Прилог 36.
УВЕРЕЊЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ТC33 - УВЕРЕЊЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
(Предња страна)
1. Важи до

Дан

Месец

Година

2. Број

3. Принципал
(презиме и име или назив фирме,
пуна адреса и земља)
4. Царински орган обезбеђења
(назив, пуна адреса и земља)
5. Референтни износ
Шифра валуте

бројевима:

словима:

6. Царински орган обезбеђења потврђује да је горе наведеном принципалу одобрено ослобођење од полагања
обезбеђења које важи за његов национални транзитни поступак или заједнички транзитни поступак кроз
царинску територију оних земаља које су наведене испод и чија имена нису прецртана:
ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА, ИСЛАНД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НОРВЕШКА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
ШВАЈЦАРСКА, ТУРСКА, АНДОРА (*) , САН МАРИНО (*)
7. Посебне примедбе:

8. Период важења продужен до
Дан
Месец
Год.

укључујући
Сачињено у _____________ дана _________________
(Место)
(Датум)
(Потпис и печат царинског органа обезбеђења)
(*) само за транзитни поступак Заједнице

Сачињено у _______________________дана__________
(Место)
(Датум)
(Потпис и печат царинског органа обезбеђења)

9. Лица која су овлашћена да у име принципала потпишу декларацију национални транзитни поступак или
заједнички транзитни поступак
(полеђина)
10. Презиме, име и примерак
потписа овлашћеног лица

11. Потпис
принципала(1)

10. Презиме, име и примерак
потписа овлашћеног лица

11. Потпис
принципала(1)

(1)
Када је принципал правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 11 мора свом потпису додати и своје
презиме, име и у ком својству потписује.

Прилог 37.
НАПОМЕНЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЗАЈЕДНИЧКОМ
ОБЕЗБЕЂЕЊУ И УВЕРЕЊА О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
1.

Подаци које се уписују на предњој страни уверења
Након издавања, не могу се вршити било какве измене, додавање или брисање
података наведених у рубрикама од 1 до 8 уверења о заједничком обезбеђењу
или рубрикама 1 до 7 уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења.

1.1.

Шифра валуте
У рубрику 6 уверења о заједничком обезбеђењу и рубрику 5 уверења о
ослобођењу од полагања обезбеђења уписује се ISO ALPHA 3 (ISO 4217)
шифра коришћене валуте.

1.2.

Напомене

1.2.1. Када заједничко обезбеђење не може да се користи за прописану осетљиву
робу, у рубрику 8 уверења уписује се: „Ограничено важење”.

