
Врховен суд на Република Македонија

Уверение за потекло на увезени стоки У.бр.1239/03

Сентенца

Во случај кога Царинскиот орган на РМ врши проверка на уверенијата за
потекло на увезените стоки, заради сомневање во нивната веродостојност,
потребно е таквото сомнение органите да го поткрепат и образложат со
докази.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиени се како неосновани жалбите на тужителот
изјавени против решението на Царинарница Б. под број и дата како во изреката на
оспореното решение со кое тужителот е задолжен да плати царина и данок на
додадена вредност, во вкупен износ од 1.054.215,00 денари, за стоките увозно
оцаринети со ЕЦД подробно наведени во оспореното решение.
Притоа, тужениоторган оценил дека првостепениот орган донел законита одлука
применувајќи ги одредбите од Царинскиот закон и од Спогодбата за трговија меѓу
Владата на Република Македонија и Сојузната влада на СР Југославија.
Судот најде дека оспореното решение е незаконито и со него е повреден законот
на штета на тужителот поради следното:
Согласно член 27-а одЦаринскиот закон ("Службен весник на РМ"
бр.21/98...42/2003) во случај на примена на преференцијален царински третман на
стоката, предвиден со меѓународни спогодби кои Република Македонија ги
склучила со одредени земји или група на земји, правилата на префенцијалното
потекло на стока се наведени во самите спогодби.
Во член 7 точка 1 од анексот II од Спогодбата за трговија меѓу Владата на
Република Македонија и Сојузната влада на СР Југославија ("Службен весник на
РМ" бр.59/96), предвидено е кои се документи треба да бидат приложени со цел
да се докаже потеклото на стоката која се увезува.
Според член 17 точка 3 став 2 од анексот II од понапред наведената спогодба ако
во било каков случај на оправдано сомневање нема одговор во рок од 10 месеци
од датата на барањето за проверка на исправноста или ако одговорот не содржи
доволно информации за да се утврди реалната состојба од предметниот документ
или вистинското потекло од производот, органите кои го поднеле барањето, ќе ги
отфрлат сите погодности на преференцијален третман утврден со оваа спогодба,
освен во случај на виша сила или во вонредни околности.
Во конкретниот случај од списите приложени кон предметот произлегува дека
увезените стоки од страна на тужителот со горенаведените ЕЦД, кои се со
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потeкло од СР Југославија, се оцаринети со преференцијален третман, согласно
Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната влада
на Сојузната Република Југославија, а врз основа на уверенијата за движење
ЕУР-1, под броеви наведени во оспореното решение како доказ за
преференцијален статус. По извршеното царинење Царинската управа побарала
од царинската администрација на Сојузна Република Југославија да изврши
проверка на уверенијата за потекло на увезените стоки од страна на тужителот,
заради сомневање во неговото веродостојност, па како не добил одговор во рок
од 10 месеци од датумот на поднесувањето на барањето, а и по поднесената
ургенција царинската управа повела постапка за наплата на давачките кои не
биле наплатени врз основа на наведената спогодба.
При ваква состојба на работите Судот смета дека во конкретниот случај основната
фактичка и правна состојба останала неразјаснета.
Имено, органите на управата при одлучувањето оцениле дека поднесеното
барање за проверка на сертификатите е оправдано од причина што со истото
барале да се утврди кои одредби за потекло се употребени, да се специфицира
процесот на производството, да се наведат фабриките во кои е извршен процесот
на прoизводството, да се утврди потеклото на суровините кои се употребени во
процесот на производство, кои околности укажуваат на статусот на стоката дека е
со потекло од Сојузна Република Југославија. По мислење на овој суд не е
доволно само да постои сомневање за потеклото на стоката и веродостојноста на
сертификатот, како и да поминат 10 месеци сметано од доставувањето од
датумот кога е баранa проверката, туку е потребно оправданото сомнение
органите да го поткрепат и образложат со некој доказ, а што во конкретниот случај
не е сторено.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1239/03 од 3.11.2004
година.
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