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1. Вовед
Транспортните и транзитните системи станаа еден од најкритичните катализатори
за урбаните, регионалните и државните случувања. Економскиот раст и
регенерацијата од транспортните и транзитните случувања е огромна, што е
потврдено на долгорочен план. Мисијата на транспортните и транзитните системи е
да обезбеди отворена и фер платформа за дисеминација и активна дискусија за
најважните напредоци во фундаменталната и применетата наука за клучните
транспортни и транзитни системи што доведуваат до изградена средина и
општествената и индустриска инфраструктура на модерниот свет.
Придонесот на патниот транспорт за добросостојбата на општеството,
мобилноста, економската моќ и вработувањето се реалност која не е секогаш
непосредно видлива за широката јавност. Уште повеќе, бројните иницијативи на
секторот за промоција на предностите на одрживиот развој, еколошите перформанси
и п патната безбедност покажуваат длабока посветеност кон социјалните
одговорности и етички деловни практики, кои треба да бидат признати и земени во
предвид.
Со транзитна постапка се одобрува движење од едно до друго место во рамките
на царинското подрачје под контрола на царинскиот орган.
Транзитните движење можат да се вршат:


Согласно со постапката пропишана со Царинскиот закон и Уредбата за
спроведување на Царинскиот закон (национален транзит);



Согласно со постапката пропишана со Конвенцијата за заедничка транзитна
постапка (заеднички транзит оваа постапка се применува од 01.07.2015 година);



Согласно со постапката со ТИР карнет пропишана со ТИР Конвенција;



Согласно постапката со АТА карнет;



Согласно постапката со образец 302;



По пошта (вклучувајќи и поштенски пратки).
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Материјата изложена во овој магистерски труд, е фокусирана на ТИР глобалниот
транзитен систем, компаративна споредба со транзитниот систем на Европската унија и
потребата од изготвување на cost-benefit анализа за зголемување на неговата
конкурентност.

1.1 Предмет на истражување
Предмет на ова истражување, на Магистерскиот труд, се транзитните системи кои се
користат од страна на македонските транспортери, со посебен осврт на ТИР системот
како глобален транзитен систем. Истражувањето е насочено кон изнаоѓање начини за
унапредување на ТИР системот и зголемување на неговата конкурентност во однос на
другите транзитни системи. Подолу во текстот е дадена компаративна анализа помеѓу
двата системи, со цел да се споредат оперативните, регулаторните и практичните
прашања поврзани со работата на двата система. Во предметот на истражување е даден
општ преглед на транзитните системи, нивната регулаторна основа, географско
покритие, главни учесници и елементи кои најдобро ги опишуваат нивните
специфичности.
1.1.1 Кратка историја на транзитот
Движење на стока. Кога стоката ќе влезе во некоја земја/подрачје, царината ќе
побара плаќање на увозните и другите давачи и, онаму каде што е соодветно, ќе
примени мерки на трговска политика (на пример анти-дампинг давачки). Ова се
применува дури и тогаш кога стоката само поминува (транзитира) низ таа
земја/подрачје на нејзиниот пат до друга земја/подрачје. Под одредени околности
може платените даноци и давачки да бидат вратени откако стоката ќе ја напушти
таа земја/подрачје. Оваа постапка можеби ќе треба да се повтори и во следната
земја/подрачје. Пред да пристигне до своето конечно одредиште, стоката можеби
ќе треба да подлегне на низа административни постапки на границите.
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Основни функции на транзитот. Транзитот е царинско средствто коешто им е
на располагање на операторите кои пренесуваат стока преку граници или подрачја
без плаќање на соодветните давачки кога стоката влегува во (или го напушта)
подрачјето, при што потребно е изведување на само една (крајна) царинска
формалност. Во споредба со ситуацијата опишана во првиот став, транзитот нуди
административно едноставна и финансиски поволна постапка за превезување
стока преку царински подрачја. Транзитот е од посебно значење во Заедницата,
кадешто единственото царинско подрачје се комбинира со мноштво фискални
подрачја: стоката може да се движи во транзитната постапка од точката на влез во
Заедницата до точката на царинење, кадешто, по завршувањето на транзитот, се
извршуваат цариските и локалните фискални обврски и стоката се става во
слободен промет или се започнува друга постапка со одложено плаќање. Исто
така, постапката со одложено плаќање може да се заврши со ставање во транзит
на стока којашто нема статус на стока на Заедницата, на пример за повторен извоз
од царинското подрачје на Заедницата.
Развој на транзитниот систем. Трговијата со стока во Европа доживеа брз раст
во периодот по завршувањето на Втората светска војна. Набрзо стана јасно дека
долгите и обемни царинси постапки при секое минување преку граница
претставуваат голем напор и товар на грбот на стопанството. Во насока на
негување на духот на соработката помеѓу народите, под покровителство на
Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE), започнаа
преговори чијашто цел беше изготвување на меѓународна спогодба којашто би го
олеснила движењето на стока низ Европа.
Спогодба за ТИР. Во 1949 г. беше изготвена првата спогодба за ТИР. Понатаму,
како резултат на оваа спогодба, со бројни европски земји беше воведен систем на
гаранции со кој се покриваа различните царински и други давачки во однос на
стоките во движење низ Европа во рамките на меѓународната трговија. Успехот
на Спогодбата за ТИР од 1949 г. доведе до создавање на ТИР – Конвенцијата од
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1959 година. Конвенцијата беше ревидирана во 1975 .... година и моментално брои
.... договорни страни.
Европска Заедница. Истовремено со глобалниот развој на меѓународната
трговија, се утврди дека новата и растечка Европска Заедница има потреба од
посебен транзитен систем со којшто би се олеснило движењето на стоките и
царинските формалности во рамките на Заедницата и помеѓу земјите членки.
Системот на транзит на Заедницата. Потребата за посебен транзитен систем за
Европската Заедница стана поизразена во 1968 година, кога беше воведена
Заедничката царинска тарифа.
Системот за транзит на Заедницата беше воведен во 1968 година. Со него се
постигна олеснување на движењето на стоката со и без статус на стока на
Заедницата во рамките на Европската Заеница. Тогаш за прв пат се воведе
употребата на симболите Т1 за стока без статус на Заедницата и Т2 за стока со
статус на Заедницата.
Движење на стока во рамките на Заедницата низ земји на ЕФТА. Како
резултат на зголемениот степен на трговија и со цел олеснување на движењето на
стока низ Европа, во 1972 г., транзитниот систем на Заедницата беше проширен
по пат на две спогодби со кои се покрива трговијата со Австија и Швајцарија.
Овие две земји со важна географска положба во Европа, беа земји на Европското
здружение за слободна трговија (EFTA)....
Заеднички транзит. Спогодбите од 1972 година со земјите членки на ЕФТА,
Швајцарија и (во тоа време) Австрија беа заменети со две Конвенции во 1987
година, помеѓу Европската Заедница и сите земји членки на ЕФТА. Целта на овие
Конвенции беше да се олесни увозот, извозот и движењето на стоките кон, од и
помеѓу Европската заедницаи земјите од ЕФТА. Со една од овие Конвенции се
востанови заедничка транзитна постпка... додека со другата се овозможи
поедноставување на увозните, извозните и транзитните формалности по пат на
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воведување на Едиствениот царинси документ.... Овие конвенции се познати како
„Конвенција“ и „Конвенција за ЕЦД“.
Земји од Вишеградската група. На 1 јули 1996 годиан, овие Конвенции беа
проширени со четирите земји од Вишеградската група (Чешката Република,
Унгарија, Полска и Словачката Република) до нивното влегување во Европската
Заедница. Сите договорни страни се сметаат за „земји на ЕФТА“ во смисла на
овие Конвенции.
Земји баратели. Многу други земји имаат искажано желба за приклучување на
заедничкиот транзитен систем.
Реформа на транзитот. Создавањето на единствениот пазар во 1993 година и
променетото политичко опкружување во централна и источна Европа,
претставуваа нови предизвици поради кои беше неопходно да се ревидираат
транзитните системи.
1.1.2 Заеднички транзит
1.1.2.1 Законодавство
Конвенцијата за заедничка транзитна постапка од 20 мај 1987 година (види
фуснота 3)... претставува правна основа за заедничката транзитна постапка.
Договорните страни на таа Конвенција се Европската унија и три земји на ЕФТА
(Швајцарија, Норвешка и Исланд). Конвенцијата, исто така се однесува и на
Кнежевството Лихтенштајн, поради неговата царинска унија со Швајцарија.
Конвенцијата за ЕЦД од мај 1987 година, претставува правна основа за
поедноставувањето на формалностите при трговоијата со стока помеѓу
Заедницата и земјите членки на ЕФТА и помеѓу самите земји на членки ЕФТА
(види фуснота 4...).
1.1.2.2 Опис на постапките
Заедничката транзитна постапка овозможува одлагање на плаќањето на
царинските двачки, акцизите, ДДВ и други давачки за времето на движење на
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стоката од појдновната испостава до одредишната испостава. Ова може да се
користи од страна на економските оператори со цел олеснување на движењето на
стоката од една договорна страна кон друга. Сепак, употребата не е задолжителна.
Со заедничката транзитна постапка управуваат царинските управи на различните
договорни страни, преку мрежа на царински испостави, односно појдновни
транзитни испостави, одредишни испостави и гарантни испостави.
Заедничката транзитна постапка започнува во појдовната испостава и завршува
тогаш кога стоката и транзитната декларација ќе се стават на увид во одредишната
испостава, во согласност со одредбите за транзит. Царината и враќа службено
заверена копија од транзитната декларација на појдовната испостава (или
централната канцеларија во земјата на поаѓање)
По приемот на тој примерок, царината во земјата на поаѓање ќе ја раздолжи
транзитнат адекларација и ќе го ослободи од одговорност главниот обврзник,
освен во случај кога е забележана неправилност.
1.1.2.3 Главен обврзник во заедничкиот транзит
При изготвувањето на транзитната декларација во појдовната испостава, главниот
обврзник бара стоката да се стави во транзитна постапка. По пуштањето на
стоката во транзит, главниот обврзник, како корисник на транзитната постапка,
станува одговорен за ставањето на стоката на увид во одредишната испостава во
непроменета состојба (со пломби во непроменета состојба доколку се
применуваат), заедно со транзитната декларација и во пропишаниот рок. Постојат
и други лица кои се одговорни за ставањето на стоката на увид во одредишната
испостава. Главниот обврзник е исто така одговорен и за плаќање на црински и
други давачки кои може да настанат како резултат на утврдена неправилност. Тој
е одговорен за обезбедување на гаранција з апокривање на износот на царинските
и другите давачки, чиешто плаќање е одложено во текот на двиежењето на стоката
(кога не е изземен согласно закон или одобрение).Гаранцијата може да биде во
вид на готовински депозит или гарантна обврска преземена од страна на
финансиска институција во својство на гарант.
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Постојат две категории на заедничка транзитна постапка, Т1 и Т2, со кои се
отсликува различниот статус на стоките кои се превезуваат.
-

Т1 постапка

-

Т2 постапка

Т1 (надворешна транзитна процедура) постапката се однесува на движење на
стоката без статус на стока на Заедницата, со одлагање на мерките кои вообичаено
се примеуваат на таа стока при увоз.
Т2 (внатрешна транзитна процедура) постапката се однесува на движењето на
стоката со статус на стока на Заедницата, со одлагање на мерките кои вообичаено
се применуваат на таа стока при увоз во земја – членка на ЕФТА.
1.1.3 ТИР (Transport Internationaux Routiers)
1.1.3.1 Законодавство
Главниот пропис со кој се регулира ТИР постапката е ТИР – Конвенцијата од 1975
година, подготвена под покровителство на Економската комисија на Обединетите
нации за Европа (УНЕЦЕ)... Беше усвоена од страна на Европската комисија во
име на земјите членки согласно регулативата на ЕЗ 2112/78 од 25 јјули 1978
година... Движењето на стоката со ТИР – карнет во рамките на Заедницата е
предвидено со членовите 451 – 457б од УСЦЗЗ... ТИР – Конвенцијата редовно се
изменува.
На 1 јануари 2009 година, Конвенцијата броеше 64 договорни страни, меѓу кои и
Европската заедница и нејзините 27 земји членки, какои Швајцарија и Норвешка
од земјите на ЕФТА. Меѓутоа, ТИР постапката е можна само во земјите кои имаат
овластени гарантни здруженија (52 земји на 1 јануари 2009...) Согласно
законодавството на Заедницата, ТИР постапката може да се употребува само за
транзитни движења кои започнуваат или завршуваат надвор од Заедницата, или
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пак се извршуваат помеѓу две точки во Заедницата преку територијата на некоја
трета земја.
Во управувањето со ТИР – Конвенцијата, вклучени се бројни страни.
Административниот

комитет

составена

од

сите

договорни

страни

на

Конвенцијата управува со нејзината примена. Најголем дел од работата на
Административниот комитет е поддржан од страна на Работната група на УНЕЦЕ
за царински прашања во однос на транспортот (WP.30). Комитетот и Работната
група одржуваат редовни средби во Женева.
1.1.3.2 Опис на ТИР постапката
ТИР системот е изграден врз пет основни столба:
-

Стоката се транспортира во одобрени возила – со уверение за одобрување
(образец во прилог 4 од Конвенцијата ТИР, освен транспорт на тешка или
габаритна стока или контејнри – со таблица за одобрување, образец во прилог
7, втор дел од Конвенцијата ТИР, освен транспорт на тешка или габаритна
стока) со царинска пломба.

-

За време на транспортот со ТИР, давачките и даноците за стоката се одложени
и обезбедени од ланец на меѓународно валидни гаранции дадени од
Националното здружение за ТИР карнети во секоја земја (АМЕРИТ во
Република Македонија го гарантира плаќањето на какви било давачки и други
наплаќања кои може да настанат во случај на неправилности во таа земја, за
време на ТИР операцијата. Секоја земја го поставува својот гарантен лимит,
но препорачаниот максимален износ кој што може да се бара од секое
нациоално здружение во случај на неправилност изнесува 50.000 УСД. Во
Република Македонија максималниот гарантен износ е 60.000 ЕУР, а во некои
земји изнесува и 100.000 ЕУР. ТИР Карнетот за транспорт на алкохохол и
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тутун со гаранција од 200.000 УСД од член 8 став 3 од ТИР Конвенцијата,
повеќе не се издава и не се употребува;
-

Стоката ја придруќува меѓународно признат документ, ТИР карнет, кој
обезбедува доказ за постоење на гаранција и служи како царинска транзитна
декларација во земјите на поаѓање, земјите на транзит и земјите на одредиште.
ТИР карнетите се печатат и дистрибуираат од страна на меѓународната унија
за патен транспорт ИРУ, за националните гарантни здруженија (АМЕРИТ –
Стопанска интересна заедница за патен транспорт – Македонија сообраќај во
Македонија). ТИР карнетот важи само за еден ТИР транспорт. Се употребува
во земјата на поаѓање и служи како документ за царинска контрола во земјите
на поаѓање, земјите на транзит и земјите на одредиште;

-

Мерките за царинска контрола што се преземаат во земјата на поаѓање се
прифаќаат во земјите на транзит и одредишните земји. Како последица на тоа
и ако општо правило, не се врши преглед на стоката што се превезува во ТИР
постапката во возила со печат или контејнери.

-

Како средство за контрола на пристап кон ТИР постапката, националните
здруженија (АМЕРИТ во Република Македонија), коишто сакаат да издаваат
ТИР карнети и лицата (економски оператори) кои сакаат да употребуваат ТИР
карнети, мора да ги задоволат минималните услови (барања) и мора да бидат
овластени од страна на надлежните органи (Царина на Република
Македонија).
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Сл. 1: Принципи на ТИР-системот

ТИР транспортот се состои од низа ТИР операции. Кај договорните страни, ТИР
операцијата започнува во појдовната/влезна царинска испостава и завршува во
одредишната/излезна царинска испостава.
Во ТИР постапката, царинското подрачје на Заедницата се смета за едно единствено
подрачје/територија.
1.1.3.3 Меѓународен систем на гаранција
Меѓународниот систем за гаранција претставува втор основен елемент на ТИРтранзитниот систем. Овој систем беше создаден за да овозможи покривање на бараните
царински давачки и такси од една национална гарантна асоцијација во секој момент во
текот на транзитните процеси, кога ТИР-транспортерот не може да се смета за одговорен.
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Функционирањето на гаранцијата на ТИР-транзитниот систем е едноставно. Секоја
асоцијација што ги претставува транспортерите во една земја и што е прифатена од
царинската управа на таа земја, ги гарантира давачките и таксите коишто би биле
побарани во случај на неправилност за време на ТИР-транспортот. Оваа национална
гарантна асоцијација го гарантира плаќањето на давачките и таксите на националните
или странските транспортери за транспорт извршен со ТИР-карнет што е издаден од таа
асоцијација или од асоцијација од друга земја.
Така, секоја земја, за сите ТИР-транспорти што се извршуваат на нејзината територија,
располага со гаранција. Може да се каже дека секогаш постои национален партнер кому
царинските органи можат да му се обратат во случај на неправилност, независно од
фактот што оваа неправилност била направена од национален или странски транспортен
оператор. ТИР-транзитниот систем, значи, може да се смета за наследник на
националните транзитни движења коишто повеќе се базираат врз меѓународни гаранции
отколку врз националните гаранции. Меѓутоа, мерките според коишто се регулира
воспоставувањето на гаранција, се основани на националното законодавство и се
содржани во договор меѓу националните царински органи и националните асоцијации
(пример на договор е даден во делот 6 од ТИР-прирачникот).
Заедно, сите национални асоцијации го сочинуваат синџирот на гаранции што ги
поврзува сите ТИР-земји. Во овој момент, единствениот синџир на гаранција што
функционира е раководен од Меѓународната унија за патен транспорт (ИРУ) во Женева
(Швајцарија), којашто е невладина организација што ги претставува интересите на
патните транспортери во светот. Синџирот на гаранции е поддржан од неколку големи
меѓународни осигурителни компании, под надзор на Извршниот одбор за ТИР (TIRExB).
Во случај на неправилност, пред да се обратат на гарантната асоцијација, царинските
органи треба, доколку е тоа можно, да побараат плаќање од лицето кое е директно
одговорно. Кога треба да се активира гаранцијата (особено од причина на инсолвентност
на лицето кое е директно одговорно), царинските органи од земјата кадешто е
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констатирана неправилноста секогаш се обраќаат на гарантната асоцијација од таа земја,
така што прашањето може да се реши во една земја согласно со националното
законодавство. Сепак, таа гарантна асоцијација ќе побара надоместок на своите трошоци
со посредство на меѓународниот синџир на гаранции.
Паричните лимити на гаранцијата се одредуваат одделно за секоја земја. најголемиот
износ што може да се побара од секоја гарантна асоцијација во овој момент, е ограничен
на 60.000 американски долари по ТИР-карнет (200.000 долари за ТИР-карнет за
тутун/алкохол).
1.2 ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Истражувањата во овој магистерски труд се насочени кон унапредување на ТИР
системот

во

Република

Македонија

и

добивање

на

реални

факти

од

имплементирањето на електронските алатки за ТИР. Главни цели на овој магистерски
труд се:


Добивање на реална претстава за ТИР системот како глобален транзитен
систем;



Увид во состојбата со ТИР системот на ниво на Република Македонија;



Анализирање на предизвиците и можните придобивки од електронските
алатки за ТИР;



Оправдување на потребата од изгодвување на cost-benefit анализа со која ќе се
докаже

постоењето

на

поголеми

бенефити

од

имплементација

на

електронските алатки за ТИР;
1.2.1 ТИР системот – глобален царински тразитен систем
1.2.1.1.Историјат
Конференцијата за ревизија, свикана во ноември 1975 год., под покровителство на
Економската комисија за Европа на Обединетите нации (UNECE), ја изработи ТИР-
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конвенцијата од 1975 год. што стапи на сила 1978 год. Оттогаш, ТИР-конвенцијата
докажа дека е една од најуспешните меѓународни конвенции за транспорт и таа всушност
го претставува единствениот постоечки универзален транзитен систем. Идејата,
содржана во ТИР-конвенцијата и нејзиниот режим на транзит, ја сочинува основата на
многубројни регионални транзитни системи, придонесувајќи, на директен и индиректен
начин за олеснување на меѓународниот транспорт, особено меѓународниот патен
транспорт, не само во Европа и Средниот Исток, туку и во останатите делови на светот
како Африка и Латинска Америка.
Секој што некогаш патувал по европските патишта ќе ја препознае сино- белата ТИР
таблица што е поставена на илјадници камиони и полуприколки што го користат
царинскиот ТИР-транзитен систем. За возачот, транспортниот оператор и шпедитерот,
оваа таблица е синоним за брз и ефикасен меѓународен транспорт.
Работата на ТИР-транзитниот систем започна кратко време по Втората светска војна под
покровителство на Економската комисија за Европа на Обединетите нации. Првиот ТИРдоговор беше склучен во 1949 год. меѓу мал број европски земји. Успехот на овој
ограничен систем доведе до договор за ТИР-конвенцијата, усвоена во 1959 год. од
Комитетот за внатрешен транспорт на UNECE и стапи на сила во 1960 год. Оваа прва
Конвенција беше ревидирана во 1975 год. за да се земе предвид практичното искуство од
функционирањето на системот и техничкиот напредок, промените во царините и
барањата за транспорт.
Така, стекнатото искуството во текот на 10 до 15 години од применувањето на системот,
беше искористено за да се направи ТИР-системот поефикасен и поедноставен, но
истовремено посигурен во поглед на царината. Друга причина, поради којашто требаше
да биде модифициран оригиналниот ТИР-систем, е што во почетокот на шеесеттите
години беше создадена нова техника во транспортот: поморски контејнер, малку подоцна
копнен контејнер што е употребуван во европскиот железнички сообраќај, како и
подвижна комора којашто е воведена за да ја зголеми ефикасноста на железничкиот и
патниот транспорт.
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Овие нови транспортни техники во комбинираниот или мултимодалниот транспорт имаа
потреба од прифаќање на контејнерот, под извесни услови, како царински безбедна
единица за натовар. Ова едновремено значи дека ТИР-режимот не ќе го опфаќа само
патниот транспорт, туку ќе се прошири и на другите видови транспорт како железницата,
пловниот пат и поморскиот транспорт, при што најмалку еден дел од целиот транспортен
процес треба да се изведе по копнен пат.
Со своето стапување во сила, Конвенцијата ја укина и ја замени старата Конвенција од
1959 год. Меѓутоа, старата Конвенција останува во сила поради разни причини: една од
нив е тоа што една од договорните страни на старата Конвенција, Јапонија, сè уште не
пристапила на новата ревидирана Конвенција од 1975 год.
1.2.1.2 Географско поле на примена
ТИР-конвенцијата докажа дека е еден од најефикасните меѓународни инструменти меѓу
оние коишто беа изработени под покровителство на Економската комисија за Европа на
Обединетите нации (UNECE). Денес таа вбројува 68 договорни страни, вклучувајќи ја и
Европската унија. Таа ја опфаќа цела Европа, и се простира до Северна Африка, Блискиот
и Средниот Исток. Земјите од Азија беа информирани за олеснувањата на овој глобален
систем за царински транзит и интересот што го пројавија тие докажува дека би можеле
да и пристапат на ТИР-конвенцијата во блиска иднина. Веќе во овој момент, Соединетите
Американски Држави и Канада се договорни страни, исто како и Чиле и Урагвај од Јужна
Америка (види во делот 3 од ТИР-прирачникот).
Успехот на ТИР-системот, исто така, може да се процени според бројот на ТИР-карнети
што се дистрибуираат и се издаваат секоја година. Додека во 1952 год. беа издадени
малку повеќе од 3.000 карнети, овој број постојано се зголемуваше, достигнувајќи
100.000 карнети во 1960 год. и околу 800.000 во 1970 год. Меѓу 70-тите и 80-тите години
побарувачката за ТИР-карнети се движеше меѓу 500.000 и 900.000. Овој податок може да
се објасни со пристапувањето на многу земји кон Европската заедница, при што го
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применуваат транзитниот систем на Заедницата. Така, ТИР-карнетите повеќе не можат
да бидат употребувани за транзитни операции меѓу земјите на Заедницата.
Со растежот на европската трговска размена со Истокот и Западот, особено од 1989 год.,
и значајното зголемување на меѓународниот патен транспорт бројот на издадените ТИРкарнети надмина 1.000.000 во 1992 год. и достигна 3,25 милиони (2008), што значи
започнување на скоро 10.000 ТИР-транспорти во повеќе од 56 земји и над 50.000 ТИРгранични процедури дневно. Бројот на транспортни претпријатија што се овластени од
националните царински органи да користат ТИР-карнети изнесува повеќе од 43.000
(подетаљно види во делот 1.8 од ТИР-прирачникот).
Пристапувањето на извесен број земји од Централна Европа во Европската заедница во
2004 година, не доведе до битно намалување на бројот на ТИР-транспортни операции во
овој дел на Европа.
Економско-финансиската криза, којашто беше очигледна кон крајот на 2008 год. и имаше
големо влијание врз патната индустрија, доведе до намалување на транспортната
активност. Како последица на тоа, по повеќедецениски пораст, бројот на ТИР-карнети
дистрибуирани од ИРУ за 2009 год. опадна за 30%.
Успешноста на ТИР-системот за царински транзит се должи на посебните
карактеристики и предности што тој им ги нуди на транспортерите и на царинските
органи, обезбедувајќи им едноставен, корисен и безбеден режим за меѓународен
транспорт на стоки преку границите.
1.2.1.3 Развој на ТИР – Конвенцијата
Од 1975 г., ТИР-конвенцијата беше дополнувана дваесет и осум пати. Во 1995 год.,
Работната група за царински прашања на UNECE (WP.30), поддржана од неколку ад хок
експертски групи, започна со темелно анализирање на ТИР-системот.
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Во 1997 год. успешно заврши првата фаза од процесот на ревизија на ТИР, и на 17
февруари 1999 год. дополнувањата стапија во сила кај сите договорни страни на ТИРконвенцијата. Со овие дополнувања беа опфатени неколку теми како: контролиран влез
во ТИР-системот за транспортните оператори, националните гарантни асоцијации,
издавачи на ТИР-карнети, како и меѓународната организација одговорна за
централизирано печатење и дистрибуција на ТИР-карнети. Првата фаза овозможи да се
има увид во функционирањето на меѓународниот синџир на гаранции, и да се формира
внатрешновладин надзорен орган, односно Извршен одбор за ТИР (TIRExB).
Вториот пакет дополнувања на ТИР-конвенцијата (втора фаза) стапи на сила на 12 мај
2002 год. Со нив, јасно и недвосмислено се одредени правните и административните
одговорности на царинските органи, транспортните оператори и на меѓународната
организација којашто, оттогаш, станува одговорна за организацијата и ефикасното
функционирање на меѓународниот синџир на гаранции.
Во 2000 година започна третата фаза од процесот на ревизија на ТИР, со цел да овозможи,
меѓу другото, користење на модерни механизми за електронска обработка на податоците
во ТИР-системот без да се промени основната филозофија или неговата нова и
модернизирана правна и административна структура.
Едно од последните дополнувања, коешто стапи на сила на 12 август 2006 година,
основаше меѓународен контролен систем за зачувување податоци на ТИР-карнети за
завршување на ТИР-операциите во одредишните царинарници, до кои имаат пристап
асоцијациите и царинските администрации. Целта на меѓународниот контролен систем е
да стане битен инструмент за менаџмент на ризик во комерцијалните операции во ТИРсистемот, и да ја олесни истражната постапка на царините по завршувањето на
националниот ТИР-транспорт.
Со завршувањето на процесот на ревизија на ТИР, ТИР-системот ќе биде сосема
подготвен да се соочи со идните барања на меѓународниот транспорт и трговија, како и
со барањата на царинските постапки. Истовремено, ревидираната ТИР-конвенција ќе
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овозможи владина контрола, сигурност и, ако е потребно, интервенција, со цел да се
осигури ефикасна царинска транзитна постапка неопходна за модерниот транспорт и
трговија.
1.2.1.4 ЦЕЛИ И ПРЕДНОСТИ
Царинските транзитни системи се создадени за да се олесни сосема движењето на
стоките со царински пломби во меѓународната трговија, обезбедувајќи ја потребната
царинска сигурност и гаранции. Предуслов за ефикасно функционирање на таков систем
е тоа што формалностите кои треба да се исполнат не треба да бидат ниту многу обемни
за царинските органи, ниту многу сложени за транспортерите и нивните претставници.
Затоа треба да се пронајде рамнотежа меѓу барањата на царинските органи, од една, и
транспортерите, од друга страна.
Традиционално, кога стоките ја минуваат територијата на една или повеќе држави за
време на меѓународен транспорт на стоки со патно возило, царинските органи на секоја
држава применуваат национални мерки за контрола и постапка. Овие мерки варираат во
различни држави, но често налагаат преглед на товарот на секоја државна граница и
поставување на национални прописи во поглед на сигурноста (гаранција, обврзница,
депозит за износот на таксите итн.), за да се обезбеди плаќањето на давачки и такси на
кои подлежат стоките при транзитот низ секоја земја. Тие причинуваат големи трошоци
и доцнења и го попречуваат меѓународниот транспорт.
ТИР-системот беше поставен со цел да се намалат овие тешкотии со кои се соочуваат
транспортните оператори, а во исто време да им се понуди на царинските органи еден
меѓународен контролен систем, којшто заменувајќи ги традиционалните национални
процедури, им обезбедува ефикасна заштита на приходите на секоја држава низ која
минуваат стоките.
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а)

Предности за царинските управи

Во врска со мерките за царинска контрола на границите, ТИР-системот нуди очигледни
предности за царинските управи, бидејќи ги намалува вообичаените барања на
националните постапки при транзитот. Во исто време се избегнува потребата од скапа
работна сила и објекти, за да се обезбеди ефективна контрола во земјата на транзитот,
освен проверката на пломбите и надворешната состојба на просторот за товар или на
контејнерот. Исто така, се укинува потребата да се работи со национални гаранции и
национални системи за документација.
Другите предности произлегуваат од фактот што меѓународниот транзитен процес е
опфатен со еден единствен документ, односно со ТИР-карнетот, кој го намалува ризикот
од прикажување неточни податоци пред царинските управи.
Во случај на сомневање, царинските органи имаат право во секој момент да ги прегледаат
стоките под царинска пломба и, ако е потребно, да го прекинат ТИР-транспортот и/или
да ги преземат потребните мерки согласно со националното законодавство. Земајќи ги
предвид стриктните одредби на Конвенцијата и интересот на сите царински органи и
транспортните оператори да ги применуваат овие одредби, таквите интервенции би
требало да се применуваат само во исклучителни случаи. Така, царинските органи можат
да ги сведат на минимум царинските административни постапки и да ги посветат своите
ограничени ресурси на специфични мерки за контрола врз основа на процената на
ризикот и доверливите информации.
Извршниот одбор за ТИР (TIRExB), во својство на меѓувладин орган, внимава секој
учесник во ТИР-постапката да ги применува коректно одредбите на ТИР-конвенцијата.
Во случај на проблеми при примената на ТИР-конвенцијата на меѓународно ниво,
царинските органи можат да се обратат на TIRExB за совет или поддршка. TIRExB исто
така стои на располагање на сите договорни страни за да ја координира и забрза
размената на доверливи и други информации.
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б)

Предности за транспортната индустрија

Предностите на ТИР-конвенцијата за трговијата и транспортот се исто така воочливи.
Стоките можат да ги минуваат државните граници со минимална интервенција на
царинските управи. Олеснувајќи ги традиционалните пречки на меѓународната
циркулација на стоките, ТИР-системот го поттикнува развојот на меѓународната
трговија. Намалувајќи ги роковите на транспортот, овозможува забележителни заштеди
во транспортните трошоци.
ТИР-конвенцијата овозможува, исто така, благодарение на нејзиниот синџир на
гаранции, релативно едноставен пристап до бараните гаранции што се услов без којшто
транспортната индустрија и трговијата не ќе можат да ги користат олеснувањата на
царинскиот транзитен систем.
На крајот, намалувајќи ги пречките на меѓународниот патен транспорт што се создаваат
со царинските контроли, системот им овозможува на извозниците полесно да ја изберат
формата на транспортот што најдобро одговара на нивните потреби.
1.2.2 ТИР СИСТЕМОТ ВО МАКЕДОНИЈА
Поради геостратешката положба и развиеноста на сообраќајната структура, патниот
стоковен транспорт во Република Македонија е најважниот вид на сообраај во нашата
земја за транспорт на стоки, што за нашето стопанство е од огромно значење за неговото
вклучување во меѓународната размена.
По осамостојувањето на Република Македонија, од голема важност беше нашите
превозници да се вклучат во меѓународниот стоковен сообраќај. Владата на Република
Македонија, на својата седница на 8 ноември 1993 година, донесе Одлука за
пристапување на Македонија кон Царинската конвенција за меѓународен превоз на стоки
со ТИР – карнети (ТИР - Конвенцијата од 1975 г.). Ратификацијата на ТИР –
Конвенцијата се случи на 17 ноември 1991 година, а стапи на сила по сукцесија на 2
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декември 1993 година. Со тоа одредбите на оваа Конвенција станаа задолжителни за
примена во нашата земја, од страна на царинските органи како и од останатите учесници
во ТИР – постапката. Значаен чекор во целата постапка на имплементација беше
зачленувањето на здружението СИЗ Македонија сообраќај – АМЕРИТ во Меѓународната
унија за патен транспорт (ИРУ) на 23.04.1993 годиа. Со тоа, ова наше
здружение/асоцијација, се стекна со правото да им издава ТИР – карнети на нашите
транспортни претпријатија.
Со ова се создаде правната рамка за функционирање на ТИР – Конвенцијата во нашата
земја, а нашите превозници благодарејќи на олеснувањата што им ги овозможува ТИР –
постапката можат брзо, непречено, без застои и со многу малку царински формалности
да ги минуваат границите ширум светот.
Царинската управа на Република Македонија, имајќи го во предвид огромного значење
на ТИР Конвенцијата за нашата земја, посветува посебно внимание во спроведувањето
на одредбите од оваа Конвенција во царинската постапка.
1.2.2.1 СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ – гарантно здружение за ТИР системот
Претпријатијата од областа на патниот транспорт во Република Македонија, заради
остварување и унапредување на заедничките цели и интереси, организирани се во
Стопанската интересна заедница за патен транспорт, согласно Законот за трговските
друштва. Заедницата делува под името Стопанска интересна заедница за патен транспорт
„Македонија Сообраќај“ АМЕРИТ – Скопје. Претежна дејност на Заедницата е 52.29 –
Други придружни дејности во превозот. Стопанската интересна заедница за патен
транспорт Македонија Сообраќај АМЕРИТ е формирана во 2000 година, како наследник
на деловната заедница за патен сообраќај Македонија Сообраќај, формирана во 1974
година, која пак произлезе од првото здружение на јавниот патен сообраќај, основано во
далечната 1953 година.
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Од 1993 Стопанската интересна заедница е членка на меѓународната унија за патен
транспорт ИРУ со седиште во Женева, преку која ги заштитува интересите на своите
членки во меѓународните институции и форуми. Основачите и членовите на Стопанската
интересна заедница се правни лица како од областа на превозот на стока, така и од
областа на превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.
Стопанската интересна заедница во рамките на своите активности ги проучува прописите
и стандардите во земјата и странство, изработува посебни анализи и стручни елаборати
во врска со тековното работење и развојот на транспортните фирми, издава ТИР карнети,
врши стручно оспособување на возачите за превоз на опасни материи, на советниците за
безбедност при превоз на опасни материи, стручно оспособување за добивање на
сертификат за учество на возачите во меѓународниот превоз на патници и стока, како и
сертификат за професионална компетентност на управителот на транспортната фирма.
Во стопанската интересна аедница се организирани претпријатијата од областа на
патниот транспорт во Република Македонија, а со цел остварување и унапредување на
заедничките цели и интереси. Во овој момент заедницата има регистрирано 296
основачи-правни лица од јавниот патен сообраќај, како и 189 асоцијативни членови.
Стопанската интересна заедница Македонија сообраќај – АМЕРИТ, е национално
гарантно здружение за ТИР системот на територијата на Република Македонија. Како
членка на Меѓународната унија за патен транспорт (ИРУ), ги исполнува основните
услови и прописи за овластувањето за издавање на ТИР карнети. Редовно учествува на
работните средби организирани од ИРУ, каде често се јавува како иницијатор на нови
проекти за унапредување на ТИР системот, како и на средбите на Административниот
комитет за ТИР (AC.2) и Работната група за патен транспорт во врска со царински
прашања (WP.30), каде има редовно учество заедно со претставник од Царинската
управа.
1.2.2.2 Предизвици и можни солуции
Со потпишување на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (оваа постапка се
применува од 1.07.2015 година, и Република Македонија стана дел од т.н. Нов
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компјутеризиран транзитен систем на ЕУ (НЦТС). Со ова се скратува и забрзува
постапката за транзит на стоки преку електронско аплицирање, постоење единствен
документ од појдовната до крајната испостава и само еден гарантен лист наместо
обезбедување повеќе во секоја земја поединечно. Ова се клучните придобивки од
Конвенцијата за заеднички транзит. Со пристапување кон оваа конвенција и воведување
на системот за Заеднички транзит, се овозможи поедноставување на царинските
постапки при спроведување на транзитната постапка кон државите на ЕУ и ЕФТА
(Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн), како и кон Турција.
Иако предностите што ги нуди ТИР системот, како единствен глобален транзитен систем
се многу големи, сепак, дигитализацијата на транспортните документи е многу битен
сегмент при изборот на користење на транзитен систем.
Со цел да се унапреди ТИР системот, забрзано се работи на дигитализација на размената
на податоци со Царинските управи и воведување на еТИР.
1.3

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Анализата е работена во 2017 година, а се однесува на функкционирањето на ТИР
системот во периодот 2015 – 2016 година. Користени се квантитативни како и
квалитативни методи на истражување. Направени се бројни контакти и остварени
соработки со претставници на други здруженија, гаранти во ТИР системот.
Консултирани се најдобрите практики на земјата во регионот, во смисла на
воспоставување на рамка за имплементација на електронските алатки за ТИР за
зголемување на конкурентноста на ТИР системот во однос на другите транзитни
системи.
Методологија на истражување на горенаведениот предмет на истражување е следнава:


Анализа на постоечките системи за електронска размена на податоци;
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Формирање на методологија на истражување, која опфаќа дефинирање на
истражувачкиот пристап преку соодветни активности и собирање на
потребните податоци од теренот;



SWOT анализа – анализирање на предности, недостатоци од имплементирање
на електронските алатки за ТИР;


Cost – benefit анализа – анализирање на трошоците и можните
придобивки од имплементирање на електронските алатки за ТИР;



Анализа на резултатите - математичко – статистички метод;



Верификација на добиените резултати – дефинирање на придобивките,
утврдување на насоки за натамошно постапување и давање заклучок од
постигнатите резултати од истражувањето.

1.3.1 Статистички податоци за ЕУ, ЕФТА и ТИР
Статистичките податоци на вкупниот број издадени ТИР – карнети, како и кои се
поголемите гарантни издавачки асоцијации и дестинации со ТИР (SafeTIR
податоци) редовно се објавуваат на веб страницата на UNECE. Нема официјални
јавни документи кои даваат годишни податоци за користењето на Т системот. Затоа,
за комапративниот процес на истражувањето, се користи вкупниот број на
транзитни движења во ЕУ и ЕФТА земјите, кој е достапен на веб страницата на
Европската комисија. Користената база на податоци од Европската комисија е
составена од добиените МРН броеви (Movement Reference Number) дадени за секое
транзитно движење во ЕУ, ЕФТА земјите и Турција). Овие податоци ги
презентираат движењата со Т гаранции (Т1 и Т2) и движењата со ТИР. Поради
различна природа во функционирањето и управувањето на Т и ТИР системите, не е
сосема точно да се споредат овие бројки, затоа ова поглавје е вклучено за да се
презентира многу груба проценка и да се стави ТИР во контекст на Европскиот
транзит.
Во 2014 година регистрирани се 9,39 милиони транзитни движења во ЕУ, земјите на
ЕФТА и Турција, додека вкупниот број на издадени ТИР карнети издадени во сите
оперативни земји на ТИР во 2014 година достигна ниво од 1,9 милиони (што
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претставува

пад

од

33%

во

споредба

со

2013

година).

Во табелата подолу е прикажана листата на главни земји каде што започнати
транзитните движења (Т1, Т2, ТИР) во земјите на ЕУ и ЕФТА.

EU+ EFTA транзитни движења (појдовни земји)
ITALY
GERMANY
NETHERLANDS
SWITZERLAND
BELGIUM
FRANCE
POLAND
CROTIA
AUSTRIA
BULGARIA
LITHUANIA
HUNGARY
SWEDEN
SLOVENIA
SPAIN
NORWAY
United Kingdom
DENMARK
CZECH REPUBLIC
ROMANIA
SLOVAKIA
LUXEMBOURG
LATVIA
TURKEY
GREECE
FINLAND
ESTONIA
Ireland
PORTUGAL
MALTA
CYPRUS

1,599,547
1,449,060
1,233,440
1,092,763
840,745
426,007
258,703
240,073
224,213
213,975
205,593
195,374
192,634
173,702
149,951
144,665
117,237
103,434
83,778
75,121
71,832
63,918
62,412
55,718
36,148
33,094
26,406
12,926
8,002
150
18

Во Меѓународната унија за патен транспорт - ИРУ нема статистички податоци кои
целосно ќе овозможат точна споредба на прецизниот број на ТИР операции започнати на
територијата на ЕУ или ЕФТА, бидејќи овој тип на информации моментално не е
регистриран од ниту една база на податоци на ИРУ. Постојат два показатели кои може
привремено да се користат за споредба:
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• TIR-EPDs поднесени до земјите на ЕУ
• ТИР-карнети издадени од Асоцијации на ЕУ
Двата гореспоменати индикатори нема да обезбедат целосно точна споредба со бројките
за транзитните движења на ЕУ + ЕФТА, бидејќи ТИР-ЕПД придружува само 23% од сите
издадени ТИР – карнети воопшто, и не функционира во сите земји на ЕУ и ЕФТА. Што
се однесува до бројот на ТИР-карнети издадени во секоја од земјите на ЕУ и ЕФТА, тие
бројки нема да обезбедат точна споредба. Сепак, важно е да се има на ум дека голем број
ТИР-карнети издадени надвор од ЕУ се користат на територијата на ЕУ, ЕФТА и Турција.
Како референца, подолу е дадена табелата во која се прикажани најголемите издавачи на
ТИР-карнети, вклучувајќи ги земјите од ЕУ и ЕФТА (обележани со црвена боја). Вкупно
1,16 милиони TIR-карнети беа издадени од страна на Националните асоцијации во ЕУ,
земјите на ЕФТА и Турција во 2014 година. Ова го прави ~ 60% од вкупниот број ТИРкарнети издадени од сите здруженија на ТИР во 2014 година. Доколку претпоставиме
дека сите од оние карнети кои поминале низ територијата на ЕФТА, ЕУ или Турција, тоа
би направило 17% од вкупниот број транзитни движења во ЕУ, ЕФТА и Турција.
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Figure 2. Issuance of TIR Carnets by National Associations 2014. IRU Data

Последните статистики објавени од ИРУ за 2016 година, го следат трендот на
намалување на бројот на издадени ТИР карнети, што ја оправдува потребата од анализа
и забрзување на процесот на дигитализација на ТИР.
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Горенаведената база на податоци на Комисијата на ЕУ ги содржи и податоците за бројот
на транзитните операции што се завршени во секоја од земјите на ЕУ и ЕФТА, како и во
Турција. Овие бројки може да се споредат со безбедносните податоци за ТИР кои ги
чуваат ИРУ и да обезбедат попрецизна перспектива, ставајќи го ТИР во транзитна
перспектива на ЕУ и ЕФТА. Сепак, треба да се забележи дека податоците од SafeTIR
само ги одразуваат движењата што се завршени во одредени земји и не го вклучуваат
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бројот на транзитни движења низ ЕУ, кои се рефлектираат и во базата на податоци на
Европската комисија.
Деталната споредба на бројот на транзитните операции што се прекинати во ЕУ и ЕФТА
според податоците на ЕК со SafeTIR е прикажано во табелата подолу.

EU + EFTA Земи на транзитното одредиште и ТИР одредишни земји во EU+EFTA
(Safe TIR)
EU Transit
AUSTRIA
SWITZERLAND
GERMANY
ITALY

62677
9738

BELGIUM

3971

NETHERLANDS

8026
9966

HUNGARY

9781

LATVIA

4801

BULGARIA
SLOVAKIA
DENMARK
SPAIN
SLOVENIA
CROTIA
SWEDEN
TURKEY

627836
627420
553361
544091
489533
459939

23118

CZECH REP.

LITHUANIA

1435748

20887
1058

ROMANIA

2127749

2110

NORWAY

UNITED KINGDOM

352430

12042

FRANCE

POLAND

201338
192510
163909

160523
43509
144567
7505
136583
55708
133160
11437
119319
5183
118580
3272
113832
5139
111581
1372
98832
1347
92342
2551
77779

LUXEMBURG

73633

FINLAND

73364
3177
62634
3157
40700
13541
29722
172
24898
189

ESTONIA
GREECE
IRELAND
PORTUGAL

TIR system

335264

Вкупно, 660 998 ТИР операции се завршени во ЕУ, ЕФТА и Турција во 2014 година, со
што 7% од вкупниот број транзитни движења се завршени на територијата на ЕУ, ЕФТА
и Турција (според податоците од базата на Европската комисија).
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Главни одредишни земји на транзитните движења во ЕУ и ЕФТА во 2014 година беа:
Швајцарија, Германија, Италија, Франција, Норвешка, Холандија, Полска, Австрија
(вкупно 70% од вкупниот број завршени транзитни операции). Главни одредишни земји
за ТИР операциите на територијата каде функционира Т системот се: Турција, Германија,
Бугарија, Романија, Полска, Италија, Грција (над 85% од вкупниот број на ТИР операции
завршуваат во територијата каде Т системот е во функција).
Во однос на вкупниот број транзитни операции започнати и завршени на нивната
територија, Швајцарија се чини дека е водечка земја. Бидејќи бројките за транзитните
движења, исто така, вклучуваат Т2 (движење помеѓу ЕУ и земјите од ЕФТА), водечката
позиција на Швајцарија може привремено да се објасни со географската положба.
Земјите, кои поседуваат големи поморски пристаништа, како што се Германија, Италија,
Холандија, Франција, исто така, носат многу важен дел (71%) од транзитните операции,
каде започнале и завршиле. Полска, како земја на границата за влез во ЕУ и која поседува
голем број важни поморските пристаништа, исто така е на листата на двете главни
дестинации и почетна земји на Т процедура.
Дополнителни трошоци поврзани со користењето на ТИР – карнетите
Покрај членарините за членство, гаранциите за прием и трошоците за купување на ТИР
- карнетот, постојат дополнителни трошоци поврзани со ракувањето со ТИР-карнети кои
треба да се додадат на цената на ТИР-карнетите, кога се споредува неговата
конкурентност со други алтернативни производи. Главните дополнителни трошоци
поврзани со употребата на ТИР карнети се како што следува:


Премија за осигурување (цената на националната премија за осигурување
може да биде автоматски вклучена во цената на ТИР- карнетот поставен за
превозници или дополнително да се наплаќа). Трошоците за премии за
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осигурување варираат од земја до земја и потенцијално може да се движат од
16,5 до 30% од цената на ТИР карнетот.


Брокерски формалности да се пополни ТИР карнетот. Оваа услуга најчесто
се користи кога ТИР операцијата започнува надвор од земјата на потекло на
компанијата. Цената за пополнување на ТИР-карнетите од страна на
царинските брокери може да варира од земја до земја, но во просек се движи
од 5 до 20 евра, а во одредени ситуации дури може да биде и повисока. Иако
не се исклучува можноста и рачно да се пополни ТИР карнетот, возачите не
сакаат да ја земат таа одговорност и затоа ги користат брокерите, односно
шпедитерите.



Поднесување

на

електронска

пред

–

декларација

за

стоките.

Доставувањето на информации за стоките пред пристигнување на границата,
е задолжително во значителен број земји, вклучувајќи ги ЕУ, Царинската
унија, Турција и други земји. TIR - EPD може да се поднесе бесплатно од
страна на внатрешниот персонал на компаниите кои користат TIR-EPD
апликација обезбедена од IRU. Сепак, не сите компании ја користат оваа
можност. Резултатите од поднесувањето на резултатите од EPD со
дополнителни трошоци на транспортната компанија од најмалку 15 евра
дополнително и во зависност од различните пратки можат да станат поскапи
и да достигнат до 300 евра. Постојат некои исклучителни земји, како што е
Турција, каде што доставувањето на ЕПД од царински брокер чини 5 евра,
меѓутоа ситуацијата веројатно ќе се промени, бидејќи EPD стана задолжителна
и во Турција почнувајќи од 15 февруари 2015. EPD автоматски се доставува
кога системот T се користи, и сите информации со активирање на гаранцијата
се внесуваат во системот NCTS, па затоа обично нема дополнителни трошоци
за внесување на информации. Сепак, некои царински брокери наплаќаат
дополнителен надомест, кога има повеќе стоки и соодветно ХС кодови во една
пратка...
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Пресметка на царински давачки и такси. Во одредени земји, на
корисниците на ТИР – карнети, исто така им се наплаќа дополнително за
пресметка на царинските давачки и такси. Оваа услуга може дополнително да
се наплати за превозници (5-10 евра по пратка). Пресметката на царинските
давачки и такси автоматски се врши во Т-системот, затоа никогаш не се
наплаќа дополнително на трошоците за гаранција.

Да резимираме, кога се споредува цената на користењето на ТИР - системот за разлика
од другите алтернативните системи, треба да се земат во предвид не само цената на ТИРкарнетите, туку и низа дополнителни услуги што ќе ги користат транспортните
оператори и се обично обезбедени од царински брокери. Целосно компјутеризирана
постапка за ТИР би можела значително да ги намали трошоците кои во моментов не ги
сносат корисниците на Т-системот.

Во најоптимистичките претпоставки, треба да се додадат најмалку 20-30 евра во цената
на ТИР - карнетот покрај цените што ги наплатуваат Асоцијациите за да ги проценат
трошоците на транспортното претпријатие поврзано со користењето на ТИР постапката.
Трошоците за дополнителни услуги можат да бидат значително повисоки врз основа на
земјата каде што се извршуваат услугите и врз основа на видот на пратката.
1.3.2 Анкета меѓу корисниците на ТИР карнети
Со цел да се испита мислењето на транспортните компании во однос на
користењето на транзитните системи, а конкретно за подобрување на работата со
ТИР и унапредување на системот со електронски алатки, во месец јули 2017
година, направено е истражување од страна на АМЕРИТ. Истражувањето се
состои од анкетен лист со 10 прашања кои се однесуваат на користењето на ТИР
карнетите и новите електронски алатки, споредено со другите транзитни системи.
Во печатена форма беше оставено на шалтерите на асоцијацијата, а беше
испраќано и во електронска форма до членките на асоцијацијата. Испитувањето
има за цел да ја даде основата за изработка на cost-benefit анализа за
дигитализирање на ТИР системот.
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1.3.3 Резултати од спроведената анкета
На првото прашање од анкетата: Дали сте корисник на ТИР карнети? 93.9% од
испитаниците одговориле ДА, а другите одговориле со НЕ.

1. Дали сте корисник на ТИР карнети?
6.1

Да
Не

93.9

Иако најголем дел од испиталниците одговориле ДА, овој одговор не треба да
изненадува поради фактот што испитаниците одговараа на прашалникот додека беа
присутни во АМЕРИТ, поради подигнување или раздолжување на ТИР карнети. Реалната
состојба е дека голем дел од транспортните оператори повеќе се ориентирани кон
другиот електронски транзитен систем.
Второто прашање се однесува на периодот кога последен пат користеле ТИР
карнети.
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2. Кога последен пат сте користеле ТИР карнети?
7.7

3.8

7.7

2017
38.5

2016
2015
2014
Пред повеќе од 5 год.

42.3

Од одговорите гледаме дека транспортните оператори сеуште го користат ТИР
системот, односно го преферираат пред другите транзитни системи. Сепак не е за
потценување и процентот на оние кои повеќе не го користат, а тоа се испитаниците кои
електронски одговориле на прашалникот, но сепак остануваат во системот за користење
на овој транзитен документ на одредени релации.
Следното прашање се однесува на оние кои повеќе не користат ТИР карнети и
причината поради која не го користат. На ова прашање одговориле 35 испитаници од
вкупно 49.

3. Наведете ја причината поради која не користите ТИР
карнети?

Го користам Т системот
Цената во однос на другиот транзитен систем
Друго
0
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На ова прашање 80% од одговоритее се однесуваат на висината на цената на ТИР
карнетите. Со цел да се намали цената и да се зголеми конкурентноста на ТИР системот,
неопходна е негова целосна дигитализација, со што значително ќе се намалат и
трошоците за крајните корисници, а ќе се забрза времето на транзит.
Наредното прашање е поврзано со претходното, односно дали цената одговара на
услугата и по која цена повторно би користеле ТИР карнети. Бидејќи можоста да
одговорат на ова прашање беше ставена опционално, со внесување на сопствено мислење
без понудени одговори, добиени се 15 одговори и тоа:
-

Според нас цената на услугата би требало да изнесува 2,000

-

Не одговара висока е

-

Поради NCTS системот сметаме дека треба да се намали цената на 6листниот TIR карнет

-

Цена на ТИР и цена за отварање ТИР карнет

-

Користиме ТИР, но се почесто се применува Т1, не оди на преглед приколка ,
не губи време за шпредиција. Секогаш конкуренцијата ја диригира цената,
поволна цена би била поефтина од Т1.

-

Цената на ТИР карнетите е висока

-

Да, ми одговара цената е во ред

-

Трба да биде пониска

-

сме исклучени од ваша страна по препорака на Царина на РМ. Моментално
цената не е конкурентна со Т декларацијата, за нас прифатлива и
конкурентна цена е 3.500-4.000 по карнет

-

Премногу се скапи

-

Немаме потреба

-

Не одговара многу е висока цената на тирот треба да се намалат

-

НЕ

-

Еден ТИР карнет до Турција до европа ме кошта 90 евра, отварање турција
50 евра транзит Грција 20 евра транзит Србија 15 евра, Унгарија 10 евра или
вкупно 185 евра за еден правец од Турција до Унгарија за Т1 плаќаме турција
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30 евра Македониаја 35 за отварање и Грција 10 или вкупно 75 евра и види
која разлика е
-

ДА

Евидентно е дека неколку од испитаниците одговориле и посочиле пример на
споредба на ТИР карнетот со Т декларацијата. Треба да се земе во предвид дека освен
цеата што ја плаќаат за купување на ТИР карнетот, имаат и дополнителни трошоци на
граница кои значително им ствараат финансиски товар на транспортните оператори.
Причина за ова е веќе застарениот хартиен систем, за кој се споведува посебна процедура
при отварање и транзитирање, каде шпедитерите наметнуваат сопствени давачки за
вршење на услугата.
Петтото прашање се однесува на користење на електронската алатка за однапред
пријавување на стоките со ТИР, односно ТИР-ЕПД.

5. Дали знаете што е ТИР‐ЕПД?

Да

Не
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Иако овие одговори покажуваат дека поголем дел од испитаниците се запознаени
со ТИР-ЕПД, тоа не значи дека истите ја користат оваа електронска алатка. Одговорите
се должат на силниот маркетинг и промоцијата на оваа корисна електронска алатка, но
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статистиките покажуваат дека само мал дел, односно околу 20% од ТИР корисниците
активно ја користат ТИР-ЕПД апликацијата.
Следното прашање е исто така поврзано со користењето на електронската апликација
ТИР-ЕПД, односно дали транспорните оператори се запознаени со финансиските
бенефиции од нејзиното користење? Ова е само во делот на бенефициите што ги добиваат
од АМЕРИТ, бидејќи поголемите бенефиции се при самото користење на истата.

6. Дали знаете колку е износот на поврат од АМЕРИТ за користење на
ТИР‐ЕПД?

Да

Не
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И покрај силната кампања и информации повеќекратно објавени во списанието
Транспорт и логистика, на веб страницата на АМЕРИТ, посебни обуки и работилници на
тема ТИР-ЕПД и други промотивни активности, голем дел од испитаниците не се
запознаени со бенефициите на електронската алатка за ТИР.
Седмото прашање се однесува на вкупниот годишен број на меѓународни превози кои ги
вршат транспортните оператори. Ова прашање има за цел да ни даде преглед на
волументот на меѓународен сообраќај, без разлика дали користат ТИР или Т-систем.
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7. Колкав е вкупниот годишен број на меѓународни превози
кои ги вршите?

14.9
31.3
0‐50
22.9

51‐150
151‐300
300+

31.3

На ова прашање најголем број од превозниците одговориле дека имаат над 151
меѓународно движење годишно. Овој податок не изненадува, бидејќи македонските
транспортери имаат добар возен парк и се конкурентни на европските пазари.
Следното прашање се однесува на користењето на европскиот транзитен систем.

8. Дали и колку Т декларации имате направено минатата година?

17.8
0‐50
48.9

11.1

51‐150
151‐300
300+

22.2
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Од резултатите од одговорите може да се забележи несовпаѓање со резултатите од
одговорите од претходното прашање. Сепак треба да се има во предвид дека исти
превозници ги користат и двата транзитни системи, во зависност од релацијата која ја
возат и стоките што ги превезуваат.
Деветтото прашање е поставено, со цел да се види како клиентите се задоволни од
услугите што ги нуди АМЕРИТ.

9. Генерално, вашата оценка за услугите на АМЕРИТ?
2.10
20.8
Одлично
Многу добро
Просечно
Недоволно
77.1

И последното прашање се однесува на подобрување на квалитетот на работењето на
асоцијацијата, односно вработените во АМЕРИТ кои имаат директен контакт со
клиентите.

10. Колку сте задоволни од односот на вработените во
АМЕРИТ?
21.2
18.4
Одлично
Многу добро
Просечно
Недоволно
79.6
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На последните две пршања над 95% од одговорите се позитивни, односно испитаниците
одговориле одлично или многу добро. Сепак постојано се работи на обуки и едукација
на вработените, за овозможување на најдобра услуга за клиентите.
1.3.4
Сл. 2: Тренд на издавањето на ТИР карнети (2016 – 2015)

2.

ТЕОРЕТСКИ ОПИС НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ АЛАТКИ ЗА ТИР
Со цел да се унапреди функцонирањето на ТИР – системот, неопходна е негова

модернизација, односно дигитализација. Преземањето на ТИР во иднина значи
транзиција кон електронски систем без хартија: eTIR.
Од 1949 година, ТИР системот е една од најуспешните иновации во индустријата за патен
транспорт - со што царинските постапки и меѓународните гранични преминувања се
одвиваат брзо и едноставно. Иницијативата eTIR ја презема оваа иновација во 21-от век.
Побрзо, поедноставно, побезбедно - план за одење без хартија. Потегот кон eTIR
би овозможил достапност на податоци во реално време, онлајн мониторинг, подобрена
сигурност и флексибилни гаранции.
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2.1 еТИР - Ставање на теоријата во пракса
Пилот-проектот eTIR Турција-Иран. ИРУ работи на пилот проект eTIR во
соработка со Економската комисија на Обединетите нации за Европа. Турската и
Иранската влада го тестираа системот eTIR долж еден транспортен коридор, ја преминаа
границата од Турција до Иран и вклучуваа четири царински испостави. Денес, успешно
демонстрирајќи сигурност од 100%, овие процедури се прошируваат и на дополнителни
царински испостави и транспортни оператори.
Пилотот покажува како системот нуди алатки кои се потпираат исклучиво на
електронски пораки од сите комуникации меѓу ИРУ, транспортните оператори и
царинските службеници. Штом деталите за товарот се подигнати, царината може да
разменува податоци за декларации. Ова овозможува точно управување со ризиците и
вклучените страни можат да го следат транзитот со надградби, известувања, следење,
контроли и инстант пораки. Ризикот од измама е намален и административното
оптоварување се минимизира. Процедурите на ТИР се забрзани и информациите за
преостанатиот товар се достапни.

2.1.1 Придобивките од еТИР

За царинските службеници, редовните книжни карнети на ТИР можат одземаат
многу време – тие бараат сите информации рачно да се внесуваат во електронските
системи, а проценката на ризикот не може да се изврши додека не се направи тоа.
Целта на еТИР е да се намали потпирањето на карнетите на хартија, кои возачите
им ги презентираат на царинските службеници кога ќе стигнат до границата. Со еТИР,
царинските службеници по електронски пат добиваат информација за товарот, пред да
пристигне товарот, имаат помалку податоци за внес и можат безбедно да ги проценат
ризиците однапред.
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Предностите се јасни – и тие се случуваат низ целиот синџир на операции. Сите
придобиваат – од транспортните оператори до членките на ТИР и здруженијата на
царинските испостави.
За царините:


Со намалување на работата со хартија, царинската контрола е полесна и помалку
одзема време. Тоа може лесно да се интегрира во универзален систем, така што
процедурите се насочени.



Наменета за нискобуџетна имплементација и одржување, на еТИР му е потребно
само мали прилагодувања на постојната царинска инфраструктура.



еТИР е флексибилен. Може да се прилагоди на националните спецификации и
законодавството.



Податоците на ТИР се праќаат од системите за царинска управа директно до
базата на податоци на ИРУ, а потоа се испраќаат до UNECE. Според тоа,
податоците можат да бидат вкрстено проверени самостојно.



И ИРУ и UNECE системите нудат безбедни веб-услуги на царинските
администрации за да ја потврдат валидноста на дадената е-гаранција и да ги
добијат сите податоци поврзани со превозот опфатен со е-гаранцијата.



Царинските службеници можат веднаш да пристапат до податоците на ТИР
обезбедени од сите претходни царински испостави, вклучувајќи ја и
декларацијата прифатена од почетната царина и бројот на печатот. еТИР, исто
така, гарантира дека процесот е целосно безбеден, со што се намалува ризикот од
измама.

За транспортните оператори и превозниците


Избегнувајте да губите време патувајќи за да добиете хартиени TIR карнети.
Наместо тоа, тие се добиваат преку Интернет, по барање, и без потреба да се има
залихи на празни TIR карнети.



Постои мрежа за плаќање преку интернет – која заштедува пари и е подобра за
животната средина, бидејќи нема потреба да се патува до просториите на
асоцијацијата.
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еТИР карнетите автоматски се пополнуваат, што е побрзо и помалку склоно кон
ризик од грешка.



Карнетот еТИР секогаш може повторно да се испечати во случај на загуба, и
превозникот има пристап до целосниот налог за царинска потврда во секое време.
Ова помага при истраги, и за следење во реално време на ТИР патувањата.

2.2 ТИР-ЕПД
Во последната декада, особена важност и фокус е ставен на безбедноста на
меѓународниот транспорт и трговија. Во 2005 година, Светската царинска организација
(СЦО) ја усвои „Рамката на стандарди за обезбедување и олеснување на глобалната
тровија“ (WCO Safe Framework), која воведе однапред доставување на податоци за
стоките, како еден од клучните елементи за сигурноста на синџирот на набавка,
вклучувајќи ги патните транспортни операции.
Оттогаш, концептот за доставување на информација за товарот стана
задолжителен услов во законодавството во многу земји и Царински унии, вклучувајќи ја
и Европската Унија (ЕУ), Соединетите Американски држави, Евроазиската економска
унија и, од неодамна Турција и Народна република Кина.
Во согласност со овој услов, патните транспортни оператори мора однапред да
достават информација во електронски формат, со цел да се овозможи царината да
направи проценка на ризик. Електронската пред-декларација на ТИР или ТИР-ЕПД им
овозможува на транспортните оператори се усогласат со овие правни одредби, притоа
користејќи ги бенефициите за олеснување на транзитот со користење на ТИР системот.
ТИР-ЕПД е бесплатна веб-базирана апликација достапна на 24 јазици и во 33 земји.
Законска регулатива.
Од 1ви јануари 2009 стапи на сила новата регулатива на Европската Унија, со која
се бара ТИР информациите да се испраќаат електронски до појдовните/влезни
царинарници во ЕУ. Ова ќе важи за сите ТИР транспорти кои влегуваат или започнуваат
во Европската Унија. Со цел да се овозможи операторите да го исполнат овој услов, ИРУ
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изготви веб апликација наречена ТИР-ЕПД, со која може да доставуваат електронски
пред-декларации на едноставен и стандардизиран начин. На тој начин, транспортните
оператори нема да бидат принудени да користат услуги од трети страни за достaвувaње
на електронски пред-декларации и ќе ја зачуваат доверливоста на нивните комерцијални
податоци.
Бенефиции за транспортните оператори.
ТИР-ЕПД апликацијата на ИРУ им овозможува на корисниците на ТИР карнети,
бесплатно да испраќаат пред-декларации за транспорт со ТИР карнети, исполнувајќи ги
барањата согласно ЕУ/НЦТС/ТИР и ЕОРИ регулативите, како и одлуката бр. 899 на
Комисијата на Царинската унија за задолжително доставување на информација пред
пристигање на граница, со што значително се намалува времето на царинската процедура и
чекањето на граници. Со една ТИР-ЕПД апликација, се најавуваат на сите попатни

царинарници, заштедувајќи од 15-150 €. ТИР-ЕПД е во согласност и со Рамката на
стандарди на Светската царинска организација.
За користење на ТИР-ЕПД апликацијата, корисниците на ТИР карнети треба да побараат
пристап од АМЕРИТ.
Бенефиции за царините
 Однапред доставени информации – претходна анализа на ризик, во согласност со
САФЕ рамката на стандарди на Светската царинска организација
 Нема потреба од рачно внесување на податоци
 Безбедносна проверка во ТИР централната база на податоци (CUTE-Wise)
 Само валидни ТИР карнети можат да се достават во ТИР-ЕПД и само од одобрени
корисници
 Идентични информации се испраќаат до сите царини
 Можност да се прилагоди ТИР-ЕПД согласно националните барања
 Компатибилна со NCTS и ASYCUDA
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Со ТИР-ЕПД се минимизираат активностите на царините за зачувување на ТИР
податоци во NCTS, со што се намалува времето на чекање на границите.
Во 2016 година, доставени се вкупно 870.513 ТИР-ЕПД декларации. Во одредени
земји, 95% од ТИР карнетите се пропратени со ТИР-ЕПД.

Месечен статистички преглед на испраќање на ТИР-ЕПД од сите корисници за
сите земји
Согласно последните статистики што ги добиваме месечно од ИРУ, вкупниот број
на македонски корисници регистрирани во ТИР-ЕПД системот е 338, од кои 91
активно го користат системот. Евидентен е порастот на испратени ТИР-ЕПД пораки во
последните месеци, што се должи на воведувањето на овој систем во Хрватска.

Месечен статистички преглед на испраќање на ТИР-ЕПД од страна на македонските
превозници.
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Со цел да се актуелизира користењето на електронските алатки за ТИР, во 2011 г.
се одржа регионален семинар за ТИР-ЕПД во Аранѓеловац, Србија, а на 4-6 јули 2012
година, АМЕРИТ беше организатор на вториот регионален семинар за ТИР-ЕПД, кој се
одржа во Охрид, на тема: Олеснувањето во меѓународната трговија на Балканскиот
регион преку ТИР системот и ТИР-ЕПД апликацијата на ИРУ. Бидејќи бројот на
корисници на ТИР-ЕПД системот стагнира, потребно е да се превземат дополнителни
мерки и активности за популаризација на користење на електронските алатки.

2.2.1 ТИР-ЕПД зелени ленти

ТИР-ЕПД зелените ленти се посебни ленти на двете страни на граничниот премин.
Однапред доставувањето на електронски информации за товарот од страна на
корисниците на ТИР карнети преку ТИР-ЕПД апликацијата, им овозможува на царината
однапред да ги идентификуваат возилата кои треба да подлежат на посебна контрола и
да ги пренасочат на посебна лента, додека возилата одобрени од царина за користење на
ТИР-ЕПД зелените ленти, ќе подлежат само на преглед и печатирање на нивниот ТИР
карнет, со што значително ќе се намали времето на чекање и трошоците за транспортот.
Целта на концептот за ТИР-ЕПД зелени ленти има две основи: да се зголеми
вредноста на однапред доставената електронска информација за товарот испратена од
операторот до царината, и да им се даде на царината инструмент со кој ќе ги зголемат
своите капацитети преку ефикасен менаџмент на сообраќајот на двете страни на
границата.

2.3 Real time SAFE TIR
Real time SafeTIR (RTS) системот е одговор на Препораките на ОН од 20 октомври
1995 да се возпостави контролен систем за менаџирање на користењето на ТИР карнети.
Од 2006 год. овие Препораки ја направија SafeTIR процедурата задолжителна за
царините, со додавање на Анекс 10 на ТИР Конвенцијата.
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Целта на Real-time SafeTIR е да се осигура дека информацијата поврзана со
завршување на ТИР операцијата е доставена електронски до гарантниот синџир. Оваа
алатка е достапна и за царинските управи да го дополнат менаџментот на ризик.
Real-time SafeTIR овозможува верификација на статусот и валидноста на секој
ТИР карнет во секое време.
Информација за делумно или целосно завршување на ТИР транспортот се
доставува од царинските управи на секоја ТИР оперативна договорна страна, до ИРУ.
Откако ИРУ ќе ја добие информацијата, таа електронски е достапна за сите (царини,
издавачки и гарантни асоцијации, осигурители, транспортни оператори)
Главните цели на SafeTIR системот се:


Да обезбеди потврда за завршување на ТИР транспортот



Да ја олесни контролата на ТИР карнетот, особено на царинскиот печат на
последниот лист



Менаџмент на ризик во ТИР системот, со елетронско следење на ТИР карнетите



Брз и ефикасен инструмент за лесно окривање на потенцијалните неправилности и
избегнување на нивно повторување
Со SafeTIR се прави усогласување на податоци, а процедурата на усогласување, или

reconciliation е интегрален дел од Анекс 10 од ТИР Конвенцијата, односно користењето
на SafeTIR системот е задолжително за сите учесници во ТИР системот.
Овој систем е имплементиран во 21 ТИР оперативна земја, вклучувајќи ја и
Република Македонија. 83% од SafeTIR податоците се пренесуваат во „вистинско
време“, односно 91% се пренесени истиот ден.
2.4 AskTIR web
AskTIR web е онлајн алатка на ИРУ за користење од страна на ТИР националните
асоцијации, за менаџирање на нивните ТИР карнети од моментот на нарачка од ИРУ до
враќање на карнетите во ИРУ. Оваа електронска алакта може да процесира и рекламации,
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поништувања на ТИР карнети, или менаџирање на ТИР транспортни оператори и
нивните возила и дозволи. Во рамките на еТИР пилот проектот, AskTIR web се користи
за менаџирање на ТИР овластените корисници и издавање и менаџирање на
електронските гаранции. Освен ова, со користење на AskTIR web, пораките за потврда
од царина се достапни за асоцијациите, што овозможува ефикасен менаџмент на ризик и
поедноставување на процесот на одговарање при истраги од страна на царините.
Во моментов 52 активни ТИР асоцијации го користат системот AskTIR web
онлајн.
AskTIR web се користи за размена на информации помеѓу ИРУ и ТИР
асоцијациите. Во Македонија овој систем е во фаза на подготовка и се планира да се
имплементира во првиот квартал од 2018 година.
2.5 Имплементирање на електроснска размена на податоци помеѓу Царините и ИРУ
Електронските IT апликации на ИРУ (Меѓународна унија за патен транспорт)
овозможуваат повеќенасочна размена на податоци помеѓу учесниците во системотЧ ТИР
транспортните оператори, асоцијациите, царинските автоматизирани IT системи и ИРУ.
Различни пораки се пренесуваат низ процесот. Првичните информации пред
пристигнувањето на стоките се испраќаат од страна на ТИР корисниците до царинските
испостави на влез/излез. Овие царински испостави одговараат со соодветна царинска
референца, ослободување за транзит, завршување или информација за раздолжување, со
што се укажува на фактот дека транзитното движење е завршено во таа земја.
Поврзаноста помеѓу системите на ИРУ и Царинските компјутерски системи е
овозможена и направена согласно националните услови пропишани во дадена земја, а се
однесуваат на царинското работење. ТИР-ЕПД е поврзан со царинскиот централен
компјутерски систем. Националниот царински компјутерски систем е одговорен да ги
има и достави податоците до релевантните царински испостави на влез или излез,
навремено и безбедно.
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Форматот на пораката може да се разликува согласно барањата на царинските
компјутерски системи, но обично се состои од стандардизирана размена на информации
преку веб сервиси.
Изворниот код на горе споменатите веб сервиси е достапен на Царинските управи
од страна на ИРУ, овозможувајќи брзо имплементирање и интегрирање на потребните
функционалности во нивните сопствени царински системи, доколку тоа го побараат.
Овие веб сервиси се: Business2Customs B2C) и Customs2Business (C2B).
Веб сервисот за Real-Time SafeTIR обезбедува:
-

Автоматска трансмисија на SafeTIR податоците во однос на завршувањето на
ТИР операцијата;

-

Автоматска валидација на информациите за ТИР карнетот во реално време; и

-

Автоматизација на SafeTIR процедурата за усогласување (на пр. во случај
SafeTIR податокот и податокот на физичкиот ТИР карнет да не се совпаѓаат,
или ако нема SafeTIR податок).

ТИР-ЕПД овозможува транспортните оператори (ТИР корисници од било која земја)
однапред да испраќаат информација до царината и овозможува размена на пораки помеѓу
транспортниот оператор и царината. Оваа информација ќе биде примена од сите
царински испостави на влез и излез, наведени на маршутата на движење на
транспортната операција.

52

Пример на вообичаена размена на пораки:

Со целосна имплементација на TIR-EPD и RTS размената на пораки помеѓу царинските
управи и ИРУ, се овозможува целосна компјутеризација на ТИР процедурата, во однос
на идното дематеријализирање на ТИР карнетите.
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3.

Потребата од изготвување на Cost-benefit анализа за е-ТИР

UNECE1 ја аминистрира ТИР Конвенцијата од 1975, која до денес има 74 договорни
страни, вклучувајќи ја и Еврпската унија. Конвенцијата има меѓународно признаена
процедура за олеснување на преку-граничното поминување на стоковиот транспорт во
транзит, со користењена стандарден, меѓународно признаен документ за транзит (ТИР
карнет). Многу години наназад па се до денес, ТИР Конвенцијата се докажа како
ефикасен инструмент за олеснување на транзитот, но со напредувањето на начинот на
користење на технологијата, користењето на хартиен ТИР карнетот е веќе застарен
модел, посебно кога станува збор за поврзување со процедурите кои ги применуваат
националните царински администрации. На секој граничен премин, царинските
службеници се соочуваат со дополнителна административна работа при обработка на
ТИР карнетите во нивниот национален електронски систем, често приморани да
внесуваат повеќе од 50 податочни елементи во системот, а дополнително да го земеме во
предвид и ризикот од човечка грешка.
Во контекст на горе кажаното, оваа ситуација не им овозможува на царинските органи
ефикасно да ги применуваат процедурите за анализа на ризик врз основа на однапред
доставени информации за стоките, како што е побарано со зголеменото ниво на
безбедност и сигурност согласно европските регулативи.
Во контекст на горе-наведеното, Работната група за царински прашања во врска со
транспорт (WP.302) во 2012 година започна со процес на компјутеризација, односно
дигитализација на ТИР процедурата (така наречен “еТИР проект“) кој има за цел, меѓу
другото, развој на платформа за размена на податоци за сите инволвирани учесници во
ТИР системот, позната како еТИР меѓународен систем.

1

UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Прев. Економска комисија за Европа при
Обединетите нации
2
WP.30 – Working Party on Customs Questions affecting Transport
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Главните корисници на бенефициите од дигитализацијата на ТИР системот ќе бидат:
Царинските администрации на договорните страни на ТИР Конвенцијата кои ќе ја
користат ТИР процедурата, транспортните оператори кои ја користат ТИР процедурата
и меѓународниот ланец на гаранции (Меѓународната унија за патен транспорт – ИРУ и
овластените асоцијации за издавање и гарант на ТИР системот во своите земји3) на
секојдневна основа, обезбедувајќи ги потребните меѓународни гаранции кои ги
покриваат ТИР транспортите.
Дигитализацијата на ТИР процедурата бара компјутеризација на менаџментот на
информации од страна на сите учесници инволвирани во процедурата. Иако повеќето
царински администрации и сегашниот гарантен синџир имаат делумно или целосно
воведени IT алатки во дел од ТИР процедурата, функционалностите на хартиениот ТИР
карнет не се сеуште компјутеризирани.
еТИР меѓународниот систем ќе биде платформа која ќе им овозможи на царинските
органи менаџирање на податоците за гаранција и безбедна размена на податоци помеѓу
националните царински системи поврзани со меѓународниот транзит на стоки, возила
и/или контејнери, согласно одредбите од ТИР Конвенцијата.
еТИР меѓународниот систем е вклучен во два дела од процедурата. Од една страна,
гарантниот синџир ќе доставува информации за гаранциите издадени на корисниците,
така што тие гаранции ќе бидат регистрирани во еТИР меѓународниот систем. Од друга
страна, царинските органи ќе го користат еТИР меѓународниот систем за да го проверат
статусот на гаранции и за размена на информации поврзани со ТИР транспортот и ТИР
операциите.
Оттука, менаџментот од страна на царинските органи на податоците за гаранции и
безбедната размена на податоци помеѓу националните царински системи во однос на

3

Во Македонија, овластена гарантна и издавачка асоцијација е СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ ‐
Скопје
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информациите за ТИР транспортот се двете главни карактеристики на еТИР
меѓународниот систем.
еТИР проектот ќе даде насоки за промовирање на хармонизација, особено во контекст на
дијалогот помеѓу корисникот и царинските органи (стандардни декларации).
Комуникација, безбедност и решенија за резервна процедура се другите клучни
карактеристики на системот.
Во контекст на cost-benefit анализата за воведување на еТИР системот, финансиските
придобивки доведени до сите вклучени учесници (засегнати страни) се изразени како
главно намалување на трошоците во однос на операциите.
3.1 Главни цели на cost-benefit анализата
Главна цел на еТИР-CBA4 проектот е да се направи анализа, од техничка и финансиска
перспектива, на различните технички можности за имплементација на еТИР системот за
две сценарија.


Постепена имплементација на еТИР системот за 10 годишен период
(достигнувајќи 3 милиони ТИР транспорти);



Постепена имплементација на еТИР системот за 10 годишен период, при што се
компјутеризирани само 1.5 милиони ТИР транспорти.

Првиот чекор за постигнување на оваа цел е дефинирање на архитектурните елементи.
Вториот чекор е проценка на трошоците за развој на софтверот за еТИР меѓународниот
систем. Третиот чекор е посветен на анализа на трошоци за различните архитектурни
алтернативи. Четвртиот чекор е посветен на анализа на бенефициите (директни
бенфиции), поврат на инвестиција и профитабилност. На крај се формулираат
заклучоците и препораките.

4

CBA – Cost‐Benefit Analysis
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3.2 еТИР главни елементи

На горниот приказ сликовито се прикажани главните компоненти на еТИР системот. Во
форма на забченик кој меѓусебно функционира како еден систем е еТИР карнетот,
корисничкиот интерфејс и администрацијата. Сите податоци се достапни до сите
национални царински компјутерски системи, со што се зголемува безбедноста и се
забрзува транзитното движење со ТИР карнети.
3.3 Архитектурни алтернативи
Врз основа на веќе превземените чекори во Референтниот модел на еТИР V3.0, утврдени
се главните алтернативи поврзани со архитектурата кои ќе се земат во предвид во costbenefit анализата. Три главни алтернативи, секоја со неколку опции е дополнително
разгледана во евалуацијата на анализата на трошоци и придобивки.
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Имплементирање со користење на “cloud” компјутерски компоненти;



Хостирање на целосната хардверска инфраструктура, хардверски системи и
софтверски системи во просториите на сопственикот на еТИР системот и
користење на сосема посебна средина;



Имплементирање со користење на “cloud” компјутерски концепт со хостирање на
еТИР системот во просториите на другите IT системи. Инфраструктурата или
платформата ќе биде обезбедена од трета страна, на пример UNOG (United Nations
Office at Geneva5)

Од техничка гледна страна, класификацијата на решенијата (првата е најдобра) е следна:
1. “Cloud” компјутерска имплементација на платформа;
2. UNOG,
3. Во сопствени простории.
3.4 Проценка на трошоци
Целта на проценката на трошоци е да се предвидат:


Проценетите трошоци за развој;



Трошоци за поддршка на системските операции;



Трошоци за техничка помош;



Трошоци потребни за прилагодување на националните царински компјутерски
системи со интерфејсот на еТИР;



Трошоци за транспортните оператори;



Трошоци за проценет период од 10 години за втората архитекурна опција за
систем кој постепено ќе се имплементира за 1.5 милиони ТИР транспорти.

5

UNOG – United Nations Office at Geneva, прев. Канцеларии на Обединетите нации во Женева
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Проценетиот степен на грешки се смета да биде помал од 5% за над-евалуација и помала
од 20% за под-евалуација. За проценка на трошоците за поддршка на системските
операции, се земаат во предвид три типа на трошоци:


Развој на софтвер и трошоци за започнување;



Иницијални инфраструктурни трошоци;



Годишно одржување и оперативни трошоци за следните 10 години;



Годишно хостирање и трошоци за “cloud” за следните 10 години.

Трошоците за развој на софтвер се сметаат за идентични за секоја архитектурна
инфраструктура, освен за последната опција.

Техничката помош преку helpdesk е предвидена само за помош на царинските
адмнистрации при поврзување на нивните национални царински компјутерски системи
во еТИР меѓународниот систем (2 лица за време на работното време).
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Проценката на трошоци за промена на националните царински компјутерски системи, со
цел да се поврзат со еТИР системот се пресметани врз основа на претпоставка дека секоја
земја ќе го имплементира системот од нула, и независно од другите.
Проценката на трошоците за трговската заедница покажа дека нема битни трошоци за
разгледување.
3.4.1

Претпоставки

Профилот на апликацијата што е предмет на анлиза на Windows Azure Platform е следна:


Тип на апликација: Бизнис менаџмент – Други бизнис менаџмент апликации;



Развој на апликацијата / услуга: нов развој;



Големина на апликација / услуга одбезбедена преку користење на хардверски и
софтверски компоненти;



Најдобар метод на интеграција помеѓу апликацијата и другите апликации, или во
просториите или на “cloud”: висока интеграција (>10 конекции во ITDB6 и
националните царински компјутерски системи)



Најдобар метод на корисничка најава поддржана од Бизнис менаџмент
апликацијата (мора да се земе во предвид голем број на најави, бидејќи секоја
трансакција бара посебна најава);



Профил на оваа апликација / услуга со текот на времето: постепен раст –
конзистентно користење на апликацијата и растот во подолг временски период.

Врз основа на профилот на еТИР апликацијата и типот и квантитетот на податоци кои ќе
се процесираат и разменуваат, системските инстанци се специфицирани на следниот
начин:

6

ITDB – International TIR Data Bank – Меѓународна ТИР база на податоци
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Број на инстанци:
o Windows: 30
o Google: 16
o Amazon: 16
o Во простории: 16
o UNOG: 16



Просечни часови на користење, дневно: 24;



Просечни денови на користење, годишно: 365;



Складирање годишно на 3 милиони еТИР карнети: 1.600 GB<



Трансакции (милиони) годишно за 3 милиони еТИР карнети: 150 милиони;

Земени се просечни вредности за дефинирање на системските барања за 3 милиони еТИР
карнети, во случај системот да започне со сите регистрирани ТИР карнети. Просечните
вредности се земени во предвид во периодот кога е направена анализата и не е земен во
предвид зголемен број на регистрирани ТИР карнети.
Обемот на работа на системот, врз основа на горните претпоставки е следен:

Табела: Проценка на обемот на работа на еТИР системот
Единечни цени кои се користени се утврдени врз основа на следното:
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Цената на трудот е основана на просечната цена на трудот во ЕУ, согласно
објавените статистики во времето на изготвувањето на анализата (помеѓу 3.000$
и 8.000$ месечно, во зависност од личните квалификации на вработените);



Цена за обука: 1.000 дневно/обучувач;



Цена на електрична енергија: 0.3$ како просечна цена во ЕУ во време на
изготвување на анализата;



Цена за складирање: 0.1$, како резултат од средна цена на хард дисковите;



Идната приспособливост е поврзана со зголемување на користењето на еТИР за
10% годишно;



Осигурување: 0.1-0.4% за гардвер и инфраструктура, согласно податоците дадени
од репрезентативните осигурителни компании;



Трошоците се базирани на системските димензии дефинирани за одреден број на
ТИР транспорти

3.4.2

Трошоци за развој на еТИР решение

Трошоците за развој на еТИР решение се исти за секоја алтернатива. Согласно
претходните претпоставки, ги имаме следните податоци:

Табела: Вкупни трошоци за развој
Минималните вредности (во првата колона) се пресметани според минималните трошоци
за развој (проценката на трошоци за развој на целосниот систем, вработување на високо
искусен тим на вработени).
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Максималните вредности (во втората колона) се пресметани според максималните
вредности за развој (проценката на трошоци за развој на целосниот систем, вработување
на средно искусен тим на вработени).
3.4.3

Трошоци еТИР меѓународен систем

Врз основа на направена детална анализа на трошоци дадена во прилог 1 на овој
магистерски труд, иницијално, оперативните и cloud трошоците се следни:

Табела: Развојни, иницијални, оперативни и трошоци за cloud7
Оперативните и трошоците за claud се пресметани врз основа на 3 милиони ТИР
транспорти кои ќе се одвиваат секоја година.
Врз основа на овие годишни варијабилни трошоци, може да се пресмета и единечната
цена по ТИР карнет:

7

SaaS: минимум 0.5$ по ТИР карнет, максимум 1$ по ТИР карнет
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Табела: Варијабилни трошоци по ТИР транспорт
3.4.4

Трошоци за helpdesk

Земајќи во предвид дека helpdesk-от е организиран во нечии простории (2 лица, работни
часа), вкупните трошоци за 10 години се:

Табела: Трошоци за helpdesk
3.4.5

Национални трошоци и трошоци за транспортните оператори

Под национални трошоци се подразбираат трошоците за прилагодување на
националните царински компјутерски системи, за сите договорни страни на ТИР
конвенцијата, со цел размена на податоци за еТИР. Во време на изготвувањето на
анализата, во ТИР Конвенцијата има 57 земји, податок кој треба да се ажурира
согласно сегашната состојба.

Табела: Трошоци за прилагодување на националните IT системи
Согласно направената анализа, не се предвидени трошоци за транспортните
оператори.
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3.4.6

Дистрибуција на вкупните трошоци

Земени се во предвид 2 години развој и 10 години користење на системот.


Согласно резултатите од претходните анализи дадени погоре, земен е период
од 2 години за развој. Ова доведува до вкупно 12 години период на анализа.



Иницијалните трошоци се дистрибуирани на следниот начин:
o 50% трошоци за развој во првата година;
o 50% трошоци за развој во втората година;
o 50% иницијални трошоци во втората година;
o 50% иницијални трошоци во третата година;



Трошоците за helpdesk ќе започнат од третата година.



Се зема во предвид дека сите 57 ТИР земји ќе го надградат својот национален
систем за поврзување со еТИР меѓународниот систем. Се претпоставува дека
процесот временски ќе се одвива:



Оперативните и трошоците за хостирање се пресметани врз основа на
следните сценарија:
o Постепено интегрирање на еТИР системот (до 3 милиони транспорти);
o Постепено интегрирање на еТИР системот (до 1.5 милиони
транспорти).

Табела: Годишен број ан ТИР транспорти што се одвиваат електронски (во илјади)


Користени се максимални трошоци.



Применет е фактор на ризик од 20% и за трошоците и за бенефициите.
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Табела: Дистрибуција на трошоци (USD), намалена, постепена дистрибуција на еТИР, целосна употреба (за SaaS се
пресметува 0.5 USD за еТИР карнет.

Табела: Вкупни трошоци вклучувајќи 20% ризик, не намалени, постепено дистрибуирање (целосно).
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3.5 Проценка на бенефиции
Целта на проценката на бенефициите е да се презентираат бенефициите од еТИР
меѓународниот систем за:


Националните царински администрации;



Корисниците на ТИР карнети;



Синџирот на гаранции

Во стадиумот на изготвувањето на анализата, презентирани се само директните
бенефиции. Индиректните бенефиции кои резултираат од олеснување на легалната и
намалување на нелегалната трговија, не се дел од анализата.
3.5.1

Претпоставки

Претпоставки во однос на квалнтитетот и видот на податоци што се процесираат.8
Врз основа на функционалните услови дадени погоре, сет од прелиминарниот модел и
достапните статистики за дистрибуцијата на ТИР карнети, формулирани се сет на
прелиминарни претпоставки во однос на можните технички спецификации на идниот
еТИР меѓународен систем и тоа:


еТИР меѓународниот систем ќе може да менаџира приближно 3 милиони ТИР
транспорти годишно;



секој ТИР транспорт се состои во просек од 3 ТИР операции;



1% од гаранциите, издадени од гарантниот синџир се поништени секоја година;



50% од сите ТИР транспорти се предмет на директни пребарувања во еТИР
меѓународниот систем и од царините и од гарантниот синџир;



8

10% од сите првично внесени царински декларации, подоцна се изменуваат.

Претпоставките се врз основа на документот ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/5 (R5)
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Кога се пресметуваат бенефициите, сегашните трошоци за користење на хартиениот ТИР
карнет се земени во предвид и сумирани како во табелата подолу:

Табела: Проценка на трошоци за хартиен ТИР карнет

Претпоставки за просечно време поминато за пополнување на барање на клиент.
Прво, корисникот мора да земе ТИР карнет од неговата/нејзината издавачка асоцијација.
ТИР карнетите се печатат и дистрибуираат од овластена меѓународна организација (во
времето на анализата и ден денес, тоа е Меѓународната унија за патен транспорт (ИРУ).
Времето потребно за добивање на ТИР карнети варира од земја до земја. Корисникот го
пополнува ТИР карнетот што одзема 15-20 минути. ТИР карнетот се презентира на
царинските испостави на влез или излез, каде во најголем број случаи, царинските
службеници го пополнуваат ТИР карнетот и ги внесуваат податоците во националниот
систем, што одзема 10-15 минути по операција. На излезната или одредишната царинска
испостава, ТИР карнетот ќе биде презентиран и пополнет. Царинските служби исто така
внесуваат одредени податоци во нивните национални системи. Ова одзема 5-10 минути.
На крајот од транспортот, ТИР карнетот се враќа во гарантниот синџир. Гарантниот
синџир ги архивира сите ТИР карнети.
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Претпоставки за просечно време за пополнување на електронска форма на еТИР.
Претпоставката е базирана на времето потребно царинскиот службеник да отвори NCTS9
ТИР форулар, под претпоставка дека е обучен за NCTS-TIR системот.
Времињата се дадени согласно тест направен помеѓу 240 царински службеници, веднаш
по поминување на обуката. Обуката и собирањето на одговори за времето е направено од
Романската царинска управа, пред ставање на NCTS во продукција.

Табела: Време поминато за пополнување на формулар
Се претпоставува дека корисниците на ТИР карнети ќе им биде потребно исто време за
пополнување на електронската информација која во моментот ја содржи хартиениот ТИР
карнет.
Земајќи во предвид дека царинските службеници ги добиваат податоците пополнети од
страна на корисниците и дека ќе биде потребно да внесат само минимални информации
(доколку треба – пломби, контролни резултати и т.н.), претпоставката е дека 30% од
времето на процесирање ќе се зачува при царинското декларирање (податокот 30% е врз
основа на процентот на нови податоци кои треба да ги пополнат царинските службеници.
Другите 70% се податоци кои се сметаат дека се веќе внесени).

9

NCTS – New Computerised Transit System (прев. Нов компјутеризиран систем за транзит)

69

Претпоставка за трошоци за работна сила. Во проценката на бенефициите, се користени
пондерирани трошоци за работна сила месечно и по лице. Формулата која е користена е:

Wlc = трошок за работна сила по месец, по лице
Clc = трошок за работна сила по месец, по лице за земја
pTIR = сооднос на ТИР карнети користени од земја (број на ТИР карнети користени од
земја во една година/вкупен број на ТИР карнети користени за една година).
сty = земја10
Со примена на горната формула, Wlc = трошокот за работна сила по месец, по лице е
проценет на 1.600$.

3.5.2

Бенефиции за националните царински администрации, годишно –
целосна употреба

Бенефиции од намалување на времето на процесирање. Прво, направена е споредба
на користење на хартиените ТИР карнети и еТИР карнетите. За хартиениот ТИР карнет,
внесувањето на податоци одзема 10 до 15 минути. Затоа, врз основа на 9.000.000
операции годишно, царинските службеници помиуваат миниум 90.000.000 минути на
внесување на податоци.
Земајќи ги во предвид статистиките во периодот на изготвување на анализата за времето
потребно за внесување на ТИР податоците електронски, вкупното време за 9.000.000
еТИР транспортни операции е пресметано на следниот начин:

10

За ЕУ земени се во предвид податоците објавени од EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), а за
земјите кои не се членки на ЕУ, земени се податоците објавени на: http://www.bls.gov. Земен е бројот на
ТИР карнети презентиран на: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/figures/TIRCarnets11.pdf.
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Табела: Вкупно време потребно за пополнување на еТИР карнети
Споредено со хартиениот ТИР карнет, резултатите покажуваат дека времето поминато за
пополнување на електронски податоци е половина од времето потребно за пополнување
на податоците во хартиениот ТИР карнет (45.270.000 минути помалку).
Во однос на трошоците за работна сила, презентирани во EUROSTAT, просечниот
трошок ќе биде 1600$ месечно. Согласно ова, бенефициите се пресметуваат на

7.185.714,29$ годишно.
Понатаму, треба да се земе во предвид пократкото време потребно за процесирање на
документот. Земајќи во предвид дека само 60% од заштедување на време ќе доведе до
зголемување на заштедите во владините буџети, може да се претпостави годишен
бенефит од 4.311.428,57$. Ова е директна бенефиција за царинските администрации, со
што се доаѓа до намалување на трошоци за персонал за процесирање на ТИР операции
во електронска форма, споредено со хартиениот ТИР карнет.
Освен ова, треба да се нагласи дека има исто така различни индиректни бенефиции од
добивање на однапред информација, преку подобрено користење на опрема, контролни
ленти, инфраструктура и т.н.
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3.5.3

Бенефиции за гарантниот синџир

Бенефиции поради без-хартиена средина. Земајќи во предвид дека печатењето на
ТИР карнетите нема повеќе да биде потребно и дека 3.000.000 ТИР карнети се
користат секоја година, бенефициите вредни 3.000.000$ годишно (1$ трошок за
печатење на ТИР карнет) се лесно остварливи. Не материјални бенефиции се
заштитата на животната средина, односно еколошкиот фактор со користење на еТИР
карнетите.

Бенефиции од намалување на времето на процесирање. Земајќи во предвид дека
дистрибуцијата и архивирањето се прави автоматски преку еТИР меѓународниот
систем, лесно остварливи се и бенефициите од 3.000.000$ годишно.

3.5.4

Бенефиции за трговската заедница

Бенефиции кои резултираат од намалување на времето на процесирање. Ако се
земе во предвид дека секоја година корисниците на ТИР карнети пополнуваат
3.000.000 ТИР карнети и дека просечно време за еден ТИР карнет е 15 минути,
корисниците на ТИР карнети трошат 45.000.000 минути годишно за пополнување на
хартиените ТИР карнети. Земајќи ги во предвид посочените статистики, вкупното
време за доставување на електронски информации изнесува:

Табела: Вкупно време за пополнување на еТИР карнети
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Ова преставува намалување за 23.700.000 минути, без да се земе во предвид фактот
дека поголемите компании може да ги адаптираат нивните компјутерски системи за
автоматско процесирање на податоци добиени од нивните клиенти, со цел да се
генерираат потребните пораки.
Земајќи ги во предвид просечните трошоци за работна сила 1.600$ месечно,
бенефициите кои резултираат од намалување на времето на процесирање изнесуваат
3.761.904,76$ годишно.
Бенефиции од намалување на времето поминато на царина. Како што беше
презентирано погоре, времето потребно за процесирање на ТИР операција од страна
на царината се намалува на 45.270.000 минути годишно.
Ако се земе дека само во 60% од ситуациите ова намалување влијае на намалување
на сообраќајот, вкупно се пресметани 452.700 часа (во 40% од случаите, времето на
чекање го користат за други потребни операции).
Со оглед на претпоставената просечна цена од 35$ по час (персонал и средства за
превоз), се добива податок од 12.675.600,00$ годишно (ако сите ТИР карнети се
процесираат електронски).
3.5.5

Бенефиции при постепено имплементирање на еТИР

Ако секој хартиен ТИР карнет се замени со еТИР карнет, може да се проценат
годишните бенефиции при постепено имплементирање на еТИР системот.
Презентирани се бенефиции за период од 12 години. Првите две години се посветени
на конструирање на системот, додека не се регистрирани ТИР карнети во тој период.
За следните 10 години, се претпоставува дека бројот на регистрирани ТИР карнети,
ќе биде (во илјади): 100; 700; 1.200; 2.000; 2.500; 2600; 2.800; 3.000
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Табела: Бенефиции при постепено имплементирање на еТИР, без сооднос на ризик

Табела: Бенефиции, постепено имплементирање на еТИР, сооднос на ризик 80%
По песимистичко сценарио е ако се регистрирани помал број на ТИР карнети во еТИР
системот. Ваквото сценарио предвидува дека по 10 години користење, само половина
од ТИР карнетите ќе бидат регистрирани во еТИР, а другата половина ќе биде сеуште
на хартија.
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3.5.6

Вкупни директни бенефиции годишно од целосна употреба

По идентификување на можните бенефиции, и земајќи во предвид дека сите ТИР
карнети се процесирани електронски, директните бенефиции може да се сумираат на
следниот начин:

Табела: Директни бенефиции од еТИР
Вкупните бенефиции по ТИР карнет се: 8.92$ (глобален бенефит) или 7.13$ бенефит
со сооднос на ризик.
Бенефициите за царинските администрации, по ТИР карнет ќе бидат 1.44$ (глобален
бенефит) или 1.15$ бенефит со пресметан сооднос на ризик.
Бенефициите по ТИР карнет не зависат од бројот на користени ТИР карнети, и овие
податоци ќе се користат за сите сценарија.
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3.6 Поврат на инвестиција (ROI) и приход/готовински тек за царините
Користејќи го пристапот презентиран погоре, пресметаката на повратот на
ивестицијата и проходот/готовинскиот тек за царините за една земја на следниот
начин:
-

Сите генерални трошоци се еднакво дистрибуирани за секоја земја.

-

Земено е во предвид сценарио на постепена имплементација (целосно
користење).

-

Иницијалните трошоци за развој на национален интерфејс на еТИР ќе бидат
еднократни, во втората година на развој на еТИР системот.

-

Пресметките се направени за различни типови земји, согласно бројот на
процесирани еТИР годишно:


30.000;



100.000;



500.000.

76

Поврат на инвестиции и приход за царина за една земја при процесирање на 30.000 ТИР карнети годишно.

Табела: Сумирана cost-benefit анализа, 30.000 еТИР регистрирани годишно
Поврат на инвестиции и приход за царина за една земја при процесирање на 100.000 ТИР карнети годишно.

Табела: Сумирана cost-benefit анализа, 100.000 еТИР регистрирани годишно
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Поврат на инвестиции и приход за царина за една земја при процесирање на 500.000 ТИР карнети годишно.

Табела: Сумирана cost-benefit анализа, 500.000 еТИР регистрирани годишно
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4. ПРЕПОРАКИ И ЗАКЛУЧОЦИ
Земајќи ги во предвид техничките карактеристики, и направената cost-benefit анализа,
препораките се следни:
А. Најдобро е да се имплементира еТИР што е можно побрзо, со цел да се зголемат
бенефиите што ги нуди;
Б. Алтернативата за постепена дистрибуција е посоодветна во однос на трошоците.
В. Со внесување на сите еТИР карнети уште од почеток, најголем е процентот на
исплатливост по однос на поврат на инвестицијата. Дури и со минимално користење на
еТИР системот ќе има позитивен поврат на инвестиција за царините.
Бенефициите од имплементирање на еТИР системот се од големо значење за сите
учесници во еТИР процедурата: царините, кои бенефицираат од намалено време на
процесирање на секоја ТИР операција, синџирот на гранции кои бенефицира од
безхартиена средина, транспортните оператори кои бенефицираат од намалено време за
пополнување на ТИР карнетите и намалување на времето за царинско процесирање на
ТИР карнетите. Освен ова, имплементацијата на еТИР системот нуди бенефиции за сите
царински администрации, бројни можности за анализа на ризик, пред се поради однапред
доставената информација и намалување на ирегуларностите, криумчаре и корупција.
Имплементацијата на безхартиен транзитен систем, како што е еТИР системот има
директни економски инвестиции за сите инволвирани земји. Се зголемуваат и
ефикасноста и ефективноста на безбедните транзитни операции, зголемуваајќи ја
безбедноста, намалувајќи го времето на процесирање на транзитните операции,
намалувајќи ги трошоците за транспортните оператори и зачувување на животната
средина. Со брзи транзитни постапки, трошоците значително ќе се намалат,
обезбедувајќи подобри бизнис услови во рамките на меѓународната трговија.
Како заклучок, за успешноста на проектот, од големо значење е соработката и
инволвираноста на сите засегнати субјекти во имплементацијата на еТИР проектот уште
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од самиот почеток. ТИР оперативните земји на територијата на Азија и Пацификот, веќе
ја изразија својата подготвеност активно да учествуваат во имплементација на еТИР
системот, со цел да ги подобрат нивните транзитни системи. Неопходно е ангажирање на
политичко ниво, взаемна доверба и високо ниво на соработка на сите договорни страни
на ТИР конвенцијата за реализација на еТИР системот.
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5. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
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