5.27. Поглавје 29 – Царинска унија

Сите земји-членки се дел од царинската унија на ЕУ и следат исти царински
правила и постапки. Ова бара усогласување на законодавството, соодветен
капацитет за спроведување, примена
и пристап до заедничките
компјутеризирани царински системи.

Земјата задржа добро ниво на подготвеност во делот на Царинска унија.
Постигнат е добар напредок. Финализиран е нов електронски систем за
обработка на царински декларации и акцизни документи и ставени се во
функција нови царински терминали. Неколку царински одредби во
Законот за технолошко-индустриски развојни зони сè уште не се
услогласени со правото на ЕУ.
Земјата треба:
→ да продолжи да ги комплетира и применувасвоите ИТ системи и да обезеди
нивна надградба и одржување и да обезбеди континуитет во работењето.
Во областа царинско законодавство, нивото на усогласеност со правото на ЕУ е
високо. Царинската тарифа за 2018 година е донесена во согласност со најновите
измени во Комбинираната номенклатура на ЕУ. Царинскиот закон беше
изменетсо цел услогласување на одредбите за Овластен економски оператор
(ОЕО) Царинскиот закон на Заедницата (UCC). Царинската управа организираше
серија настани за промоција и први две комании се стекнаа со Уверение ОЕО.
Казните за прекршоци беа намалени за помалите царински прекршоци, а
употребата на гаранции за обезедување на царински долг за стока во транзитна
постапка дополнително беше усогласено со правото на ЕУ.
Земјата е членка на Заедничката транзитна област и ги применува правилата на
ЕУ за транзитни движења. Се применува Регионалната Пан-Евро-Мед (ПЕМ)
Конвенција за преференцијални правила за потекло. Земјата ги ратификуваше
измените на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. Измените на
Протокол 2 од Договорот за слободна трговија со Турција, со кои се врши
усогласување со Пан-Евро-Мед (ПЕМ) Конвенцијата стапија во сила на 1 август
2018 г. Законодавството за царинска заштита на правата од интелектуална
сопственост, управување со ризик, прекурзори и дрога, ослободување од царина и
културни добра се речиси во целост усогласени со правото на ЕУ. Неколку
царински одредби од Законот за технолошко-индустриски развојни зони сè уште
не се усогласени со правото на ЕУ. Царинската управа сè уште наплаќа
надоместок за обработка на царински декларации, што исто така не е во
согласност со правото на ЕУ.
Новоизградениот царински терминал на главниот премин со Србија беше пуштен
во употреба. Подготовките за заеднички гранични контроли со Србија се
интензивираа со добивање на официјална поддршка од двете влади. Завршен е
нов електронски систем за обработка на царински декларации и акцизни

документи. Царината се подготвува да ја зголеми употребата на системот за
Интегрираната тарифна околина (ИТО). Бројот на обработени декларации преку
ноиот компјутеризиран транзитен систем (НКТС) продолжи да расте. Царина
склучи договори за одржување и за НКТС и за ИТО со што ќе се обезеди
одржување, надградба и деловен континуитет на сите царински ИТ системи.
Треба да се подигне свеста кај економските оператори за поволностите од
царинските ИТ системи.

