
Kako se podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja 
za korištenje pojednostavnjenja?

• Korisnicima pojednostavnjenih carinskih postupaka preporuča se 
prethodno ishoditi status ovlaštenog gospodarskog subjekta - poznatiji 
kao AEO

• Prije početka uporabe pojednostavnjenih postupka gospodarski subjekt 
će podnijeti MFIN Carinskoj upravi zahtjev za odobravanje njihovog 
korištenja. Zahtjev se podnosi elektroničkim putem preko web sučelja: 
https://e-carina.carina.hr/ 

• Kriteriji ili uvjeti koje gospodarstvenik mora ispuniti za odobravanje 
pojednostavnjenja općenito su da može dokazati usklađenost 
poslovanja s carinskim propisima i vođenje odgovarajućeg sustava 
poslovnih evidencija 

• Više informacija o pojednostavnjenjima carinskih postupaka dostupno 
je na službenoj stranici https://carina.gov.hr/ biranjem cjeline „Pristup 
informacijama“, potom „Propisi i sporazumi“, potom „Carinsko 
zakonodavstvo“, i na kraju upute „Upute“.

Kontakti 

Za sva pitanja, pojašnjenja i odgovore oko zahtjeva ili odobrenja molimo 
obratiti se mjesno nadležnim područnim carinskim uredima prema sjedištu 
gospodarstvenika i/ili prema mjestu poslovnog nastana uvoznika / 
izvoznika:

• Izvoznicima i uvoznicima koji žele ubrzati kretanje svojih roba preko 
granice, preporuča se koristiti pojednostavljene postupke propisane 
carinskim zakonodavstvom, kako bi stekli mogućnost provedbe 
carinskih procedura u svojim prostorima tijekom 24 sata/dan i tako 
smanjili troškove prijevoza. 

• Kombinacijom više pojednostavnjenja gospodarstvenici mogu 
maksimalizirati pogodnosti koje pojednostavnjenja pružaju.

Zašto koristiti pojednostavnjene postupke?

POJEDNOSTAVNJENJA CARINSKIH 
POSTUPAKA

PCU
PCU Zagreb
PCU Split

PCU Osijek
PCU Rijeka

Sektor za carinski sustav 
Središnji ured, Carinska uprava 

e-pošta
30007@carina.hr
80004@carina.hr
70009@carina.hr
60003@carina.hr

12106@carina.hr



Što omogućuju pojednostavnjenja?

• Otpremu robe iz vlastitih prostora bez podnošenja otpremnom 
 carinskom uredu – ovlašteni pošiljatelj (ACR)

• Prijem robe u vlastitim prostorima bez podnošenja odredišnom 
 carinskom uredu - ovlašteni primatelj (ACE) 

• Korištenje vlastitih plombi umjesto carinskih plombi - korištenje 
 posebne vrste plombi (SSE) 

• Korištenje provoznih deklaracija koje sadržavaju manji broj 
 podataka od standardne provozne deklaracije (u željezničkom 
 prometu) - deklaracija s manje podataka (TRD) 

• Korištenje elektroničkih prijevoznih isprava umjesto carinske 
 deklaracije (u zračnom i pomorskom prometu) - elektroničke 
 prijevozne isprave kao carinske deklaracije (ETD).

Uvoz, izvoz i posebni postupci 

• Korištenje deklaracije koja ne sadrži određene podatke ili 
 priložene isprave - pojednostavnjena deklaracija (SDE)

• Podnošenje carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije 
 deklaranta - unos u evidencije deklaranta (EIR)

• Podnošenje car inske deklaraci je  u državi  č lanic i  mjesno 
 nadležnoj za mjesto gdje korisnik ima poslovni nastan, za robu 
 koju se podnosi carini u drugoj državi članici EU-a - centralizirano 
 carinjenje (CCL)

• Samostalno sastavljati izjave o podrijetlu bez ovjere carinskih 
 tijela - ovlašteni i registrirani izvoznik (AEX i REX).

Postupak provoza

• Korisnici mogu robu koja se doprema iz trećih zemalja u postupku  provoza, 
dopremiti izravno u vlastite prostore (prostore privremenog smještaja 
(TST), odobreno mjesto (ODM) ili sl.) bez prethodnog podnošenja 
unutarnjem carinskom uredu

• Robu pristiglu u vlastite prostore u postupku provoza korisnici  
pojednostavnjenja mogu staviti u željeni carinski postupak (npr.  puštanje u 
slobodan promet, u postupak unutarnje proizvodnje, smještaj i sl.), također 
bez njenog podnošenja mjesno nadležnom  carinskom uredu pri čemu se 
carinska deklaracija za željeni carinski postupak može podnijeti u obliku:

 • Standardne elektroničke deklaracije,

 • Pojednostavnjene deklaracije (koja ne sadrži neki od podataka ili nije 
 priložena neka od isprava),

 • Unosa u evidencije deklaranta (tj. u vlastite evidencije)

• Jednostavne robe (koje se razvrstavaju u najviše dva tarifna broja po 
pošiljci, npr. pijesak i drugi građevinski materijal, novine i sl.) korisnici 
pojednostavnjenja mogu pustiti u slobodni  promet na samom graničnom 
carinskom uredu korištenjem pojednostavnjene deklaracije.

Pri izvozu:

• Izvoznici, korisnici pojednostavnjenja, mogu izvoziti robu iz vlastitih 
prostora tijekom 24 sata/dan bez podnošenja robe  izvoznom carinskom 
uredu uz podnošenje elektroničke  deklaracije za postupak izvoza

• Izvoznici mogu sami  sastavljati izjave o podrijetlu bez ovjere tih izjava od 
strane carinskih službenika (koristeći pojednostavnjenje - ovlašteni ili 
registrirani izvoznik - ovisno o konkretnom preferencijalnom aranžmanu).

Što omogućuju kombinacije pojednostavnjenja?

Pri uvozu:


