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20181442764
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН (*)
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон (*),
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули
2018 година.
Бр. 08-4670/1
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН (*)
Член 1
Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005,
4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и
23/16), членот 6-a се менува и гласи:
„(1) Економски оператор кој е основан во царинското подрачје и кој ги исполнува
критериумите пропишани со членот 6-б од овој закон, може да поднесе барање за
одобрување на статус овластен економски оператор. Царинскиот орган, по консултации со
други надлежни државни органи од областа на безбедноста, финансиите, инспекцискиот
надзор и сообраќајот доколку е неопходно, го одобрува статусот овластен економски
оператор и одобрението е предмет на надзор.
(2) Статусот овластен економски оператор се утврдува преку издавање на следниве
видови на одобренија за:
а) овластен економски оператор за царински поедноставувања, кој му овозможува на
имателот поволности од одредени поедноставувања во согласност со царинските прописи
или
б) овластен економски оператор за безбедност и сигурност, кој му дава право на
имателот на олеснувања поврзани со безбедност и сигурност.
(3) Одобренијата од ставот (2) на овој член може да се користат истовремено.
(4) Царинскиот орган, врз основа на одобрениот статус овластен економски оператор за
царински поедноставувања и под услов да се исполнети барањата кои се однесуваат на
посебен вид на поедноставување пропишани со царинските прописи, му одобрува на
(*) Со овoj закон се врши усогласување со Регулативите на Европскиот Парламент и Комисијата на ЕУ,
CELEX бр. 32013R0952 и 32015R2446
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операторот поволности од посебниот вид на поедноставување. Царинскиот орган не ги
проверува повторно критериумите кои претходно биле проверени при одобрување на
статусот овластен економски оператор.
(5) Овластениот економски оператор од ставот (2) на овој член има поповолен третман
од другите економски оператори во однос на царинските контроли соодветно на видот на
даденото одобрение, вклучувајќи намалени физички контроли и контроли на документи.
(6) Царинскиот орган одобрува поволности кои произлегуваат од статусот овластен
економски оператор за лица основани надвор од царинското подрачје, кои ги исполнуваат
условите и ги почитуваат обврските пропишани со соодветните прописи на тие земји,
доколку тие услови и обврски се признаени од Република Македонија како еднакви на тие
пропишани за овластените економски оператори основани во царинското подрачје. Ова
одобрување на поволности се заснова на начелото на реципроцитет, освен ако не е
одлучено поинаку и е поткрепено со меѓународен договор.“.
Член 2
По членот 6-а се додаваат два нови члена 6-б и 6-в, кои гласат:
„Член 6-б
Статусот овластен економски оператор се одобрува доколку барателот ги исполнува
следниве критериуми:
а) не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните
прописи и не сторил тешко кривично дело во врска со неговата економска дејност;
б) има воспоставено високо ниво на контрола над неговите дејности и движењето на
стоката, преку систем за управување со трговската, а кога е соодветно и транспортната
евиденција, кој овозможува соодветни царински контроли;
в) е финансиски солвентен, односно има добра финансиска состојба, која му
овозможува исполнување на неговите обврски, имајќи ги предвид карактеристиките на
видот на неговите деловни активности;
г) во врска со одобрението од членот 6-а став (2) точка а) од овој закон, поседува
практични стандарди за компетенции или професионални квалификации директно
поврзани со активностите кои се извршуваат и
д) во врска со одобрението од членот 6-а став (2) точка б) од овој закон, има
воспоставено соодветни стандарди за безбедност и сигурност, кои се сметаат за исполнети
кога барателот докажува дека одржува соодветни мерки кои ја гарантираат безбедноста и
сигурноста на меѓународниот синџир на снабдување, вклучувајќи ги областите на
физички интегритет и контроли на пристап, логистички процеси и ракување со
специфични видови на стока, вработени и идентификација на неговите деловни партнери.
Член 6-в
(1) Царинскиот орган го суспендира одобрението овластен економски оператор, кога:
а) имателот на одобрението не исполнува еден или повеќе критериуми од членот 6-б од
овој закон, но сè уште ги нема неопходните елементи да одлучи за неговото поништување,
укинување или измена;
б) е утврдено дека имателот на одобрението не ги исполнува критериумите од членот
6-б од овој закон и му овозможува дополнителен рок за преземање мерки за исполнување
на истите;
в) имателот на одобрението бара негово суспендирање затоа што привремено е во
неможност да ги исполни критериумите од одобрениот статус.
(2) Царинскиот орган го укинува одобрението овластен економски оператор кога:
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а) еден или повеќе критериуми од одобрението не биле исполнети во моментот на
издавање на одобрението или престанале да се исполнуваат или
б) на барање на имателот на одобрение.
(3) Царинскиот орган го поништува одобрението овластен економски оператор во
случаите од членот 7-а од овој закон.
(4) Поблиските критериуми за одобрувањето на статусот овластен економски оператор,
укинувањето, поништувањето, измената и суспендирањето на статусот овластен
економски оператор, како и начинот на остварувањето на правото на поповолен третман
од членот 6-а ставовите (5) и (6) од овој закон се утврдуваат во согласност со прописот од
членот 257 од овој закон.“.
Член 3
Во членот 107 став (3) точката в) се менува и гласи:
„го исполнува критериумот од членот 6-б став (1) точка а) од овој закон“.
Ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
Ставот (7) кој станува став (6) се менува и гласи:
„Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии може
привремено да забрани користење на општа гаранција од ставот (2) точка б) на овој член
или изземање од обврска за поднесување на општа гаранција од ставот (4) на овој член, за
стоки за кои при користењето на општата гаранција или на изземањето од обврска за
поднесување на општа гаранција, се утврдило дека биле предмет на измама од поголем
обем.“.
Член 4
Во членот 206 став (2) точката б) се менува и гласи:
„го исполнува критериумот од членот 6-б став (1) точка а) од овој закон и“.
Член 5
Во членот 235 став (5) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а
најдоцна до 10 години.“.
Член 6
Членот 259-а се менува и гласи:
„(1) По откривање на царински прекршок царинскиот службеник е должен да состави
записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува
правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторувањето, описот на
дејствието и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишува царинскиот
службеник и сторителот.
(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) на овој
член, за прекршоците утврдени во членот 263-а од овој закон на сторителот на прекршок
ќе му предложи забрзана постапка со издавање на прекршочен платен налог, односно за
прекршоците утврдени во членот 264 од овој закон ќе му предложи забрзана постапка со
издавање на мандатен платен налог.
(3) Сторителот којшто со заминување заради престој во странство би можел да го
одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатен,
односно прекршочен платен налог.
(4) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка може
привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката
исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго осум дена од
денот на одземањето.“.
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Член 7
Во членот 263 став (1) во точката 5) во заградата зборовите: „член 50“ се заменуваат со
зборовите: „членови 50 и 126 став (3)“.
Точката 10) се менува и гласи:
„спротивно на прописите ја отуѓи стоката, ја даде на користење на друг, ја позајми или
поинаку ја употреби за други цели, а не за оние за кои била ослободена од плаќање на
увозни давачки, други давачки и даноци, односно таквата стока ја даде во залог, ја изнајми
или ја даде како осигурување за други обврски пред да бидат платени увозните давачки,
други давачки и даноци од кои стоката била ослободена (член 200)“.
Точката 11) се менува и гласи:
„со невистинито прикажување на работите или со доведување во заблуда на
царинскиот орган на друг начин, постигне или се обиде да постигне автономни мерки за
намалување или укинување на увозни давачки, други давачки и даноци или повластен
тарифен третман или не подложување на наплата на увозни давачки, други давачки и
даноци или ослободување од плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци или
нивно плаќање во помал износ или враќање или простување или кое било друго
олеснување (членови 14, 19, 20, 21, 26, 69, 72, 99, 100, 118, 136, 138, 154, 155, од 163 до
166, од 185 до 203 и од 250 до 254).“.
Член 8
По членот 263 се додава нов член 263-а, кој гласи:
„Член 263-а
(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правно лице и трговец поединец, а глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност
ќе се изрече на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки
и даноци е до 1.000 евра или кога вредноста на стоката е до 2.000 евра, ако:
1) во увозната царинска декларација не ги наведе сите податоци за стоката кога тие
податоци се одлучувачки за правилното распоредување во номенклатурата на Царинската
тарифа и тоа предизвикува или може да предизвика плаќање на увозни давачки, други
давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1));
2) во увозната царинска декларација наведе тарифна ознака во спротивност со
податоците за видот на стоката во рубрика 31 од ЕЦД и тоа предизвикува или може да
предизвика плаќање увозни давачки, други давачки и даноци во помал износ (член 72 став
(1));
3) на царинскиот орган му поднесе увозна царинска декларација во која неправилно се
наведени видот, квалитетот, вредноста или потеклото на стоката кое предизвикува или би
можело да предизвика плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци во помал износ
(член 72 став (1));
4) на царинскиот орган во врска со извозната царинска постапка му поднесе извозна
царинска декларација во која е наведена поголема количина или поголема вредност или
друго потекло на стоката (член 72 став (1));
5) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на увозна
царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени невистинити податоци ако
тоа предизвикува, или би можело да предизвика увозни давачки, други давачки и даноци
да не се платат или да се платат во помал износ или неосновано би се признала каква било
царинска погодност, корист или право кое не му припаѓа (член 72 став (2));
6) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на извозна
царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени невистинити податоци
доколку тоа предизвикува или би можело да предизвика неосновано признавање на каква
било царинска погодност, корист или право кои не му припаѓаат (член 72 став (2));
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7) постапува спротивно на членот 88 од овој закон или не ги исполнува своите обврски
во согласност со даденото одобрение за поедноставена постапка (член 88);
8) не поднесе дополнителна царинска декларација или не ја поднесе во пропишаниот
рок (член 88 став (2));
9) не ги исполнува своите обврски во согласност со даденото одобрение за царинска
постапка со економски ефект (членови 100 став (1), 129 став (1) и 145);
10) не го извести царинскиот орган за дејствијата кои настапиле по давање на
одобрението за царинската постапка со економски ефект и се значајни за содржината или
важноста на одобрението (член 100 став (2));
11) не ги исполнува обврските и условите како држател на царински склад (членови
113, 122 и 123);
12) не ги исполнува обврските и условите како корисник на царински склад (член 114);
13) во царинскиот склад спроведува дејствија од членовите 118 став (1) и 121 на овој
закон спротивно на одобрението на царинскиот орган или без одобрение на царинскиот
орган (членови 118 став (1) и 121);
14) се однесува спротивно на членот 127 од овој закон (член 127);
15) не ја спроведува постапката на преработка под царинска контрола во согласност со
одобрението на царинскиот орган (член 147);
16) употребува стока во постапката на извоз за облагородување во спротивност со овој
закон (член 158 став (1));
17) при внесување во слободна зона или слободен склад не ја стави на увид стоката од
членот 181 став (2) од овој закон (член 181 став (2));
18) го извести царинскиот орган дека одредена стока го напушта царинското подрачје,
а притоа ја нема таа стока со себе или во транспортното средство (член 192).
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно
лице или на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член, а глоба во износ
од 100 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога износот на
избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 1.000 до 2.000 евра или кога
вредноста на стоката е од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност.
(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно
лице или на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член, а глоба во износ
од 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога износот на
избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 2.000 до 4.000 евра или кога
вредноста на стоката е од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност.
(4) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно
лице или на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член, а глоба во износ
од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога износот на
избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е над 4.000 евра или кога вредноста
на стоката е над 5.000 евра во денарска противвредност.
(5) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член.
(6) По утврдување на прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член царинскиот
службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен платен налог со глоба
во износ на пропишаната за сторениот прекршок.
(7) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен
да ја плати изречената глобата согласно со ставот (6) на овој член во рок од осум дена од
приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
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(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член, царинскиот
службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот
прекршочен орган од членот 258-а од овој закон.“.
Член 9
Членот 264 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правно лице или на трговец поединец, во износ од 30% од изречената глоба за правното
лице и трговец поединец ќе се изрече на одговорното лице во правното лице и на
одговорното лице во трговецот поединец, односно 15 евра во денарска противвредност ќе
се изрече на физичко лице, ако:
1) не ги достави или приложи документите или не ги даде информациите кои му се
потребни на царинскиот орган, односно не даде друга потребна помош за извршување на
царинската постапка (членови 14, 72 став (2), 78 и 186);
2) не ги чува документите во пропишаните рокови (член 17);
3) не поднесе збирна декларација во согласност со членот 53 од овој закон или поднесе
збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (член 53);
4) заради проверка на стоката и транспортните средства со кои таа се превезува, на
барање на царинскиот орган не ја истовари и не ја распакува стоката (член 56 став (2));
5) без одобрение од царинскиот орган врши истовар или претовар на стоката ставена на
увид, или одобрениот истовар или претовар го врши во места кои за тоа не се одредени
или одобрени, или без одложување не го извести царинскиот орган во случај на
непосредна опасност која наметнала потреба од неодложен истовар или претовар на
стоката, или без одобрение од царинскиот орган ја преместува стоката од местото на кое
претходно била ставена (членови 56 и 57);
6) не ги спроведува формалностите за одредување на едно од царински дозволените
постапувања или употреби за стока или тие формалности не се спроведени во
пропишаниот рок (членови 58 и 59);
7) привремено ја чува стоката на места и под услови спротивно на одобрените од
царинскиот орган, или над стоката врши дејствија со кои се менува нејзиниот изглед или
техничките својства (членови 61 и 62);
8) на царинскиот орган му стави на увид транспортно средство заради ставање на
царинско обележје, иако транспортното средство за тоа не е правилно опремено, односно
конструирано (член 82 став (2));
9) царинските обележја на стоката соодветно не ги заштити од уништување,
повредување или оштетување или ги отстрани од транспортното средство без одобрение
од царинскиот орган, освен ако поради непредвидливи околности или виша сила
отстранувањето или уништувањето на обележјата е неопходно да се обезбеди заштита на
стоката или транспортните средства (член 82 став (2));
10) пред пуштање на стоката од царинскиот орган почне да ја употребува или користи
стоката (членови 83 став (1) и 84);
11) не ја стави стоката на увид кај одредишната царинска испостава во пропишаниот
рок или ја стави на увид во променета состојба или не ги почитува другите мерки коишто
царинскиот орган ги презел за обезбедување на истоветноста на стоката (член 109);
12) не води евиденција за стоката која е ставена во постапка на царинско складирање на
начин одобрен од царинскиот орган или не ја води навремено (членови 117 и 119);
13) не извезе, односно повторно не извезе добиени производи во определениот рок во
рамките на постапката на увоз заради облагородување или во рамките на определениот
рок не бара одобрување на друго царински дозволено постапување или употреба на стока
(член 132 став (1));
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14) не ја извезе привремено увезената стока во определениот рок или во тој рок не бара
одобрување за одредување на друго царински дозволено постапување или употреба на
стока (член 153 и 170);
15) во случај на претходен увоз привремено не ја извезе стоката во определениот рок
(член 167);
16) на царинскиот орган на негово барање не му достави копија од транспортниот
документ кој ја придружува стоката или не ја покаже стоката (член 178 став (4));
17) царинскиот орган претходно не го извести за спроведување на индустриска,
комерцијална или услужна дејност во слободна зона или слободен склад или ја врши
наспроти забраната или ограничувањето од страна на царинскиот орган (член 183 став
(1));
18) не води евиденција за стоката при вршење на дејноста на складирање, обработка,
преработка, продажба или набавка на стока во слободна зона или слободен склад или не ја
води евиденцијата во пропишаната форма (член 186) и
19) претходно не го извести царинскиот орган за повторен извоз или за уништување на
стоката (член 191 став (3)).
(2) По утврдување на царински прекршок од ставот (1) на овој член царинскиот
службеник на сторителот на прекршокот ќе му предложи забрзана постапка со издавање
мандатен платен налог.
(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето
на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот
службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово
извршување.“.
Член 10
Членот 265 се менува и гласи:
„На правно лице или на трговец поединец, односно на одговорно лице во правното
лице или во трговецот поединец или на физичко лице, кое ќе купи, продаде, распродаде,
добие на подарок, прикрива, прими на чување или на превоз, чува, користи или добие во
сопственост врз која било основа стока за која знае или според околностите на случајот
морал да знае дека со тоа бил направен прекршок од членовите 263, 263-а или 264 од овој
закон, доколку сторителот извршил некое од дејствијата од членовите 263, 263-а или 264
од овој закон, му се изрекува глоба која со членовите 263, 263-а или 264 од овој закон се
изрекува на сторителот.“.
Член 11
Членот 266 се брише.
Член 12
Во членот 267 став (1) се менува и гласи:
„Стоката која е предмет на прекршок од членовите 263 и 265 во врска со членот 263 од
овој закон, се одзема.“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член доколку стоката предмет на прекршок е
опрема, резервни делови, помошни средства кои се неопходни за одржување на процесот
на производство или рекламен материјал со мала вредност, нема да се одземе ако
сторителот на прекршок се согласи веднаш да ја плати изречената глоба и за истата
спроведе некое царински дозволено постапување или употреба на стоката определени со
овој закон.“.
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).
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Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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