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Начин попуњавања декларације за привремено изношење робе из слободне зоне
Декларација за привремено изношење робе из слободне зоне је образац
који се користи у случају када корисник слободне зоне, сходно одредбама члана
17. Закона о слободним зонама (''Службени гласник РС'', бр. 62/06), привремено
износи робу, која је стављена у поступак активног оплемењивања у слободној
зони, из слободне зоне на други део територије Србије ради обављања дела
производних радњи изван зоне, као и услучају кад се, на други део територије
Србије, привремено износи роба ради испитивања, атестирања и маркетиншког
презентирања.
Шифре које се уписују у поједине рубрике дате су у Кодексу шифара за
попуњавање исправа у царинском поступку који је саставни део Правилника о
облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других
образаца у царинском поступку (''Службени гласник РС'', бр. 29/2010, 84/2010,
100/2010, 56/2011 и 66/2011).
Рубрике означене бројевима попуњавају се на следећи начин:
У рубрику 1 (Корисник слободне зоне) уписује се:
- у први ред (горњи десни угао) – ПИБ корисника слободне зоне. Ако
лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;
- у дуги ред – назив корисника слободне зоне;
- у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса
корисника слободне зоне.
У рубрику 2 (Прималац робе ван слободне зоне) уписује се:
- у први ред (горњи десни угао) – ПИБ примаоца робе ван слободне зоне.
Ако лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса
шифара;
- у дуги ред – назив примаоца робе ван слободне зоне;
- у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса
примаоца робе ван слободне зоне.
У рубрику 3 (Сврха привременог изношења) уписује се разлог због чега се
роба привремено износи ван слободне зоне.
У рубрику 4 (Број одобрења) уписује се, одвојено косом цртом шифра
царинског органа који је одобрио привремено изношење робе ван слободне
зоне, број одобрења и датум када је одобрење донето.
У рубрику 5 (Рок повратка) уписује се рок у ком се привремено изнета
роба има вратити у слободну зону.
У рубрику 6 (Обезбеђење) уписују се, одвојено косим цртама, шифра
царинског органа који је прихватио обезбеђење, број обезбеђења, година
обезбеђења и шифра врсте обезбеђења из Кодекса шифара.
У рубрику 7 (Претходна исправа) уписује се, одвојено косим цртама,
шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса
шифара, шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број

претходне исправе, година прихватања претходне исправе и редни број
наименовања робе из претходне исправе по којој је роба била пријављена.
У рубрику 8 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се
подаци о врсти и идентификацији приложених исправа, као и други подаци
који нису могли да се унесу у друге рубрике.
У рубрику 9 (Редни број) уписује се редни број.
У рубрику 10 (Трговачки назив робе) уписује се уобичајени трговачки
назив робе.
У рубрику 11 (Број и врста колета) уписују се, одвојено косим цртама,
укупан број, врста и ознаке колета.
У рубрику 12 (Јединица мере) уписује се шифра прописане јединице мере
из Кодекса шифара. Ако уговорена јединица мере није прописана и
наведена у Кодексу шифара, прерачунава се у одговарајућу прописану
јединицу мере из Кодекса шифара.
У рубрику 13 (Количина) уписује се количина робе у јединици мере из
рубрике 12, заокружена на два децимална места.
У рубрику 14 (Вредност) уписује се вредност робе, заокружена на два
децимална места.
У рубрику 15 (Место и датум – потпис и име подносиоца исправе) уписују
се место и датум подношења декларације за привремено изношење робе из
слободне зоне и ПИБ подносиоца. Ако је подносилац физичко лице
уписује своје име и презиме и то оверава потписом. Ако је подносилац
правно лице ставља отисак службеног печата. Ако је подносилац царински
агент ставља и отисак службеног печата.
начин:

Рубрике означене великим словима попуњавају се на следећи

У рубрику А (Царинарница) уписује се:
- у први ред назив царинске испоставе, односно царинског реферата који
спроводи надзор над слободном зоном;
- у други ред, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе,
односно царинског реферата из Кодекса шифара, број из Контролника
робе која се привремено износи из слободне зоне и датум подношења
декларације за привремено изношење робе из слободне зоне;
- у трећи ред, оодвојено косим цртама, време подношења и службени
број овлашћеног царинског службеника.
У рубрику Б (Напомене) уписују се подаци који нису могли да се унесу
у друге рубрике.

