ЦАРИНАРНИЦА
СВИМ
ПРЕДМЕТ:

Електронски издата уверења о кретању робе ЕUR.1
од стране турске царинске администрације

ВЕЗА: Дописи Управе царина број 148-07-483-01-249/4/2018 од 17.05.2018. и
број 148-07-483-01-249/7/2018 од 17.05.2018.
Својим дописом број 148-II-483-01-249/2/2018 од 7. маја 2018. године, Управа царина
Србије је обавестила Министарство финансија да је од стране царинских органа Републике Турске
имејлом добијена информација, почев од 28. маја 2018. године, на снази електронско издавање
уверења о кретању робе ЕUR.1 и да ће се у прелазном периоду до 1. јануара 2019. године, ове
исправе издавати на оба начина (и традиционално и електронски). С тим у вези, затражен је став
министарства о могућностима за прихватање доказа о пореклу који се на овај начин издају.
Узимајући у обзир и накнадну имејл преписку са турском страном од 27. јула 2018. године,
Министарство финансија нас је својим актом број 483-00-01028/2018-17 од 31.07.2018. године,
обавестило о следећем:
Поступак издавања уверења о кретању робе ЕUR.1 прописан је Протоколом II о
дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње уз Споразум о
слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске („Службени гласник РС –
Међународни уговори”, број 105/09). Овај протокол је на снази све док се не стекну формални
услови за примену Регионалне Конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним
правилима о пореклу („Службени гласник РС“, број 7/13).
Чланом 17. став 2. Протокола II прописано је да за сврху издавања и овере доказа о
пореклу извозник или његов овлашћени представник попуњава уверење о кретању робе EUR.1,
чији су узорци дати у Прилогу III овог протокола. Поменути обрасци попуњавају се на једном од
језика на којима је Споразум потписан и у складу са одредбама националног законодавства земље
извознице. Рубрика 11. уверења о кретању робе EUR.1, мора имати потпис овлашћеног царинског
службеника.
Увидом у имејл преписку са турском страном, којом се детаљно појашњава начин и
поступак електронског издавања EUR.1, уз достављене узорке отисака печата (2 комада), од којих
се један користи за електронско издавање и оверу EUR.1 (димензија 30х30mm, без серијског броја)
и други који се у прелазном периоду до 1. јануара 2019. године користи за традиционално
издавање и оверу EUR.1 (димензија 40х40mm, садржи серијски број), констатовано је следеће:
- електронски издати EUR.1, имају исту форму и садржину као и традиционално издати;
- за EUR.1 који се издају и потврђују електронским путем, користи се царински печат
димензија 30х30mm, без серијског броја, који се штампа директно путем електронског система;
- за EUR.1 који се у прелазном периоду до 1. јануара 2019. године, издају и потврђују на
традиционални начин, користи се царински печат димензија 40х40mm, који садржи серијски број
и који је отиснут у мастилу од стране царинског органа који потврђује EUR.1;
- за EUR.1 који се издају и потврђују електронским путем, од 28. маја 2018. године, може се
потврдити веродостојност овог документа коришћењем одговарајуће веб странице наведене на
десној страни или на дну EUR.1, или на основу QR-кода отиснутог у рубрици 11. EUR.1, који када
се скенира упућује на веб страницу. QR-код није замена за потпис овлашћеног царинског
службеника који потврђује EUR.1.
- како би се царинске службе земаља увозница обезбедиле у погледу важности EUR.1, од
12. јула 2018. године уведена је обавеза стављања потписа овлашћеног царинског
службеника на електронски издате EUR.1.
Такође смо обавештени да је у пракси могуће да у прелазном периоду, до 1. јануара 2019.
године, услед техничких проблема са системом, буду послати различито потврђивани EUR.1 и то:
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- EUR.1 издати и потврђени на традиционални начин, у рубрици 11 оверени су царинским
печатом димензија 40х40mm са серијским бројем, који је отиснут у мастилу, уз потпис мастилом
овлашћеног царинског службеника;
- EUR.1 издати и потврђени електронски, оверени су царинским печатом димензија 30х30mm
без серијског броја и без потписа овлашћеног царинског службеника; и
- EUR.1 који су од 12. јула 2018. године издати и потврђени електронски, оверени су
царинским печатом димензија 30х30mm без серијског броја и са потписом овлашћеног царинског
службеника.
Имајући у виду горе наведено, мишљења смо да је електронски начин издавања EUR.1
прихватљив, с обзиром да овако издати EUR.1 имају исту форму и садржину као и традиционално
издати EUR.1 и да је достављен узорак царинског печата димензија 30х30mm, без серијског броја,
који се штампа директно путем електронског система. Такође су прихватљиви и EUR.1 који се у
прелазном периоду до 1. јануара 2019. године издају и потврђују на традиционалан начин и који су
оверени царинским печатом димензија 40х40mm, који садржи серијски број и који је отиснут у
мастилу од стране царинског органа који потврђује EUR.1. Ово под условом да су и електронски
и традиционално издати EUR.1 потписани од стране овлашћеног царинског службеника.
Сходно горе наведеном, ради правне сигурности, саветујемо да се прихватају електронски
EUR.1 који су издати након 12. јула 2018. године, односно од датума када је уведена обавеза
стављања потписа овлашћеног царинског службеника.
Електронски издати EUR.1, у периоду од 28. маја 2018. године до 12. јула 2018. године, док
турска царинска администрација није увела обавезу потписивања електронских уверења EUR.1, се
такође могу прихватити за примену преференцијалног тарифног режима предвиђеног Споразумом
о слободној трговини између Србије и Турске. Међутим, у овом случају се моле царинарнице да
изврше анализу, и где сматрају неопходним, иницирају накнадну проверу по основу оправдане
сумње у стварно порекло робе или у аутентичност уверења EUR.1.
Напомињемо да је помоћу читача QR-кода или помоћу линка наведеног на самом
електронски издатом уверењу EUR.1 могуће извршити увид у податке о истом.
Eлектронска уверења EUR.1 која су издата од 12. јула 2018. године, а не садрже потпис
овлашћеног царинског службеника ће се доставити Управи царина, Сектору за тарифске послове,
Одељењу за порекло робе на накнадну проверу по основу оправдане сумње. С тим у вези
подсећамо на могућност полагања обезбеђења плаћања царинског дуга који би могао настати код
оправдане сумње у порекло робе.
Уколико Управа царина буде располагала новим чињеницама у вези електронских уверења
EUR.1, о томе ћете одмах бити обавештени.
(Акт Управе царина број 148-II-483-01-249/9/2018 од 03.08.2018. године)

