На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање (''Службени
гласник БиХ'', број 89/05) и члана 61. став 2. Закона о управи (''Службени гласник БиХ'',
број 32/02), директор Управе за индиректно опорезивање д о н о с и
УПУТСТВО
О ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕ ОБРАДЕ
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим упутством ближе се прописује начин провођења царинског поступка
унутрашње обраде (у даљем тексту: унутрашња обрада), као поступка с економским
учинком, којим се роби која се увози у царинско подручје Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: БиХ) дају повластице у виду обуставе плаћања или поврата увозних
дажбина ради обраде и поновног извоза или извоза из царинског подручја БиХ у
облику компензирајућих производа, а да та обрада не штети основним интересима
произвођача у БиХ.
Члан 2.
(Правни основ)
Поступак унутрашње обраде регулисан је:
a) одредбама члана 111. - 125. Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 57/0 и 51/06), (у даљем тексту: Закон),
б) одредбама члана 299. - 320. и 332. - 347. Одлуке о проведбеним прописима
Закона о царинској политици Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'',
број: 63а/04), (у даљем тексту: Одлука), укључујући и Прилог 43, 45, 46, и 47
Одлуке.
Члан 3.
(Дефиниције)
У смислу овог упутства, а у складу са чланом 299. Одлуке, слиједећи појмови
имају значење:
a) ''одобрење'' значи одобрење царинских органа за коришћење унутрашње
обраде,
б) ''ималац одобрења'' је лице којем је издато одобрење за унутрашњу обраду,
ц) ''надзорни царински уред'' значи царински уред наведен у одобрењу као
овлашћени уред за надзор унутрашње обраде,
д) ''пријавни царински уред'' значи царински уред/уреди наведени у одобрењу као
овлашћени за прихватање царинских пријава којима се роба пријављује за
унутрашњу обраду,
е) ''отпусни царински уред'' значи царински уред/уреди наведени у одобрењу као
овлашћени за прихватање царинских пријава којима се роби, након пријављивања
за унутрашњу обраду, одређује ново царински одобрено поступање или употреба,
ф) ''главни компензирајући производи'' значи компензирајући производи за чију је
производњу одобрена унутрашња обрада,
г) ''секундарни компензирајући производи'' значи компензирајући производи који
се разликују од главних компензирајућих производа, а који представљају
неопходни нус производ обраде,

х) ''рок за раздуживање унутрашње обраде'' значи рок до којег се роби или
компензирајућим производима мора одредити ново царински одобрено поступање
или употреба укључујући, већ према случају, и вријеме за тражење поврата
увозних дажбина након унутрашње обраде (систем поврата дажбина, нпр. ),
и) ''лон послови'' значи свака обрада увозне робе која је директно или индиректно
стављена на располагање имаоцу одобрења и која се врши према спецификацијама
и у име корисника (налогодавца) установљеног изван царинског подручја БиХ, уз
плаћање само трошкова обраде,
ј) ''претходни извоз'' подразумијева систем који омогућава да се компензирајући
производи добијени из еквивалентне робе извезу прије пријављивања увозне робе
за унутрашњу обраду по систему обуставе плаћања.
Члан 4.
(Системи унутрашње обраде)
(1) Унутрашња обрада може се одобрити:
a) по систему обуставе плаћања: који подразумијева да се на страну робу
намијењену поновном извозу у облику компензирајућих производа не
плаћају увозне дажбине, а нити таква роба подлијеже примјени мјера
трговинске политике, изузев у случају када такве мјере забрањују или
ограничавају улазак робе у царинско подручје БиХ, или
б) по систему поврата дажбина: који подразумијева да се страна роба пушта
у слободан промет уз плаћање увозних дажбина, а ималац одобрења по овом
систему остварује право на поврат плаћених увозних дажбина када увезену
робу извезе из царинског подручја БиХ у облику компензирајућих производа
или у непромијењеном стању.
(2) Подносилац захтјева за коришћење унутрашње обраде може захтијевати
унутрашњу обраду по систему обуставе плаћања или по систему поврата дажбина. Ако
су испуњени услови за оба система подносилац захтјева може изабрати за њега
повољнији систем.
Члан 5.
(Поступци обраде)
(1) У унутрашњој обради могу се обављати слиједеће производне радње:
a) прерада робе, укуључујући њено подизање, склапање или монтирање на
другу робу,
б) обрада робе,
ц) поправак робе, укључујући и њено обнављање и оспособљавање.
(2) У оквиру унутрашње обраде може се увозити:
a) роба која се употребљава у производњи и постаје у потпуности или
дјелимично саставни дио компензирајућег производа,
б) одређена роба која је потребна да би омогућила или олакшала производњу
иако не постаје саставни дио компензирајућег производа, с изузетком:
1) горива и других извора енергије, осим оних који су потребни за
тестирање компензирајућих производа или за откривање недостатака
код увозне робе којој је потребан поправак,
2) средстава за подмазивање, осим оних која су потребна за тестирање,
подешавање или повлачење компензирајућих производа,
3) опреме и алата.

(3) Опремом и алатом из става (2) тачке б) трећа алинеја овог члана сматрају се
опрема и алати, те њихови резервни дијелови који су као такви дефинисани Законом о
царинској тарифи Босне и Херцеговине, независно од тог да ли су намијењени за
једнократну или вишекратну употребу.
ГЛАВА II - ЗАХТЈЕВ И ОДОБРЕЊЕ
Члан 6.
(Подношење захтјева у писаном облику)
(1) Ако се обрада врши у једном мјесту захтјев за издавање одобрења за
унутрашњу обраду подноси се регионалном центру надлежном према мјесту сједишта
подносиоца захтјева, на обрасцу прописаном у Прилогу 43 Одлуке, у свему попуњеног
у складу са Објашњењем датим у том прилогу.
(2) Ако се обрада обавља у више мјеста са подручја различитих регионалних
центара, захтјев се подноси регионалном центру мјесно надлежном према мјесту гдје се
обавља претежни дио обраде, што треба навести у захтјеву.
(3) Захтјев из става (1) овог члана, таксиран прописаном административном
таксом, и документа чије је подношење потребно за доношење одобрења (извод из
судског регистра или рјешење о регистрацији дјелатности, уговор код лон послова,
норматив производње и други документи о подацима који су наведени у захтјеву)
подносе се у два примјерка, од којих један примјерак остаје у спису код издаваоца
одобрења, а други примјерак се доставља надзорном царинском уреду са одобрењем.
(4) Захтјев треба поднијети најмање 30 дана прије планираног увоза робе, јер се
роба за поступак унутрашње обраде не може увести прије издавања одобрења.
Члан 7.
(Царинска пријава као захтјев)
(1) Захтјев за унутрашњу обраду за робу некомерцијалног карактера, за уобичајене
облике руковања из члана 327. Одлуке над робом која није смјештена у слободну зону,
нити је у поступку царинског складиштења или привременог смјештаја, те за поправку,
укључујући ремонт и подешавање (ситуације под 1., 3 и 4. шифре 30 економских услова
из додатка Прилога 43 Одлуке) подноси се помоћу царинске пријаве, у ком случају се
подношење царинске пријаве сматра подношењем захтјева, а прихватање пријаве од
царинског уреда одобрењем. Царинска пријава се подноси царинском уреду надлежном
према мјесту гдје се треба обавити унутрашња обрада.
(2) Уз царинску пријаву из става (1) овог члана декларант је дужан приложити и
документ са подацима из члана 302. став 2. Одлуке, осим ако се такви подаци за
поступак сматрају непотребним или се могу унијети у царинску пријаву.
(3) У случајевима из става (1) овог члана административна такса се плаћа само за
царинску пријаву којом се роба ставља у и раздужује унутрашња обрада, а не плаћа се
на документ из става (2) овог члана.

Члан 8.
(Услови за одобравање унутрашње обраде)
(1) Унутрашња обрада може се одобрити лицу које организује извођење поступка
обраде (организује набавку робе, производњу и продају добивених производа и не
учествује у производним поступцима) или лицу које дјелимично или у цијелости
обавља поступке обраде.
(2) Одобрење за унутрашњу обраду може се издати:
a) лицима која су регистрована у БиХ и код Управе за индиректно
опорезивање, као и лицима која су регистрована изван БиХ само у погледу
увоза робе некомерцијалног карактера (повремени увоз робе, а врста и
количина упућују на то да је роба намијењена за појединачну личну
употребу, за потребе домаћинства примаоца или лица које је уноси),
б) да се увозна роба може идентификовати у компензирајућим производима
(метод идентификације), осим робе из члана 5. став (2) тачка б) овог упутства
и у случају употребе еквивалентне робе,
ц) да су задовољени економски услови: одобрење утиче на побољшање услова
за извоз или поновни извоз, при чему нису угрожени основни интереси
домаћих произвођача исте робе.
Члан 9.
(Издавање одобрења)
(1) Одобрење за унутрашњу обраду издаје царински орган из члана 6. овог
упутства на обрасцу прописаном у прилогу 43 Одлуке, у року од 30 дана од дана
подношења захтјева или од дана пријема од царинских органа сваког траженог
недостајућег или додатног податка.
(2) У одобрењу се одређују мјере идентификације, тј. препознавања увозне робе у
компензирајућим производима (навођење серијског или произвођачког броја, стављање
пломби или других потребних ознака, подношење Листа са подацима ИНФ 1 или ИНФ
7, узимање узорака, давање илустрација или техничких и других описа робе, извођење
анализа и остала средства идентификације) и одлучује о свим другим елементима
захтјева важним за провођење унутрашње обраде.
(3) У одобрењу се наводе надзорни, пријавни и отпусни царински уреди. Код
одређивања отпусног царинског уреда примјењује се члан 157. став 3. и 4. Закона.
Надзорни царински уред је уред који је надлежан за мјесто гдје се обрада врши, а ако се
обрада врши у више мјеста тада је надзорни уред уред који је надлежан за неко од тих
мјеста (нпр. од случаја до случаја, то може бити царински уред надлежан према мјесту
гдје се обавља претежни дио обраде или завршна фаза обраде).
(4) Одобрење за унутрашњу обраду може се издати само лицима која нуде сва
потребна увјеравања за правилно провођење унутрашње обраде и када царински органи
могу да надгледају и прате унутрашњу обраду без увођења административних мјера
несразмјерних економским потребама које су у питању.
(5) У одобрењу се имаоцу одређује и обавеза подношења раздужног листа.
Одобрење се, поред елемената садржаних у прописаном обрасцу, може допунити и
додатном клаузулом о дужности имаоца одобрења о поштивању свих прописа и

испуњавању обавеза које проистичу из одобреног поступка, као и другим неопходним
клаузулама.
(6) Одобрење ступа на снагу даном издавања или било којег каснијег датума
наведеног у одобрењу.
(7) Одобрење за унутрашњу обраду се може измијенити или допунити по захтјеву
имаоца одобрења, уз прилагање потребне документације и навођење оправданих
разлога.
Члан 10.
(Ретроактивно издавање одобрења)
(1) За унутрашњу обраду може се издати ретроактивно одобрење које уобичајено
ступа на снагу најраније на дан подношења захтјева.
(2) Ако се захтјев односи на продужење постојећег одобрења за исту врсту радње
и исту врсту робе, одобрење се може дати уз ретроактивно важење од дана када је
оригинално (постојеће) одобрење истекло.
(3) У изузетним случајевима, ретроактивно важење одобрења се може и даље
продужити, али не дуже од једне године прије датума подношења захтјева, под условом
да постоји доказана економска потреба и ако:
a) захтјев није у вези с покушајем преваре или очигледним немаром,
б) рок важења одобрења од три године није прекорачен,
ц) књиговодство подносиоца захтјева потврђује да се сви услови унутрашње
обраде могу сматрати задовољеним и да се, када је то примјерено, роба може
идентификовати у датом периоду, те да то књиговодство омогућава контролисање
унутрашње обраде и
д) се радње и поступци потребни за регулисање ситуације у вези с робом могу
извршити, укључујући, када је то неопходно и поништење царинске пријаве.
Члан 11.
(Економски услови)
(1) У смислу члана 335. Одлуке сматра се да су економски услови испуњени,
осим ако царински органи располажу информацијом да су битни интереси бх.
произвођача озбиљно угрожени, у ком случају се испуњеност економских услова мора
доказати.
(2) Ако домаћи произвођач једнаке робе сматра да одобрена унутрашња обрада
угрожава његове интересе, он може поднијети захтјев Сектору за царине у Средишњем
уреду Управе за индиректно опорезивање (у даљем тексту: Сектор за царине) да
забрани провођење унутрашње обраде, уз обавезно навођење разлога оспоравања
економских услова, односно зашто се не може сматрати да су исти испуњени. О
захтјеву Сектор за царине одлучује након претходно прибављеног мишљења
Спољнотрговинске коморе БиХ и по потреби другог надлежног органа.

Члан 12.
(Мјере трговинске политике)
Мјере трговинске политике предвиђене у актима БиХ примјењују се у поступку
унутрашње обраде како слиједи:
a) када се унутрашња обрада односи на увозну робу која је предмет мјера
трговинске политике при стављању у слободан промет: тада није потребно
подносити никакве дозволе, увјерења, налазе и сличне документе у тренутку
пријављивања робе за унутрашну обраду,
б) када се унутрашња обрада односи на увозну робу која је предмет мјера
трговинске политике за улазак робе у царинско подручје БиХ: те мјере се
примјењују у тренутку пријављивања робе за унутрашњу обраду,
ц) када се други компензирајући производи добијени у унутрашњој обради, осим
оних наведених у Прилогу 45 Одлуке (листа компензирајућих производа који
подлијежу плаћању њима одговарајући увозних дажбина, тзв. секундарни
производи) ставе у слободан промет: примјењују се оне мјере трговинске политике
које су примјењиве на стављање у слободан промет увозне робе.
Члан 13.
(Рок важења одобрења)
У одобрењу ће бити одређен рок важења одобрења, уважавајући при томе
конкретне околности у којима се обавља унутрашња обрада, односно имајући у виду
економске услове и посебне захтјеве подносиоца захтјева, који рок не може прећи три
године од дана ступања на снагу одобрења. У року важења одобрења роба на коју се
исто односи може се пријавити за унутрашњу обраду, а количине и вриједности роба
које се наводе у одобрењу су само процјене које даје подносилац захтјева за издавање
одобрења.
Члан 14.
(Рок за извоз или поновни извоз)
(1) У одобрењу ће бити одређен рок у којем компензирајући производи морају да
буду извезени или поновно извезени или им одређено друго царински одобрено
поступање или употреба (рок за раздуживање унутрашње обраде), узимајући у обзир
вријеме које је потребно да се изврше производне радње у унутрашњој обради за дату
количину увозне робе, те израду и извоз или поновни извоз компензирајућих
производа. Рок раздуживања може бити дужи од рока важења одобрења (нпр. одобрење
важи до 30.05.2006. године, роба је стављена у унутрашњу обрада по ИМ 5 дана
25.04.2006. године са роком поновног извоза од 4 мјесеца, рок за раздужење те пријаве
је 25.08.2006. године). Подносилац захтјева за одобрење за унутрашњу обраду по
систему поврата дажбина треба да у вријеме које тражи за раздуживање поступка
укључи и период од шест мјесеци из члана 319. став 1. алинеја друга Одлуке, за
подношење захтјева за враћањем или одустајањем од наплате увозних дажбина.
(2) Рок за извоз или поновни извоз почиње тећи од дана прихватања царинске
пријаве по којој је роба стављена у унутрашњу обраду. Тај рок, пријавни царински
уред, уноси у поље Д/Ј (четврти ред) царинске пријаве којом је роба пријављена за
унутрашњу обраду (ИМ 5 по систему обуставе плаћања, односно ИМ 0 по систему
поврата дажбина).

Примјер:
Фирма ''А'' је добила одобрење за унутрашњу обраду по којем врши увоз
репроматеријала (тканина, конац, подстава, дугмад и рајфешлус) за производњу
компензирајућег призвода (сукње), по којем је одобрен рок за понован извоз од 4
мјесеца. Увоз је извшен и то:
- по ИМ5 од 01.03.2006. увезена је тканина и конац,
- по ИМ5 од 01.04.2006. увезени су подстава, дугмад и рајфешлус.
Унутрашња обрада по царинској пријави ИМ5 од 01.03.2006. године се треба
раздужити до 01.07.2006. године, а по пријави ИМ5 од 01.04.2006. године до
01.08.2006. године.
(3) Када то околности налажу, рок из става (2) овог члана надзорни царински уред,
на захтјев имаоца одобрења, може продужити чак и ако је првобитни рок истекао.
Захтјев, којем се прилаже царинска пријава о уласку робе у унутрашњу обраду за коју
се тражи продужење рока, треба да садржи:
a) оправдане разлоге за продужење рока (нпр. захтјев фирме која прима
компензирајући производ за одгађање испоруке компензирајућих
производа, одложена испорука због проблема техничке природе - квар
машине у процесу производње, проблеми са испоруком због политичке и
економске ситуације и др.),
б) период продужења,
ц) количину увезене робе која је преостала за раздуживање,
д) податке о гаранцији за обезбјеђење царинског дуга за дати поступак, која
мора покривати период продужења.
(4) Одлуку о одобравању захтјева из става (3) овог члана надзорни царински уред
доноси у скраћеном поступку, у виду забиљешке на захтјеву, а одобрени рок
продужења уписује и у поље Д/Ј (четврти ред) приложене царинске пријаве за коју је
одобрено продужење рока њеног раздуживања, као и на пријави која се налази код тог
уреда.
Члан 15.
(Обједињавање рокова)
(1) Ради поједностављења, примјеном члана 115. став 2. други подстав Закона, по
захтјеву имаоца одобрења, може се одобрити да се рок за раздуживање који почиње
током календарског мјесеца или квартала завршава задњег дана наредног календарског
мјесеца или квартала.
(2) Ако је одобрено да рок за раздуживање истиче одређеног датума за сву робу
стављену у унутрашњу обраду у датом периоду, подносиоцу захтјева може се, сходно
члану 338. став 2. Одлуке, одобрити да се рок за раздуживање аутоматски продужава за
сву робу која се још увијек налази у унутрашњој обради тог датума.
(3) Када је у питању мјесечно обједињавање рокова, сви рокови за поновни извоз
који почињу тећи у одређеном мјесцу, истећи ће задњег дана наредног календарског
мјесеца (нпр. роба је пријављена за унутрашњу обраду 10., 15. и 25.05.2006., у овом
случају рок поновног извоза за сву ту робу истиче 30.06.2006.).
(4) Код кварталног обједињавања рокова, сви рокови за поновни извоз који
почињу тећи у одређеном кварталу, истећи ће задњег дана наредног квартала (нпр. роба
је пријављена за унутрашњу обраду 05., 20. и 30.04.2006.; затим 10., 19. и 27.05.2006.; и

05., 15. и 28.06.2006., у овом случају рок поновног извоза за сву ту робу истиче
30.09.2006.).
Члан 16.
(Еквивалентна роба)
(1) Еквивалентна роба је бх. роба која се користи умјесто увозне робе у
производњи компензирајућих производа.
(2) У додобрењу за унутрашњу обраду, на захтјев имаоца одобрења и уз испуњење
прописаних услова, може се одобрити употреба еквивалентне робе у производњи
компензирајућих производа, умјесто увозне робе. Еквивалентна роба мора бити истог
комерцијалног квалитета, истих техничких карактеристика и исте тарифне ознаке као
увозна роба, што подносилац захтјева треба аргументовано образложити.
(3) Изузетно, када то захтијевају околности појединог случаја, може се одобрити
употреба еквивалентне робе која је обрађена на вишем степену процеса производње
него увозна роба, уз услов да је битни дио обраде којој та роба подлијеже обављен у
предузећу имаоца одобрења или у предузећу гдје се та обрада врши за његов рачун.
Члан 17.
(Еквивалентна роба и претходни извоз)
(1) У случајевима употребе еквивалентне робе, може се дозволити да се
компензирајући производи добивени од еквивалентне робе извезу прије увоза робе за
унутрашњу обраду, при чему се одређује рок у којем се треба обавити накнадни увоз
робе. За царинске сврхе, еквивалентна роба сматра се увозном робом, а увозна роба
еквивалентном робом и на исту се не наплаћују увозне дажбине. Код претходног извоза
компензирајућег производа у поље 44 извозне царинске пријаве наводи се назнака: ''УО
- претходни извоз'' (или у недостатку простора у поље 31), а у поље 37 извозне пријаве
уписује се шифра поступка 3151. У овом случају нема претходног документа, а ради
контроле у поље 40 треба унијети назнаку: ''еквивалентна роба''.
(2) Рок накнадног увоза из става (1) овог члана не може бити дужи од шест
мјесеци рачунајући од дана прихватања извозне царинске пријаве за компензирајуће
производе, а у оправданим случајевима, тај рок се може продужити под условом да
укупан период не прелази дванаест мјесеци, о чему, на оправдани захтјев имаоца
одобрења, одлучује надзорни царински уред у виду забиљешке на захтјеву. При
одређивању рока накнадног увоза узима се у обзир вријеме потребно за набавку и
доставу увозне робе у БиХ. За увозну робу која се увози након претходног извоза
(шифра поступка у пољу 37 царинске пријаве је 5100, а у поље 40 уноси се назнака:
''УО - Накнадни увоз'') ималац одобрења је дужан обезбиједити гаранцију до
подношења раздужног листа ради раздужења тог увоза.
(3) Претходни извоз се може користити у ситуацијама:
a) када ималац одобрења добије хитан налог за извоз компензирајућих
производа, а нема на залихама робе увезене по поступку унутрашње
обраде. Ималац одобрења може израдити компензирајући производ
користећи еквивалентну робу и обавити претходни извоз. Након тога може
увести увозну робу и користити је без плаћања увозних дажбина,
б) када имаоцу одобрења није унапријед познато који дио његове производње
ће бити предметом унутрашњег тржишта, а који дио извозне продаје.

(4) За употребу еквивалентне робе у поступку унутрашње обраде и претходни
извоз од ње добивених компензирајућих производа, потребно је претходно добити
одобрење надлежног царинског органа из члана 6. овог упутства.
(5) Ако се компензирајући производи добивени у унутрашњој обради из
еквивалентне робе извозе из БиХ прије увоза увозне робе, а подлијегали би плаћању
извозних дажбина ако не би били извезени или поново извезени у оквиру унутрашње
обраде, ималац одобрења мора да положи гаранцију ради наплате извозних дажбина у
случају да се увозна роба не увезе у одобреном року накнадног увоза.
(6) Претходни извоз се не може користити у случају унутрашње обраде по
систему поврата дажбина.
(7) Коришћење еквивалентне робе или претходног извоза не мијења поријекло
извезене робе која задржава своје стварно поријекло.
Члан 18.
(Норматив)
(1) У одобрењу ће бити одређен норматив производње или када је то потребно,
метод за одређивање таквог норматива. Норматив, у највећој мјери, треба бити одређен
на основу стварних околности и података о производним радњама које се обављају или
се требају обављати, или када ти подаци нису доступни на основу података који се
односе на радње исте врсте. Норматив или методу за одређивање норматива надлежни
царински орган може провјеравати накнадно.
(2) У изузетним случајевима, у производњи у којој није могуће на почетку
унутрашње обраде прецизно утврдити норматив утрошка материјала, у одобрењу ће се
назначити предложени (привремени) норматив, с тим да је ималац одобрења обавезан,
прије првог извоза или поновног извоза или одређивања неког другог царински
одобреног поступања или употребе компензирајућим производима, доставити
надзорном царинском уреду стварни норматив утрошка материјала, а један примјерак и
издаваоцу одобрења. На основу стварног норматива врши се раздужење за робу за коју
је завршен поступак и обрачун увозних дажбина у случају пуштања у слободан промет.
(3) Омјер увозне робе уграђене у компензирајући производ израчунава се у циљу:
a) утврђивања увозних дажбина које треба обрачунати и
б) примјене мјера трговинске политике.
(4) Омјер увозне робе уграђене у компензирајући производ израчунава се у складу
са квантитативном методом или вриједоносном методом или било којом другом
методом која даје сличне резултате.
Примјери обрачуна
1. Метод квантитативне љествице
а) Примјер када само једна врста компензирајућег производа настаје као резултат
радњи обраде (члан 316. став 2. (а) Одлуке):
- Увозна роба: 100 kg УР1* и 50 kg УР2
- Компензирајући производ: 125 kg КП1*

-

10 kg КП1 је пуштено у слободан промет
100 kg УР1 x 10 = 8 kg и 50 kg УР2 x 10 = 4 kg
125
125

б) Примјер када неколико врста компензирајућих производа настаје као резултат
радњи обраде (члан 316. став 2. (б) Одлуке):
- Увозна роба: 100 kg УР1
- Компензирајући производи:
- КП1: 80 kg
- КП2: 10 kg
- 4 kg КП1 је пуштено у слободан промет
-

Додатне информације:
- 80 kg УР1 се може наћи у 80 kg КП1
- 10 kg УР1 се може наћи у 10 kg КП2

Израчунавање:
-

Укупна количина УР1 која се налази у свим компезирајућим производима:
80 kg + 10 kg = 90 kg
Укупна количина УР1 која учествује у укупној количини КП1:
100 kg УР1 x 80 = 88,89 УР1
90

-

Укупна количина УР1 заступљена у 4 kg КП1:
88,89 УР1 x 4 = 4,44 kg УР1
80

2.

Метод вриједносне љествице (члан 316. став 3. Одлуке)
Када двије или више врста компезирајућих производа настају као резултат
радњи обраде, а у сваком од компезирајућих производа нису присутни сви
елементи увозне робе (неки елементи се налазе у једном КП, други у другом
КП), примјена методе квантитативне љествице није могућа.
Овакав случај се може појавити приликом обраде појединих пољопривредних
/хемијских роба.
-

Увозна роба: 100 kg УР1
Компезирајући производи:
- КП1: 20 kg
- КП2: 40 kg
- КП3: 30 kg

-

Вриједност компезирајућих производа:
- КП1: 20 kg x 10КМ/kg = 200 КМ
- КП2: 40 kg x 7,5КМ/kg = 300 КМ
- КП3: 30 kg x 2,5КМ/kg = 75 КМ
575 КМ

-

20 kg КП3 је пуштено у слободан промет

Израчунавање:
- количина УР1 која учествује у укупној количини КП3: 100 kg x 75 = 13,04 kg
575
- количина УР1 која учествује у 20 kg КП3: 13,04 kg x 20 = 8,69 kg
30
*ПУО - поступак унутрашње обраде
*УР - увозна роба
*КП - компезирајући производ
Губитак је дио увозне робе који се унушти или изгуби током обраде, а
нарочито испаравањем, исушивањем, испуштањем у виду плина или цурењем
(члан 316. Одлуке).
Члан 19.
(Евиденција о роби)
(1) Подносилац захтјева за издавање одобрења за унутрашњу обраду наводи
мјесто гдје ће водити евиденцију и уз зхатјев прилаже изглед и садржај евиденције, док
се у одобрењу имаоцу одређује обавеза и начин вођења евиденције о роби стављеној у
унутрашњу обраду, која треба да садржи податке из члана 314. Одлуке и омогући
надзор над поступком.
(2) Доносилац одобрења може да одустане од захтјева за неким од података из
члана 314. Одлуке када то не утиче на контролу унутрашње обраде или прихвати као
евиденцију за унутрашњу обраду евиденцију имаоца одобрења која садржи све
потребне податке и техничке детаље на било којем медију или евиденцију коју он води
за пословне сврхе, а која царинским органима омогућава надзор и контролу унутрашње
обраде, нарочито у погледу кретања и промјене царинског статуса робе.
(3) Евиденција мора бити доступна надзорном царинском уреду (а по потреби и
другом контролном царинском органу) који прати и врши контролу правилности
провођења унутрашње обраде. Ако се обрада обавља код различитих оператера, ималац
одобрења мора у евиденцији осигурати податке о стварном стању робе у унутрашњој
обради код сваког оператера. У евиденцији имоца одобрења морају се налазити све
царинске пријаве о уласку у и раздужењу унутрашње обраде.
Члан 20.
(Обезбјеђење плаћања царинског дуга)
(1) У смислу члана 181. Закона, за пријављивање робе за унутрашњу обраду по
систему обуставе плаћања и када су у питању случајеви из члана 112. став 5. Закона,
ималац одобрења или његов заступник је дужан обезбиједити ваљану гаранцију,
претходно прихваћену од надлежног регионалног центра у складу са прописима који
регулишу питања обезбјеђења и наплате царинског дуга, а којом обезбјеђује да ће било
какав царински дуг који настане у вези са робом бити плаћен.

(2) Iмалац одобрења за унутрашњу обраду, независно о врсти положене гаранције,
одговаран је да царински дуг, односно индиректни порези током цијелог периода
трајања унутрашње обраде буду осигурани.
(3) Гаранција из става (1) овог члана не може се ослободити, односно раздужити
прије раздуживања унутрашње обраде путем раздужног листа.
Члан 21.
(Преноси)
(1) По захтјеву имаоца одобрења, у одобрењу ће бити одређено да ли се и под
којим условима може обављати пренос робе или производа стављених у унутрашњу
обраду (даље: пренос) између различитих мјеста по истом одобрењу или пренос с
једног имаоца одобрења за унутрашњу обраду на другог према Прилогу 46 Одлуке. У
другим ситуацијама када се ради о преносу права и обавеза са једног имаоца одобрења
за унутрашњу обраду на другог према члану 87. Закона информације о томе могу се
унијети у рубрику 16. одобрења (додатне информације).
(2) Ако се пренос робе одобрава за једно одобрење, роба се без посебних
формалности или прекидања унутрашње обраде премјешта из погона једног
произвођача (оператера) у погон другог произвођача, уз назнаку у одобрењу који
подаци о преносу морају бити унијети у евиденцију.
(3) Ако је у питању пренос с једног имаоца одобрења на другог, унутрашња
обрада се за имаоца првог одобрења завршава преносом на имаоца другог одобрења,
али је он одговоран за робу док се не прихвати царинска пријава имаоца другог
одобрења.
Члан 22.
(Унутрашња обрада у слободној зони)
Корисник зоне који намјерава да обавља унутрашњу обраду у слободној зони (то
може бити и лице које организује унутрашњу обраду) мора имати одобрење за
унутрашњу обраду у слободној зони. Даље се поступак унутрашње обраде у слободној
зони у свему одвија као да се исти проводи у другом дијелу царинског подручја,
Члан 23.
(Унутрашња обрада у царинским складиштима)
Поступак унутрашње обраде у царинским складиштима, у свему се одвија у
складу са условима предвиђеним за тај поступак, уз изузетке прописане одредбама
члана 331. Одлуке.
ГЛАВА III - УЛАЗАК РОБЕ У УНУТРАШЊУ ОБРАДУ
Члан 24.
(Улазак робе у унутрашњу обраду по редовној царинској пријави)
(1) Роба се пријављује за поступак унутрашње обраде подношењем царинске
пријаве ИМ 5 по систему обуставе плаћања (нпр. шифра поступка 5100, или 5171 или

5178) или ИМ 0 по систему поврата дажбина (нпр. шифра поступка 0200 или 0251)
пријавном царинском уреду наведеном у одобрењу, у року важења одобрења. Ако су
пријавни и надзорни царински уред различити уреди, у том случају пријавни царински
уред је обавезан доставити надзорном царинском уреду копију царинске пријаве о
уласку робе у унутрашњу обраду. У пољу 8 царинске пријаве уписује се ималац
одобрења.
(2) Уз царинску пријаву из става (1) овог члана прилажу се документа прописана
чланом 127. став 1. Одлуке (фактура, декларација вриједности, писмено одобрење за
унутрашњу обраду, увјерење о поријеклу робе ако прати робу, пријава о претходном
царинско одобреном поступку или употребу ако постоји) и евентуално друга документа
потребна за провођење унутрашње обраде.
(3) Царинска пријава из става (1) овог члана се, путем модула селективитета у
информационом систему, упућује на црвену траку (потпуна контрола робе и
докумената). У тој контроли пријавни царински уред провјерава да ли је прималац робе
уједно и ималац одобрења за унутрашњу обраду, да ли стварно стање пријављене робе
одговара опису из одобрења, да ли су подаци о роби из одобрења, царинске пријаве и
докумената из става (2) овог члана усаглашени, а све у циљу правилног утврђивања
тарифне ознаке из Царинске тарифе БиХ, поријекла робе, царинске вриједности,
количине и др., те предузима и мјере идентификације наведене у одобрењу и друге
евентуално потребне мјере.
Члан 25.
(Примјена поједностављених поступака у унутрашњој обради)
Пријављивање робе за унутрашњу обраду и раздуживање поступка може се
извршити и подношењем непотпуне пријаве у складу са одредбама члана 183. Одлуке,
или поједностављене пријаве или на основу поступка локалног царињења у складу са
чланом 184. Одлуке и другим прописима који регулишу поједностављене поступке.
Члан 26.
(Попуњавање царинских пријава)
(1) Царинске пријаве за улазак и раздуживање унутрашње обраде подносе се и
попуњавају у складу са прописима којима је регулисано питање подношења и
попуњавања царинских пријава.
(2) Правилно попуњавање царинских пријава из става (1) овог члана важно је ради
утврђивања царинског статуса робе, обрачуна царинског дуга, правилне примјене
трговинских мјера, раздужења преузетих обавеза и др.
ГЛАВА IV - РАЗДУЖIВАЊЕ УНУТРАШЊЕ ОБРАДЕ
Члан 27.
(Раздуживање унтрашње обраде)
(1) Поступак унутрашње обраде се завршава када је за компензирајуће производе
или робу у непромијењеном стању прихваћена царинска пријава за поновни извоз или
друго царински одобрено поступање или употребу (нпр. поступак провоза, поступак

царинског складиштења, поступак привременог увоза, нови поступак унутрашње
обраде, смјештај робе у слободну зону или слободно складиште), у року одређеном у
пријави ИМ 5 или ИМ 0 и када је поднесен раздужни лист. Царинска пријава којом је
роба пријављена за унутрашњу обраду може се раздужити одједном или у више пута.
(2) У случајевима када се компензирајући производи добивени из еквивалентне
робе извозе прије увоза увозне робе, тај поступак се раздужује кад надзорни царински
уред прихвати раздужни лист за царинску пријаву о накнадном увозу робе.
(3) Поступак унутрашње обраде се раздужује или за количину увозне робе која је,
према прихваћеном нормативу производње, садржана у компензирајућим производима
или за количину робе у непромијењеном стању (необрађене увозне робе)
пријављеним/пријављеној за ново царински одобрено поступање или употребу.
(4) Пријава којом се раздужује унутрашња обрада подноси се отпусном царинском
уреду наведеном у одобрењу. Ако су отпусни и надзорни царински уред различити
уреди, у том случају отпусни царински уред је обавезан надзорном царинском уреду
доставити копију царинске пријаве о раздужењу унутрашње обраде. Iзузетно, надзорни
царински уред може одобрити да се царинска пријава за улазак или раздужење
унутрашње обраде поднесе другом царинском уреду, при чему одређује начин на који
ће он бити обавијештен.
(5) У случајевима из члана 7. став (1) овог упутства, пријава којом се раздужује
унутрашња обрада подноси се царинском уреду код којег је тај поступак и започет.
Члан 28.
(Документа која се прилажу уз
царинску пријаву и контрола пријаве)
(1) Уз царинску пријаву за раздуживање унутрашње обраде прилажу се документа
неопходна за стављање робе у непромијењеном стању или компензирајућих производа
у ново захтијевано царински одобрено поступањ или употребу, наведена у одредбама
члана 125. - 128. Одлуке.
(2) Царинска пријава којом се раздужује унутрашња обрада се, путем модула
селективитета у информационом систему, упућује на црвену траку (потпуна контрола
робе и докумената). У тој контроли отпусни царински уред провјерава да ли се у
пријави наведени опис компензирајућих производа или робе у непромијењеном стању
слаже са подацима из одобрења и са његовим налазима, укључујући и провјеру
пријављене количине, да ли царинска пријава садржи све податке и да ли су уз исту
приложена сва документа потребна за завршетак поступка, тј. стављање робе у
захтијевани царински поступак, те предузима мјере идентификације наведене у
одобрењу и друге евентуално потребне мјере (поређење са документарним или
идентификацијским узорцима који су достављени или узети приликом стављања робе
уунутрашњу обраду, контрола посебних ознака или фабричких бројева, узорци за
лабараторијску анализу).
(3) Надзорни царински уред у току трајања унутрашње обраде, по потреби и у
зависности од свих околности под којима се унутрашња обрада одвија (нпр. процес
израде истоврсних производа), проводи царинску контролу унутрашње обраде у којој

контроли може да врши преглед робе, преглед евиденције, провјеру норматива, те да
предузима и друге мјере контроле примјерене датој ситуацији.
Члан 29.
(Извоз изван царинског подручја БиХ)
(1) Iзвоз изван царинског подручја БиХ је уобичајено одредиште компензирајућих
производа, јер је то и правило, односно сврха одобравања унутрашње обраде.
Компензирајући производи се, приликом поновног извоза или извоза, предочавају
отпусном царинском уреду наведеном у одобрењу, ради обављања царинских
формалности.
(2) У поступању по царинској пријави за поновни извоз или извоз
компензирајућих пропизвода или робе у непромијењеном стању примјењују се
уобичајени прописи који се односе на извозне пријаве, уз специфичности за унутрашњу
обраду. У случају да је у компензирајућим производима садржана и бх. роба, за ту робу
се не подноси посебна пријава.
Члан 30.
(Одредишта која се сматрају извозом)
(1) У сврху раздуживања унутрашње обраде, као извоз робе из царинског подручја
БиХ, сматра се и испорука компензирајућих производа лицима наведеним у
ситуацијама из члана 340. Одлуке (лица која подлијежу ослобађању од плаћања
увозних дажбина по одређеним Конвенцијама, оружаним снагама других земаља
стационираних у БиХ, испорука цивилних летјелица и свемирских бродова и
припадајуће опреме, уклањање секундарних компензирајућих производа чије је
уништавање под царинским надзором забрањено због заштите околине).
(2) У случајевима из става (1) овог члана, за раздуживање поступка унутрашње
обраде, подноси се извозна ЕX 3 пријава, на коју се примјењују прописи који се односе
на извоз, с тим да се:
a) у пољу 17 извозне ЕX 3 пријаве као земља одредишта наводи назив земље
припадности примаоца компензирајућих производа,
б) у пољу 44, поред осталих података, уноси и назнака: ''примјена члана 340.
тачка ... Одлуке'', у зависности која ситуација је у питању (у недостатку
простора назнаку уписати у поље 31).
Члан 31.
(Роба у непромијењеном стању)
(1) Поступак унутрашње обраде се може раздужити и поновним извозом робе у
непромијењеном стању, што је изузетак од општег правила раздужења унутрашње
обраде према којем се увозна роба понови извози или извози у облику компензирајућих
производа. У случајевима када се овакав начин раздужења унутрашње обраде користи
исувише често, надзорни царински уред мора о томе обавијестити имаоца одобрења, а
ако се ради о злоупотреби може се укинути одобрење.
(2) Роба у непромијењеном стању се пријављује за поновни извоз извозном ЕX 3
пријавом на уобичајени начин. Сви подаци о роби који су наведени у царинској пријави
по којој су увезени морају бити наведени и у извозној пријави.

Члан 32.
(Раздуживање унутрашње обраде кроз поступак царинског
складиштења или смјештај у слободну зону или слободно складиште)
(1) Поступак унутрашње обраде, може се раздужити и када се компензирајући
производи или роба у непромијењеном стању, ради поновног извоза или извоза, стави у
поступак царинског складиштења, или се смјести у слободну зону или слободно
складиште, при чему разликујемо слиједеће ситуације:
a) раздужење унутрашње обраде стављањем компензирајућих производа или
робе у непромијењеном стању у поступак царинског складиштења у
случајевима када су отпусни царински уред за унутрашњу обраду и
пријавни царински уред за царинско складиште исти уред: тада се подноси
царинска пријава ИМ 7 у име лица које је корисник поступка царинског
складиштења (шифра поступка 7151/7102),
б) раздужење унутрашње обраде стављањем компензирајућих производа или
робе у непромијењеном стању у поступак царинског складиштења у
случајевима када су отпусни царински уред за унутрашњу обраду и пријавни
царински уред за царинско складиште различити уреди: у овом случају код
отпусног царинског уреда за унутрашњу обраду подноси се провозна ТР
пријава по којој се компензирајући производ или роба у непромијењеном
стању, по поступку провоза, упућује у пријавни царински уред за царинско
складиште у које ће та роба бити смјештена. Прихватањем ТР пријаве
завршава се поступак унутрашње обраде, а одговорност за робу и обавезе из
ТР пријаве преузима корисник провоза. По приспјећу робе у пријавни
царински уред подноси се ИМ 7 царинска пријава (шифра поступка 7100),
ц) раздужење унутрашње обраде смјештајем компензирајућих производа или
робе у непромијењеном стању у слободну зону контролног типа I или у
слободно складиште: роба се до слободне зоне контролног типа I или
слободног складишта креће по ТР пријави којом се раздужује уутрашња
обрада, а по приспјећу робе не подноси се царинска пријава ИМ 7, већ се
смјештај обавља уписом компензирајућих производа или робе у
непромијењеном стању у евиденцију корисника зоне и ТР пријаве, која
евиденција, у зависности који систем унутрашње обраде је у питању, треба да
садржи и назнаку ''УО/О роба'' или ''УО/Проба'',
д) раздужење унутрашње обраде смјештајем компензирајућих производа или
робе у непромијењеном стању у слободну зону контролног типа II: тада се
подноси пријава ИМ 7 (нпр. шифра поступка 7851/7802 или 7800 ако је роба у
зону пристигла по провозном поступку) и примјењују се исте одредбе као за
царинска складишта, с тим да се у поље 44 те пријаве уноси одговарајућа
ознака ''УО/О роба'' или ''УО/Проба'', како већ буде одговарало у зависности
који систем унутрашње обраде је у питању (у недостатку простора у поље 31).
Ако су отпусни царински уред за унутрашњу обраду и пријавни за слободну
зону контролног типа II различити уреди одговарајуће се примјењују тачка б)
овог става.
(2) У случајевима из става (1) овог члана у царинске пријаве о раздужењу
унутрашње обраде, у поље 44 (у недостатку простора у поље 31), поред осталих
података, с ходно члану 346. Одлуке, обавезно се уноси и назнака: ''УО/О роба'' или
''УО/Проба'', у зависности који систем унутрашње обраде је у питању, а царинску

пријаву, односно копију царинске пријаве о раздужењу унутрашње обраде, мора у
својој евиденцији имати ималац одобрења за унутрашњу обраду. У тим ситуацијама,
ради потребних информација, може се, сходно члану 320. Одлуке, прибавити Лист с
подацима ИНФ 1 или ИНФ 7. При поновном извозу или извозу компензирајућих
производа или робе у непромијењеном стању након њиховог смјештаја у просторе из
става (1) овог члана подноси се извозна царинска пријава ЕX 3 (нпр. шифра поступка
3151/3102, види Прилог 20 Одлуке - примјер за поље 37. Увозни/извозни поступци).
Члан 33.
(Раздуживање унутрашње обраде кроз
поступак обраде под царинском контролом)
Поступак унутрашње обраде се такође раздужује када се компензирајући
производи или роба у непромијењеном стању ставе у царински поступак обраде под
царинском контролом, при чему се могу разликовати ситуације у којима су отпусни
царински уред за унутрашњу обаду и пријавни царински уред за обраду под царинском
контролом исти или различити уреди, када се одговарајуће примјењују одредбе члана
32. став (1) тачка а) и б) овог упутства.
Члан 34.
(Раздуживање унутрашње обраде уништењем)
Поступак унутрашње обраде по систему одложеног плаћања увозних дажбина се
може раздужити у случајевима када се компензирајући производи или роба у
непромијењеном стању, уз одобрење надзорног царинарнског уреда и под његовим
надзором, уништава. Поступак уништења се проводи у складу са чланом 417. Одлуке и
другим прописима којима је ово питање регулисано.
Члан 35.
(Раздуживање унутрашње обраде
пуштањем у слободан промет)
(1) Унутрашња обрада по систему одложеног плаћања може, изузетно, бити
раздужена и стављањем у слободан промет компензирајућих производа или робе у
непромијењеном стању, при чему треба разликовати слиједеће ситуације:
a) стављање у слободан промет компензирајућих производа или робе у
непромијењеном стању без царинске пријаве и
б) стављање у слободан промет компензирајућих производа или робе у
непромијењеном стању подношењем царинске пријаве.
(2) Ималац одобрења може поступати у складу са ставом (1) тачка а) овог члана
ако му је одобрењем за унутрашњу обраду одобрено стављање у слободни промет без
царинске пријаве, узимајући у обзир забране или ограничења, у ком случају се
компензирајући производи или роба у непромијењеном стању може, у року раздужења
ИМ 5 царинске пријаве, пустити на тржиште БиХ без обављања царинских
формалности. Раздужење увозне робе стављене у унутрашњу обраду се врши помоћу
раздужног листа. Пријава за стављање робе у слободан промет (ИМ 4) подноси се
надзорном царинском уреду заједно са раздужним листом за дату ИМ 5 царинску
пријаву, тј. у року од 30 дана након истека рока раздужења ИМ 5 царинску пријаве.
Надзорни царински уред врши наплату увозних дажбина према члану 118. или 119.

Закона и компензаторне камате у случајевима гдје то, сходно члану 317. Одлуке,
одговара.
Примјер: Предузећу ''А'' је одобрењем за унутрашњу обраду одобрено стављање
робе у слободан промет без царинске пријаве, са периодом раздужења од 3
мјесеца. Iмалац одобрења по пријави ИМ 5 је увезао 01.04.2006. године 1.000 kg
жице за израду арматурне мреже. У периоду од 01.04.2006. године до 30.06.2006.
године, ималац одобрења може робу пуштати у слободан промет без подношења
царинске пријаве, с тим да је обавезан да најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока раздужења пријаве ИМ 5 (до 30.07.2006. године) поднесе раздужни
лист и царинску пријаву ИМ 4, којом може обухватити сва пуштања у слободан
промет у наведеном периоду, уз прилагање једне фактуре.
(3) Стављање у слободан промет компензирајућих производа или робе у
непромијењеном стању без царинске пријаве, може се одобрити имаоцу одобрења који
у свему поштује правила унутрашње обраде, али највише до 15% увозне робе која је
стављена у унутрашњу обраду.
(4) У случајевима из става (1) тачка б) овог члана, тј. када стављање у слободан
промет није одобрено одобрењем за унутрашњу обраду, тада је ималац одобрења прије
пуштања робе у слободан промет, обавезан надзорном царинском уреду поднијети
царинску пријаву ИМ 4, са документима портебним за провођење поступка по тој
пријави, на одлучивање. Прихватање пријаве се сматра одобрењем.
(5) Уколико ималац одобрења у случају из става (4) овог члана не поднесе
царинску пријаву ИМ 4 тада се сматра да је царински дуг настао сходно члану 196. став
1. тачка (а) Закона, те је надзорни царински уред дужан предузети радње у циљу
наплате истог.
(6) У случају стављања у слободан промет компензирајућих производа, према
члану 118. Закона, сва поља царинске пријаве ИМ 4 односе се на увозну робу садржану
у количини компензирајућих производа који се стављају у слободан промет. Наведени
подаци могу се исказати и путем Листа с подацима ИНФ 1 или било којег другог
документа приложеног уз царинску пријаву.
Члан 36.
(Пуштање у слободан промет
секундарних компензирајућих производа)
(1) У одоборењу за унутрашњу обраду, на тражење подносиоца захтјева, може се
одобрити пуштање у слободан промет секундарних компензирајућих производа из
Листе из Прилога 45 Одлуке који настају из процеса обраде наведених у колони 3 те
Листе и то само у количини у којој су пропорционални извезеном дијелу главних
компензирајућих производа.
(2 Код пуштања у слободан промет секундарних компензирајућих производа
наведених у одобрењу за унутрашњу обраду, ако су испуњени услови наведени у ставу
(1) овог члана, царински дуг се, с ходно члану 119. став 1. тачка (а) Закона, обрачунава
на основу елемената (тарифна ознака, царинска вриједност, царинска стопа, курс
валуте) који важе за те производе у моменту прихватања царинске пријаве за њихово

пуштање у слободан промет, осим ако декларант захтјева да се царински дуг обрачуна
у складу са чланом 118. Закона.
(3) Сходно члану 317. став 4. тачка (е) Одлуке, код стављања секундарних
компензирајућих производа у слободан промет не наплаћује се компензаторна камата.
Примјер обрачуна царинског дуга за секундарне компензирајуће производе
Ималац одобрења за унутрашњу обраду увози 1000 kg живих крава за клање. На
основу норматива производње од 1000 kg живих крава производи се: 600 kg меса
(главни компензирајући производ) и 100 kg коже, 100 kg масноће, 180 kg костију и
20 kg крви (секундарни компензирајући производ).
Ималац одобрења након извоза 600 kg меса, у року раздужења који је наведен у
одобрењу, може пријавити за стављање у слободан промет секундарне
компензирајуће производе примјеном члана 119. став 1. (а) Закона, без наплате
компензаторне камате.
Ако ималац одобрења, у року раздужења, извезе 300 kg меса, тада ће моћи ставити
у слободан промет само 50% секундарних компензирајућих производа примјеном
члана 119. став 1. (а) Закона, тј. 50 kg коже, 50 kg масноће, 90 kg костију и 10 kg
крви.
Остала количина секундарних компензирајућих производа се мора ставити у
слободан промет примјењујући одредбе члана 118. став 1. Закона, уз плаћање
компензаторне камате.
ГЛАВА V - ДОКАЗ О ПОРИЈЕКЛУ И
ОБРАЧУН ЦАРИНСКОГ ДУГА
Члан 37.
(Доказ о поријеклу)
1) Када при поновном извозу или извозу компензирајућих производа добивених у
унутрашњој обради у неку од земаља са којом је БиХ закључила Уговор о слободној
трговини, ималац одобрења захтјевâ овјеру доказа о бх. поријеклу, тада се примјењује
Протокол о дефиницији појма ''производа с поријеклом'' и начинима административне
сарадње (са његовим прилозима) из Уговора о слободној трговини који је у питању.
Када је у питању поновни извоз или извоз компензирајућих производа у земље
Европске уније примјењују се одредбе члана 34. - 59. Одлуке и Прилог 6, 7, 8, 9 и 10
Одлуке.
(2) У случајевима из става (1) овог члана отпусни царински уред провјерава да ли
је правилно попуњен доказ о поријеклу, да ли су испуњени прописани услови за
стицање бх. поријекла, те предузима све потребне мјере за провјеру поријекла
производа и других података из доказа о поријеклу, при чему у ту сврху може
захтијевати достављање било којих доказа или провести било коју провјеру.
(3) Ако ималац одобрења захтијева овјеру доказа о поријеклу након поновног
извоза или извоза компензирајућих производа на које се односи, доказ о поријеклу се,
изузетно, може и накнадно издати у складу са чланом 50. Одлуке. У том случају роба у
тренутку прихватања извозне царинске пријаве, треба да је испуњавала прописане
услове за стицање бх. поријекла и да је на основу расположивих података и

докумената могуће са сигурношћу утврдити да опис робе у доказу о поријеклу чија се
овјера тражи несумњиво одговара опису робе у тренутку извозног царињења.
Члан 38.
(Доказ о поријеклу и примјена правила ''no drawback'')
(1) Ако је Уговором о поријеклу који се примјењује на овјеру доказа о поријеклу у
случајевима из члана 37. овог упутства предвиђена примјена правила ''no drawback''
(забрана поврата царине или изузећа од царине, а тренутно то су Уговор са
Македонијом, Турском, Албанијом, Румунијом и Бугарском), ималац одобрења је
обавезан платити царински дуг. Царински дуг се плаћа за дио робе која није бх. роба и
подлијеже плаћању одговарајућих увозних дажбина (роба без поријекла) садржане у
компензирајућим производима добивеним у унутрашњој обради по систему обуставе
плаћања који се извозе.
(2) У оквиру унутрашње обраде по систему поврата дажбине, правило ''но
драwбацк'' значи да не постоји поврат увозних дажбина на робу која није бх. роба, а
уграђена је у компензирајуће производе који се поново извозе или извозе у земље из
става (1) овог члана уз доказ о бх. поријеклу, у зависности који Уговор о слободној
трговини је у питању.
(3) У поступању са царинском пријавом којом су, ради раздуживања унутрашње
обраде, пријављени компензирајући производи за поновни извоз или извоз у земље из
става (1) овог члана примјењују се уобичајена правила која се односе на извозне
пријаве, узимајући у обзир специфичности код раздуживања унутрашње обраде и
слиједеће:
а) у пољу 44 пријаве, поред осталих података, уноси се назнака:'' ЕУР.1 бр......
'' или ''изјава на фактури бр.....'', затим подаци о пријави ИМ 4 за плаћање
царинског дуга из става (1). овог члана, која се прилаже уз извозну пријаву
и подаци о одобрењу за унутрашњу обраду. У ово поље уписује се и
назнака: ''чл. 209. ЗоЦП - no drawback'' (а у недостатку простора ставља се у
поље 31).
б) ако је издато увјерење о кретању ЕУР.1, отпусни царински уред у пољу Д/Ј
извозне пријаве наводи назнаку :''издат ЕУР. 1''.
(4) Правило ''no drawback'' се не примјењује у случајевима када се унутрашња
обрада раздужује стављањем компензирајућих производа у поступак царинског
складиштења, односно смјештајем у слободну зону или слободно складиште.
(5) Ако се при поновном извозу комензирајућих производа који су били у
поступку царинског складиштења (шифра поступка 3151), односно смјештени у
слободној зони или слободном складишту (шифра поступка нпр. 7851), тражи овјера
доказа о бх. поријеклу, тада ће за робу без поријекла садржану у тим производима
настати обавеза плаћанаја увозних дажбина и подношења царинске пријаве ИМ 4 (види
члан 39. овог упутства). Наведене обавезе настају и у случају када се унутрашња обрада
која се обавља у слободној зони по систему обуставе плаћања раздужује поновним
извозом компензирајућих производа из слободне зоне (шифра поступка 3156) које
прати ЕУР.1 о бх. поријеклу.

Члан 39.
(Обрачун царинског дуг код
примјене правила ''no drawback'')
(1) Код примјене клаузуле ''no drawback'' у случајевима из члана 38. став (1) и (5)
овог упутства царински дуг настаје у тренутку прихватање извозне царинске пријаве за
компензирајуће производе.
(2) У сврху обрачуна и плаћања царинског дуга из става (1) овог члана, прије
овјере доказа о поријеклу, ималац одобрења подноси царинску пријаву ИМ 4 (шифра
поступка 4051, али се не ради о пуштању у слободан промет), у којој у пољу 44, поред
осталог, наводи податке о одобрењу за унутрашњу обраду и назнаку: '' ''чл. 209. ЗоЦП no drawback'' (а у недостатку простора уписује се у поље 31). Уз ИМ 4 пријаву подноси
се копија (односно копије, ако их има више) царинске пријаве ИМ 5 и фактура која је
била приложена уз ту пријаву.
(3) Висина увозних дажбина које чине царински дуг у случају примјене правила
''no drawback'' утврђује се на исти начин као да се ради о царинском дугу који би настао
да је у том тренутку поднијета царинска пријава за стављање увозне робе у слободан
промет с циљем завршетка унутрашње обраде. То значи да се увозне дажбине
обрачунавају на ону количину увозне робе без поријекла која се раздужује при
поновном извозу или извозу компензирајућих производа према нормативу обраде из
одобрења, узимајући у обзир елементе (тарифна ознака, стопа царине, царинска
вриједност, курс валуте) који одговарају тој роби у моменту прихватања царинске
пријаве по којој је иста стављена у унутрашњу обраду. У овом случају не плаћа се
компензаторна камата, а дозволу за увоз није потребно подносити, тј. не примјењују се
трговинске мјере прописане за стављање у слободан промет.
Примјер обрачун царинског дуга код примјене правила ''no drawback'':
Фирма увози 100 kg акрил влакна из САД и ту робу ставља под поступак
унутрашње обраде уз пријаву ИМ 5 у којој су дати слиједећи подаци:
- тарифна ознака:
5503 30 00 00
- царинска вриједност
500 КМ
- стопа увозних дажбина
5%.
Након обраде добија се:
- 190 kg тканине, које 50% садржаја чине акрил влакна из САД
- 4 kg отпада од акрил влакна (производни отпад) и
- 1 kg акрил влакна је изгубљен у виду прашине.
У Македонију се извози 190 kg тканине уз Увјерење о кретању ЕУР.1
Обрачун количине акрилног влакна на коју треба примјенити правило ''но
драwбацк'':
Формула:
95 x 100 kg = 95,95 kg
99
При чему је:
- 100 kg - укупна количина коришћеног САД акрил влакна (ова количина се
раздужује)
- 95 kg - укупна количина САД акрил влакна које се појављује у 190 kg тканине

- 99 kg - количина САД акрил влакна која се појављује у тканини са
производним отпадом.
Обрачун увозних дажбина које треба платити:
Вриједност која подлијеже плаћању увозних дажбина: 95,95 x 500 КМ = 479,75
КМ
100
За плаћање увозних дажбина: 479,75 КМ x 6% (5% царине, 1% царинско
евидентирање) = 28,79 КМ
4 kg производног отпада треба одвојено третирати (у зависности да ли је у питању
корисни отпад, те за које је одобрено царинско поступање или употребу
пријављен, нпр. извоз, уништавање под царинском контролом, стављање у
слободан промет, итд.), у ком случају се подноси одговарајућа царинска пријава.
Ако је у питању некорисни отпад не подноси се царинска пријава, већ се по
потреби уништава под царинским и евентуално надзором другог органа, у
зависности од природе отпада и начина његовог уништења.
Члан 40.
(Обрачун царинског дуга у другим ситуацијама)
(1) Када у унтрашњој обради настане царински дуг, његова висина се, сходно
члану 118. Закона, утврђује на основу елемената за одређивање увозних дажбина
(тарифна ознака, стопа царине, царинска вриједност, курс валуте), који су, сходно
прописима, важили за увезену робу на дан прихватања царинске пријаве по којој је она
стављена у унутрашњу обраду.
Примјер: Предузеће ''А'' је по ИМ 5 пријави 25.01.2006. године пријавило за
поступак унутрашње обраде 10.000m2 памучне тканине за производњу панталона.
По прихваћеној ИМ 5 пријави вриједност увозне робе износи 50.000 КМ, царинска
стопа износи 10%, са роком раздужења из одобрењу од 6 мјесеци. Датум
раздужења ИМ5 пријаве је 25.07.2006. године. У одобрењу је одобрено пуштање у
слободан промет без царинске пријаве. Раздужни лист се мора поднијети
надзорном царинском уреду до 25.08.2006. године.
У раздужном листу је приказано да је 7.000 м2 увозне робе извезено као
компензирајући производ.
Заједно са раздужним листом, 24.08.2006. године, за преосталих 3.000 м2 увозне
робе поднесена је и пријава ИМ 4 за стављање у слободан промет.
Вриједност ове робе износи 15.000 КМ.
Увозне дажбине за плаћање: 15.000 x 10% = 1.500 КМ
15.000 x 1% = 150 КМ
1.650 КМ
Компензаторна камата за плаћање:
Каматна стопа: 12% за прво полугодиште 2005., која каматна стопа је, сходно
члану 317. став 2. други подстав Одлуке, примјењива у датом примјеру.
Рок: од 01.02.2005. до 31.07.2005. = 6 мјесеци
1.650 x 12 x 6 = 99 КМ
100 x 12
Укупно за платити увозних дажбина и к. камате: 1.500+150+99 = 1.749 КМ

(2) Уколико је у моменту прихватања пријаве за унутрашњу обраду увозна роба
испуњавала услове за квалификовање за преференцијално тарифно поступање у оквиру
тарифних контигената или горњег тарифног лимита, она има право на свако
преференцијало тарифно поступање које постоји у вези са идентичном робом у оквиру
тарифног контигента или горњег тарифног лимита у моменту прихватања пријаве за
стављање у слободан промет.
Примјер:
По ИМ 5 350 од 01.01.2006. ставља се у унутрашњу обраду 1000 kg меса (тарифна
ознака 0203 22 19 00) за које тог дана има расположиве квоте и прати га ЕУР 1.
Хрватске којег су царински органи прихватили као правоваљан.
Дана 30.05.2006. године за увезено месо настаје царински дуг, јер ИМ 5 пријава
није раздужена у року поновног извоза. Преференцијални третман за увезено месо у
овом случају се може користити ако на дан 30.05.2006. године има расположиве квоте
за идентичну робу, тј. за месо из тарифне ознаке 0203 22 19 00. У том случају количина
увезеног меса у вези којег настаје царински дуг ће се одузети од преостале
расположиве квоте за идентичну робу на дан 30.05.2006. године (нпр. у тренутку
настанка царинског дуга за увезено месо постојећа квота за идентичну робу (дакле месо
из тарифне ознаке 0203 22 19 00) из Хрватске треба да је још увијек отворена и да има
на располагању довољна количина од које ће се одузети количина меса за коју је настао
царински дуг. У противном наплаћује се царински дуг према редовној стопи царине из
Царинске тарифе БиХ.
(3) Компензирајући производи подлијежу увозним дажбинама обрачунатим у
складу с прописима који се примјењују на тај царински поступак или на слободну зону
или слободно складиште када су смјештени према систему обуставе плаћања или када
су смјештени у слободу зону или слободно складиште (члан 119. став 1. б) Закона. У
том случају износ увозних дажбина мора бити барем једнак износу обрачунатом у
складу са чланом 118. Закона, а декларант може тражити да се дажбине обрачунају у
складу са чланом 118. Закона.
(4) Компензирајући производи могу да подлијежу увозним дажбинама
обрачунатим у складу с прописима који се примјењују на поступак обраде под
царинском контролом, под условом да се увозна роба могла ставити под поступак
обраде под царинском контролом.
(5) Компензирајући производи имају могућност за повољно тарифно поступање
због посебне употребе за коју су намијењени, под условом да је донесен пропис за
такав третман у случају идентичне увезене робе.
(6) Компензирајући производи се ослобађају од плаћања увозних дажбина,
уколико је донесен пропис за идентичну робу која би се увезла по члану 176. Закона.
(7) Уколико се увозној роби у непромијењеном стању или компензирајућим
производима, у одобреном року раздужења, не одреди неки други царински одобрени
поступак или намјена, настаје царински дуг с ходно члану 196. став (1) тачка (а) Закона,
у ком случају надзорни царински уред предузима све потребне радње ради наплате
истог и компензаторне камате.

Члан 41.
(Обрачун компензаторне камате)
(1) Ако се компензирајући производи или роба у непромијењеном стању стављају
у слободан промет, при чему настаје царински дуг, на обрачунати царински дуг
обрачунава се и наплаћује компензаторна камата.
(2) Компензаторна камата се обрачунава мјесечно, почевши од првог дана у
мјесецу након мјесеца у којем је увозна роба у вези с којом је настао царински дуг,
први пут пријављена за унутрашњу обраду, а завршава се посљедњег дана у мјесецу у
којем је настао царински дуг, по каматној стопи која је важећа два мјесеца прије
мјесеца у којем је настао царински дуг.
(3) Када се у унутрашњој обради (систем поврата дажбина) захтијева стављање у
слободан промет из члана 125. став 4. Закона, период за који се обрачунава
компензаторна камата почиње тећи првог дана у мјесецу након мјесеца у којем су
увозне дажбине враћене или се одустало од њихове наплате (члан 317. став 3. друга
алинеја Одлуке).
Примјер: Предузеће ''А'' раздужује унутрашњу обраду по систему поврата
дажбина, тако што дана 10.02.2006. године смјешта компензирајући производ у
царинско складиште, са намјером да се исти накнадно извезе са царинског
подручја БиХ. Iмалац одобрења унутрашње обраде дана 15.02.2006. године
подноси надзорном царинском уреду захтјев за поврат плаћених увозних дажбина.
Надзорни царински уред одобрава поврат плаћених увозних дажбина и иста се
имаоцу одобрења враћају 20.02.2006. године. Компензирајући производ који је
смјештен у царинско складиште ради накнадног извоза са царинског подручја БиХ
пушта се у слободан промет дана 27.06.2006. године, у ком случају царински дуг
чини износ враћених увозних дажбина, уз који се наплаћује и компензаторна
камата за период од 01.03.2006. године до 30.06.2006. године по стопи која је
важила два мјесеца прије мјесеца у којем је настао царински дуг.
(4) Случајеви у којима се компензаторна камата неће наплаћивати прописани су
одредбама члана 317. став 4. Одлуке.
(5) Када се компензирајући производи или роба у непромијењеном стању стави у
друго царински одобрено поступање или употребу којим се раздужује поступак
унутрашње обраде по систему обуставе плаћања (нпр. у поступак царинског
складиштења), компензаторна камата се такође мора платити у случају када се из тог
поступања или употребе компензирајући производи или роба (нпр. из поступка
царинског складиштења) пуштају у слободан промет.
Члан 42.
(Раздужи лист)
(1) Сваки ималац одобрења за унутрашњу обраду по систему обуставе плаћања
дужан је надзорном царинском уреду, за сваку појединачну царинску пријаву по којој
је роба стваљена у унутрашњу обраду, поднијети раздужни лист, у року од 30 дана од
истека рока за раздужење царинске пријаве. Раздужни лист може бити поднијет и прије
тог рока како би се раније ослободила гаранција.

(2) У случајевима када се користи мјесечно или квартално обједињавање рокова,
раздужни лист се подноси, такође у року од 30 дана од истека рока за поновни извоз за
сваки мјесец или квартал. То значи да се тај поступак понавља сваких мјесец дана или
сваког квартала. Роба која се на дан истека поменутог рока још увијек налази у
унутрашњој обради, на захтјев имаоца одобрења (ако одобрењем није одређено да се
рок за раздуживање аутоматски продужава (види члан 15. став 2. овог упутства), може
бити пренијета као задужење у нови период поновног извоза (мјесец или квартал),
уколико су испуњени и остали услови за унутрашњу обраду.
(3) Раздужни лист, у складу са чланом 319. став 2. Одлуке, треба да садржи
слиједеће податке, осим ако надзорни царински уред не одреди другачије:
а) податке о одобрењу за поступак,
б) количину сваке врсте увозне робе у вези с којом се захтијева раздужење,
ц) бх. царинску тарифну ознаку увозне робе,
д) стопу увозних дажбина, којој подлијеже увозна роба и, када је то
примјенљиво, њену царинску вриједност,
е)
податке из царинских пријава, којима је увозна роба пријављена за
унутрашњу обраду,
ф) врсту и количину обрађених производа или увозне робе у непромијењеном
стању и царински одобрено поступање или употребу који су им одређени,
укључујући податке из царинских пријава о уласку у и раздуживању
унутрашње обраде, друге царинске документације или било ког другог
документа у вези с раздуживањем и роковима за раздуживање,
г) норматив производње,
х) износ увозних дажбина које треба платити и када је то примјенљиво, износ
компензаторне камате за плаћање, а ако се тај износ односи на примјену
члана 342. Одлуке (види члан 35. став (1) тачка а) овог упутства и то се
мора назначити у раздужном листу.
(4) Надзорни царински уред врши провјеру раздужног листа која се састоји од
контроле царинских пријава о уласку у и раздужењу унутрашње обраде на које се
односи раздужни лист према одобреном нормативу производње, укључујући и провјеру
да ли је примјерак 3 сваке ЕX 3 пријаве која је обухваћена раздужним листом, овјерен
од стране излазног царинског уреда. Резултате провјере тај уред на најпогодније мјесто,
уноси у раздужни лист, а потом обавјештава имаоца одобрења.
(5) Раздужни лист показује да је сва роба (компензирајући производи или роба у
непромијењеном стању) подвргнута царински одобреном поступању или употреби у
року важења царинске пријаве ИМ 5 којом је роба пријављена за унутрашњу обраду по
систему обуставе плаћања.
(6) Ако је према одобрењу, роба стављена у унутрашњу обраду на основу више
царинских пријава, те се пријаве раздужују за поједине робе према редослиједу
њиховог прихватања. Ако се при контроли завршетка унутрашње обраде утврди да је за
одређену робу настао царински дуг, сматраће се да је у питању роба из царинске
пријаве која је прва остала нераздужена.
(7) Уколико евиденција унутрашње обраде коју води ималац одобрења пружа
царинским органима све потребне податке за контролу одвијања и завршетка
унутрашње обраде, иста се може прихватити као раздужни лист.

Члан 43.
(Поступање када није поднијет раздужни лист)
(1) Када ималац одобрења у року од 30 дана од протека рока за поновни извоз не
поднесе раздужни лист, надзорни царински уред ће, уз напомену да није поднио тај
лист, иако га је, сходно члану 319. став 1. прва алинеја Одлуке, био дужан поднијети,
позвати имаоца одобрења да исти поднесе у року од 8 дана.
(2) Ако ималац одобрења, на позив царинског уреда из става (1) овог члана,
докаже да је сва роба до одобрена рока за раздуживање унутрашње обраде или у
периоду од истека рока за раздуживање до истека рока у којем је био дужан поднијети
раздужни лист, стављена у неко царински одобрено поступање или употребу којим се
може раздужити унутрашња обрада, у поступку прихватања раздужног листа узеће се у
обзир и та роба.
(3) Ако ималац одобрења не поступи у складу са ставом (1) овог члана, сматраће
се да није испунио обавезе из унутрашње обраде, у ком случају за нераздужену робу,
сходно члану 196. став 1. тачка а) Закона настаје царински дуг. Царински дуг је настао
у моменту када је ималац одобрења престао испуњавати обавезе из поступка. Ако се тај
моменат не може утврдити онда је то дан истека рока за раздуживање унутрашње
обраде.
(4) Царински дуг у случајевима из става (3) овог упутства ће се обрачунати и
наплатити темељем података којима располаже надзорни царински уред, укуључујући
и компензаторну камату. При обрачуну царинског дуга, с ходно члану 118. Закона,
примјениће се елементи (тарифна ознака, царинска вриједност, царинска стопа, курс
валуте) који су важили за робу у моменту прихватања царинске пријаве по којој је
стављена у унутрашњу обраду.
(5) Према члану 434. Одлуке, надзорни царински уред ће сматрати да је царински
дуг настао с ходно члану 196. став 1. тачка а) Закона, осим ако ималац одобрења
докаже да су у питању пропусти и грешке које нису знатније утицале на провођење
унутрашње обраде и да је предузео радње прописане у члану 433. Одлуке.
Члан 44.
(Систем поврата дажбина)
(1) Код стављања робе у унутрашњу обраду по систему поврата у пољу 37
царинске пријаве ИМ 0 прве двије цифре шифре поступка су ''02'', а није потребна
гаранција за унутрашњу обраду. Код стављања робе у унутрашњу обраду по систему
поврата дажбина примјењују се мјере трговинске политике из члана 12. тачка б) овог
упутства. Међутим, уколико се у року раздуживања унутрашње обраде по овом
систему компензирајући производ или роба у непромијењеном стању не извезу,
надзорни царински ће предузети потребне радње којима ће осигурати да корисник
унутрашње обраде у том року испуни трговинске мјере из члана 12 тачка ц) овог
упуттва.
(2) Систем поврата дажбина се не може користити уколико, у тренутку
прихватања пријаве за стављање у слободан промет, увозна роба подлијеже
количинским увозним ограничењима и када се на увозну робу примјењује тарифна
мјера у оквиру контигента.

(3) На систем поврата дажбина не примјењује се члан 112. став 1. тачка (б) и став
3)., члан 115. став 3., те чланови 117., 118. и 119. тачка (ц) Закона.
(4) Iмалац одобрења има право на поврат плаћеног царинског дуга када царинским
органима може доказати да је увозна роба која је стављена у слободан промет по
систему поврата, у облику компензирајућих производа или робе у непромјењеном
стању, извезена или у циљу њеног накнадног поновног извоза, стављена у поступак
провоза, поступак царинског складиштења, поступак привременог увоза, поступак
унутрашње обраде (систем обуставе плаћања) или смјештена у слободну зону или у
слободно складиште и да су испуњени сви услови за употребу поступка.
(5) Захтјев за поврат увозних дажбина, у три примјерка, ималац одобрења може
поднијети надзорном царинском уреду послије извршеног извоза компензирајућих
производа или робе у непромијењеном стању, а најкасније до истека рока за
раздуживање унутрашње обраде (види чл. 3. тачка х) и чл. 14. став (1) овог упутства).
Захтјев треба да садржи податке прописане чланом 319. став 2. Одлуке, а огледни
образац захтјева дат је у прилогу овог упутства и чини његов саставни дио.
(6) Надзорни царински уред, врши провјеру података у захтјеву, те ако је сагласан
са захтјевом овјерава рубрику Ц. захтиева. У противном ову рубрику не попуњава, већ
на полеђини захтјева констатује разлоге неприхватања захтјева. Након тога надзорни
царински уред захтјев, заједно са свом потребном документацијом (царинске пријаве,
норматив и др.) доставља регионалном центру на рјешавање у редовном управном
поступку.
Члан 45.
(Процес обраде изван царинског подручја БиХ)
(1) Неки или сви компензирајући производи или роба у непромјењеном стању
могу се, уз одобрење надлежног царинског уреда, дјелимично или у цијелости
привремено извозити ради додатне производње изван царинског подручја БиХ, што
омогућава да се прерада дјелимично обави у БиХ, а дјелимично изван БиХ.
(2) Одобрени поступак производње изван царинског подручја БиХ одвијаће се
према прописима који се односе на вањску обраду, што упућује да је потребно и
одобрење за вањску обраду, које може бити посебно одобрење с позивом на одобрење
унутрашње обраде за дотичну робу, у ком случају се постојеће одобрење за унутрашњу
обраду мора допунити подацима о издатом одобрењу за вањску обраду или се вањска
обрада може одобрити допуном постојећег одобрења за унутрашњу обраду.
(3) Приликом привременог извоза робе из став (1) овог члана подноси се
царинска пријава ЕX 2, у којој се у пољу 37 уписује шифра поступка 2151 или 2102, а у
пољу 44 наводи се број и датум одобрења за унутрашњу обраду и одобрења за вањску
обраду, ако одобрењем за унутрашњу обраду није већ одобрен поступак вањске обраде.
(4) Ако ће се роба након поновног увоза у царинско подручје БиХ ставити у
унутрашњу обраду или неки други поступак с обуставом плаћања, при поновном увозу
не настаје царински дуг, а поступак се даље одвија по правилима унутрашње обраде
или другог захтијеваног царинског поступка с обуставом плаћања у који је роба
стављена при поновном увозу. Ако се код поновног увоза након вањске обраде роба

ставља у слободан промет у БиХ, царински дуг се обрачунава с ходно ставу (5) овог
члана.
(5) Ако за поново увезене производе настане царински дуг, наплаћује се слиједеће:
a) увозне дажбине за привремено извезене компезирајуће производе или робу
у непромијењеном стању обрачунате у складу с чланом 118. и 119. Закона,
те
б) увозне дажбине за производе који су поновно увезени након обраде ван
царинског подручја БиХ, обрачунате у складу с прописима који регулишу
вањску обраду, под истим условима који би се примјенили да су ти производи,
који се извозе по поступку вањске обраде, стављени у слободан промет прије
вршења таквог извоза.
Примјер: Предузеће ''А'' увезло је 01.01.2006. године по поступку унутрашње
обраде памучно предиво у вриједности 10.000 КМ по царинској стопи од 5% за
израду компензирајућег производа - штампана обојена памучна танина. На
царинском подручју БиХ је извршено ткање и бојење тканине, док је за штампање
исте ималац одобрења за унутрашњу обраду затражио одобрење за вањску обраду
и извршио привремени извоз робе - обојена памучна тканина у вриједности од
11.000 КМ. Након вањске обраде врши се понован увоз у царинско подручје БиХ
компензирајућег производа - штампана памучна тканина у вриједности од 12.000
КМ.
Ако се компензирајући производ-штампана памучна тканина, након поновног
увоза у царинско подручје БиХ, стави у унутрашњу обраду, тада при поновном
увозу не настаје царински дуг, а поступак се даље одвија по правилима
унутрашње обраде. Ако се компензирајући производ-штампана памучна тканина,
након поновног увоза у царинско подручје БиХ стави у слободан промет
(30.06.2006.године), тада при поновном увозу настаје царински дуг, и обрачун се
врши на сљедећи начин:
=
500 КМ
Увозне дажбине за памучно предиво: 10.000 КМ x 5%
10.000 КМ x 1%
=
100 КМ
Укупно:
600КМ
.............................................................................................................................................
Увозне дажбине за штампану памучну тканину: 12.000КМ x 10% = 1.200 КМ
12.000КМ x 1%
=
120 КМ
Укупно:
1.320 КМ
............................................................................................................................................
Увозне дажбина за обојену памучну тканину: 11.000КМ x 10% = 1.100 КМ
11.000КМ x 1% =
110 КМ
Укупно:
1.210КМ
...........................................................................................................................................
Разлика:
1.320КМ - 1.210КМ =
110КМ
Укупно увозних дажбина: 600КМ +110КМ = 710КМ
Обрачун компензаторне камате за период од 01.01.2006. до 30.06.2006. године
износи:
600 x 12 x 6 = 36 КМ
12 x 100

Укупно за плаћање: 710 КМ (увозне дажбине) + 36 (компензаторна камата) =
746 КМ.
Члан 46.
(Административна сарадња)
Како би се релевантни подаци могли ставити на располагање другим царинским
уредима укљученим у примјену унутрашње обраде, осим ако царински органи не
договоре друге начине размјене података, на захтјев одређеног лица или на
иницијативу царинских органа, могу се, на обрасцу из Прилога 47 Одлуке, издати и то:
a) Лист с подацима ИНФ 1, за достављање података о износима дажбина,
компензаторној камати, гаранцији и мјерама трговинске политике и
б) Лист с подацима ИНФ 7, за достављање података на темељу којих се одобрава
поврат или одустајање од наплате дажбина према систему поврата дажбина.

ГЛАВА VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
(Употреба одобрења и
рјешавање захтјева)
(1) Одобрења за унутрашњу обраду издата до дана почетка примјене овог
упутства примјењују се до истека рока њиховог важења и под условима одобреним тим
одобрењима.
(2) Измјене и допуне одобрења за унутрашњу обраду издатих до ступања на снагу
овог упутства могу се тражити најкасније у року од два мјесеца од дана ступања на
снагу овог упутства.
(3) Захтјеве за издавање одобрења за унутрашњу обраду запримљене до ступања
на снагу овог упутства рјешаваће Сектор за царине и Регионални центри код којих су
исти запримљени.
(4) Захтјеве за измјене или допуне одобрења за унутрашњу обраду запримљене до
ступања на снагу овог упутства, као и захтјеве за измјене или допуне одобрења за
унутрашњу обраду поднијете у року из става (2) овог члана, рјешават ће орган који је
донио одобрење чија се измјена или допуна тражи.
Члан 48.
(Ступање на снагу)
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Босне и Херцеговине'', а биће објављено и на Wеб страници Управе за
индиректно опорезивање.

Члан 49.
(Престанак важења ранијих прописа)
Даном ступања на снагу овог упутства престају да важе сва акта бивших
Царинских управа Ентитета и Управе за индиректно опорезивање, којим су до ступања
на снагу овог упутства била регулисана питања која су предмет овог упутства.

Број: 01- 18-4142-3/06
Датум, 22.08.2006. године

ДIРЕКТОР
Кемал Чаушевић

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОВРАТ ИЛИ ОТПУСТ УВОЗНИХ ДАЖБИНА У
УНУТРАШЊОЈ ОБРАДИ ПО СИСТЕМУ ПОВРАТА ДАЖБИНА
Одобрење бр. …………........... од ................................., издато од .........................................................................
Назив, сједиште и ИБ. подносиоца захтјева: ..................................................................................................................
Назив, сједиште и ИБ. произвођача компензирајућих производа ..................................................................................
Доле потписани подносилац захтјева, носилац горе наведеног одобрења, потражује укупан или дјелимичан поврат
увозних дажбина плаћених по царинској пријави ИМ0 бр. ............ од ............. Царинске испоставе
.......................................
За горе поменуту царинску пријаву захтјев за поврат је поднијет дана ................., у износу од …....…… КМ (*).
А. Подаци у вези увозне робе
Тарифна ознака

Количина

X

Q

Царинска
вриједност
V

Царинска стопа
а%

Царинска вриједност по
јединици
V/Q

Б. Слиједеће испоруке за које надзорни царински уред има доказ о извозу подлијежу поврату увозних дажбина:
Извозна пријава
Датум
Опис компензирајућег
Испоручена
Однос увезене робе уграђене у
број
производа
количина
компензирајући производ (**)

a) Износ увозних дажбина за поврат по (V x а% )
КМ
б) износ увозних дажбина по ''но драwбацк'' ако важи***
КМ

= ..………….

Q
Q x V/Q = V

= …….……..

Укупно увозних дажбина за поврат (а-б): …………………………. КМ
Број и датум норматива:
Подаци о прилозима уз овај затјев:

Датум, мјесто, потпис и печат
подносиоца захтјева

Поврат дажбина дозначити на рачун број
……………………………...……………. који се води код
……………………………………………………..……….…….
Ц. Горе поменути подаци су овјерени и тачни
Укупан износ увозних дажбина за поврат: ............................................... КМ
Словима: ...........................................................................................................
Одобрење за поврат број: ........................ од ........................... године
Шеф царинске испоставе
(име, потпис и сл. Шифра и печат)

(*)

Ставити ''нула (0)'' када се тражи поврат цијелог износа увозних дажбина одједном или у случају да до сада
није тражен поврат
(**) Према нормативу производње (утрошка) из одобрења
(***) У случају да је код извоза компензирајућих производа, гдје важи правило ''no drawback'' (примјена члана 209.
ЗоЦП) било издато увјерење о кретању ЕУР.1, тада се од износа увозних дажбина за поврат одузима износ
увозних дажбина које се односе на робу без поријекла садржану у компензирајућим производима за које је
издат ЕУР. 1

