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Поглавје 29: Царинска унија

Во поглед на царинското законодавство, донесена е Царинската тарифа за 2013
година, во согласност со последните измени на Комбинираната номенклатура на
ЕУ (октомври 2012 година). Царинските давачки за 120 царински ставки беа
укинати или намалени, како дел од анти-кризните мерки. Подготовките во оваа
област се во напредна фаза.
Во поглед на административниот и оперативниот капацитет, Царинската управа
развива нов систем за обработка на царинските декларации и систем за
интегрирана тарифна околина. Апликацијата за новиот транзитен систем,
компатибилна со новиот компјутеризиран транзитен систем (НЦТС), се развива со
помош на ИПА проект. Меѓутоа, проектот се соочува со потешкотии во
спроведувањето, што можат значително да доведат до доцнења во процесот на
пристапување кон конвенцијата за заедничка транзитна постапка. Националниот
проектен план за НЦТС не се ажурира редовно. Едношалтерскиот систем за
издавање на одобренија беше надграден со дополнителни функционалности и со
зголемување на бројот на економски оператори што го користат. Потребно е
зајакнување на капацитетите за проектно управување и контрола на квалитетот со
цел да се минимизираат ризиците поврзани со паралелна примена на ИТ развојни
проекти и подобрување на изведбите и одржливоста.
Беа подобрени оперативните капацитети за царински контроли и борба против
преку-граничниот криминал. Секторот за контрола и истраги беше реструктуиран и
зајакнат. Стандардите за професионална одговорност и мерките за внатрешна
контрола беа систематски применувани. Системот за управување со ризик на
граничните премини беше дополнително развиен и беше воведена нова апликација
за анализа на ризик. Беа прекинати неколку меѓународни канали за шверцување на
дрога и беа направени значителни заплени на дрога и други недозволени стоки.
Потребно е да се обезбедат значителни финансиски ресурси за работа и одржување
на опремата за царинска контрола.
Царинската управа учествуваше во работата на советодавното тело како форум за
консултации со стопанските комори и економските оператори. Соработката со
царинските управи на соседните земји и пошироко во регионот е зајакната, со
голем број на потпишани договори и одржани билатерални состаноци.
Подготовките во оваа област се во напредна фаза.
Заклучок
Забележан е одреден напредок во поглавјето Царинска унија. Административниот
капацитет на Царинската управа за примена на законодавството, соработката
помеѓу агенциите и капацитетот за борба против прекуграничниот криминал
продолжија да се подобруваат. Потребно е дополнително зајакнување на
институционалната структура и структурата за управување, вклучувајќи поголема
одржливост и постојаност на финансиските и човечките ресурси. Подготовките во
оваа област се во напредна фаза.

