
1 

 

Datum:16. PROSINCA 2019. 

Smjernice Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana 

Zahtjev, provjera i odbijanje povlaštenog postupanja 

1. Pravna osnova 

Članak 1.2 

Opće definicije 

(f) „carinsko tijelo” znači: 

(i) u slučaju Europske unije, službe Europske komisije nadležne za carinska pitanja te 

carinske uprave i druga tijela u državama članicama Europske Unije ovlaštena za primjenu i 

izvršavanje carinskog zakonodavstva; i 

(ii) u slučaju Japana, Ministarstvo financija; 

Poglavlje 3.: Pravila o podrijetlu i postupcima vezani s podrijetlom 

 

Članak 3.1 

Definicije 

Za potrebe ovog poglavlja: 

(c) „izvoznik” znači osoba, sa sjedištem u stranci, koja u skladu sa zahtjevima utvrđenima u 

zakonima i drugim propisima te stranke izvozi ili proizvodi proizvod s podrijetlom te izdaje tvrdnju o 

podrijetlu; 

(d) „uvoznik” znači osoba koja uvozi proizvod s podrijetlom i za njega traži povlašteno tarifno 

postupanje; 

ČLANAK 3.16 

Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje 

1. Stranka uvoznica pri uvozu odobrava povlašteno tarifno postupanje za proizvod podrijetlom iz 

druge stranke na temelju zahtjeva uvoznika za povlašteno tarifno postupanje. Uvoznik je odgovoran za 

točnost zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje te usklađenost sa zahtjevima iz ovog poglavlja. 

2. Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji se na: 

(a) tvrdnji o podrijetlu za proizvod s podrijetlom  koju izdaje izvoznik; ili 

(b) znanju uvoznika da proizvod ima status proizvoda s podrijetlom. 

3. Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje i njegov temelj iz stavka 2. točki (a) ili (b) uključuje se 

u uvoznu carinsku deklaraciju u skladu sa zakonima i drugim propisima stranke uvoznice. Carinsko tijelo 

stranke uvoznice od uvoznika može zatražiti da kao dio uvozne carinske deklaracije ili u pratećem 

dokumentu dostavi obrazloženje, u mjeri u kojoj uvoznik može dati takvo obrazloženje, da proizvod 

zadovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja. 

 
4. (...) 
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5. (...) 

 

Članak 3.21 

Provjera 

 

1. Za potrebe provjere je li proizvod koji je uvezen u stranku podrijetlom iz druge stranke ili jesu li 

zadovoljeni drugi zahtjevi ovog poglavlja, carinsko tijelo stranke uvoznice može obaviti provjeru na 

temelju metoda procjene rizika, koje mogu uključivati nasumični odabir, putem zahtjeva za podatke 

upućenog uvozniku koji je podnio zahtjev iz članka 3.16. Carinsko tijelo stranke uvoznice može obaviti 

provjeru u trenutku uvozne carinske deklaracije, prije puštanja proizvoda ili nakon puštanja proizvoda. 

2. Informacije koje se traže u skladu sa stavkom 1. ne smiju obuhvaćati više od sljedećih elemenata: 

 

(a) tvrdnja o podrijetlu, ako je ta tvrdnja o podrijetlu bila temelj za zahtjev iz članka 3.16 stavka 2. 

točke (a); 

(b) tarifni broj proizvoda prema Harmoniziranom sustavu i primijenjeni kriteriji podrijetla; 

(c) kratak opis proizvodnog postupka; 

(d) ako se kriterij podrijetla temeljio na određenom proizvodnom postupku, konkretan opis tog 

postupka; 

(e) ako je primjenjivo, opis materijala s podrijetlom i materijala bez podrijetla koji se upotrebljavaju 

u proizvodnom postupku; 

(f) ako je kriterij podrijetla bio kriterij da je proizvod dobiven u cijelosti, primjenjiva kategorija 

(npr. berba, rudarstvo, ribolov i mjesto proizvodnje); 

(g) ako se kriterij podrijetla temeljio na metodi vrijednosti, vrijednost proizvoda te vrijednost svih 

materijala bez podrijetla ili, ako je to potrebno za utvrđivanje sukladnosti sa zahtjevom u 

pogledu vrijednosti, vrijednost svih materijala s podrijetlom koji su upotrijebljeni u proizvodnji; 

(h) ako se kriterij podrijetla temeljio na masi, masa proizvoda te masa odgovarajućih materijala bez 

podrijetla ili, ako je to potrebno za utvrđivanje sukladnosti sa zahtjevom u pogledu mase, masa 

materijala s podrijetlom upotrijebljenih u proizvodu; 

(i) ako se kriterij podrijetla temeljio na promjeni u razvrstavanju u carinsku tarifu, popis svih 

materijala koji nisu iz podrijetla, uključujući njihov tarifni broj prema Harmoniziranim sustavom 

(u formatu dvoznamenkastog ili šesteroznamenkastog oblika, ovisno o kriterijima podrijetla);ili 

(j) informacije koje se odnose na sukladnost s odredbom o neizmijenjenosti iz članka 3.10. 

3. Pri dostavi traženih podataka uvoznik može dodati sve druge podatke koje smatra relevantnima 

za potrebe provjere. 

4. Ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na tvrdnji o podrijetlu iz članka 3.16 

stavka 2. točke (a), uvoznik obavještava carinsko tijelo stranke uvoznice ako tražene podatke u cijelosti 

ili u vezi s jednim ili više podatkovnih elemenata može dostaviti izravno izvoznik. 

5. Ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na znanju uvoznika iz članka 3.16. 

stavku 2. točki (b) nakon što je prvo zatražilo podatke u skladu sa stavkom 1. ovog članka, carinsko tijelo 

stranke uvoznice koje provodi provjeru može zatražiti podatke od uvoznika ako to carinsko tijelo smatra 

da su potrebni dodatni podaci za provjeru statusa podrijetla proizvoda. Carinsko tijelo stranke uvoznice 

od uvoznika prema potrebi može zatražiti određenu dokumentaciju i podatke. 

6. Ako carinsko tijelo stranke uvoznice odluči suspendirati odobravanje povlaštenog tarifnog 

postupanja za predmetni proizvod dok se čekaju rezultati provjere, uvozniku se nudi puštanje proizvoda 

podložno odgovarajućim mjerama predostrožnosti, uključujući jamstva. Svaka suspenzija povlaštenog 

tarifnog postupanja prestaje što je moguće ranije nakon što carinsko tijelo stranke uvoznice utvrdi da 

predmetni proizvod ima status proizvoda s podrijetlom ili da su zadovoljeni drugi zahtjevi ovog 

poglavlja. 
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Članak 3.22 

Administrativna suradnja 

1. Kako bi se osigurala uredna primjena ovog poglavlja, stranke surađuju putem carinskog tijela 

svake stranke pri provjeri ima li proizvod status proizvoda s podrijetlom te zadovoljava li druge zahtjeve 

iz ovog poglavlja. 

2. Ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na tvrdnji o podrijetlu iz članka 3.16 

stavka 2. točke (a), nakon što je najprije zatražilo informacije u skladu s člankom 3.21 stavkom 1. ovog 

članka, carinsko tijelo stranke uvoznice koje provodi provjeru može zatražiti i informacije od carinskog 

tijela stranke izvoznice u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda ako carinsko tijelo stranke 

uvoznice koje provodi provjeru smatra da su za provjeru statusa proizvoda s podrijetlom nužne dodatne 

informacije. Zahtjev za informacije treba sadržavati sljedeće informacije: 

 

(a) tvrdnju o podrijetlu; 

(b) identitet carinskog tijela koje je podnijelo zahtjev; 

(c) naziv izvoznika; 

(d) predmet i opseg provjere;i 

(e) svu relevantnu dokumentaciju, ako je primjenjivo. 

Osim navedenih informacija carinsko tijelo stranke uvoznice od carinskog tijela stranke izvoznice prema 

potrebi može zatražiti određenu dokumentaciju i informacije. 

3. Carinsko tijelo stranke izvoznice može u skladu sa svojim zakonima i propisima zahtijevati 

dokumentaciju ili provjeru na način da zatraži bilo kakav dokaz ili posjeti prostore izvoznika radi 

pregleda evidencija i provjere opreme koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda. 

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 5., carinsko tijelo stranke izvoznice koje je primilo zahtjev iz stavka 

2. carinskom tijelu stranke uvoznice dostavlja sljedeće informacije: 

 

(a) zatraženu dokumentaciju, ako je dostupna; 

(b) mišljenje o statusu proizvoda s podrijetlom za predmetni proizvod; 

(c) opis proizvoda podvrgnutog provjeri i razvrstavanje u carinsku tarifu relevantno za primjenu 

ovog poglavlja; 

(d) opis i objašnjenje proizvodnog postupka koji su dostatni za dokazivanje statusa proizvoda s 

podrijetlom; 

(e) informacije o načinu na koji je ispitivanje provedeno;i 

(f) popratnu dokumentaciju, prema potrebi. 

 

5. Carinsko tijelo stranke izvoznice carinskom tijelu stranke uvoznice ne dostavlja podatke iz 

stavka 4. ako izvoznik te informacije smatra povjerljivima. 

6. Svaka stranka obavještava drugu stranku o podacima za kontakt carinskih tijela, uključujući 

poštansku adresu i adresu e-pošte te broj telefona i telefaksa te o svim promjenama tih podataka 

obavještava drugu stranku u roku od 30 dana od dana promjene. 

ČLANAK 3.24 

Odbijanje povlaštenog tarifnog postupanja 

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

tarifno postupanje ako: 

(a) u roku od tri mjeseca od zahtjeva za informacije u skladu s člankom 3.21. stavkom 1.: 
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(i) ne bude dostavljen odgovor; ili 

(ii) dostavljene informacije nisu dostatne da se potvrdi status proizvoda s podrijetlom, ako 

se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na uvoznikovu znanju iz članka 3.16. stavka 

2. točke (b); 

 

(b) u roku od tri mjeseca od zahtjeva za informacije u skladu s člankom 3.21. stavkom 5.: 

(i) ne bude dostavljen odgovor; ili 

(ii) dostavljene informacije nisu dostatne da se potvrdi status proizvoda s podrijetlom; 

 

(c) u roku od 10 mjeseci od zahtjeva za informacije u skladu s člankom 3.22. stavkom 2.: 

(i) ne bude dostavljen odgovor; ili 

(ii) dostavljene informacije nisu dostatne da se potvrdi status proizvoda s podrijetlom; ili 

 

(d) nakon prethodnog zahtjeva za pomoć u skladu s člankom 3.23. i u međusobno dogovorenom 

roku, u pogledu proizvoda koji su predmet zahtjeva iz članka 3.16. stavka 1.: 

(i) carinsko tijelo stranke izvoznice ne pruži pomoć; ili 

(ii) rezultat te pomoći nije dostatan da se potvrdi da je riječ o proizvodu s podrijetlom. 

2. Carinsko tijelo stranke uvoznice može odbiti odobriti povlašteno tarifno postupanje za proizvod 

za koji uvoznik traži povlašteno tarifno postupanje ako uvoznik ne ispuni druge zahtjeve ovog poglavlja 

koji se ne odnose na status proizvoda s podrijetlom. 

3. Ako carinsko tijelo stranke uvoznice ima dovoljan razlog za odbijanje odobrenja povlaštenog 

tarifnog postupanja na temelju stavka 1., u slučajevima kada je carinsko tijelo stranke izvoznice dostavilo 

mišljenje u skladu s člankom 3.22 stavkom 4. točkom (b) kojim se potvrđuje status proizvoda s 

podrijetlom, carinsko tijelo stranke uvoznice mora obavijestiti carinsko tijelo stranke izvoznice o svojoj 

namjeri da odbije odobrenje povlaštenog tarifnog postupanja u roku od dva mjeseca od datuma primitka 

tog mišljenja. U slučaju dostave takve obavijesti održava se savjetovanje na zahtjev stranke u roku od tri 

mjeseca od datuma obavijesti. Rok za savjetovanje može se produljiti za svaki slučaj posebno na temelju 

međusobnog dogovora stranaka. Savjetovanje se može održati u skladu s postupkom koji utvrdi Odbor 

za pravila o podrijetlu i carinska pitanja osnovan u skladu s člankom 22.3. Nakon isteka roka za 

savjetovanje carinsko tijelo stranke uvoznice može odbiti odobriti povlašteno tarifno postupanje 

isključivo na osnovu dovoljnog razloga te nakon što je uvozniku odobreno pravo na saslušanje.
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2. Smjernice 

Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje, njegova provjera i odbijanje su dio 
postupovnih pravila primjene povlaštenih pravila o podrijetlu. 

Stranka uvoznica odobrava povlašteno tarifno postupanje u uvozu za proizvode s 

podrijetlom iz stranke izvoznice na temelju  zahtjeva uvoznika. Ta se tvrdnja temelji 

na tvrdnji o podrijetlu koju je sastavio izvoznik ili na temelju vlastitog znanja 

uvoznika. 

Povlašteno postupanje odobrava se pri uvozu u stranku uvoznicu kada je uvozna 

carinska deklaracija prihvaćena bez provjere ili, ako je provjera pokrenuta kao 

rezultat metoda procjene rizika, nakon provjere podataka iz carinske deklaracije. 

Stajalište je EU-a da se „uvoz” treba promatrati u širem smislu jer se povlašteno 

tarifno postupanje može odobriti i na temelju zahtjeva za povrat ili otpust carina u 

granicama zakonodavstva EU-a. U EU-u se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje 

općenito podnosi na carinskoj deklaraciji za puštanje robe s podrijetlom u slobodan 

promet. 

Provjera se može provesti prije ili nakon puštanja robe u slobodan promet te može 

dovesti do odbijanja povlaštenog tarifnog postupanja i nastanka carinskog duga 

(članak 3.21 stavak 1). 

Odredbe „Provjera” određuje koje korake carinska tijela uvoznica mogu poduzeti u 

postupku kako bi osigurala da je zahtjev za povlašteno tarifno postupanje ispravan. 

Provjeru pokreču metode procjene rizika (koje nisu dodatno obrađene u ovim 

smjernicama) nakon zahtjeva za povlaštenim postupanjem od strane uvoznika. 

Odredba o „Odbijanju” određuje: 

- da odluku o odbijanju povlaštenog tarifnog postupanja (a time i statusu podrijetla 

uvezenih proizvoda) donosi carinsko tijelo uvoznika, 

- u svakoj situaciji, koje korake treba poduzeti prije nego carinsko tijelo uvoznika 

odluči odbiti povlašteno tarifno postupanje. 

Zajednički zahtjevi za podatake za carinske deklaracije utvrđeni su u Prilogu B, Glavi 

I. Delegirane uredbe Komisije 2015/24461, a njihov format i oznake utvrđene su u 

Prilogu B Provedbenoj uredbi Komisije 2015/24472. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                 
1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika 
Unije. 
2 Provedbena uredba  Komisije (EU) 2015/2447 od [...] o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih 
odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na 
pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije. 

Kako podnijeti 

zahtjev; 

Osnova 

zahtjeva; 

Osnova 

određuje kako 

se provodi 

provjera 

Uvod 
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Kako bi se u EU-u tražilo povlašteno tarifno postupanje, uporaba podatkovnih 

elemenata 4/17  (povlašteno postupanje) obvezna je u carinskim deklaracijama 

za puštanja robe u slobodan promet. Podaci koji se dostavljaju pod tim 

podatkovnim elementom, u svim slučajevima kada se traži povlašteno tarifno 

postupanje na temelju sporazuma o povlaštenoj trgovini kao što je Sporazum o 

gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana, sastoje se od troznamenkastog 

broja, čija je prva znamenka „3” i sljedeće dvije znamenke „00”3. 

 

Ta se informacije dopunjuje naznakom odgovarajuće oznake „JP” za Japan kao 

zemlju podrijetla robe u podatkovnom  elementu 5/16  (oznaka za zemlju 

povlaštenog podrijetla). 

Osim toga, sljedeći specifični podaci moraju biti uključeni u podatkovnom  

elementu 2/3  (Priloženi dokumenti, potvrde i odobrenja, dodatni referentni 

podaci): 

• ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji na „tvrdnji o 

podrijetlu za jednu pošiljku, navodi se šifra „U110”; 

• ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji na „tvrdnji o 

podrijetlu za višestruke pošiljke istovjetnih proizvoda, navodi se šifra 

„U111”; 

• ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji na „znanju 

uvoznka”, upisuje se šifra „U112”. 

Osnova zahtjeva, tj. korištenje tvrdnje o podrijetlu ili znanja uvoznika određuje 

način na koji se provodi provjera. 

Članak 3.16. carinskom tijelu zemlje uvoznice omogućuje da od uvoznika 

zatraži dodatna „objašnjenja” kao dio zahtjeva ako su mu takve informacije 

dostupne. Stoga se ti podaci mogu zatražiti prije faze provjere. 

Međutim, u EU-u se ne traže takva dodatna „objašnjenja” kao dio procjene 

zahtjeva. Podaci se traže samo  kao dio postupka provjere ako je zahtjev odabran 

za provjeru na temelju kriterija procjene rizika. 

 

Carina u Japanu 17. srpnja 2019. objavila je pojednostavnjeni postupak za zahtjev 

za pružanje „dodatnih objašnjenja” o statusu proizvoda s podrijetlom za proizvod 

koji se odnosi na tvrdnju o podrijetlu u trenutku uvozne deklaracije u slučajevima 

kada takvi podaci nisu dostupni uvozniku. 

 

Tijekom postupka podnošenja zahtjeva za uvoz u Japan, u slučajevima kada je 

tvrdnja o podrijetlu temelj zahtjeva, uvoznik nije obvezan dostaviti dodatne 

podatke kojima dokazuje da se radi o proizvodima s podrijetlom, ako takve 

informacije nisu dostupne njemu/njoj. 

  

                                                 
3osim u slučaju uporabe u posebne svrhe, gdje se upotrebljavaju znamenke „40”. 

u 
Japanu 

Zahtjev za 

objašnjenje kao 

dio postupka 

podnošenja 

u EU 
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Ako se zahtjev temelji na  tvrdnji o podrijetlu koju je sastavio izvoznik u stranci 

izvoznici, provjera može obuhvaćati sljedeća dva koraka: 

Korak 1.: Carinsko tijelo uvoznika od uvoznika ne smije zahtjevati više 

informacija nego što je navedeno na popisu podatkovnih elemenata iz članka 3. 

21. stavka 2. Uvoznik nije obvezan pružiti te podatke, osim tvrdnje o podrijetlu 

koju carinsko tijelo uvoznika može prenijeti na korak 2a te može prepustiti 

izvozniku da to učini izravno (članak 3.21, stavak 4.) ili putem administrativne 

suradnje (članak 3.22.). 

Korak 2.a: U slučaju da carinsko tijelo uvoznika zatraži, osim tvrdnje o 

podrijetlu, podatke u skladu s korakom 1 kako bi provjerilo status proizvoda s 

podrijetlom, ali ih nisu dostavili uvoznik ili izvoznik, carinsko tijelo uvoznika 

može zatražiti administrativnu suradnju od carinskih tijela izvoznika (članak 

3.22, stavak 2.). 

U slučaju da se zahtjev temelji na uvoznikuvom znanju, provjera potencijalno 

obuhvaća sljedeća dva koraka: 

Korak 1.: Carinsko tijelo uvoznika od uvoznika ne smije zahtijevati više podataka 

nego što je navedeno na popisu podatkovnih elemenata iz članka 3. 21. stavka 2. 

Korak 2.b: U slučaju da carinsko tijelo uvoznika zahtijeva više podataka kako bi 

odredilo status proizvoda s podrijetlom i nakon koraka 1, stranka uvoznica može 

zatražiti od uvoznika da dostavi dodatne podatke (članak 3.21, stavak 5.). 

Carinsko tijelo uvoznika ne može zatražiti administrativnu suradnju od carinskog 

tijela izvoznika (članak 3.22, stavak 2.) jer u stranci izvoznici nije identificiran 

izvoznik. 

Carinsko tijelo uvoznika ne smije koristiti niti jednu aktivnost provjere u stranci 

izvoznici osim na način da podnese zahtjev carinskom tijelu izvozniku i samo 

ako se zahtjev temelji na tvrdnji o podrijetlu. Izravni zahtjevi carinskih tijela 

uvoznika prema izvozniku ili sudjelovanje u posjetima prostorijama izvoznika 

kao dio postupka provjere nisu mogući. 

Razlog za uvođenje prvog koraka u postupku provjere su sljedeći:  

a) osigurava jednako postupanje prema uvoznicima od strane obiju stranaka jer 

usklađuje pristup carinskog tijela stranke uvoznice u odnosu na uvoznika 

nakon zahtjeva za povlaštenim tarifnim postupanjem; 

b) osigurava da se od uvoznika ne traži više podataka nego što je strogo 

potrebno za utvrđivanje statusa proizvoda s podrijetlom; i 

c) odražava novu vezu između uvoznika i izvoznika kada se uvoznik koji koristi 

tvrdnju o podrijetlu koju je sastavio izvoznik oslanja na komercijalni odnos 

kako bi dobio dodatne popratne informacije kako bi potkrijepio zahtjev za 

povlaštenim postupanjem. Što se tiče drugih elemenata trgovačke 

transakcije, odnos između uvoznika (kupca) i izvoznika (prodavatelja) 

temelji se na povjerenju, koje se sada proširuje na element statusa proizvoda 

s podrijetlom robe obuhvaćene izjavom o podrijetlu. 

Provjera 

(Tvrdnja o 

podrijetlu) 

dva koraka 

provjere 

Provjera 

(znanje 

uvoznika) 

dva koraka 

provjere 

Nepostojanje 

izravnog odnosa 

između 

carinskog tijela 

uvoznika i 

izvoznika 

Razlozi za 1. 

korak 
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Uvoznik od kojeg se traži da dostavi podatke iste može dostaviti carinskom tijelu 

stranke uvoznice. Međutim, osim ugovornih obveza između uvoznika (kupca) i 

izvoznika (prodavatelja), Poglavlje 3. ne sadrži nikakvu obvezu za izvoznika da 

dostavi podatke uvozniku, čak i ako od uvoznika carinsko tijelo uvoznika zatraži 

pružanje tih podataka (ali to nije obvezno) u koraku 1. 

Ipak, ako izvoznik, bude suočen sa zahtjevom uvoznika i želi dati podatke u ovoj 

fazi postupka provjere, može birati isto učiniti ili dostavom traženih podataka (u 

cijelosti ili u odnosu na jedan ili više podatkovnih elemenata) uvozniku ili 

izravno carinskom tijelu uvoznika. Ako se podaci pruže nakon zahtjeva tijekom 

koraka 1 u postupku provjere, to će spriječiti njegovo carinsko tijelo izvoznika 

da zatraži podatke nakon što carinsko tijelo uvoznika podnese zahtjev za 

administrativnu suradnju u okviru koraka 2a.  

Uvoznik bi barem trebao carinskom tijelu uvoznica dostaviti barem tvrdnju o 

podrijetlu na kojoj se temelji zahtjev za povlašteno tarifno postupanje, osim ako 

je uvoznik već nije dostavio tu tvrdnju kao dio postupka podnošenja zahtjeva 

(članak 3.16 stavak 4). 

U slučaju „uvoznikovog znanja“, uvoznik mora biti u stanju dokazati da se radi 

o proizvodu s podrijetlom i da on ispunjava zahtjeve iz poglavlja 3. To nužno ne 

znači da su sve informacije u trenutku podnošenja zahtjeva lako dostupne u 

evidenciji uvoznika. Na temelju zahtjeva za informacijama u skladu s člankom 

3.21. stavkom 1., uvoznik bi trebao biti u mogućnosti prikupiti potrebne 

informacije u roku za odbijanje od tri mjeseca (vidi članak 3.24, stavak 1. točka 

a).  

 

Budući da svi podaci koji dokazuju da se radi o proizvodu s podrijetlom i da 

ispunjavaju zahtjeve iz poglavlja 3., moraju biti dostupni, uvoznik je obvezan 

dostaviti tražene podatke carinskom tijelu uvoznika. Neusklađenost će rezultirati 

uskraćivanjem povlaštenog tarifnog postupanja i odgovarajućim 

administrativnim mjerama ili sankcijama.  

 

Kao što je ranije spomenuto, carinsko tijelo uvoznika neće u stranci izvoznici 

provoditi niti jednu aktivnost provjere. Provjera u stranci izvoznici moguća je 

samo kroz administrativnu suradnju između carinskih tijela.  

 

Carinsko tijelo uvoznika može podnijeti zahtjev za administrativnu suradnju 

carinskom tijelu izvoznika samo nakon slanja zahtjeva za podacima uvozniku 

(korak 1) i ako smatra da su potrebni dodatni podaci za provjeru statusa proizvoda 

s podrijetlom. 

 

U okviru REX sustava u EU-u, od carinskog tijela izvoznika također se može 

zatražiti da provjeri zakonsko pravo izvoznika koji sastavlja tvrdnju o podrijetlu. 

Zahtjev za administrativnu suradnju moguć je samo u slučaju da se zahtjev za 

povlaštenim tarifnim postupanjem temelji na tvrdnji o podrijetlu.  

 

Carinsko tijelo uvoznika može podnijeti zahtjev carinskom tijelu izvoznika  samo 

u razdoblju od dvije godine od uvoza proizvoda.  

 

 

 

(tvrdnja o 

podrijetlu) 

Nema obveze 

izvoznika za 

dostavljanjem 

podataka 

uvozniku 

(Uvoznikovo 

znanje)  
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da carinskom 

tijelu uvoznice 

dostavi podatke 

tijekom 1. 

koraka 

Korak 2.a: 

Zahtjev za 

administrativn

om suradnjom 

u roku od 2 

godina 

 

(tvrdnja o 

podrijetlu) 

Korak 2.a: 

Zahtjev za 

administrativnom 

suradnjom 
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Carinsko tijelo izvoznika od kojeg je zatražena provjera može od izvoznika koji 

je sastavio tvrdnju o podrijetlu zatražiti da dostavi dokumentaciju i pruži dokaz o 

statusu proizvoda s podrijetlom za proizvode uključene u tvrdnju o podrijetlu. 

Također može posjetiti prostore kako bi pregledao evidencije koje se vode za 

proizvode s podrijetlom i pregledati proizvodne pogone u kojima su proizvedeni 

proizvodi s podrijetlom.  

 

Izvoznik od kojeg je zatražena dokumentacija dužan je surađivati s carinskim 

tijelom izvoznika u provjeri, ali ima pravo preispitati sve podatke koje carinsko 

tijelo izvoznika namjerava dati carinskom tijelu uvoznika u odgovoru na zahtjev 

za podacima. Izvoznik može naknadno odlučiti da se svi podaci koji se smatraju 

povjerljivima ne trebaju podnijeti carinskom tijelu uvoznika.  

 

Carinsko tijelo izvoznika i dalje može koristiti podatke koje izvoznik smatra 

povjerljivima za mišljenje predviđeno u članku 3.22., stavku 4., točki (b). U tom 

slučaju, izvozno carinsko tijelo može navesti u mišljenju da nakon provjere 

(pregled dokumenata, posjeta, itd.) smatra da se može (ili ne može) smatrati da 

su predmetni proizvodi s podrijetlom iz stranke i da ispunjavaju  druge zahtjeve 

iz Poglavlja 3. Kao dio mišljenja, može priložiti nalaze i činjenice iz provjere, ali 

samo one koje je izvoznik dozvolio. (Vidjeti Smjernice za povjerljivost). 

 

Ako je carinsko tijelo stranke izvoznice dostavilo mišljenje kojim se potvrđuje 

da proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom, a carinsko tijelo stranke 

uvoznice ima dovoljno opravdanje da odbije povlašteno tarifno postupanje, 

carinsko tijelo stranke uvoznice obavještava carinsko tijelo stranke izvoznice o 

svojoj namjeri da odbije povlašteno tarifno postupanje. Ako se takva obavijest 

dostavi, savjetovanja se održavaju na zahtjev stranke izvoznice ili uvoznice. 

Carinsko tijelo uvoznika može podnijeti zahtjev za dodatnim informacijama 

uvozniku jedino nakon slanja zahtjeva za informacijama uvozniku (korak 1) i ako 

smatra da su te dodatne informacije potrebne za provjeru statusa proizvoda s 

podrijetlom.  

 

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana propisuje precizna 

vremenska ograničenja i uvjete nakon kojih carinsko tijelo uvoznika može odbiti 

povlašteno tarifno postupanje. Odredbe o odbijanju (u članku 3.24.) odražavaju 

korake koje je uvozno tijelo poduzelo u postupku provjere tako što je za svaki 

korak odredilo slučajeve koji pružaju pravnu osnovu za uskraćivanje povlaštenog 

tarifnog postupanja.  

Carinsko tijelo uvoznika može odbiti povlašteni tarifni postupak ako se na zahtjev 

za podacima ne dostavi odgovor ili kada su dostavljeni podaci „neprikladni“ za 

potvrdu statusa proizvoda s podrijetlom. Izraz „neprikladno“ nije dalje definiran, 

ali se smatra da znači (razumno) nedovoljno kako bi ga carinsko tijelo uvoznika 

moglo dalje procijeniti. Izraz „prikladan“ koristi se u sličnom scenariju u članku 

107., stavku 2., točki (c) (ii) UCC-IA4 koji se odnosi na uskraćivanje odobravanja 

tarifnih povlastica. 

 

                                                 
4 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu pojedinih odredbi Uredbe 
(EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije 
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Carinsko tijelo uvoznika neće odbiti povlašteno tarifno postupanje, ako uvoznik, 

nakon podnošenja zahtjeva za informacijama u skladu s člankom 3.21., stavkom 

2., ne pruži nikakve druge podatke osim tvrdnje o podrijetlu. U ovom slučaju, s 

obzirom na to da su potrebne dodatne informacije, provjera se može nastaviti 5 

tako da carinsko tijelo uvoznika podnese zahtjev za administrativnu suradnju 

carinskom tijelu izvoznika. 

Rokovi nakon kojih carinsko tijelo uvozi mogu odbiti povlašteno tarifno postupanje: 

Korak 1.: tri mjeseca od trenutka kada je zahtjev za informacijama podnesen 

uvozniku; 

 

Korak 2.a: deset mjeseci od trenutka kada je podnesen zahtjev za pružanje 

administrativne suradnje carinskom tijelu izvoznika, osim ako carinsko tijelo 

izvoznika dostavi mišljenje kojim se potvrđuje status proizvoda s podrijetlom u 

skladu s člankom 3.22. stavkom (4) točkom (b); 

Korak 2.b: ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na znanju 

uvoznika, tri mjeseca od trenutka kada je uvozniku podnesen zahtjev za dodatne 

informacije. 

                                                 
5 Carinsko tijelo uvoznika također može odlučiti odobriti povlašteno postupanje, čak i kada su u odgovoru dostavljeni neprikladne 
informacije, npr. u slučaju kada je odabir za provjeru izvršen nasumce. 

Odgovor 

uvoznika 

slijedom zahtjeva 

za informacije 

Korak 1. 

(tvrdnja o 

podrijetlu) 

Rokovi 


