4.29. Поглавје 29: Царинска унија
Остварен е добар напредок во однос на царинското законодавство.
законодавство Со
измените на Царинскиот закон се воведоа критериуми за ризик за контрола на
царински декларации и статус на овластен економски оператор (ОЕО). Со
изменетиот Закон за административни такси се укинуваат или намалуваат
царинските такси, но одредени такси кои не се во согласност со правото на ЕУ
сè уште се во сила. Царинските органи повеќе не се одговорни за проверка на
етикетите и техничките спецификации на стоките, со што се скратува времето
на чекање на граничните премини. Усвоена е Царинската тарифа за 2008
година, земајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ССА и промените
во Комбинираната номенклатура на ЕУ. Царинските квоти сега се
распределувата на принципот „прв дојден, прв услужен“, што е во согласност со
правото на ЕУ.
Законодавтсвото во областа на транзит сè уште не е усогласено. Законот за
технолошки и индустриски развојни зони е изменет, со цел усогласување со
правото на ЕУ. Меѓутоа, одредени одредби во законот сè уште треба да се
изменат за да се постигне целосна усогласеност. Во октомври 2007 година,
Царинската управа ги презеде надлежностите од судовите за водење
прекршочни постапки, за да се обезбеди нивно побрзо и поефикасно
решавање. Подготовките во оваа област се напреднати. Остварен е значителен
напредок во областа на административниот и оперативниот капацитет.
капацитет
До мај 2008 година, Царинската управа вработи 140 нови лица. Како резултат
на стратегијата за професионално напредување, вработените присуствуваа на
голем број на обуки, вклучувајќи и обука за новите вработени лица. Четирите
мобилни скенери набавени во 2007 година беа ставени во употреба. При
подготовката за воспоставување едношалтерски систем на граничните
премини, развиен е информатички систем за издавање одобренија и собирање
транзитни податоци. Меѓутоа, останува да се развие сеопфатна информатичка
стратегија и стратегија за поврзување со информатичките системи на
Заедницата.
Усвојувањето на единствениот административен документ не беше нотирано..
Царинската управа продолжува со спроведување на стратегијата за интегритет
и борба против корпуцијата. Бесплатната телефонска линија за пријавување
случаи на корупција беше многу успешна. Завршени се вкупно 77
дисциплински постапки против царински службеници (во споредба со 10 во
2006), од кои во 40 случаи царински службеници беа отпуштени од работа, 14
беа суспендирани, а 23 царински службеници платија 59 парична казна.
Постигнати се значајни резултати во борбата против прекуграничен криминал
и трговија со фалсификувани стоки. Земјата доби статус на набљудувач во

комитетите на ЕФТА за Конвенцијата за заедничка транзитна постапка и
Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стоки.
Зајакната е соработката со бројни државни институции, како и со трговски и
шпедитерски компании, со потпишување на меморандуми за разбирање за
интегрирано гранично управување. Наплатените приходи од страна на
Царинската управа и понатаму значително се зголемуваат. Царинската управа
почна да учествува во програмата за царина за 2013 година.

Заклучоk
Заклучоk
Постигнат е значителен напредок во ова поглавје, и во однос на усогласување
на законите и во однос на административните капацитети. Значително е
зголемена наплатата на приходи и остварени се добри резултати во борбата
против прекуграничниот криминал, вклучувајќи ги и прекршувањата во
областа на правата на интелектуална сопственост. Царинското законодавство
е добро усогласено со правото на ЕУ, но сепак потребно е понатамошно
усогласување. Административниот и оперативниот капацитет се значително
подобрени, а борбата против корупцијата даде видливи резултати.__

