
 

 
 
 
 

Cijena stvarno plaćena ili plativa  

 

Članak 129. Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije (dalje PUCZU) 

1.   Cijena stvarno plaćena ili plativa u smislu članka 70. stavaka 1. i 2. Zakonika 
obuhvaća sva plaćanja koja je kao uvjet prodaje uvezene robe kupac izvršio ili mora 
izvršiti prema jednoj od sljedećih osoba: 

a) prodavatelju 

b) trećoj osobi u korist prodavatelja; 

c) trećoj osobi povezanoj s prodavateljem; 

d) trećoj osobi ako je plaćanje toj osobi izvršeno radi ispunjenja obveze prodavatelja. 

Plaćanja se mogu izvršiti akreditivom ili prenosivim instrumentima i to izravno ili 
neizravno. 

2.   Aktivnosti, uključujući marketinške aktivnosti, koje kupac ili društvo povezano s 
kupcem poduzima za vlastiti račun, osim onih za koje je u članku 71. Zakonika 
predviđena prilagodba, ne smatraju se neizravnim plaćanjem prodavatelju. 
 

 

Značenje „cijene“ 

1. Pojam „plaćena cijena“ ili cijena koju treba platiti‘ pojašnjava da carinska 
vrijednost treba uključiti punu cijenu, bez obzira na to je li ona u trenutku 
prihvaćanja carinske deklaracije plaćena ili nije. Transakcijska vrijednost je 
cijena oko koje su se stranke složile u svojem ugovoru. Ugovor ne mora nužno 
biti u pisanom obliku, on može biti u usmenom obliku. Ono što je važno su 
odredbe ugovora s kojima su se stranke složile u trenutku njegovog sklapanja. 
Dogovorene odredbe mogu se dokazati na temelju pisama, elektroničke pošte, 
telefonskih zabilježbi, bankovnih računa itd.  

2. Transakcijska vrijednost nije definirana pojmom „cijena na računu“.  Razlog 
posebne naznake cijene stvarno plaćene ili plative umjesto isticanja cijene na 
računu jest taj što cijena na računu često ne odražava ukupan iznos plaćen za 
robu.  

3. Cijena može biti izražena u: 
a. novcu (valuti) 
b. plaćanju u naravi (npr. robe, usluge, prava) 
c. djelomično u novcu i plaćanju u  naravi 

dokle god postoji suglasnost oko cijene za navedenu robu, usluge ili prava ili 
dogovorne metode kojom će se cijena utvrditi. Cijena uključuje sva plaćanja koja 
stvarno uvjetuju ili će uvjetovati prodaju uvezene robe,  

• od kupca prema prodavaču, ili  

• od kupca prema osobi povezanoj s prodavačem, ili 
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• od kupca prema trećoj osobi koja će ispuniti obveze prodavača. 

4. Plaćanje ne mora nužno biti novčanom transakcijom. Ono također može biti 
izvršeno akreditivom ili drugim prenosivim sredstvom plaćanja ili plaćanjem u 
naravi.  

Neizravna plaćanja 

5. Primjer neizravnog plaćanja bilo bi namirenje duga prodavača od strane kupca, 
u dijelovima ili u cijelosti. 
Nadalje, plaćanja koja vrši klijent kupca direktno u korist prodavača robe, mogu 
se smatrati neizravnim plaćanjem koje vrši kupac. 

6. Posebno se razmatraju plaćanja koje mora obaviti kupac te plaćanja koja se 
mogu smatrati neobvezatnima za kupca. 

7. Primjer: 
Tvrtka A sa sjedištem u EU kupuje električnu robu od tvrtke B sa 
sjedištem u trećoj zemlji. Temeljem ugovornih odredbi, A može slobodno 
izabrati hoće li samostalno nuditi garanciju ili će se ugovorno udružiti s 
trećom stranom. No, A odlučuje iskoristiti garanciju koju nudi B uz 
dodatnu cijenu. 

Budući da A nije primorana kupiti uslugu garancije od B, dodatna cijena 
se ne smatra uvjetom za prodaju električne robe. No, ako je garanciju B 
nametnuo A, plaćanje će se smatrati uvjetom za prodaju robe te će na 
nju otpasti dio ukupne cijene koja se treba platiti za nju ili koja će dospjeti 
na naplatu.   

Aktivnosti koje kupac poduzima za svoj račun 

8. Prema članku 129. (2) PUCZU-a, aktivnosti koje kupac ili društvo povezano s 
kupcem poduzima za svoj ili njegov račun, podrazumijevajući i marketinške 
aktivnosti, a koje nisu usklađene u smislu članka 71. CZU-a, ne smatraju se 
neizravnim plaćanjem u korist prodavača.  

9. Dakle, prilikom određivanja carinske vrijednosti trošak ovih aktivnosti se ne 
dodaje cijeni koja se ima platiti ili će biti dospjela na naplatu, čak i ako se one 
mogu smatrati od koristi za prodavača ili su one poduzimane u dogovoru s 
prodavačem.  

10. Pojam „marketinške aktivnosti“ znači sve aktivnosti koje su vezane uz 
oglašivanje i unaprjeđivanje prodaje uvezene robe. On također uključuje 
aktivnosti vezane uz garancije i jamstva u pogledu robe.  
Takve aktivnosti su obično poduzimane na inicijativu kupca, čak i ako slijede 
dogovor s prodavačem. Iz toga proizlazi da se one ne mogu ubrojiti u carinsku 
vrijednost.  

11.  Iako se zakonske odredbe izričito dotiču marketinških akcija, trošak bilo kakve 
aktivnosti koju poduzme kupac za svoj račun neće činiti dio carinske vrijednosti.    
Na primjer, kupac se može odlučiti da za svoj račun, nakon kupnje robe, njih 
skladišti u zemlji izvoza prije uvoza u EU, kako bi, npr. smanjio trošak 
distribucije. U takvom slučaju, trošak skladištenja kojeg kupac mora snositi ne 
može se smatrati uvjetom za prodaju uvezene robe te stoga on ne tvori dio 
ukupne cijene koja se ima platiti za nju ili koja će dospjeti na naplatu. 
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12. Te aktivnosti se mogu poduzeti nakon uvoza ili prije uvoza, a nakon kupnje robe. 
Kad su aktivnosti poduzimane nakon kupnje robe, ali prije uvoza, one ne smiju 
uzrokovati promjene u kvaliteti robe ili biti smatrane sastavnim dijelom prerade 
nužnom za proizvodnju uvezene robe.   

 
 


