ПРЕДМЕТ:

Примена споразума о слободној трговини након
приступања Р. Хрватске Европској унији 01.07.2013.

Закључком Владе 05 број 337-5210/2013 од 25.06.2013. године, констатовано је да
ступањем на снагу Споразума о приступању Републике Хрватске Европској унији 1. jула
2013. године, почев од тог датума, престаје обавеза примене Споразума о измени и
приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи („Сл. Гласник РС –
Међународни уговори“, број 88/07 и 8/11 – додатни протокол, Анекс 10.5), у даљем тексту
ЦЕФТА споразум, према Републици Хрватској и према правним и физичким лицима
Републике Хрватске, у погледу права која проистичу из тог споразума, у складу са чланом
51. став 3 Анекса I ЦЕФТА споразума. Закључком је даље констатовано да ступањем на
снагу Споразума о приступању Републике Хрватске Европској унији 1. јула 2013. године и
приступањем Републике Хрватске Уговору о функционисању ЕУ, настаје обавеза примене
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са
једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Сл. гласник РС – Међународни
уговори“, број 83/08), у даљем тексту Прелазни споразум, према Републици Хрватској и
према физичким и правним лицима Републике Хрватске, у складу са чланом 56. став 1.
Прелазног споразума, односно члановима 46. и 48. Прелазног споразума.
У складу са горе наведеним обавештавамо вас о следећем:
Увоз робе хрватског преференцијалног порекла у Србију
Почев од 01. јула 2013. године, на робу хрватског преференцијалног порекла ће се
у Србији примењивати преференцијалне стопе царине које се примењују за робу пореклом
из Европске уније (шифра повластице из рубрике 36 царинске декларације „EU***“). У
напред наведеном смислу, од истог датума у односу на робу хрватског преференцијалног
порекла се примењује режим квота који је прописан Прелазним споразумом.
На основу члана 92. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број 18/10 и 111/12),
прописано је да се у спровођењу царинског поступка за који је роба декларисана
примењују прописи који важе на дан прихватања декларације, ако није друкчије
прописано.
Наведено значи, да у случајевима када је роба хрватског преференцијалног порекла
смештена под царински надзор пре 01.07.2013. године, уколико се декларација за пуштање
у слободан промет поднесе почев од 01.07.2013. године, примењиваће се преференцијалне
стопе царине које важе за ту робу у складу са одредбама Прелазног споразума.
Исти принцип примењује се и за остале царинске дажбине (сезонске царинске
стопе и посебне дажбине при увозу одређених пољопривредних и прехрамбених
производа).
Уколико се од стране царинске администрације Хрватске изда доказ о пореклу са
датумом након приступања Хрватске Европској унији, тј. почев од 01.07.2013. године,
којим се потврђује порекло неке од потписница ЦЕФТА споразума (Албанија, БиХ,
Македонија, Црна Гора) примениће се стопа која је прописана ЦЕФТА споразумом.
Искључена је могућност којом хрватска царинска администрација потврђује
порекло робе на основу „кумулације порекла“ са УНМИК/Косово или са Републиком
Молдавијом, почев од 01.07.2013. године, с обзиром да са овим странама уговорницама
ЦЕФТА споразума није могућа примена кумулације у САП (Процес стабилизације и
придруживања Европској унији) кумулативној зони слободне трговине.
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Докази о пореклу издати у Републици Хрватској који се подносе царинском органу
Републике Србије након приступања Републике Хрватске Европској унији
Докази о пореклу издати од стране хрватских царинских органа који могу бити
поднети приликом спровођења поступка увозног царињења у Србији, почев од 01. јула
2013 године су:
1. докази о пореклу робе издати у складу са Прелазним споразумом;
2. докази о пореклу издати у складу са ЦЕФТА споразумом, под условом да им је
крајњи датум издавања 30.06.2013. године, што се односи и на превозне исправе.
Овакви докази о пореклу ће се за потребе царињења у Србији признавати у наредна
четири месеца од дана приступања Хрватске Европској унији, односно закључно са
31.10.2013. године, уз примену стопе царине у складу са Прелазним споразумом.
Напомињемо да, када је у питању доказ о преференцијалном пореклу изјава
извозника која је дата на фактури издатој у Републици Хрватској, почев од 01.07.2013.
године, сам текст изјаве мора бити сачињен на једном од језика држава чланица Европске
уније (осим Републике Хрватске) и да буде у складу са Прилогом IV Протокола 3
Прелазног споразума. У супротном неће се применити преференцијални третман на робу
која је декларисана као роба са преференцијалним пореклом.
Извоз робе српског преференцијалног порекла у Р. Хрватску након њеног
приступања Европској унији
На робу српског преференцијалног порекла која се у Републици Хрватској пушта у
слободан промет, почев од 01.07.2013. године, примењују се преференцијалне царинске
стопе у складу са Прелазним споразумом уз прихватање доказа о пореклу који су издати у
складу са Прелазним споразумом, као и у складу са ЦЕФТА споразумом, под условом да
им је крајњи рок издавања 30.06.2013. године, што се односи и на превозне исправе.
ЦЕФТА докази о пореклу ће бити прихватани у Републици Хрватској у наредна четири
месеца од дана приступања Хрватске Европској унији, тј. закључно са 31.10.2013. године.
Такође, почев од 01.07.2013. године, неће се издавати докази о пореклу којим се потврђује
порекло робе на основу „кумулације порекла“ са УНМИК/Косово или са Републиком
Молдавијом, с обзиром да са овим странама уговорницама ЦЕФТА споразума није могућа
примена кумулације у САП (Процес стабилизације и придруживања Европској унији)
кумулативној зони слободне трговине.
С обзиром на чињеницу да Република Хрватска постаје 28. чланица Европске уније
01.07.2013. године, акт Управе царина број 148-07-483-01-78/2/2012 од 01.06.2012.
(последњи акт Управе царина који се односи на примену дијагоналне кумулације између
земаља укључених у Процес стабилизације и придруживања ЕУ) и акт број 148-07-483-01292/9/2011 од 01.06.2012. (последњи акт Управе царина који се односи на примену
дијагоналне кумулације између страна уговорница ЦЕФТА споразума и држава ЕФТА),
престају да важе у делу који се тиче Републике Хрватске, док акти Управе царина број
148-07-483-01-336/2011 од 13.12.2011. (додатни протокол ЦЕФТА споразума, Анекс 10.5)
и број 148-07-481-01-351/2/2009 од 30.09.2009. године (кумулација са материјалима
пореклом из ЕУ по договору између Р. Хрватске и Р. Србије), престају да важе у
потпуности.
Акт Управе царина број 148-07-483-01-182/2/2013 од 28.06.2013.

