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Bruxelles, 5. veljače 2021. 

„OBAVIJEST DIONICIMAˮ  

1. PRAVNI OSNOV 

1.1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2254 od 29. prosinca 2020. godine o 

sastavljanju tvrdnji o podrijetlu na temelju izjava dobavljača za povlašteni izvoz u 

Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prijelaznog razdoblja 

Članak 1. 

Odstupajući od članaka 61. i 62. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, za potrebe 

primjene Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za 

atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne 

Irske, s druge strane, izvoznici smiju do 31. prosinca 2021. sastavljati tvrdnje o podrijetlu 

za potrebe izvoza u Ujedinjenu Kraljevinu na temelju izjava dobavljača koje dobavljač 

može dostaviti naknadno, pod uvjetom da do 1. siječnja 2022. izvoznik dobije sve te 

izjave dobavljača. Ako izvoznik do tog datuma ne dobije u posjed sve te izjave 

dobavljača, on o tome obavješćuje uvoznika najkasnije 31. siječnja 2022. 

 

1.2. Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine  

 

Članak ORIG.19: Tvrdnja o podrijetlu 

 
1. Tvrdnju o podrijetlu sastavlja izvoznik proizvoda na temelju informacija kojima se 

dokazuje da je proizvod s podrijetlom, uključujući informacije o statusu s podrijetlom 

materijala korištenih u proizvodnji proizvoda. Izvoznik je odgovoran za točnost tvrdnje o 

podrijetlu i dostavljenih podataka. 

Članak 26.: Odbijanje povlaštenog tarifnog postupanja 

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., carinsko tijelo stranke uvoznice može odbiti 

povlašteno tarifno postupanje ako: (...): 
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 (c) u roku od 10 mjeseci3 od datuma zahtjeva za informacije na temelju članka 
ORIG.25. [Administrativna suradnja] stavka 2.: 

  i. carinsko tijelo stranke izvoznice nije dostavilo odgovor; ili 

 ii. informacije koje je dostavilo carinsko tijelo stranke izvoznice nisu dostatne za         
potvrdu da je riječ o proizvodu s podrijetlom. 

1.3. Provedbeni akt Carinskog zakonika Unije 

Članak 61.1. Izjave dobavljača i njihova uporaba 

1. Kada dobavljač za potrebe odredaba kojima se uređuje povlaštena trgovina između 

Unije i određenih zemalja ili teritorija (status povlaštenog podrijetla) izvozniku ili 

subjektu dostavlja podatke potrebne za utvrđivanje statusa robe s podrijetlom, dobavljač 

to čini s pomoću izjave dobavljača. 

Članak 62.1. Dugoročna izjava dobavljača 

1. Ako dobavljač izvozniku ili trgovcu redovito isporučuje pošiljke robe, a očekuje se da 

svi ti proizvodi imaju isti status s podrijetlom, dobavljač može dostaviti jedinstvenu izjavu 

koja obuhvaća višestruke pošiljke te robe (dugoročna izjava dobavljača). 

2. SMJERNICE 

2.1. Uvod 

Smjernice se odnose na primjenu zahtjeva u EU-u na temelju članaka 61. i 62. 

provedbenog akta Carinskog zakonika Unije u pogledu izjava dobavljača. 

Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine stupio je na snagu 1. 

siječnja 2021.. Budući da je tekst Sporazuma mogao biti objavljen tek 31. prosinca 2020., 

postojalo je vrlo kratko razdoblje od objave Sporazuma do datuma početka njegove 

privremene primjene. Zbog toga se izvoznici iz EU-a mogu suočiti s poteškoćama pri 

dobivanju od svojih dobavljača svih relevantnih izjava na vrijeme kako bi sastavili tvrdnje 

o podrijetlu od 1.1.2021. 

Kako bi se olakšalo sastavljanje tvrdnji o podrijetlu od datuma početka privremene 

primjene Sporazuma, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/2254 od 29. prosinca 

2020.. („Uredba”) predviđa se jednogodišnje prijelazno razdoblje kako bi se izvoznicima 

u EU-u omogućilo da sastavljaju tvrdnje o podrijetlu čak i ako ne raspolažu svim 

relevantnim izjavama dobavljača koje pružaju informacije potrebne za utvrđivanje statusa 

podrijetla robe za potrebe odredaba kojima se uređuje povlaštena trgovina između Unije i 

Ujedinjene Kraljevine. Međutim, izjave dobavljača koje nedostaju moraju biti u posjedu 

izvoznika najkasnije 1.01.2022. 

Međutim, Uredba ne izuzima izvoznike od obveze da sastavljaju tvrdnje o podrijetlu u 

skladu s odredbama Sporazuma, a posebno da se donose na temelju podataka kojima se 

dokazuje da je proizvod s podrijetlom. 
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2.2. Područje primjene Uredbe 

Uredba se primjenjuje samo na slučajeve u kojima izvoznik u EU-u sastavlja tvrdnje o 

podrijetlu na temelju izjava dobavljača koje su dostavili dobavljači na temelju članaka 61. 

i 62. provedbenog akta Carinskog zakonika Unije. Ne primjenjuje se u slučajevima u 

kojima izvoznik iz EU-a raspolaže informacijama o statusu podrijetla proizvoda ili 

materijala korištenih u njihovoj proizvodnji, na način koji nije izjava dobavljača. Na 

primjer, izvoznici mogu razmotriti druge popratne dokumente kao što su računi 

dobavljača, zajedno sa specifikacijama određenih svojstava materijala korištenih u 

proizvodnji, opisu konkretnih proizvodnih procesa itd. koji se mogu uključiti u njihov 

ugovor s dobavljačima, pod uvjetom da su dostatni kako bi se dokazalo da je proizvod s 

podrijetlom. 

2.3. Valjanost tvrdnje o podrijetlu 

Tijekom prijelaznog razdoblja (prva godina primjene sporazuma između EU-a i 

Ujedinjene Kraljevine) valjanost tvrdnje o podrijetlu ne može se dovesti u pitanje jer 

izvoznik nema sve relevantne izjave dobavljača na temelju kojih je sastavljena tvrdnja. 

Ako do 1.1.2022. izvoznik ne posjeduje odgovarajuće izjave dobavljača i ne može drugim 

sredstvima dokazati da proizvod ima status podrijetla proizvoda, tvrdnja o podrijetlu ne 

može se smatrati valjanom. U tom se trenutku primjenjuju uobičajena pravila u pogledu 

valjanosti tvrdnje o podrijetlu. 

2.4. Odgovornost izvoznika 

Tijekom prve godine primjene Sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine 

izvoznik  može sastaviti tvrdnje o podrijetlu na temelju izjave dobavljača s time da u 

trenutku sastavljanja tvrdnje o podrijetlu nema u posjedu izjave dobavljača, već da će 

imati naknadno. Stoga, tijekom tog jednogodišnjeg prijelaznog razdoblja, izvoznik koji 

ima koristi od primjene Uredbe nije obvezan posjedovati sve relevantne izjave dobavljača 

te ih se ne može kazniti jer ih ne posjeduje. 

Međutim, 1.1.2022., izvoznik bi trebao imati izjave dobavljača na temelju kojih je tvrdnja 

o podrijetlu sastavljena te se time ista smatra valjanom. Ako to ne uspije i ako ne može 

dokazati da proizvod ima status podrijetla na drugi način, smatrat će se da on ili ona nisu 

ispunili svoje obveze u pogledu posjedovanja informacija potrebnih za utvrđivanje statusa 

podrijetla proizvoda. Situacija je jednakovrijedna slučajevima izvan primjene Uredbe, u 

kojem je izvoznik, nakon što je sastavio tvrdnju o podrijetlu, da proizvod nije s 

podrijetlom ili ne može dokazati. 

Osim toga, u skladu s Uredbom, izvoznik u roku od mjesec dana mora obavijestiti 

uvoznika ako na kraju jednogodišnjeg prijelaznog razdoblja ne uspije posjedovati sve 

relevantne izjave dobavljača.  

Međutim, državama članicama savjetuje se da ne primjenjuju kazne za izvoznika ako na 

kraju jednogodišnjeg prijelaznog razdoblja nema sve relevantne izjave dobavljača i ako je 

izvoznik o tome obavijestio uvoznika. 

 
2.5. Provjera podrijetla proizvoda 

Tijekom prve godine primjene Sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine posebna 



4 

 

se pravila primjenjuju na postupak provjere kako je predviđeno u sporazumu EU-a i 

Ujedinjene Kraljevine. Ta pravila (bilješka uz članak 26.1. točku (c)) odnose se na dulje 

razdoblje (12 mjeseci umjesto 10 mjeseca) kako bi carina mogla odgovoriti na zahtjev za 

provjeru koji je druga stranka uputila u prva tri mjeseca primjene Sporazuma. 

Dulje razdoblje podrazumijeva da vrijeme kada carina EU-a odgovori na zahtjev za 

provjeru carine Ujedinjenog Kraljevstva o podrijetlu proizvoda koji se izvozi iz EU-a 

neće završiti prije kraja jednogodišnjeg prolaznog razdoblja predviđenog Uredbom. Stoga 

države članice ne mogu odgovoriti prije isteka prijelaznog razdoblja ako imaju poteškoća 

u procjeni podrijetla proizvoda. 

Budući da fleksibilnost predviđena Uredbom ne izuzima izvoznike od obveze izdavanja 

tvrdnji o podrijetlu u skladu s člankom ORIG.19 Sporazuma, postojanje fleksibilnosti ili 

njezina primjena od strane izvoznika sama po sebi ne predstavlja razlog za sumnju u 

valjanost tvrdnje o podrijetlu. 


