4.29. Поглавје 29: Царинска унија
Постигнат е одреден напредок во царинското законодавство. Царинската
тарифа од 2009 година ги зема предвид обврските што произлегуваат од
Договорот за стабилизација и асоцијација и измените во комбинираната
номенклатура на ЕУ. Беше ратификуван Протоколот за изменување на
Меѓународната конвенција од Кјото за поедноставување и усогласување на
царинските постапки. Беше усвоено законодавство за примена на Царинскиот
законик, со кој се уредуваат овластените економски оператори. Беа укинати
извесен број царински давачки, влучувајќи ги и давачките за царинска
придружба на стоките и за привремено царинско складирање. Меѓутоа, некои
давачки, коишто не се во согласност со acquis остануваат во сила. Некои
одредби од Законот за технолошко индустриски развојни зони сè уште не се
целосно усогласени со acquis. Подготовките во оваа област се напреднати.
Постигнат е важен напредок во административните и оперативните
капацитети. Беше спроведена стратегијата за обука и професионално
напредување. Вработените имаа полза од голем број обуки, вклучувајќи и обука
за етика. Дополнително беше зајакнат оперативниот капацитет, посебно во
делот на истрага и разузнавање. Беа воведени анализа на ризикот и контролни
системи и постапки засновани на ризикот. Почна да функционира
едношалтерскиот систем, што поврзува 16 државни агенции. Тој овозможува
компаниите електронски да поднесат едно единствено барање за добивање на
сите потребни документи за увоз, извоз и транзит. Царинската управа сè уште
треба да развие сеопфатна ИТ-стратегија за да обезбеди идна
интерконективност/интероперабилност со ИТ-царинските системи на
Заедницата.
Напорите за борба против корупцијата, прекуграничниот криминал и трговијата
со фалсификувани стоки доведоа до зголемен број прекршочни и кривични
предмети. Исто така, се зголеми и бројот на дисциплински постапки и кривични
обвиненија против царински службеници, иако санкциите, конкретно
отпуштањата, општо не се прифаќаа во фазата на жалба. Царинската управа
потпиша нови меморандуми за соработка со трговските и транспортните
здруженија, како и со државните агенции вклучени во борбата против
криминалот и корупцијата. Подготовките во оваа област се на добар пат.

Заклучок
Напредокот во ова поглавје беше значителен, особено во однос на
административниот и оперативниот капацитет. Царинското законодавство е
значително усогласено со acquis, со исклучок на транзитот. Административниот
капацитет на Царинската управа за спроведување на законодавството и за
решавање на прекуграничниот криминал продолжува да се подобрува.
Подготовките во оваа област се одвиваат во вистински правец.

