Одлука Комисије Царинске уније од 09.12.2011. бр. 899 „О увођењу обавезног
прелиминарног информисања о роби, која се аутотранспортом увози на
царински простор Царинске уније“ ступиће на снагу од 17. јуна 2012. године.
Како је саопштено у царинском ресору, нови прописи ће дозволити да се
оптимализује и убрза обављање царинских операција, пре свега, на
прелазима, да се повећа ефикасност царинске контроле.
У складу са документом КТС од наведеног датума овлашћени економски
оператери, превозници, укључујући царинске, а такође царински
представници или друга заинтересована лица дужна су да информационом
систему царинских органа поднесу прелиминарну информацију о роби која
се увози и то најкасније 2 сата пре њеног фактичког увоза на царински
простор Царинске уније.
Обим података, обавезних за подношење од стране заинтересованог лица
како у случају постављања робе у царинску процедуру царинског транзита у
месту приспећа, тако и у случају, када се не захтева дата мера, утврђен је
тачком 2 одлуке КТС. При том, неопходна прелиминарна информација не
треба да садржи већи број података у односу на онај, који је предвиђен
члановима 159 и 182 ЦР ЦУ.

ОДЛУКА
9. децембар 2011. г.

Бр.899

Москва

О увођењу обавезног прелиминарног информисања о роби, која се
аутотранспортом увози на царински простор Царинске уније
У складу са чланом 3 Споразума о подношењу и размени прелиминарне
информације о роби и транспортним средствима, која прелазе царинску границу
Царинске уније од 21. маја 2010. године, у циљу оптимализације и убрзавања
обављања царинских операција, повећања ефикасности царинске контроле
Комисија Царинске уније је одлучила да:
1. Уведе обавезно прелиминарно информисање које се односи на робу, која
се аутотранспортом увози на царински простор Царинске уније.
2. Овлашћени економски оператери, превозници, укључујући и царинске
превознике, царинске представнике или друга заинтересована лица (у даљем
тексту – заинтересована лица) подносе инфорамцију која се односи на робу која
се увози аутотранспортом и то најкасније два сата пре њеног увоза на царински
простор Царинске уније.

У случају, када је предвиђено да се роба која се увози стави у царинску
процедуру царинског транзита у месту приспећа, заинтересовано лице подноси
информационом систему царинских органа земље – чланице Царинске уније, на
чијој територији се налази место приспећа робе и транспортних средстава,
прелиминарну информацију са подацима, чији је обим утврђен за транзитну
декалрацију, и садржи податке о:
– пошиљаоцу, примаоцу робе у складу са транспортним (превозним)
документима;
– земљи отпреме, земљи пријема робе;
– декларанту;
– превознику;
– транспортном средству у међународном превозу, којим се роба превози;
– називу, количини, обиму робе у складу са комерцијалним, транспортним
(превозним) документима;
– коду робе у складу са Усаглашеним системом описа и кодирања робе или
Робном номенклатуром спољноекономске делатности Царинске уније на нивоу
најмање првих шест знакова;
– тежини бруто робе или обиму, а такође количини робе у додатним
јединицама мерења (уколико постоје ти подаци) за сваки код Робне номенклатуре
спољноекономске делатности Царинске уније или Усаглашеног система описа и
кодирања робе;
– броју теретних места;
– уговореном месту пријема робе у складу са транспортним (превозним)
документима;
– документима, којима се потврђује придржавање свих ограничења у вези
са преласком робе преко царинске границе Царинске уније, уколико се такав
прелазак дозвољава;
– планираном претовару робе или теретним операцијама на путу;
– времену и месту приспећа робе на царински простор Царинске уније.
У случају, да није предвиђено да се роба која се увози стави у царинску
процедуру царинског транзита на месту приспећа, заинтересовано лице подноси
информационом систему царинских органа земље – чланице Царинске уније, на

чијој се територији налази место приспећа робе и транспортних средстава
следећу прелиминарну информацију:
– о државној регистрацији транспортног средства у међународном превозу;
– о називу и адреси превозника;
– о називу земље отпреме и земље пријема робе;
– о називу и адреси пошиљаоца и примаоца робе;
– о продавцу и примаоцима робе у складу са комерцијалним документима
које поседује превозник;
– о броју теретних места, о њиховом маркирању и о врстама паковања
робе;
– о називу, а такође кодовима робе у складу са Усаглашеним системом
описа и кодирања робе или јединственом Робном номенклатуром
спољноекономске делатности Царинске уније на нивоу најмање прва четири
знака;
– о бруто тежини робе (у килограмима) или обиму робе (у кубним метрима),
осим терета великих габарита;
– о постојању робе, чији је увоз на царински простор Царинске уније
забрањен или ограничен;
– о месту
отпремнице;

и

датуму

састављања

међународне

робно-транспортне

– о времену и месту приспећа робе на царински простор Царинске уније.
3. Царински органи земаља – чланица Царинске уније, на чијој је територији
лоцирано место приспећа робе и транспортних средстава, дужни су да 2 сата од
тренутка добијања прелиминарне информације спроведу њену анализу уз
примену система управљања ризицима.
4. На месту приспећа робе царински органи земаља – чланица Царинске
уније упоређују прелиминарну информацију са подацима који су садржани у
транспортним (превозним), комерцијалним и (или) другим документима.
У случају да се подаци, садржани у базама података прелиминарне
информације царинских органа земаља – чланица Царинске уније, не поклапају са
подацима, који су садржани у документима, која је поднео превозник, исказана

неслагања се узимају у обзир при доношењу решења о примени облика царинске
контроле у односу на поднету робу уз примену система управљања ризицима.
Даље царинске операције у односу на дату робу обављају се у складу са
царинским законодавством Царинске уније.
5. У случају да се прелиминарна информација поднесе у обиму, који је
утврђен за стављање робе која се увози у царинску процедуру царинског транзита
у месту приспећа, поднета прелиминарна информација се користи као
електронска копија транзитне декларације уколико нема неслагања између
прелиминарне информације и података, садржаних у документима, која се користе
као транзитна декларација.
Доношење решења о пуштању дате робе у складу са царинском процедуром
царинског транзита, обавља се најкасније два сата од тренутка регистрације
транзитне декларације уколико не постоји ризик непоштовања норми
законодавства Царинске уније.
6. Уколико заинтересовано лице не поднесе прелиминарну информацију у
месту приспећа на царински простор Царинске уније, оно мора да поднесе
информационом систему царинских органа земље – чланице Царинске уније, на
чијој се територији налази место приспећа робе и транспортних средстава,
информацију, у зависности од царинских операција које се предвиђају даље, у
обиму, који је утврђен тачком 2 дате Одлуке и то у току наредна два сата.
На основу резултата анализе информације, коју је поднело заинтересовано
лице, службено лице царинског органа земље – чланице Царинске уније доноси
решење о обављању царинске контроле у односу на робу и транспортна средства
уз примену система управљања ризицима у складу са царинским законодавством
Царинске уније.
7. У случају да из техничких разлога прелиминарну информацију не може да
добије царински орган земље – чланице Царинске уније, царинске операције у
односу на поднету робу обављају се у складу са царинским законодавством
Царинске уније.
8. Руководиоци царинских служби земаља – чланица Царинске уније треба
да у периоду до 60 дана од дана званичног објављивања датог решења утврде:
– техничке захтеве за размену података између аутоматизованих система
царинских органа и информационих система заинтересованих лица, која подносе
прелиминарну информацију о роби и транспортним средствима;
– техничке услове у организацији размене прелиминарне информације о
роби и транспортним средствима, која прелазе царинску границу Царинске уније.

9. Активности на добијању и коришћењу прелиминарне информације
подлежу протоколисању у информационим системима царинских органа земаља –
чланица Царинске уније, у складу са техничким условима, дефинисаним у складу
са тачком 8 дате Одлуке.
10. Министарства иностраних послова земаља – чланица Царинске уније
дужна су да у периоду до 30 дана од дана званичног објављивања ове Одлуке,
обавесте суседне земље о датуму и условима ступања на снагу дате Одлуке.
11. Одлука ступа на снагу по истеку сто осамдесет дана од дана њеног
званичног објављивања, осим тачака 8 и 10, које ступају на снагу од дана
званичног објављивања ове Одлуке.
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