ПРЕПОРУКА 9.
Поједноставити поступак привременог увоза амбалаже за вишекратну употребу
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА
За компаније које своје финалне производе пуне у амбалажу и након потрошње готовог производа морају ту
исту амбалажу вратити на поновни процес пуњења, велике застоје и трошкове представља досадашња пракса којом се
раде привремени извози, а потом раздужења. Исто важи и за амбалажу којом се увози таква роба где се ради
привремени увоз а затим повраћај амбалаже. У појединим случајевима долази до губитка робе. На пример, код
одређене врсте робе – гас хелијум, долази до испарења, па се стварају велики губици, услед поштовања прописа, а не
грешком добављача или транспортера.
Предлог је да се при улазу овери профактура за амбалажу и при повратку та иста профактура овери да је
изашла (као у БИХ) или да се обухвати поједностављеним поступком евиденција (као што то раде у Хрватској).
Усвајањем посебног поступка за вишекратну амбалажу решио би се велики проблем продаје на Косову. Од
предаје надлежности, пошто више нема УНМИК печата, локални органи између осталог стављају печат Република
Косово и на евиденционе листе о којима рачуна води пореска управа и на профактуре које тражи царина.
Пример: Финални производи компаније Мессер Техногас су технички гасови (кисеоник, азот, аргон, водоник...)
и њихове мешавине. Гасови се пуне у челичне боце величина од 3кг – 50кг, или у палет танкове и мини резервоаре до
1000л. Та амбалажа не може да има другу намену и веома је скупа, те компанија има интерес да осигура да се амбалажа
која је отишла врати у истом броју назад, чиме је могућност злоупотребе искључена.
Услед проблематике везане за Косово, компанија има блокирану велику количину амбалаже, те сада целокупан
извоз обављају преко Македоније (што повећава трошкове за 35%).
Када се ради о евиденцији амбалаже у извозу, обвезник мора хронолошки евидентирати профактуре које прате
робу. При извозу робе, ради се и профактура за амбалажу која прати фактуру и на граничном прелазу оверава печатом
царинарнице иступа. Код ино купца се након пражњења амбалаже иста се скупља за повратак и са оригиналом
профактуре на којој је печат царине иступа из земље, враћа преко истог граничног прелаза. Царинарница оверава
печатом да је раздужена целокупна амбалажа или се наводи део са тачним бројем и детаљним описом – ако се ради о
делимичном раздужењу. У сваком тренутку на захтев царинских и других инспекцијских органа, извозник може
доставити евиденцију профактура.

Табела за евиденцију амбалаже у извозу би могла да изгледа овако:
Ред. Датум Ино
Профакт Датум
Врста
Тар. Кол Царин Датум Кол Царин
бр
изласка партнер бр
профакт амбалаже бр
испост уласка
испост
купац
Када се ради о евиденцији амбалаже у увозу, при уласку у земљу профактура за амбалажу прати робу, на
уласку у земљу оверава се печатом царинарнице. Лице које увози робу врши евиденцију профактура које на захтев
царинских и осталих инспекцијских органа може презентовати. Након продаје робе амбалажа се враћа ино добављачу
профактуром са оригиналним печатом царинарнице која је оверила улазак У случају да се враћа део, то би се назначило
по комадима и детаљном опису.
Евиденција је потребна и због самог извозника јер је амбалажа изузетно скупа. Земље у окружењу, нпр.
Хрватска познају овакву праксу.
Табела за евиденцију амбалаже у увозу би могла да изгледа овако:
Ред. Датум Ино
Профакт Датум
Врста
Тар. Кол Царин Датум Кол Царин
бр
изласка партнер бр
профакт амбалаже бр
испост иступа
испост
добављ

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ
Поједностављење административне процедуре привременог увоза вишекратне амбалаже и повећање конкуретности
домаћих произвођача који у тој амбалажи извозе своје производе.

ОДРЕДБЕ ПРЕДЛОГА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ ПРЕДЛАЖУ
Ђ. Поступак привременог увоза
ПОЈАМ
Члан 164.
У поступку привременог увоза царински орган одобрава употребу у царинском подручју Републике Србије
стране робе намењене поновном извозу у неизмењеном стању, осим уобичајеног смањења вредности због употребе, уз
потпуно или делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина и без примене мера трговинске политике.
У ПОСТУПКУ ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА АМБАЛАЖЕ ЗА ВИШЕКРАТНУ УПОТРЕБУ У КОЈУ СЕ ПАКУЈЕ
ГОТОВ ПРОИЗВОД ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА ПРОЦЕДУРА ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА, КОЈУ
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР.
ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ РОБЕ
Члан 190.
Кад се роба привремено извози са намером да се поново увезе у непромењеном стању, сходно се примењују
одредбе овог закона којим је уређен поступак привременог увоза.
У ПОСТУПКУ ПРИВРЕМЕНОГ ИЗВОЗА АМБАЛАЖЕ ЗА ВИШЕКРАТНУ УПОТРЕБУ У КОЈУ СЕ ПАКУЈЕ
ГОТОВ ПРОИЗВОД ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА ПРОЦЕДУРА ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА, КОЈУ
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР.
ПРЕПОРУКА ЗА УСВАЈАЊЕ ПОДЗАКОНСКОГ АКТА
Министар финансија ће донети подзаконски акт којим ће регулисати поједностављени поступак привременог
увоза амбалаже за вишекратну употребу у складу са најбољом праксом у региону, на коју је указано у образложењу
препоруке.

