4.29. Поглавје 29: Царинска унија
Може да се забележи значителен напредок во врска со царинските закони.
Република Македонија ја ратификуваше Меѓународната конвенција за
привремен увоз (Конвенцијата од Истанбул) во март 2006 година. Новиот
Царински закон и односното законодавство што се спроведува влегоа во сила
во јануари 2006 година. Тоа претставува понатамошно усогласување на
царинските постапки со стандардите на ЕУ, особено на полето на процедурите
што имаат економско влијание и поедноставените постапки. Новите воведени
одредби за царинските складишта и слободните зони се во согласност со
acquis. Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба
беше донесен на 1 февруари 2006 година. Неговите одредби се во согласност со
законите на ЕУ.
Република Македонија го укина надоместокот од 100 евра за секое барање за
царински квоти во јули 2006 година. Одлуката за укинување на надоместокот
од 19 евра за услуги извршени во царинска постапка влезе во сила во октомври
2006 година. Меѓутоа, другите давачки не се во согласност со acquis, како што е
надоместокот од 14 евра за задолжителните информации за потеклото и
надоместокот од 65 евра за лабораториско тестирање.
Царинските закони сега се добро усогласени со acquis. Меѓутоа, потребно е
понатамошно усогласување, особено во врска со транзитот, царинските квоти и
останатите давачки.
Што се однесува до административниот и оперативниот капацитет на
Царинската управа, може да се забележи одреден напредок. Во мај беше
донесена стратегија за управување со ризик. Таа вклучува нови стандарди за
безбедност и сигурност за поефикасни царински контроли. Се ангажира
дополнителен персонал. Донесена е стратегија за информатичка технологија
која треба да ја олесни набавката на нова ИТ опрема и воведување софтвер што
е компатибилен со системите на ЕУ. Сите царински декларации се доставуваат
во електронска форма и на хартија.
На полето на етиката и мерките за борба против корупцијата, Царинската
управа ја донесе Декларацијата од Аруша за корупцијата и издаде нов Кодекс
на етика за цариниците, кој ги обврзува да го пријават имотот и сметките во
банка. Во текот на периодот опфатен во извештајот, десет цариници беа
кривично гонети поради злоупотреба на службената позиција, поради
дозволување на увоз без плаќање на потребните давачки. Беа потпишани
меморандуми за соработка со некои од најголемите увозници на цигари во

земјата. Во јануари 2006 година, беше ратификуван договор за соработка со
Република Молдавија за меѓусебна помош во царинските прашања. Во мај 2006
година беше парафиран договор со Република Словачка за соработка и помош
во царинските прашања. Во јуни 2006 година, беше потпишан договор за
царинска соработка со Финска.

Заклучок
Постигнат е значителен законски напредок во областа на царинската унија.
Сепак е потребно значително понатамошно зајакнување во смисла на
персонал, информатичка технологија и друга опрема со цел да ѐ се овозможи
на Царинската управа да управува и да го реализира спроведувањето на
законите. Република Македонија треба да донесе стратегија за понатамошен
развој на ИТ системи со цел да овозможи меѓусебно поврзување и
функционирање со централизираните и децентрализираните ИТ системи на
Заедницата. Потребни се понатамошни напори, особено во врска со
управувањето со човечките ресурси и борбата против корупцијата.

