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Поглавје 29: Царинска унија

Сите земји-членки се дел од царинската унија на ЕУ и ги следат истите царински
правила и постапки. Ова бара усогласување на законодавството, како и соодветен
капацитет за спроведување и примена и пристап до заедничките
компјутеризирани царински системи.
Земјата постигна добро ниво на подготовка во областа на царинската унија.
Постигнат е одреден напредок во однос на усогласување на законодавството и на
административниот и оперативниот капацитет. Одредени царински одредби од
Законот за технолошко-индустриски развојни зони сè уште не се усогласени со
правото на ЕУ. Во наредната година, земјата треба:


да ги укине надоместоците за царински декларации;



да ги доврши и консолидира развиените ИТ системи, да обезбеди нивна
надградба и одржување и да гарантира економски континуитет.

Во областа на царинското законодавство, царинската тарифа за 2016 година е
донесена во согласност со најновите измени во Комбинираната номенклатура на
ЕУ. Изменетиот Протокол 4 кон ССА е ратификуван за да се вклучат одредби за
примена на Пан-Евро-Мед Конвенцијата за преференцијалните правила за потекло.
Изменетиот Царински законик дополнително ги намали надоместоците за казни
утврдени за царински прекршоци. Бројот на регистрирани барања за царинска
заштита на трговски марки двојно се зголеми во 2015 година во споредба со
претходната година, како резултат на новите поедноставени постапки. Царинската
управа продолжи да наплаќа надоместок за обработка на царински декларации, што
не е во согласност со правото на ЕУ.
Во врска со административниот и оперативниот капацитет, систематски се
применуваа професионалните стандарди за интегритет како и внатрешни контроли.
На транзитните активности се применува анализа на ризикот, а се развива
управување со ризикот. Употребата на поедноставени постапки е добро развиена.
Зајакнати се капацитетите за спроведување на царински контроли и за борба
против прекуграничниот криминал. Меѓуагенциската соработка и размената на
информации продолжија да резултираат со заплена на недозволена стока.
Соработката со царинските органи од регионот продолжи. Новиот електронски
систем за обработка на царински декларации и акцизни документи не е завршен.
Електронскиот интегриран тарифен систем не е целосно искористен.
По пристапување на земјата кон Конвенциите на ЕУ за заеднички транзит во 2015
година, новиот компјутеризиран транзитен систем се користеше без прекини, а
бројот на обработени декларации се зголеми. Подигањето на свеста за
придобивките кои произлегуваат од заедничкиот транзитен систем помеѓу
економските оператори и оптимизирање на користењето остануваат приоритети на
Царинската управа.

