ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ РОБЕ
1 НАЗИВ И АДРЕСА ПРОДАВЦА

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА I

2 (а) НАЗИВ И АДРЕСА КУПЦА

2 (б) НАЗИВ И АДРЕСА ПОДНОСИЦА

ВАЖНА НАПОМЕНА

3 Паритет испоруке

Подношењем ове декларације декларант преузима одговорност за истинитост и потпуност података наведених у овом
обрасцу и његовим додацима као и за веродостојност поднесених исправа.

4. Број и датум фактуре

Декларант се такође обавезује да ће поднети и друге исправе
или дати допунске информације, које царинарница сматра потребним за утвршивање царниске вредности робе.

5. Број и датум уговора

6 Број и датум било које претходне царинске одлуке која се односи на рубрике 7. до 9.

Уписати X где је
потребно

7 (а) Да ли су купац и продаваца ПОВЕЗАНИ (*) у складу са чланом 46. став 2. и 3. Царинског закона?
Ако нису, попуните рубрику 8.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

9 (а) Да ли се плаћају НАКНАДЕ за коришћење права интелектуалне својине укључујући накнаду за
ЛИЦЕНЦЕ, за увезену робу, коју купац плаћа посредно или непосредно као услов продаје?

ДА

НЕ

(б) Да ли приход од ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ, РАСПОЛАГАЊА или УПОТРЕБА робе директно или
индиректно припада продавцу?

ДА

НЕ

(б) Да ли повезаност УТИЧЕ на цену увезане робе?
(ц) (опциони одговор) Да ли се трансакцијска вредност увезене робе ПРИБЛИЖАВА трансакцијској
вредности исте или сличне робе увезене у исто или приближно време?
Ако је одговор "ДА", навести појединости.
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8 (а) Да ли постоје било која ОГРАНИЧЕЊА у погледу располагања или коришћења робе од стране купца,
осим ограничења из члана 46. став 1. тачка 1. Царинског закона, која:
- су одређена или захтевана законом или од стране јавних органа.
- ограничавају географску област у којој роба може бити поново продата или
- не утичу битно на вредност робе?
(б) Да ли продаја или цена робе подлежу УСЛОВУ или НАКНАДИ чија се вредност не може утврдити у
односу на вредност робе која се вреднује (члан 46. став 1. тачка 2. Царинског закона)?
Специфицирати природу ограничења ако постоје.

Ако се вредност услова или накнада може утврдити, навести износ у рубрику 11(б).

Ако је одговор "ДА" на било које од ових питања, специфирати услове и, ако је могуће унети износе у
рубрикама 15 и 16.

(*) НАПОМЕНЕ ЗА РУБРИКУ 7 (Члан 46. став 2. и 3. Царинског закона)
1. Сматраће се да су купац и продавац повезани само ако:
(а) је један од њих руководилац или директор фирме која је у власништву оног
другог;
(б) су правно признати партнери у послу;
(ц) су у односу послодавац и запослени;
(д) је један од њих директни или индиректни власник, контролише или поседује
5%
или више акција с правом гласа или деоница у свакој фирми;
(е) један директно или индиректно контролише другог;
(ф) су посредно или непосредно под контролом трећег лица;
(г) заједно, директно или индиректно контролишу треће лице; или
(х) су чланови исте породице.
2. Лица која су међусобно повезана, на начин да је једно од њих искључиви
заступник,
искључиви дистрибутер или искључиви концесионар другог, сматраће се повезаним ако је испуњен неки од критеријума из тачке 1. ове напомене.

10 (а) Број ДЦВ БИС који се прилажу

10 (б) Место:

Датум:
Потпис:

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА II

Наимен.

А.
Основ за
обрачун

Наимен.

Наимен.

11 (а) Нето вредност у ВАЛУТИ ИЗ ФАКТУРЕ (стварно плаћена цена или
цена коју треба платити)
(б) Посредна плаћања - види рубрику 8 (б)
курс валуте:
12 Укупно А у ДИНАРИМА

Б.

13 Трошкови које сноси купац:
(а) провизије посредника, осим провизија за куповину

Трошкови
који се
(б) друге врсте провизија за посредовање
урачунавају
у
(ц) трошкови амбалаже и паковања
царинску
вредност 14 Роба или услуге које купац испоручује продавцу бесплатно или по сниженој
робе (*)
цени за употребу у бези са производњом и продајом за извоз увезене робе:
(а нису
урачунати
Приказана вредност представља пропорционални део укупне вредности:
под А и
(а) материјала, компоненти, делова и сличнихставки садржаних у
исказани у
у увезеној роби
динарима)
(б) алата, калупа, матрица и сличних средстава који су коришћени у
производњи увезене робе
(ц) материјала употребљених у производњи увезене робе
(д) инжењеринга, развоја, уметничког рада, обликовања, дизајна, планова
и цртежа, израђених изван Србије и неопходних за производњу увезене
робе
15 Накнаде и лиценце - види рубрику 9 (а)
16 Део износа остварен поновном продајом, уступањем или коришћењем увезене
робе, који се директно или индиректно плаћа продаву - види рубрику 9
(б)
(место уласка у царинско
17 Трошкови испоруке до
подручје Србије)
(а) превоз
(а) утовар, истовар и трошкови руковања
(ц) осигурање
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18 Укупно Б у ДИНАРИМА

Ц.
Трошкови
који се
урачунавају
у
царинску
вредност (*)
(а укључени су
под А)

19 Трошкови превоза после места уласка у царинско подручје Србије
20 Трошкови изградње, монтаже, подизања, одржавања или техничке помоћи
који су предузети после увоза
21 Остали трошкови (специфицирати)
22 Царинске дажбине и порези који се плаћају у Србији приликом увоза или
продаје робе
23 Укупно Ц у ДИНАРИМА

24 ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ (А + Б - Ц)
(*) Ако се износи плаћају у СТАНОЈ ВАЛУТИ, у овој рубрици специфицирати износе у страној валути и курс валуте, а динарски износ
унети у одговарајућу рубрику.
Редни број рубрике

Износ у валути

Курс валуте

ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ РОБЕ - БИС
СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА II

Наимен.

А.
Основ за
обрачун

Наимен.

Наимен.

11 (а) Нето вредност у ВАЛУТИ ИЗ ФАКТУРЕ (стварно плаћена цена или
цена коју треба платити)
(б) Посредна плаћања - види рубрику 8 (б)
курс валуте:
12 Укупно А у ДИНАРИМА

Б.

13 Трошкови које сноси купац:
(а) провизије посредника, осим провизија за куповину

Трошкови
који се
(б) друге врсте провизија за посредовање
урачунавају
у
(ц) трошкови амбалаже и паковања
царинску
вредност 14 Роба или услуге које купац испоручује продавцу бесплатно или по сниженој
робе (*)
цени за употребу у бези са производњом и продајом за извоз увезене робе:
(а нису
урачунати
Приказана вредност представља пропорционални део укупне вредности:
под А и
(а) материјала, компоненти, делова и сличнихставки садржаних у
исказани у
у увезеној роби
динарима)
(б) алата, калупа, матрица и сличних средстава који су коришћени у
производњи увезене робе
(ц) материјала употребљених у производњи увезене робе
(д) инжењеринга, развоја, уметничког рада, обликовања, дизајна, планова
и цртежа, израђених изван Србије и неопходних за производњу увезене
робе
15 Накнаде и лиценце - види рубрику 9 (а)
16 Део износа остварен поновном продајом, уступањем или коришћењем увезене
робе, који се директно или индиректно плаћа продаву - види рубрику 9
(б)
(место уласка у царинско
17 Трошкови испоруке до
подручје Србије)
(а) превоз
(а) утовар, истовар и трошкови руковања
(ц) осигурање

HSFormular © 2002-2006 Handy soft

18 Укупно Б у ДИНАРИМА

Ц.
Трошкови
који се
урачунавају
у
царинску
вредност (*)
(а укључени су
под А)

19 Трошкови превоза после места уласка у царинско подручје Србије
20 Трошкови изградње, монтаже, подизања, одржавања или техничке помоћи
који су предузети после увоза
21 Остали трошкови (специфицирати)
22 Царинске дажбине и порези који се плаћају у Србији приликом увоза или
продаје робе
23 Укупно Ц у ДИНАРИМА

24 ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ (А + Б - Ц)
(*) Ако се износи плаћају у СТАНОЈ ВАЛУТИ, у овој рубрици специфицирати износе у страној валути и курс валуте, а динарски износ
унети у одговарајућу рубрику.
Редни број рубрике

Износ у валути

Курс валуте

