
Provedba Sporazuma između EU i UK  

Kontrolna lista za gospodarstvenike 

Izvoznik iz EU-a, izvozi u Ujedinjenu Kraljevinu 

10 KORAKA 

1. Provjeriti da ste izvoznik u skladu s definicijom iz Sporazuma (proizvođač ili trgovac) i da se 

nalazite u EU-u. Izvoznik za potrebe Sporazuma ne mora nužno biti podnositelj izvozne 

deklaracije. 

2. Provjeriti da li vaši proizvodi podliježu uvoznoj carini pri uvozu u Ujedinjenu Kraljevinu 

3. Utvrditi imaju li proizvodi koje isporučujete status proizvoda s podrijetlom u skladu sa 

zahtjevima iz zakona TCAA. 

4. Registrirati se u sustav registriranih izvoznika (REX) EU-a za registrirane izvoznike (REX) i unijeti 

REX broj (ako izvozite pošiljke čija vrijednost prelazi 6 000 EUR) 

5. Prikupiti odgovarajuće informacija iz vašeg proizvodnog postupka ili od dobavljača, čime se 

dokazuje da je proizvod s podrijetlom. Tijekom 2021. možete prikupiti izjave dobavljača od 

vašeg dobavljača za tvrdnje koje sastavljate u 2021. Od 2022. nadalje, trebali biste imati izjave 

dobavljača prije sastavljanja tvrdnje o podrijetlu 

6. Dogovorite, ugovorno s uvoznikom u Ujedinjenoj Kraljevini hoće li zatražiti povlašteno tarifno 

postupanje na temelju tvrdnje o podrijetlu koju ste sastavili ili na temelju znanja uvoznika (što 

može podrazumijevati da tom uvozniku date dovoljno informacija za stjecanje tog znanja). 

Niste obvezni dijeliti te informacije i dokumente s uvoznikom ako to ne želite. U tom slučaju 

umjesto toga možete odlučiti dostaviti uvozniku tvrdnju o podrijetlu. 

7. Sastavite tvrdnju o podrijetlu (ako je odabrana osnova za zahtjev, vidi pt. 6) na računu ili 

drugom dokumentu kojim se omogućuje precizno utvrđivanje proizvoda s podrijetlom za 

pojedinačnu pošiljku ili za višestruke pošiljke identičnih proizvoda s tekstom iz Priloga 4. 

Sporazuma. Navedite u tvrdnji sve potrebne podatke. Tvrdnju nije potrebno potpisati. 

8. Čuvati kopiju tvrdnje o podrijetlu i sve ostale relevantne evidencije (na primjer izjave 

dobavljača) najmanje 4 godina, zbog eventualnih naknadnih provjera. 

 

9. Osigurati da vaši proizvodi, između izvoza iz EU-a i njihovog deklariranja za uvoz u Ujedinjenoj 

                                                 
A DIO 2.:TRGOVINA, PRIJEVOZ, RIBARSTVO I DRUGI ARANŽMANI, NASLOV:TRGOVINA Trgovina robom u 

vlasništvu robe, poglavlje 2.:Pravila o podrijetlu, odjeljak 2.:Postupci u vezi s podrijetlom 



Kraljevini, nisu izmijenjeni ili promijenjeni, tj. da proizvodi poštuju pravilo „ne izmijenjenosti”. 

10. Dostaviti uvozniku u Ujedinjenoj Kraljevini tvrdnju o podrijetlu (ako je odabrana osnova za 

zahtijevanje) i biti spreman za moguću naknadnu provjeru, na zahtjev carinskog tijela 

Ujedinjene Kraljevine, nadležnog carinskog tijela države članice u kojoj ste registrirani u REX 

sustav, a vezano uz statusu proizvoda s podrijetlom iz EU-a. 

Uvoznik iz EU-a, uvozi iz Ujedinjene Kraljevine 

10 KORAKA 

1. Provjeriti podliježu li vaši proizvodi uvoznoj carini pri uvozu u EU. 

2. Odlučite želite li zatražiti preferencijal (značenje: plaćanje 0 % carina) na temelju tvrdnje o 

podrijetlu koju je sastavio izvoznik iz Ujedinjene Kraljevine, ili umjesto toga, zatražit ćete 

preferencijal temeljem vašeg saznanja da je proizvod s podrijetlom. 

a. Ako ste odlučili za prvo, morate dobiti tvrdnju o podrijetlu od izvoznika iz Ujedinjene 

Kraljevine 

b. Ako je odabir drugi, budite sigurni da imate relevantne informacije (dokumente) kako 

bi se dokazalo da je proizvod s podrijetlom. Te dokumente možete dobiti iz evidencija 

o proizvodnom procesu ako imate izravan pristup tim dokumentima ili od izvoznika iz 

Ujedinjene Kraljevine ako te dokumente želi podijeliti s vama. 

3. Provjeriti sadržava li tvrdnja o podrijetlu izvoznika iz Ujedinjene Kraljevine referentni broj 

izvoznika (GB EORI broj). 

4. Osigurati da proizvodi, između izvoza iz Ujedinjene Kraljevine i njihove deklaracije za uvoz u 

EU, nisu izmijenjeni ili promijenjeni, tj. da proizvodi poštuju pravilo „neizmijenjenosti”. 

5. Zahtijevajte preferencijal u uvoznoj carinskoj deklaraciji navođenjem šifre koja se odnosi na 

povlašteni uvoz i oznake „GB” za povlaštenu zemlju podrijetla. Osim toga, navodite: 

a. Ako zahtijevate primjenu preferencijala temeljem tvrdnje o podrijetlu, navodite šifru 

„U116” (tvrdnja o podrijetlu za pojedinačne pošiljke) ili „U118” (tvrdnja o podrijetlu za 

višestruke pošiljke) 

b. Ako zahtijevate primjenu preferencijala temeljem znanja uvoznika, navodite šifru „U117” 

6. Čuvati najmanje tri godine: 

a. ako zahtjev temeljite na tvrdnji o podrijetlu, tvrdnju o podrijetlu i kada to zahtijeva carinsko 

tijelo države članice uvoza, pružite primjerak tvrdnje carinskom tijelu. 

b. ako se zahtjev temelji na znanju uvoznika, sve relevantne zapise iz kojih je vidljivo da 

proizvod ispunjava uvijete za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom. 

7. Ako uvozite male pošiljke proizvoda podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine od privatne osobe 



prema privatnoj osobi vrijednosti manje od 500 EUR ili kao prtljagu putnika u iznosu manjem 

od 1 200 EUR, u oba slučaja ne putem trgovine (čime se isključuje "on-line kupovina") ne 

trebate zahtjev temeljiti na tvrdnji o podrijetlu ili znanju uvoznika. Međutim, izjavljujući 

povlašteno podrijetlo za te pošiljke, izjavljujete da su stvarno s podrijetlom i carinsko tijelo 

države članice  mjesto uvoza. 

8. Biti spreman za moguću provjeru podrijetla od strane carinskog tijela u trenutku podnošenja 

uvozne deklaracije i podnošenja zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje, ili nakon uvoza 

proizvoda i odobravanja preferencijala. 

9. Dostaviti carinskom tijelu države članice uvoza na njezin zahtjev u slučaju provjere: 

a) ako se zahtjev temeljio na tvrdnji o podrijetlu, tvrdnju o podrijetlu. Carinsko tijelo 

također može zatražiti dodatne informacije u vezi s ispunjavanjem uvjeta za proizvode 

koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, ali niste obvezni osigurati to; carinsko tijelo 

države članice uvoza može umjesto toga ili nakon toga zatražiti od carinskog tijela u 

Ujedinjenoj Kraljevini pomoć u provjeri; 

b) ako se zahtjev temeljio na znanju uvoznika, informacije o ispunjavanju uvjeta za 

proizvode koji se smatraju proizvodima s podrijetlom. Ako to zahtijeva carinsko tijelo, 

možda ćete morati dostaviti dodatne informacije ili posebnu dokumentaciju. 

Dodajte sve druge podatke koje smatrate relevantnima za provjeru. 

10. Postupati u skladu s odgovarajućim mjerama predostrožnosti, uključujući jamstva ako carinsko 

tijelo odluči suspendirati odobravanje povlaštenog tarifnog postupanja za predmetni proizvod 

dok se čekaju rezultati provjere. 


