ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ
Члан 1.
У Закону о Царинској тарифи ("Службени гласник РС", број 62/05)
члан 1. мења се и гласи:
"Овим законом уређују се Царинска тарифа, која је одштампана
уз овај закон и чини његов саставни део; правила о обрачунавању царине;
систем назива робе која се увози, уноси или прима у царинско подручје
Републике Србије, односно извози, износи или шаље из царинског подручја
Републике Србије разврстани по одељцима и главама Царинске тарифе;
систем нумеричког означавања робе (тарифни бројеви, тарифни подбројеви и
тарифне ознаке) у Царинској тарифи, као и правила о сврставању поједине
робе у тарифне бројеве, тарифне подбројеве и тарифне ознаке Царинске
тарифе."
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
"На робу која се увози у царинско подручје Републике Србије,
царина се обрачунава и наплаћује применом стопе царине одређене у колони 4
Царинске тарифе, на царинску вредност робе (метод ад валорем).
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, на робу за коју је у
колони 4 Царинске тарифе поред стопе царине предвиђена и специфична
царина у минималном и максималном износу, у случајевима када је царина
обрачуната методом ад валорем мања од специфичне царине, примењује се
минимална специфична царина, а када је царина обрачуната методом ад
валорем већа од максималне специфичне царине, примењује се максимална
специфична царина.
Наплата специфичне царине исказане у еврима врши се у
динарској противвредности по званичном курсу важећем на дан утврђивања
износа увозних дажбина.
Стопе предвиђене у Царинској тарифи примењују се на робу
пореклом из земаља на које се примењује клаузула највећег повлашћења или
које ту клаузулу примењују на робу пореклом из Републике Србије.
На робу из осталих земаља примењују се стопе предвиђене у
Царинској тарифи, увећане за 70%."
Члан 3.
У члану 3. став 1. после речи: "стопе" додају се запета и речи:
"односно износ".
У ставу 7. после речи: "наименовање тарифног подброја" додају
се запета и речи: "јединицу мере", а после речи: "стопу " - запета и речи:
"односно износ ".
Став 8. мења се и гласи:
"Влада уредбом најкасније у новембру текуће године за наредну
годину усклађује номенклатуру Царинске тарифе са Комбинованом
номенклатуром Европске уније, која ће се примењивати на сврставање
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царине утврђене овим законом примењене на усклађену номенклатуру."
После става 8. додају се ст. 9. и 10, који гласе:
"Усклађивање номенклатуре из става 8. овог члана врши се у
складу са обавезама преузетим међународним уговорима и обухвата измене,
односно допуне наименовања, нумеричких ознака, напомена, укључујући и
напомене за тарифне ставове и Основних правила за примењивање Царинске
тарифе.
Прописом из става 8. овог члана не могу се мењати стопе,
односно износ царине утврђене овим законом."
Члан 4.
После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи:
"Члан 3а
Сврставање робе у Царинску тарифу представља одређивање
тарифног става за ту робу, у складу са овим законом и прописима донетим на
основу овог закона.
Одлуке о сврставању које је донео Комитет за Хармонизовани
систем (Хармонизед Сyстем Цоммитие) Светске царинске организације
обавезне су за примену.
Одлуке о сврставању објављене у "Службеном листу Европске
Уније" ("Оффициал Јоурнал оф тхе Еуропеан Унион") обавезне су за примену.
Одлуке о сврставању из ст. 2. и 3. овог члана, које су до сада
донесене и које буду донете објављиваће се у "Службеном гласнику Републике
Србије"."
Члан 5.
После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи:
"Члан 4а
У Царинској тарифи, у тарифној ознаци: "2402 20 90 00" у колони
4 број: "15" замењује се бројем: "57,6", а испод тог броја додају се речи: "мин
5,15 € маx 7,57 €/1000 ком.".
Члан 6.
Ако то произлази из обавеза преузетих међународним уговорима,
Влада може за 2007. годину уредбом ускладити номенклатуру Царинске тарифе
са Комбинованом номенклатуром Европске уније, која ће се примењивати на
сврставање производа у Царинској тарифи.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије", осим члана 4а који ступа на снагу 1.
јануара 2008. године.

