
 

 

Подаци о царинској декларацији и царинским препрекама 
 
Обавештени сте царинским обавештењем да не можемо да вам проследимо вашу поштанску 
пошиљку из треће земље јер нам недостају важне информације. 
 
Постоје две опције за даље руковање вашом пошиљком: 

• Уколико желите да прихватите пошиљку, молимо Вас да нам до назначеног времена 
пошаљете тражену документацију како бисмо за Вас могли да се побринемо за 
царинске формалности. 

 
• Ако не желите да прихватите пошиљку, обавестите нас такође. 

 
Ове опције ћете наћи на крају писма (порука примаоца): 

o Шаљем приложена документа за царинску декларацију. 
За корпоративне клијенте EORI број: 

o Не прихватам пошиљку. 
 
За обе могућности можете користити једну од следећих опција: 
 
1. Комуникација на мрежи 

• Пратите упутства на post.at/track/Sendungsnummer (Пажња: овде унесите број ваше 
пошиљке!) 

 
2. Комуникација путем е-поште 

• Пошаљите е-маил са темом наведен у писму и документима који недостају, по 
могућности у ПДФ формату (само ако је пошиљка прихваћена), као прилог на дату е-
маил адресу. 

 
3. Комуникација писмом 

• Означите одговарајућу опцију на приложеном писму одговора и пошаљите га на 
адресу наведену уз документе који недостају. 
Ако не прихватате, само пошаљите писмо одговора на наведену адресу. 

 
Уколико одлучите да не прихватите пошиљку или ако не добијете одговор на време или нема 
довољно повратних информација, пошиљка ће бити враћена пошиљаоцу, уништена или 
предата царинским органима. За ово нам не требају никакви документи и за вас нема 
трошкова. 
 
Није могуће лично преузети пошиљку. 
 
Напомена о порезима и таксама: 
 
Ако прихватите пошиљку, можете сносити следеће накнаде и накнаде, које ће бити 
наплаћене када пошиљка буде испоручена: 

• Порез на промет на увоз (EUSt) 
• Царина, која се наплаћује као додатак EUSt за робу у вредности од 150 евра или више 
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• Увозна тарифа за пошиљке из трећих земаља – зависи од вредности робе у пошиљци 
• Накнада за обраду и складиштење – у зависности од царинске баријере (погледајте 

царинску баријеру „Невероватна вредност робе“) 
 
 
Детаљи о појединачним царинским баријерама: 
 
Имајте на уму да корпоративни клијенти увек морају да преносе EORI број. 
 
1 - Недостаје доказ вредности 
За царинску декларацију је потребна фактура или потврда поруџбине укључујући доказ о 
трансферу (нпр. ПаиПал извод, извод кредитне картице). Ако постоји неколико артикала, 
потребна нам је цена по артиклу. Имајте на уму да се не могу прихватити документи на 
кинеском, ћириличном (...) и предрачуни. 
 
Поклон пошиљка: 
Чак и ако је ваша пошиљка поклон, потребне су нам информације о вредности и садржају 
робе. 
 
2 - Невероватна вредност робе 
Вредност коју је дао пошиљалац није разумљива и мора се проверити. За царинску 
декларацију је потребна или фактура или потврда поруџбине укључујући уплатницу (нпр. 
ПаиПал извод, извод кредитне картице). Ако постоји неколико артикала, потребна нам је цена 
по артиклу. Имајте на уму да се не могу прихватити документи на кинеском, ћириличном (...) и 
предрачуни. 
 
Поклон пошиљке: 
Чак и ако је ваша пошиљка поклон, потребне су нам информације о вредности и садржају 
робе. 
 
Ако је вредност потврђена приложеним документима, накнада за обраду и складиштење се не 
примењује. 
 
3 – Недостаје спољнотрговински закон о увозној дозволи 
За царинску декларацију потребна је увозна дозвола у складу са Законом о спољној трговини 
и платном промету из 2011. године, са изменама и допунама. 
 
4 - Недостаје сертификат о повратку 
За царинску декларацију враћене робе потребна је или копија ваздушног товарног листа (АВБ) 
или књижице за робу испод 1.000 евра, или потврда е-zoll за робу изнад 1.000 евра. 
 
5 - Недостаје дозвола за увоз оружја 
За царинску декларацију, пропусница за оружје, карта власника оружја, дозвола за 
поседовање ватреног оружја у складу са Законом о оружју из 1996. године, са изменама, или 
дозвола за трговину оружјем у складу са Индустријским кодексом из 1994. године, са 
изменама, је потребан. 
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6 - Недостаје сертификат о увозу лекова 
За царинску декларацију фармацеутских производа потребан је одговарајући увозни 
сертификат у складу са Аустријским законом о увозу фармацеутских производа из 2010. 
године у тренутно важећој верзији. Потребан је увозни сертификат у складу са Законом о 
увозу лекова из 2010. године у тренутно важећој верзији осим ако није дат изузетак према 
Закону о увозу лекова из 2010. године. 
 
Више информација можете пронаћи на https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/arznei-
waren-ein-und-ausfuhr/faq-arzneiwareneinfuhr. 
 
7 – Недостаје потврда у вези са привилегијама увоза 
За царинску декларацију потребна је потврда о увозним повластицама од стране Савезног 
министарства иностраних послова (Декларација о увозним повластицама) у оригиналу писмом. 
 
8 - Недостатак увозне дозволе заштите врста 
За царинску декларацију робе која подлеже Закону о трговини врстама из 2009. у садашњој 
верзији потребна је увозна дозвола надлежног савезног министарства. 
 
Уколико се увозна дозвола не достави на време, пошиљка ће бити предата царинским 
органима. 
 
9 - Нема дозволе за трговину дуванским производима 
За царинску декларацију дуванских производа у смислу Закона о монополу дувана из 1996. 
године у садашњој верзији као и дуванских производа и сродних производа у смислу Закона о 
заштити дувана и непушача (TNRSG) у актуелној верзији, као нпр. е-цигарете и њихове 
течности, потребна је пословна лиценца према Правилнику о трговини из 1994. године у 
тренутно важећој верзији за трговинског и трговачког агента. 
 
Дувански производи и сродни производи у смислу ТНРСГ у тренутно важећој верзији су сваки 
производ намењен за пушење, шмркање, сисање или жвакање, под условом да се у 
потпуности или делимично састоји од дувана, као и сваки нови дувански производ, биљни 
производ за пушење. , електронске цигарете и њихове течности. 
 
Увоз ових дуванских производа је дозвољен само примаоцима са претходно поменутом 
трговинском дозволом. 
 
10 - Разлог препреке као што је пријављено 
За царинску декларацију потребна су документа наведена у писму. 
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