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ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОТПУСТ УВОЗНИХ ИЛИ ИЗВОЗНИХ ДАЖБИНА (*)

1 1. Подносилац захтева или његов заступник (име и
адреса)
 ц

2. Захтев за повраћај или отпуст

Веза са царинском декларацијом
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3. Царинарница књижења (назив и адреса) 4. Надзорна царинарница (назив и адреса)

5. Место на којем се налази роба 6. Коментари надзорне царинарнице

7. Одредиште робе (захтев за претходно одређивање)

1

8. Опис робе, број и врста 9. Тарифна ознака

10. Нето количина 11. Царинска вредност

12. Износ дажбина у вези са којима се подноси захтев за
повраћај или отпуст у динарима

Број прилога

13. Захтев за повраћај или отпуст

Долепотписани овим подноси захтев за повраћај / отпуст(1) увозних / извозних(1) дажбина на основу следећег члана
Царинског закона(2)

14. Потврда пријема захтева од стране царинарнице
књижења

Место и датум

Потпис: Печат

ц 273

 ц 274

 ц 275

 ц 276

15. Коментари 16. Место и датум

Потпис подносиоца захтева

______________

(*) Прочитати напомене на полеђини примерка пре попуњавања обрасца
(1) Непотребно прецртати
(2) Прекрижити кућицу испред одговарајућег члана Царинског закона - (X)
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НАПОМЕНЕ

А. Опште напомене

Део обрасца Захтева (рубрике 1 до 13) попуњава подносилац захтева, читко и неизбрисиво, по могућности писаћом
машином или штампачем. Подаци у обрасцу не смеју се брисати ни писати једни преко других. Исправке се врше
прецртавањем погрешних речи и уношењем нових података, по потреби. Исправке се врше на захтев подносиоца захтева
и морају бити оверене од стране царинског органа.

Б. Посебне напомене о појединим рубрикама обрасца

1. Уписује се име и презиме или назив фирме и пуна адреса подносиоца захтева или његовог заступника, укључујући и
поштански број, ако постоји.

Ако подносилац захтева није лице које је платило или има обавезу да плати дажбине на које се односи захтев, навести у
ком својству подносилац захтева иступа.

2. Уписују се подаци о декларацији на основу које је извршено књижење дажбина за које се захтева повраћај или отпуст.

3. Уписује се назив и пуна адреса, укључујући и поштански број ако постоји, царинарнице која је прокњижила увозне или
извозне дажбине за које се захтева повраћај или отпуст.

4. Ова рубрика се попуњава када је роба у надлежности друге царинарнице, а не царинарнице наведене у рубрици три. У
том случају навести назив и пуну адресу царинарнице у питању, укључујући и поштански број ако постоји.

5. Уписује се пуна адреса, укључујући и поштански број ако постоји.

6. Ова рубрика се попуњава ако се примењује члан 640. ове уредбе. У том случају навести количину, врсту и вредност
робе која треба да остане у Републици Србији.

За робу која је намењена хуманитарним организацијама, навести назив или пословно име и пуну адресу, укључујући и
поштански број ако постоји.

7. Осим у случајевима из члана 273. Царинског закона ("Службени гласник РС", бр. 18/10 и 111/12), уписује се облик
царински дозвољеног поступања или употребе у који подносилац захтева намерава да стави робу у зависности од
расположивих могућности предвиђених Царинским законом, у конкретном случају (поновни извоз робе из царинског
подручја Републике Србије, стављање робе у царински поступак, уношење робе у слободну зону или у слободно
складиште, уништавање робе или уступање робе у хуманитарне сврхе). Ако је за нови царински поступак потребно
одобрење, навести податке о том одобрењу.

Навести ако се захтева претходно одређивање поступања или употребе.

8. Уписује се уобичајени трговачки назив робе или тарифно наименовање. Опис мора одговарати опису наведеном у
царинској декларацији из рубрике 2.

Навести број, врсту, ознаке и идентификационе бројеве пакета. У случају неупаковане робе, навести број предмета или
уписати "расуто".

9. Уписује се тарифна ознака.

10. Количине се наводе у јединицама метричког система (килограм, литар, квадратни метар...).

11. Уписује се царинска вредност робе.

12. Износ се наводи у динарима.



13. Околности које могу проузроковати повраћај или отпуст (упутство):

Члан 273: Износ царинског дуга обрачунат на нивоу који није виши од законом дугованог износа;

Члан 274: Роба грешком пријављена за царински поступак који укључује обавезу плаћања дажбина;

Члан 275: Роба није прихваћена зато што је с недостацима или не испуњава услове уговора;

Члан 276: посебни случајеви као резултат околности у којима се превара или груба непажња не могу приписати
заинтересованом лицу.

Ако се примењује члан 276. Царинског закона, посебни случајеви се морају детаљно описати у прилогу захтева.

Ако се примењује неки други члан Царинског закона, а не члан 276., може се ако је потребно, додати и прилог са
објашњењима.

Ако се захтеву додају прилози, неопходно је навести број страница прилога.

В. Техничке одредбе које се односе на образац захтева за повраћај или отпуст

Образац се штампа на белом папиру без механичких делова, на којем је могуће писати. Тежина папира мора бити између
40 и 65 г/м2.

Образац мора бити величине 210 x 297 мм.

Образац мора имати сопствени серијски број.
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