Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у
царинском поступку
Члан 1.
У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања
декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник
РС”, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20,
6/21, 49/21, 66/21 и 80/21), у Прилогу 8. „Кодекс шифара за попуњавање
исправа у царинском поступку”, врше се следеће измене:
У делу X „Јединице мере”, после речи:
„литар чистог (100%) алкохола

LA”

додају се речи:
„тона еквивалента CO2 (угљен диоксид)

TU”.

У делу XXI „Начин плаћања/обезбеђења царинског дуга”, речи:
„Готовинско или еквивалентно плаћање код органа
царинске службе

А”

замењују се речима:
„Готовинско плаћање или плаћање другим
средствима са сличним дејством

A”

Речи:
„Обезбеђење плаћања дуга са појединачним
готовинским депозитом

C”

замењују се речима:
„Обезбеђење плаћања дуга са појединачним готовинским
депозитом или другим средством плаћања за које царински
орган признаје да има једнако дејство као депоновање
готовине

C”.

У делу XXIV „Приложене исправе и додатне информације”, врше се следеће
измене:
1) У табели 2. „Посебни поступци из члана 183. Царинског закона” речи:
„Претходно одобрење
за привремени извоз
робе

Е10 цар. орг./XX/бр./гггг/”

бришу се.
2) У табели 4. „Захтеви и изјаве” после речи:

„Исправа за прекогранични промет дивљих врста фауне и
флоре, као и њихових делова и деривата, коју издаје
министарство надлежно за послове заштите животне
средине или изјава да напред наведене врсте, као и
њихови делови и деривати не подлежу обавези
прибављања наведене исправе

I46 бр./гггг”

додају се речи:
„Изјава добављача

I71 бр./гггг

Дугорочна изјава
добављача

I72 бр/гггг”

3) У табели 6. „Уверења о пореклу и друга уверења” у целој тачки 1.
„Документа за доказивање порекла”, речи:
„број БК или број СК XX (где су XX међ. Ознаке земаља кумулације) ”
замењују се речима:
„бр./гггг”
Речи:
„Изјава о пореклу овлашћеног извозника U04 број БК или број СК XX (где су
XX међ. ознаке земаља кумулације)”
бришу се.
Речи:
„Уверење о кретању робе EUR-MED U13”
замењују се речима:
„Уверење о кретању робе EUR-MED U13

бр./гггг”.

Речи:
„Изјава о пореклу EUR-MED U14”
замењују се речима:
„Изјава о пореклу EUR-MED U14

бр./гггг”.

У напомени, речи:
„БК – без кумулације, СК – са кумулацијом”
бришу се.
Члан 2.
Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

