ЦАРИНАРНИЦА
СВИМ
ПРЕДМЕТ:

Иступање Уједињеног краљевства Велике Британије и
Северне Ирске из Европске уније и Европске заједнице
за атомску енергију

ВЕЗА: Дописи УЦ број 148-II-483-01-25/3/2020 од 07.02.2020. и
број 148-II-483-01-25/5/2020 од 04.03.2020.
У складу са применом Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Сл.
Гласник РС – Међународни уговори“, бр. 83/2008), у даљем тексту ССП, а имајући у виду
иступање Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске (у даљем тексту Велика
Британија) из Европске уније и Европске заједнице за атомску енергију, обавештавамо вас о
следећем:
Транзициони период у оквиру примене одредби ССП, у односу на Велику Британију се
завршава 31. децембра 2020. године.
То практично значи да се роба пореклом из В. Британије или роба која садржи удео В.
Британије (материјали и поступци), везано за стицање статуса преференцијалног порекла, почев
од 1. јануара 2021. године, сматра да је „без порекла“.
Почев од 1. јануара 2021. године, извоз робе из Велике Британије у Републику Србију или
извоз робе из земаља/територија ЦЕФТА, држава ЕФТА, ЕУ и Републике Турске, преко В.
Британије у Републику Србију, у складу са применом Регионалне конвенције о пан-евромедитеранским преференцијалним правилима о пореклу (“Сл. гласник РС – Међународни
уговори“, бр. 7/2013, у даљем тексту ПЕМ Конвенција), уз споразуме о слободној трговини,
подлежу примени правила директног транспорта, у складу са чланом 12. Прилога I ПЕМ
Конвенције уз ССП.
Докази о пореклу (уверење о кретању робе EUR.1 или изјава о пореклу) издати или
сачињени на основу споразума о слободној трговини за робу која је извозно оцарињена, односно
за коју је обезбеђен стварни извоз, закључно са 31.12.2020. године, а при томе је роба
преференцијалног порекла В. Британије (ЕУ) или у себи садржи удео В. Британије (материјали и
поступци), везано за стицање статуса преференцијалног порекла, могу се користити за
преференцијални увоз у Републику Србију и након 31.12.2020. године, уз обавезу подношења
царинском органу Републике Србије у року од 4. месеца од дана издавања у складу чланом 23.
тачка 1. Прилога I ПЕМ Конвенције уз ССП.
Роба која садржи удео В. Британије (материјали и поступци), као и готови производи
преференцијалног порекла В. Британије, се почев од 1. јануара 2021. године, не могу више
користити за примену кумулације порекла у складу са применом члана 3. Прилога I ПЕМ
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Конвенције. То практично значи да уколико производи добијени у Србији садрже материјале
пореклом из В. Британије, исти се морају сматрати материјалима без порекла уколико су уграђени
у производ добијен у Републици Србији, а производ је намењен извозу у стране ЦЕФТА, Европску
унију, државе ЕФТА или Републику Турску. Такође, не може се потврдити порекло робе за готове
производе преференцијалног порекла В. Британије, који би се извозили из Републике Србије, у
непромењеном стању, почев од 1. јануара 2021. године.
Докази о пореклу робе издати у В. Британији (ЕУ) у складу са применом ССП закључно са
31.12.2020. године, за робу оцарињену, односно за коју је обезбеђен стварни извоз у Европској
унији пре краја тог периода, а поднети су царинском органу Републике Србије у прописаном року
од 4. месеца од дана издавања, могу бити предмет накнадне верификације у складу са применом
члана 32. Прилога I ПЕМ Конвенције.
У одређеним случајевима, докази о пореклу могу се издати/сачинити након 31.12.2020.
године, за робу пореклом из В. Британије (ЕУ) или која садржи удео В. Британије (материјали и
поступци), везано за стицање статуса преференцијалног порекла, извезену, односно за коју је
обезбеђен стварни извоз, закључно са 31.12.2020. године, и то:
-

Дупликат уверења о кретању робе EUR.1 може се издати, на захтев извозника, након
31.12.2020. године, за робу извезену, односно за коју је обезбеђен стварни извоз пре краја
тог периода, везано за оригинална уверења EUR.1 издата закључно са 31.12.2020. године,
ради примене преференцијалног тарифног режима.

-

Уверења о кретању робе EUR.1 могу се издати накнадно, након 31.12.2020. године, на
захтев извозника, за робу извезену, односно за коју је обезбеђен стварни извоз пре краја тог
периода.

-

Извозник може сачинити изјаву о пореклу након 31.12.2020. године, за робу извезену,
односно за коју је обезбеђен стварни извоз пре краја тог периода.

У складу са горе наведеним, царинарнице су дужне да приликом спровођења поступка
увозног царињења, почев од 1. јануара 2021. године, обрате пажњу да се докази о пореклу издати
за робу пореклом из В. Британије, почев од 1. јануара 2021. године, не могу прихватити ради
примене преференцијалног тарифног режима у Републици Србији, а посебну пажњу обратити
када су у питању изјаве о пореклу.
Уколико Управа царина буде располагала новим чињеницама о подношењу доказа о
пореклу везано за иступање В. Британије из Европске уније, о томе ћете бити одмах обавештени.

(Акт Управе царина број 148-II-483-01-25/8/2020 од 31.12.2020. године)

