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Na temelju Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih 
carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (1) Europska unija dodjeljuje trgovinske 
povlastice zemljama u razvoju u okviru svojeg sustava općih carinskih povlastica. U skladu s člankom 33. stavkom 2. te 
uredbe, pravila o podrijetlu u odnosu na definiciju koncepta proizvoda s podrijetlom, postupaka i načina administra
tivne suradnje s tim u vezi, jesu ona predviđena carinskim zakonodavstvom, točnije Delegiranom uredbom 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) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 
2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) 
br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (3).

U okviru reforme pravila o podrijetlu u okviru sustava općih carinskih povlastica 2010. donesena je odluka da se od 
2017. potvrđivanje podrijetla robe potvrdama FORM A zamijeni autocertificiranjem podrijetla robe registriranih izvoz
nika (upotrebom „tvrdnji o podrijetlu”). Novi je sustav nazvan „sustav registriranih izvoznika” (sustav REX). U skladu 
s novim zakonodavstvom izjave na računu za pošiljke koje sadržavaju proizvode s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne 
premašuje 6 000 eura zamjenjuju se tvrdnjama o podrijetlu koje može izdati izvoznik.

Sustav REX primjenjuje se od 1. siječnja 2017. za zemlje ili područja koji su korisnici OSP-a. Međutim, u skladu 
s člankom 79. Uredbe (EU) 2015/2447, svim zemljama i područjima koji su korisnici OSP-a ponuđena je mogućnost da 
sami odluče žele li započeti primjenjivati sustav REX 2017., 2018. ili 2019. U svakom je slučaju odobreno prijelazno 
razdoblje od jedne godine koje se može produljiti za šest mjeseci uz dostavljanje obavijesti zemlje korisnice ili područja 
korisnika Europskoj komisiji.

Tijekom prijelaznog razdoblja nadležna tijela zemalja korisnica ili područja korisnika mogu nastaviti izdavati potvrde 
o podrijetlu FORM A za izvoznike koji još nisu registrirani. Za one koji su registrirani primjenjuje se samo sustav REX.

Sustav REX primjenjuje se od 1. siječnja 2017. za sljedeće zemlje ili područja koji su korisnici OSP-a: Angola, Burundi, 
Butan, Demokratska Republika Kongo, Srednjoafrička Republika, Komori, Kongo, Cookovi Otoci, Džibuti, Etiopija, 
Mikronezija, Ekvatorska Gvineja, Gvineja Bisau, Indija, Kenija, Kiribati, Laos, Liberija, Mali, Nauru, Nepal, Otok Niue, 
Pakistan, Salomonovi Otoci, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sveti Toma i Principe, Čad, Togo, Tonga, Timor-Leste, 
Tuvalu, Jemen, Zambija.

Uzimajući u obzir jednogodišnje prijelazno razdoblje i mogućnost njegova produljenja za šest mjeseci, sve prethodno 
navedene zemlje i područja koji su korisnici OSP-a trebali bi u potpunosti primjenjivati sustav REX od 1. srpnja 2018. 
Međutim, treba podsjetiti da zemlje ili područja koji su korisnici OSP-a imaju pravo primjenjivati sustav REX tek nakon 
što ispune preduvjete utvrđene u člancima 70. i 72. Uredbe (EU) 2015/2447. Zemlje korisnice ili područja korisnici koji 
ne bi ispunili te preduvjete do tog datuma ne bi mogli primjenjivati sustav REX. Stoga se ne bi mogli koristiti povlasti
cama u okviru OSP-a od 1. srpnja 2018. sve dok ne ispune sve preduvjete. Detaljne informacije o datumima primjene 
sustava registriranih izvoznika u svim zemljama korisnicama ili područjima korisnicima mogu se pronaći na internet
skim stranicama Europa (4). Subjekti se potiču da redovito pregledavaju te internetske stranice kako bi provjerili jesu li 
prethodno spomenute zemlje korisnice ili područja korisnici ostvarili pravo na primjenu sustava REX i kada.

Europska komisija obavješćuje subjekte Europske unije da se samo „tvrdnje o podrijetlu” koje su izdali izvoznici registri
rani u tim zemljama izvoznicama ili područjima izvoznicima OSP-a, ili koje je izdao bilo koji izvoznik tih zemalja ili 
područja ako ukupna vrijednost poslanih proizvoda s podrijetlom ne premašuje 6 000 eura mogu upotrebljavati kako bi 
se certificiralo povlašteno podrijetlo robe od 1. srpnja 2018. (5)

(1) SL L 303, 31.10.2012., str. 1.
(2) SL L 343, 29.12.2015., str. 1.
(3) SL L 343, 29.12.2015., str. 558.
(4) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/

arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
(5) Članci 92. i 93. i Prilog 22-07 Uredbe (EU) 2015/2447.
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Povlastice u okviru OSP-a stoga se neće odobravati u slučaju da se potvrde FORM A izdane nakon 1. srpnja 2018. 
podnose kao dokazi povlaštenog podrijetla u okviru OSP-a. Povlastice u okviru OSP-a neće se odobravati ni u slučaju da 
se izjave na računu dane nakon 1. srpnja 2018. podnose kao dokazi povlaštenog podrijetla u okviru OSP-a za pošiljke 
koje sadržavaju proizvode s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne premašuje 6 000 eura.

Subjektima koji podnose dokumentirane dokaze o podrijetlu u Europskoj uniji u okviru sustava općih carinskih povlas
tica stoga se savjetuje da poduzmu sve potrebne mjere opreza kako bi osigurali da se njihovi dobavljači u prethodno 
spomenutim zemljama ili područjima koji su korisnici OSP-a upozore na promjenu postupka u pogledu dokaza povla
štenog podrijetla te na posljedice u slučaju podnošenja neispravnog dokaza o podrijetlu (potvrda FORM A ili izjava na 
računu).

Internetske stranice Europa uključuju i popis zemalja korisnica OSP-a koje su u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 
2015/2447 obavijestile Europsku komisiju o primjeni sustava REX od 1. siječnja 2018. (1) ili od 1. siječnja 2019. (2)

(1) Te će zemlje korisnice OSP-a u potpunosti primjenjivati sustav REX najkasnije 1. srpnja 2019.
(2) Te će zemlje korisnice OSP-a u potpunosti primjenjivati sustav REX najkasnije 1. srpnja 2020.
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