Начин на пребарување на издадени Задолжителни тарифни информации
Пребарувањето на издадените и важечки Задолжителни тарифни информации (ЗТИ) се врши во
модулот за консултација – Интегрирана тарифна околина (ИТО).
ЗТИ модулот е објавен на интернет страната на Царинска управа, во делот Е-ЦАРИНА / ИТО /
Стартувај / TARIM – DM (слика бр. 1).

Слика бр. 1 Почетна страна на ТАРИМ
По избирањето на TARIM – DM во левиот агол се појавува панел со опции, каде за преглед на
издадени ЗТИ треба да ја одберете опцијата ЗТИ – Издадени ЗТИ (слика бр. 2).

Слика бр. 2 Преглед на издадени ЗТИ

При преглед на издадени ЗТИ постојат шест критериуми за вадење на листа на издадени ЗТИ и
тоа:
- „Број на ЗТИ одлука” – се внесува К бројот на ЗТИ одлука (доколку го знаете),
- „Опис” – се внесува одреден опис на стока,
- „Тарифна ознака” – се внесува тарифна ознака или тарифен број (ова е најчест начин за
пребарување),
- „Клучен збор” – се внесува одреден клучен збор за пребарување,
- „Датум на почеток на важење од/до” – се внесува одреден датум за почеток на важење на
ЗТИ и/или
- „Датум на крај на важење од/до” – се внесува одреден датум за крај на важење на ЗТИ.
По избирање на критериум за пребарување (на пример: тарифна ознака) се притиска „Пребарај”.
Модулот прикажува извештај од издадени ЗТИ согласно бараниот критериум (слика бр. 3).

Слика бр. 3 Извештај по внесен критериум
Доколку корисникот сака да ги види сите издадени ЗТИ во excel табела, во десниот агол со
притискање на полето се генерира и извештај во excel формат.
Доколку корисникот има потреба од прикажување на нов извештај по друг критериум потребно е
да го избере полето „Исчисти”. Со избирање на наведеното поле модулот му дозволува на
корисникот повторно пребарување, како и преглед на ЗТИ по претходно внесен критериум.

