4.29. Поглавје 29: Царинска унија
Постигнат е добар напредок во царинското законодавство.
законодавство Царинската тарифа
од 2011 година беше донесена земајќи ги предвид обврските што произлегуваат
од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) и измените во
Комбинираната номенклатура на ЕУ. Царината за увоз од земји на ЕУ за сите
индустриски производи целосно се укинаа во согласност со одредбите на ССА.
Кодексот на царината се измени за да се воведат одредби за употреба на
царинска застапеност во царинење, вклучително и лиценцирање за царинска
застапеност.
Понатаму, беа донесени измени во Кодексот на царина со цел дополнително
усогласување со acquis во областите на електронски царински декларации,
транзитна постапка и царински долгови и гаранции. Дополнителните такси
поврзани со царина се укинаа во согласност со acquis, имено такси поврзани со
влез и престој на царински терминали, такси за обработкс на барања за
заштита на правата интелектуална сопственост (ПИС) и такси за отпечатување
и дистрибуција на формулари ЕУР 1. Подготовките во оваа област бележат
напредок.
Забележан е добар напредок во административниот и оперативниот
капацитет. Донесени се неколку стратегии за периодот 2011-2014 година,
вклучително за обуки и професионален развој на царинските службеници, за
интегритет и антикорупција, справување со ризик, спречување на шверц на
цигари и производи од тутун и заштита на правата на интелектуална
сопственост. Објавено е новото упатство за царинење со кое се истакнуваат
применливите царини и постапките за царинење.
Царинската управа воведе нови ИТ модули, вклучително систем за управување
со електронска документација, систем за раководење со човечки ресурси и
електронски систем за планирање на ресурси. Едношалтерскиот систем за
издавање одобренија беше дополнително ажуриран, а се воведе и нова
функционалност за одобрувањата за транспорт. Донесени се стратегијата за
пристапување кон Конвенцијата за заеднички транзит и националниот план за
имплементација на нов компјутеризиран систем за транзит, и истите се
спроведуваат. Сепак, новиот систем за обработка на царински декларации кој
беше инсталиран, не е во функција, и со тоа го поткопа целосниот оперативен
капацитет на Царинската управа. Започна да функционира пилот систем за
размена на електронски информации пред пристигнување со неколку други
соседни царински управи.
Оперативните капацитети за царинска контрола дополнително се подобрија, а
се подобри и соработката со други владини органи, вклучително и
Министерството за внатрешни работи и Управата за јавни приходи. Ова доведе

до запленување на значителни количини на фалсификувана и недозволена
стока. Забележан е добар напредок во развојот на систем за справување со
ризици на граничните премини, со посистематска примена на анализа на
ризик и контролни мерки за ризик.
Соработката со бизнис заедницата е интензивирана. Советодавното тело на
бизнис заедницата се состанува на месечно ниво во облик на форум за
консултација и дискусија за иницијативи и законски предлози што може да
имаат влијание на бизнисот. Продолжи зајакнувањето на соработката со други
царински управи, особено со оние на соседните земји. Потпишана е спогодба за
царинска соработка со Косово и се основаше заеднички контакт-центар за
полициска и царинска соработка со Бугарија. Подготовките од оваа област во
голема мера се на добар пат.

Заклучок
Направен е добар напредок во областа на царинската унија, и во однос на
законодавството и во однос на административниот и оперативниот капацитет.
Царинското законодавство е добро усогласено со acquis. Забележано е
континуирано подобрување во административниот капацитет на царинската
управа во спроведување на законодавството и со справување со
прекуграничниот криминал. Подготовките во областа на царинската унија во
голема мера се на добар пат.

