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СЕКТОР ЗА ЦАРИНЕ
Број: 03/2-02.- 2.
- / /19
Бања Лука, 27. 05/ 2019. године
РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА
ОДСЈЕКУ ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Предмет: Примјена Главе 99 Царинске тарифе за 2019. годину

Као што вам је познато, у "Службеном гласнику БиХ" број 95/18 објављена је Одлука о утврђивању
Царинске тарифе за 2019. годину, као и Царинска тарифа за 2019. годину која је саставни дио те одлуке.
Царинска тарифа за 2019. годину садржи нову "Главу 99 ПОСЕБНЕ ОЗНАКЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ",
која гласи, цитирамо:
"ГЛАВА 99
ПОСЕБНЕ ОЗНАКЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ
Подглава I
Ознаке царинске тарифе за одређена специфична кретања роба
(Увоз и извоз)
Додатне напомене
1.

Одредбе ове подглаве односе се само на кретања роба на које се односи.
Таква роба треба бити наведена у одговарајућем подброју, ако су испуњени услови и захтјеви и сви
примјењиви важећи прописи. Опис такве робе мора бити довољно прецизан, како би се омогућила
њена идентификација.

2.

Увозна и извозна роба како је предвиђено у Одлуци о условима и поступку остваривања права на
ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина ("Службени гласник БиХ", број 24/18) којој је
одбијено ослобађање од увозне или извозне царине је искључена из ове подглаве.
Кретања робе која подлијеже забрани или ограничењу су такође искључена из ове подглаве.
Тармфна озмака
1

Наименовање
2
Одређене робе, како је предвиђено Царинским прописима у вези ослобађања од
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увозних и извозних дажбина:
* 9905 00 00 00

- лична имовина физичког лица које преноси своје уобичајено пребивалиште

* 9919 00 00 00

— остала роба, осим оне наведене претходно:
— роба која се увози поводом склапања брака - свадбене опреме, предмети
домаћинства и поклони који припадају особи која се ради склапања брака
пресељава из друге државе; лична имовина наслијеђена у другој држави
— школска опрема, образовни материјали и повезани предмети домаћинства
— ковчези са тијелима, погребне урне са пепелом умрлог лица и украсни
погребни предмети
— роба за хуманитарне организације и роба за жртве несреће
Подглава II
Испорука робе на ваздухоплове и пловила
(Извоз/поновни извоз)

Додатна напомена
1.

У сврху примјене тарифног броја 9930 24 00 00, 9930 27 00 00, 9930 99 00 00 у смислу ове Царинске
тарифе "испорука робе на ваздухоплове и пловила" значи испорука производа за посаду и путнике те
за рад мотора, машина и друге опреме на ваздухоплову или пловилу.
Тарифна ознака

Наименовање

1

2

9930

Роба испоручена на пловила и ваздухоплове:

* 9930 24 00 00

- роба из ЦТ главе 1 до 24

* 9930 27 00 00

- роба из ЦТ главе 27

* 9930 99 00 00

- роба сврстана другдје."

Напомена:
звјездица наведена испред тарифних ознака (подбројева) из Главе 99 Царинске тарифе значи да се
односи на нову тарифну ознаку (видјети ДИО I - Уводне одредбе - наслов "Кратице и симболи" Царинске тарифе).

У вези примјене нове Главе 99 Царинске тарифе указујемо на сљедеће:
Подглава I Главе 99 Царинске тарифе - О зн а к е ц а р и н с к е т а р и ф е з а о д р е ђ е н а и сп е ц и ф и ч н а
к р е т а њ а (У в о з и и зво з)

1.

Одредбе Подглаве I Главе 99 Царинске тарифе - О знаке царинске т ариф е за одређена и специф ична
крет ањ а (У воз и извоз), уз обавезно поштивање ограничења прописаних тачком 2. наведене
Подглаве I, примјењују се за робу која испуњава услове за ослобађање од плаћања увозних дажбина
прописане Одлуком о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и
извозних дажбина (даље: Одлука) за сљедеће царинске повластице:
а)

Тариф на ознака 9905 00 00 00 из П одглаве I Г лаве 99 Ц аринске т ариф е корист и се за царинску
повласт ицу:

Лична имовина физичког лица које преноси своје уобичајено пребивалиште из друге државе у
Босну и Херцеговину (чл. 16. и 17. Одлуке; шифра у пољу 37 друга потподјела царинске
пријаве: "С01").

б)

Тариф на ознака 9 9 1 9 00 00 00 из П одглаве I Г ла ве 99 Ц аринске т ариф е корист и се за сљ едеће
царинске повласт ице:

1)

роба која се увози поводом склапања брака - свадбена опрема, предмети домаћинства и
поклони нови или коришћени који припадају особи која се ради склапања брака пресељава
из друге државе (чл. 18. и 19. Одлуке; шифра у пољу 37 друга потподјела царинске пријаве:
"С02", "СОЗ", зависно до ситуације),
Н а п о м е н а : Ако су у истој пошиљци садржани и поклони и свадбена опрема и предмети
домаћинства који могу бити предметом наведене царинске повластице тада царинска
пријава садржи два наименовања са истом тарифном ознаком 9919 00 00 00 (од којих се
једно наименовање односи на свадбену опрему и предмете домаћинства за које се у пољу
37 друга потподјела користи шифра "С02", а друго наименовање се односи на поклоне за
које се у пољу 37 друга потподјела користи шифра "СОЗ"), док се роба у спецификацији
наводи одвојено по тим шифрама ради прегледности,
2) лична имовина наслијеђена у другој држави (чл. 20. и 21. Одлуке; шифра у пољу 37 друга
потподјела царинске пријаве: "С04"),
3) школска опрема, образовни материјали и с тим повезани предмети домаћинства (чл. 22. и
23. Одлуке; шифра у пољу 37 друга потподјела царинске пријаве: "С06"), ако робу за
предметну царинску повластицу корисник повластице пријављује подношењем царинске
пријаве (ЈЦИ),
4) ковчези са тијелима, погребне урне са пепелом умрлог лица и украсни погребни предмети
(чл. 89. и 90. Одлуке; шифра у пољу 37 друга потподјела царинске пријаве: "С41"), ако за
предметну царинску повластицу корисник повластице подноси царинску пријаву (ЈЦИ),
5) роба за хуманитарне организације (чл. 49. до 51. Одлуке; шифра у пољу 37 друга
потподјела царинске пријаве: "С20"),
6) роба за жртве несреће (чл. 57. до 59. Одлуке; шифра у пољу 37 друга потподјела царинске
пријаве: "С26").
2. Уз царинску пријаву за пуштање у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних дажбина
(поступак 42) по царинским повластицама наведеним у предњој тачки 1. овог акта подноси се и
спепификација робе. а подаци о истој уписују се у поље 44 те пријаве под шифром "599Р". Опис
робе у спецификацији мора бити довољно прецизан да омогућава њену идентификацију.
3. Када је предмет ослобађања од плаћања увозних дажбина по царинској повластици:
а) лична имовина физичког лица које преноси своје уобичајено пребивалиште из друге државе
у Босну и Херцеговину,
б) роба која се увози поводом склапања брака,
ц) лична имовина наслијеђена у другој држави
роба која подлијеж е го д и ш њ о ј регист раиији код надлеж ног о ргана , у том случају за такву робу
се не примјењује Глава 99 Царинске тарифе него се иста сврстава у одговарајућу тарифну ознаку
Царинске тарифе. Ако у истој пошиљци, поред те робе, има и друге робе која испуњава услове за
ослобађање по истој наведеној царинској повластици на ту робу се, зависно од ситуације,
примјењује тарифна ознака 9905 00 00 0 или 9919 00 00 00 из Главе 99 Царинске тарифе, а уз
царинску пријаву се подноси спецификација робе.
4. Ако царински орган утврди да нису испуњени услови за тражену царинску повластицу, тада се,
сходно додатној напомени 2. Подглаве I Главе 99 Царинске тарифе, не може примијенити Глава
99 Царинске тарифе. У том случају, због неиспуњавања услова за тражену царинску повластицу,
поднијета царинска пријава за стављање у слободан промет уз ослобађање од плаћања увозних
дажбина сматра се неважећом и царинска канцеларија ће исту поништити, а декларант подноси
нову царинску пријаву за други одговарајући царински поступак у који намјерава ставити
предметну робу, попуњену у свему према правилима прописаним за попуњавање за тај поступак.

Подглава II Главе 99 Царинске тарифе - И с п о р у к а р о б в на в а зд у х о п л о в е и п л о в и л а (И зв о з/п о н о в н и
и зво з)

1.

Одредбе Подглаве II Главе 99 Царинске тарифе - И спорука р о б е на ваздухоплове и пловила
(И звоз/поновни извоз) примјењују се у случају испоруке р о б е на ваздухоплове и пловила (која
испорука значи испоруку производа за посаду и путнике те за рад мотора, машина и друге опреме на
ваздухоплову или пловилу).

2.

Код испоруке р о б е на ваздухоплове и пловила:
а) подноси се царинска пријава за извоз (ЕХ А - поступак "95") или царинска пријава за поновни
извоз (ЕХ Б - поступак "31"), зависно да ли се снабдјевање односно испорука робе на
ваздухоплове и пловила односи на бх. робу или на робу која није бх. роба (страна роба),
б) у царинској пријави за извоз или поновни извоз користи се одговарајућа тарифна ознака (9930
24 00 00, 9930 27 00 00 и/или 9930 99 00 00) и њено наименовање из Подглаве II Главе 99
Царинске тарифе. Царинска пријава може обухватати једну или двије или три тарифне ознаке из
Подглаве II Главе 99 Царинске тарифе (са њиховим наименовањем), дакле може бити попуњено
једно, два или три поља 33, зависно од тога у коју тарифну ознаку из Подглаве II Главе 99
Царинске тарифе спада роба која се испоручује на ваздухоплове и пловила,
ц) у царинској пријави за извоз или поновни извоз у пољу 37 друга потподјела користи се, зависно
од ситуације, сљедећа шифра:
1) шифра "99У" - Испорука робе на ваздухоплов - Глава 99 Царинске тарифе или
2) шифра"99Р" - Испорука робе на пловило - Глава 99 Царинске тарифе,
д) уз царинску пријаву за извоз или поновни извоз подноси се и спецификација робе. у којој роба
треба бити наведена одвојено по припадајућим тарифним ознакама из Подглаве II Главе 99
Царинске тарифе. Опис робе у спецификацији мора бити довољно прецизан да омогућава
њену идентификацију. Подаци о спецификацији робе уписују се у поље 44 царинске пријаве под
шифром "8991".

Примјена Главе 99 Царинске тарифе омогућава поједностављени начин попуњавања царинске пријаве у
случајевима у којима се ова глава примјењује, на начин да се у тим случајевима не мора свака роба
посебно сврстати у одговарајућу тарифну ознаку (подброј) Царинске тарифе, него се користи "заједничко
наименовање" и уписује једна одговарајућа тарифна ознака из Главе 99 Царинске тарифе (нпр.,
"Одређене робе, како је предвиђено Царинским прописима у вези ослобађања од увозних и извозних
дажбина: остала роба, осим оне наведене претходно: лична имовина наслијеђена у другој држави,
тарифна ознака 9919 00 00 0 0 " или "Роба испоручена на пловила и ваздухоплове: роба из ЦТ главе 1 до
24, тарифна ознака 9930 24 00 00"), а уз царинску пријаву се подноси спецификација робе.
Овај акт објавиће се на ^Уеб страници УИО: ^умцу.шпо.доу.ћа у дијелу под називом Прописи.
О предњем, ради примјене, обавезни сте упознати ваше организационе јединице, а на погодан начин и
учеснике у царинском поступку.
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