почитува Уставот и законите и дека се гарантира судска заштита на
законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции
што вршат јавни овластувања.
При таква правна и фактичка состојба на работите, судот го поништи оспореното
решение и предметот го врати на повторно одлучување и разгледување заради
потполно утврдување на фактичката состојба и правилна примена на
материјалното право.
При повторното одлучување потребно е тужениот орган да го има предвид напред
изложеното, а особено кога фактички се објавени и обнародени споменатите
прописи, односно кога тие влегле во сила, со оглед дека пред објавувањето не
можат да влезат во сила. Ова особено од аспект на остварување на смислата на
уставната одредба за објавување на прописите пред да влезат во сила, за да
можат органите да ги применуваат, а граѓаните и правните субјекти да ги имаат
предвид и да ги почитуваат.
Од друга страна, органот треба да оцени дали во конкретниот случај, кога веќе е
пријавена регистрирана увозната царинска декларација, со во неа неспорни
податоци за стоките и висината на царинските давачки што важеле во тој момент,
може да се примени член 22 и 235 од Законот за царините за дополнително
утврдување на царината и царинските давачки, односно дали може да се подведе
овој случај под член 235 од законот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.554/98 од 17.5.2000
година
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