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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике
Србије, доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције
о заједничком транзитном поступку
Проглашава се Закон о потврђивању Конвенције о зајед
ничком транзитном поступку, који је донела Народна скупштина
Републике Србије на седници Десетог ванредног заседања у 2015.
години, 24. јуна 2015. године.
ПР број 80
У Београду, 25. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

CONSIDERING the Joint Declaration calling for the creation of
a European economic space, adopted by Ministers of the EFTA coun
tries and the Member States of the Community and the Commission of
the European Communities in Luxembourg on 9 April 1984, especially
with regard to simplification of border formalities and rules of origin,
CONSIDERING the Convention on the simplification of forma
lities in trade in goods, concluded between the EFTA countries and the
Community, introducing a single administrative document for use in
such trade,
CONSIDERING that the use of this single document within the
framework of a common transit procedure for the carriage of goods
between the Community and the EFTA countries and between the EF
TA countries themselves would lead to simplification,
CONSIDERING that the most appropriate way of achieving this
aim would be to extend to those EFTA countries which do not apply it
the transit procedure which currently applies to the carriage of goods
within the Community, between the Community and Austria and Swit
zerland, and between Austria and Switzerland,
CONSIDERING also the Nordic transit order applied between
Finland, Norway and Sweden,
HAVE DECIDED to conclude the following Convention:
General provisions

ЗАКОН
о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном
поступку
Члан 1.
Потврђује се Конвенција о заједничком транзитном поступку,
сачињена у Интерлакену 20. маја 1987. године у оригиналу на дан
ском, холандском, енглеском, француском, немачком, грчком, ита
лијанском, португалском, шпанском, финском, исландском, норве
шком и шведском језику.
Члан 2.
Текст Конвенције о заједничком транзитном поступку у ори
гиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE
THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE REPUBLIC OF ICELAND, THE KINGDOM OF NORWAY, THE
KINGDOM OF SWEDEN, THE SWISS CONFEDERATION1
hereinafter called the EFTA countries,
THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,
hereinafter called the Community,
CONSIDERING the Free Trade Agreements between the Com
munity and each of the EFTA countries,
––––––––
1
Corrigendum concerning FR version only.

Article1
1. This Convention lays down measures for the carriage of goods
in transit between the Community and the EFTA countries as well as
between the EFTA countries themselves, including, where applicable,
goods transhipped, reconsigned or warehoused, by introducing a com
mon transit procedure regardless of the kind and origin of the goods.
2. Without prejudice to the provisions of this Convention and in
particular those concerning guarantees, goods circulating within the
Community are deemed to be placed under the Community transit pro
cedure.
3. Subject to the provisions of Articles 7 to 12 below, the rules go
verning the common transit procedure are set out in Appendices I and
II to this Convention.
4. Transit declarations and transit documents for the purposes of
the common transit procedure shall conform to and be made out in ac
cordance with Appendix III.
Article22
1. The common transit procedure shall hereinafter be described as
the T1 procedure or the T2 procedure, as the case may be.
2. The T1 procedure may be applied to any goods carried in ac
cordance with Article 1, paragraph 1.
3. The T2 procedure shall apply to goods carried in accordance
with Article 1, paragraph 1:
(a) in the Community:
only when the goods are Community goods. By “Community go
ods” is meant goods:
––––––––
2
Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
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– entirely obtained in the customs territory of the Community wit
hout the addition of goods from third countries or territories which are
not part of the customs territory of the Community.
– from countries or territories not forming part of the customs ter
ritory of the Community which have been releas ed for free circulation
in a Member State.
– obtained in the customs territory of the Community from goods
referred to either exclusively in the second indent or in the first and se
cond indents.
However, without prejudice to this Convention, or to other Agre
ements concluded by the Community, goods which, although fulfil
ling the conditions laid down in one of the preceding three indents, are
reintroduced into the customs territory of the Community after being
exported outside that territory shall be deem
 ed not to be Community
goods
(b) in an EFTA country:
only when the goods have arrived in that EFTA country under
the T2 procedure and are reconsigned under the special conditions laid
down in Article 9 below.
4. The special conditions laid down in this Convention in respect
of placing goods under the T2 procedure shall apply also to the issue
of documents certifying the Community status of goods and goods co
vered by such a document shall be treated in the same way as goods
carried under the T2 procedure, except that the document certifying the
Community status of the goods need not accompany them.
Article 33
1. For the purposes of this Convention, the term:
(a) “transit” shall mean a procedure under which goods are car
ried under the control of the competent authorities from one office of
a Contracting Party to another office of the same Contracting Party or
that of another Contracting Party over at least one frontier;
(b) “country” shall mean any EFTA country, any Member State
of the Community, or any other State which has acceded to this Con
vention;
(c) “third country” shall mean any State which is not a Contrac
ting Party to this Convention.
2. From the date on which the accession of a new Contracting
Party becomes effective in accordance with Article 15a, all references
to EFTA countries shall apply to that country mutatis mutandis, and so
lely for the purposes of this Convention.
3. In the application of the rules laid down in this Convention for
the T1 or T2 procedure, the EFTA countries and the Community and its
Member States shall have the same rights and obligations.
Article 44
1. This Convention shall be without prejudice to the application
of any other international agreement concerning a transit procedure, su
bject to any limitations to such application in respect of the carriage of
goods from one point in the Community to another point in the Com
munity and to any limitations on the issue of documents certifying the
Community status of goods.
2. This Convention shall be without prejudice also to:
(a) movements of goods under a temporary admission procedure; and
(b) agreements concerning frontier traffic.
Article 5
In the absence of an agreem
 ent between the Contracting Parties
and a third country whereby goods moving between the Contracting
Parties may be carried across that third country under the T1 or T2 pro
cedure, such a procedure shall apply to goods carried across that third
country only if the carriage across that country is effected under cover
of a single transport document drawn up in the territory of a Contrac
ting Party and the operation of that procedure is suspended in the terri
tory of the third country.
––––––––
3
Replaced by Recommendation No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).
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Article 65
Provided that the implementation of any measures applicable to
the goods is ensured, countries may, within the T1 or T2 procedure, in
troduce among themselves simplified procedures, by means of bilateral
or multilateral agreements, which shall conform to criteria to be laid
down, where necessary, in Appendix I6 and which shall be applicable to
certain types of traffic or to designated undertakings.
Such agreements shall be communicated to the Commission of
the European Communities and to the other countries.
Implementation of the transit procedure
Article 77
1. Subject to any special provisions of this Convention, the com
petent offices of the EFTA countries are empowered to assume the fun
ctions of offices of departure, offices of transit, offices of destination
and offices of guarantee.
2. The competent offices of the Member States of the Commu
nity shall be empowered to accept T1 or T2 declarations8 for transit
to an office of destination situated in an EFTA country. Subject to any
special provisions of this Convention, they shall be also empowered to
issue, for goods consigned to an EFTA country, documents certifying
the Community status of those goods.
3. Where several consignments of goods are grouped together and
loaded on a single means of transport9 and are dispatched as a conso
lidated load by one principal in a single T1 or T2 operation, from one
office of departure to one office of destination for delivery to one con
signee, a Contracting Party may require that those consignments shall
save in exceptional, duly justified cases, be included in one single T1 or
T2 declaration with the corresponding loading lists.
4. Notwithstanding the requirement for the Community status of
goods to be certified where applicable, a person completing export for
malities at the frontier customs office of a Contracting Party shall not
be required to place the goods consigned under the T1 or the T2 proce
dure, irrespective of the customs procedure under which the goods will
be placed at the neighbouring frontier customs office.
5. Notwithstanding the requirement for the Community status of
goods to be certified where applicable, the frontier customs office of
the Contracting Party where export formalities are completed may refu
se to place the goods under the T1 or T2 procedure if that procedure is
to end at the neighbouring frontier customs office.
Article 8
No addition, removal or substitution may be made in the case of
goods forwarded under cover of a T1 or T2 procedure10, in particular
when consignments are split up, transhipped or bulked.
Article 911
1. Goods which are brought into an EFTA country under the T2
procedure and may be reconsigned under that procedure shall remain at
all times under the control of the customs authorities of that country to
ensure that there is no change in their identity or state.
2. Where such goods are reconsigned from an EFTA country after
having been placed, in that EFTA country, under a customs procedure
other than a transit or a warehousing procedure, no T2 procedure may
be applied.
This provision shall, however, not apply to goods which are ad
mitted temporarily to be shown at an exhibition, fair or similar public
display and which have received no treatment other than that needed for
their preservation in their original state or for splitting up consignments.
3. Where goods are reconsigned from an EFTA country after sto
rage under a warehousing procedure, the T2 procedure may be applied
only on the following conditions:

––––––––
5
Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
6
Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
7
Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
8
Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
9
Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
10 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
11 Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
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– that the goods have not been warehoused over a period exce
eding five years; however, as regards goods falling within Chapters 1
to 24 of the Nomenclature for the Classification of Goods in Customs
Tariffs (International Convention on the Harmonised Commodity De
scription and Coding System of 14 June 1983), that period shall be li
mited to six months,
– that the goods have been stored in special spaces and have rece
ived no treatment other than that needed for their preservation in their
original state, or for splitting up consignments without replacing the
packaging,
– that any treatment has taken place under customs supervision.
4. Any T2 declaration accepted12 or any document certifying the
Community status of the goods issued by a competent office of an EF
TA country shall bear a reference to the corresponding T2 declaration13
or document certifying the Community status o goods under which the
goods arrived in that EFTA country and shall include all special endor
sements appear ing thereon.
Article 1014
1. Except where otherwise provided for in paragraph 2 below or
in the Appendices, any T1 or T2 operation shall be covered by a gua
rantee valid for all Contracting Parties involved in that operation.
2. The provisions of paragraph 1 shall not prejudice the right:
(a) of Contracting Parties to agree among themselves that the gu
arantee shall be waived for T1 or T2 operations involving only their
territories;
(b) of a Contracting Party not to require a guar antee for the part of
a T1 or T2 operation between the office of departure and the first office
of transit
3. -15.
Article 1116
1. As a general rule, identification of the goods shall be ensured
by sealing.
2. The following shall be sealed:
(a) the space containing the goods, when the means of transport
has already been approved under other regulations or recognised by the
office of departure as suitable for sealing;
(b) each individual package in other cases.
3. Means of transport may be recognised as suitable for sealing on
condition that:
(a) seals can be simply and effectively affixed to them;
(b) they are so constructed that no goods can be removed or intro
duced without leaving visible traces of tampering or without breaking
the seals;
(c) they contain no concealed spaces where goods may be hidden;
(d) the spaces reserved for the load are read ily accessible for in
spection by the competent authorities.
4. The office of departure may dispense with sealing if, having re
gard to other possible meas ures for identification, the description of the
goods in the declaration data or in the supplementary documents make
them readily identifiable.17
Article 12
1. Until a procedure has been agreed for the exchange of stati
stical information to ensure that the EFTA countries and the Member
States of the Community have the data necessary for the preparation of
their transit statistics, an additional copy of the copy No 4 or the transit
accompanying document18 of the T1 and T2 declaration19 shall be sup
plied for statistical purposes unless not required by a Contracting Party:
(a) to the first office of transit in each EFTA country;
(b) to the first office of transit in the Community in the case of
goods which are the subject of a T1 or T2 operation commencing in an
EFTA country.

––––––––
12 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
13 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
14 Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
15 Deleted by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
16 Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
17 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
18 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
19 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
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2. However, the additional copy referred to above shall not be re
quired when the goods are carried under the conditions laid down in
Chapter VIII of Title III of Appendix I20.
3. The principal or his authorised representative shall, at the requ
est of the national departments responsible for transit statistics, provi
de any information relating to T1 or T2 declaration21 necessary for the
compilation of statistics.
Administrative assistance
Article 1322
1. The competent authorities of the countries concerned shall fur
nish each other with any information at their disposal which is of im
portance in order to verify the proper application of this Convention.
2. Where necessary, the competent authorities of the countries
concerned shall communicate to one another all findings, documents,
reports, records of proceedings and information relating to transport
operations carried out under the T1 or T2 procedure as well as to irre
gularities or infringements in connection with such operations.
Furthermore, where necessary, they shall communicate to one
another all findings relating to goods in respect of which mutual assi
stance is provided for and which have been subject to a customs ware
housing procedure.
3. Where irregularities or infringements are suspected in connection
with goods which have been brought into one country from another co
untry or have passed through a country or have been stored under a ware
housing procedure, the competent authorities of the countries concerned
shall on request communicate to one another all information concerning:
(a) the conditions under which those goods were carried:
– whatever the way in which they were reconsigned, where they
arrived in the country to which the request is addressed under cover of
a T1 or T2 procedure23 or a document certifying the Community status
of the goods, or
– whatever the way in which they arrived, where they were recon
signed from the country to which the request is addressed under cover
of a T1 or T2 document or a document certifying the Community status
of the goods;
(b) the conditions of any warehousing of those goods where they
arrived in the country to which the request is addressed under cover of
a T2 procedure24 or a document certifying the Community status of the
goods or where they were reconsigned from that country under cover
of a T2 document or a document certifying the Community status of
the goods.
4. Any requests made under paragraphs 1 to 3 shall specify the
case or cases to which it refers.
5. If the competent authority of a country requests assistance
which it would not be able to give if requested, it will draw attention
to that fact in the request. Compliance with such request will be within
the discretion of the competent authority to whom the request is made.
6. Information obtained in accordance with paragraphs 1 to 3 shall
be used solely for the purpose of this Convention and shall be accorded
the same protection by a receiving country as if afforded to information
of like nature under the national law of that country. Such information
may be used for other purposes only with the written consent of the
competent authority which furnished it and subject to any restrictions
laid down by that authority.
Recovery
Article 13a25
The competent authorities of the countries concerned shall, in ac
cordance with the provisions of Appendix IV, render each other assi
stance for the recovery of claims, if these claims have arisen in connec
tion with a T1 or T2 operation.

––––––––
20 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
21 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
22 Replaced by Recommendation No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
23 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
24 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
25 Inserted by Recommendation No 1/94 of 8.12.1994 (OJ L 91, 5.4.1997, p. 17).
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The Joint Committee

Article 14
1. A Joint Committee is hereby established in which each Con
tracting Party to this Convention shall be represented.
2. The Joint Committee shall act by mutual agreement.
3. The Joint Committee shall meet whenever necessary, but at least
once a year. Any Contracting Party may request that a meeting be held.
4. The Joint Committee shall adopt its own rules of procedure
which shall, inter alia, contain provisions for convening meetings and
for the designation of the chairman and his term of office.
5. The Joint Committee may decide to set up any sub-committee
or working party that can assist it in carrying out its duties.
Article 15
1. It shall be the responsibility of the Joint Committee to admi
nister this Convention and ensure its proper implementation. For this
purpose, it shall be regularly informed by the Contracting Parties on
the experiences of the application of this Convention and make recom
mendations, and in the cases provided for in paragraph 3, it shall take
decisions.
2. In particular it shall recommend:
(a) amendments to this Convention, other than those referred to
in paragraph 3;
(b) any other measure required for its application.
3. The Joint Committee shall adopt by decision:26
(a) amendments to the Appendices;
(b) - 27
(c) other amendments to this Convention made necessary by
amendments to the Appendices;
(d) transitional measures required in the case of the accession of
new Member States to the Community.
(e) invitations to third countries within the mean ing of Article
3(1)(c) to accede to this Convention in accordance with Article 15a.
Decisions taken under points (a) to (d) shall be put into effect by
the Contracting Parties in accordance with their own legislation.28
4. If, in the Joint Committee, a representative of a Contracting
Party has accepted a decision subject to the fulfilment of constitutional
requirements, the decision shall enter into force, if no date is contain ed
therein, on the first day of the second month after the lifting of the re
servation is notified.
5. Decisions of the Joint Committee referred to in paragraph 3(e)
inviting a third country to accede to this Convention shall be sent to the
General Secretariat of the Council ofthe European Communities, which
shall communicate it to the third country concerned, together with a
text of the Convention in force on that date.29
6. From the date referred to in paragraph 5, the third country con
cerned may be represented on the Joint Committee, sub-committees
and working parties by observers.30
Accession of third countries
Article 15a31
1. Any third country may become a Contracting Party to this Con
vention if invited to do so by the depositary of the Convention follo
wing a decision of the Joint Committee.
2. A third country invited to become a Contracting Party to this
Convention shall do so by lodging an, instrument of accession with the
General Secretariat of the Council of the European Communities. The
said instrument shall be accompanied by a translation of the Conven
tion into the official language(s) of the acceding country.
3. The accession shall become effective on the first day of the se
cond month following the lodging of the instrument of accession.

––––––––
26 Replaced by Recommendation No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).
27 Deleted by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
28 Replaced by Decision No 3/97 of 23.7.1997 (OJ L 238, 29.8.1997, p. 30).
29 Replaced by Decision No 3/97 of 23.7.1997 (OJ L 238, 29.8.1997, p. 30).
30 Inserted by Recommendation No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).
31 Inserted by Recommendation No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).
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4. The depositary shall notify all Contracting Parties of the date
on which the instrument of accession was lodged and the date on which
the accession will become effective.
5. Recommendations and decisions of the Joint Committee refer
red to in Article 15(2) and (3) adopted between the date referred to in
paragraph 1 of this Article and the date on which accession becomes
effective shall also be communicated to the invited third country via the
General Secretariat of the Council of the European Communities.
A declaration accepting such acts shall be inserted either in the in
strument of accession or in a separate instrument lodged with the Gene
ral Secretariat of the Council of the European Communities within six
months of the communication. If the declaration is not lodged within
that period the accession shall be considered void.
Miscellaneous and final provisions
Article 16
Each Contracting Party shall take appropriate measures to ensure
that the provisions of this Convention are effectively and harmonio
usly applied, taking into account the need to reduce as far as possible
the formalities imposed on operators and the need to achieve mutually
satisfactory solutions of any difficulties arising out of the operation of
those provisions.
Article 17
The Contracting Parties shall keep each other informed of the pro
visions which they adopt for the implementation of this Convention.
Article 18
The provisions of this Convention shall not preclude prohibiti
ons or restrictions on the importation, exportation or transit of goods
enacted by the Contracting Parties or by Member States of the Com
munity and justified on grounds of public morality, public policy or
public security, the protection of health and life of humans, animals or
plants, the protection of national treasures possessing artistic, historical
or archaeological value, or the protection of industrial or commercial
property.
Article 1932
The Appendices to this Convention shall form an integral part
thereof.
Article 20
1. This Convention shall apply, on the one hand, to the territories
in which the Treaty establishing the European Economic Community is
applied and under the conditions laid down in that Treaty and, on the
other hand, to the territories of the EFTA countries.
2. This Convention shall also apply to the Principality of Liec
htenstein for as long as that Principality remains bound to the Swiss
Confederation by a customs union treaty.
Article 21
Any Contracting Party may withdraw from this Convention pro
vided it gives 12 months’ notice in writing to the depositary, which
shall notify all other Contracting Parties.
Article 22
1. This Convention shall enter into force on 1 January 1988, pro
vided that the Contracting Parties, before 1 November 1987, have de
posited their instruments of acceptance with the Secretariat of the Co
uncil of the European Communities, which shall act as depositary.
2. If this Convention does not enter into force on 1 January 1988,
it shall enter into force on the first day of the second month following
the deposit of the last instrument of acceptance.
3. The depositary shall notify the date of the deposit of the instru
ment of acceptance of each Contracting Party and the date of the entry
into force of this Convention.

––––––––
32 Replaced by Decision No 3/97 of 23.7.97 (OJ L 238, 29.8.97, p. 30).
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Article 23
1. With the entry into force of this Convention, the Agreements of
30 November 1972 and 23 November 1972 on the application of the ru
les on Community transit, concluded by Austria and Switzerland respec
tively with the Community, as well as the Agreement of 12 July 1977
on the extension of the application of the rules on Community transit
concluded by these countries and the Community, shall cease to apply.
2. The Agreements mentioned in paragraph 1 shall, however, con
tinue to apply to T1 or T2 operations started before the entry into force
of this Convention.
3. The Nordic transit order applied between Finland, Norway and
Sweden will be terminated as from the date of the entry into force of
this Convention.
Article 24
This Convention which is drawn up in a single copy in the Da
nish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spa
nish, Finnish, Icelandic, Norwegian, and Swedish languag es, all texts
being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Secre
tariat of the Council of the European Communities, which shall deliver
a certified copy thereof to each Contracting Party.
APPENDIX I33
COMMON TRANSIT PROCEDURES
TITLE I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
1. As provided for in Article 1(3) of the Convention, this Appen
dix lays down certain rules governing the common transit procedure.
2. Save where otherwise stated, the provisions of this Appendix
shall apply to operations under the common transit procedure regar
dless of whether the T1 or the T2 procedure is used.
3. The goods involving higher risk of fraud are listed in Annex I.
When a provision of the present Convention refers to this Annex, any mea
sure related to listed goods shall apply only when the quantity exceeds the
corresponding minimum. Annex I shall be reviewed at least once a year.
CHAPTER I
Scope and definitions
Article 2
Scope of the procedure
1. The common transit procedure shall not apply to postal consig
nments (including postal packages) carried out in accordance with the
Acts of the Universal Postal Union, when the goods are carried by or
for holders of rights and obligations under those Acts.
2. A Contracting Party may decide not to apply the common tran
sit procedure to the movement of goods by pipeline. Such decisions
shall be communicated to the Commission which shall inform the other
countries.
Article 3
Definitions
For the purposes of this Convention the following definitions
apply:
(a) “competent authorities”:
the customs authority or any other authority responsible for
applying this Convention;

––––––––
33 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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(b) “transit declaration”:
the act whereby a person indicates in the prescribed form and
manner a wish to place goods under the common transit procedure;
(c) “Transit accompanying document”:
document printed by the computerised system to accompany the
goods and based on the data of the transit declaration;
(d) “T2 procedure”:
the T2 procedure referred to in Article 2 of the Convention and
identified on the transit declaration by the “T2” or T2F” symbol;
(e) “principal”:
the person who makes the common transit declaration, or on who
se behalf the common transit declaration is made;
(f) “office of departure”:
the customs office where declarations placing goods under the
common transit procedure are accepted;
(g) “office of transit”:
– the customs office at the point of entry into a Contracting Party, or
– the customs office at the point of exit from a Contracting Party
when the consignment is leaving the customs territory of that Contrac
ting Party in the course of a transit operation via a frontier between that
Contracting Party and a third country;
(h) “office of destination”:
the customs office where goods placed under the common transit
procedure must be presented in order to end the procedure;
(i) “office of guarantee”:
the office where the competent authorities of each country decide
that guarantors shall lodge their guarantees;
(j) “guarantor”:
any natural or legal third person who undertakes in writing to pay
jointly and severally with the principal any potential debt up to the limit
of the amount guaranteed;
(k) “HS heading”:
the numerical codes for the headings and subheadings of the Har
monized Commodity Description and Coding System, as established
by the Convention of 14 June 1983;
(l) “debt”:
import or export duties and other charges due in respect of goods
placed under the common transit procedure;
(m) “debtor”:
any natural or legal person liable for payment of a debt;
(n) “Commission”:
the Commission of the European Communities;
(o) “release of goods”:
the act whereby the customs authorities make goods available for
the purposes specified for the common transit procedure under which
they are placed;
(p) “person established in a Contracting Party”:
– in the case of a natural person, any person who is normally re
sident there;
– in the case of a legal person or an association of persons, any
person that has its registered office, central headquarters or a perma
nent business establishment there;
(q) “data-processing techniques”:
– the exchange of EDI standard messages with the competent aut
horities; or
– the introduction of information required for completion of the
formalities concerned into the data-processing systems of the compe
tent authorities;
(r) “EDI (electronic data interchange)”:
the electronic transmission of data, structured in accordance with
agreed message standards, between two computer systems;
(s) “standard message”:
a predefined structure recognised for the electronic transmission
of data;
(t) “personal data”:
any information relating to an identified or identifiable natural or
legal person;
(u) “fallback procedure”:
procedure based on the use of paper documents, established to al
low the lodging and control of the transit declaration and follow-up of
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the transit operation where it is not possible to follow the standard pro
cedure by electronic means;
(v) “SAD Convention”:
Convention on the simplification of formalities in trade in goods
of 20 May 1987.
CHAPTER II
Standard procedure
Article 4
1. Under the conditions and in the manner which they shall deter
mine, and with due regard to the principles laid down by customs rules,
the competent authorities shall provide that, for the T1 or T2 procedure,
the formalities shall be carried out using an electronic data-processing
technique.
2. In agreement with each other the Contracting Parties shall
adopt measures laying down the following:
(a) the rules defining and governing the messages to be exchan
ged between customs offices, as requir ed for the application of the cu
stoms legislation;
(b) a common data set and format of the data messages to be ex
changed under the customs legislation.
Article 5
Scope
1. Without prejudice to any special circumstances, the competent
authorities shall use information technology and computer networks for
the type of information exchange described in this Chapter.
2. All Contracting Parties shall use the European Community’s
Common Communications Network/Common Systems Interface
(CCN/CSI) for the type of information exchange referred to in para
graph 1. The financial participation of the EFTA countries and other
related issues shall be agreed between the Community and each of the
EFTA countries.
3. The provisions of this Chapter shall not apply to the simplifica
tions referred to in Article 44(1)(f) and (g) unless otherwise specified.
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use of such data for the purposes of risk analysis during the common
transit procedure and investigation and legal proceedings arising out of
this common transit procedure. Where this is the case, the competent
authority which supplied the information shall be notified of such use
forthwith.
2. Where the processing of personal data exchanged in applica
tion of this Convention is concerned, the Contracting Parties undertake
to introduce whatever measures are necessary to ensure a level of pro
tection of personal data at least equivalent to the requirements of the
Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data.
3. Each Contracting Party shall take whatever steps in the form of
effective controls are necessary to guarantee compliance with this Article.
CHAPTER III
Responsibilities of the principal, the carrier 
and the recipient of goods
Article 8
1. The principal shall be required to:
(a) present the goods intact and the necessary documents, at the of
fice of destination, within the prescribed time limit, with due observance
of the identification measures adopted by the competent authorities;
(b) observe the other provisions relating to the common transit
procedure;
(c) produce to the competent authorities responsible for controls,
upon request and within any deadline laid down, all the necessary do
cuments and details, on whatever medium has been used, and furnish
all requis ite assistance.
2. Notwithstanding the principal’s obligations under paragraph 1,
a carrier or recipient of goods who accepts goods knowing that they are
moving under the common transit procedure shall also be responsible for
production of the goods intact and the necessary documents at the office
of destination by the prescribed time limit and with due observance of the
measures adopted by the competent authorities to ensure identification.
CHAPTER IV

Article 6

Guarantees

Security

Article 9

1. The conditions laid down for carrying out formalities by a da
ta-processing technique shall include, inter alia, measures for checking
the source of data and protecting them against accidental or unlawful
destruction or accidental loss, alteration or unauthorisedaccess.
2. In addition to the security requirements described in paragraph
1, the competent authorities shall establish and maintain adequate secu
rity arrangements for the effective, reliable and secure operation of the
entire transit system.
3. To ensure the abovementioned level of security each input,
modification or deletion of data shall be recorded together with infor
mation giving the reason for, and exact time of, such processing and
identifying the person who carried it out. In addition, the original data
or any data so processed shall be kept for at least three calendar years
from the end of the year to which such data refers, or for longer if so
requir ed elsewhere.
4. The competent authorities shall monitor security regularly.
5. Any competent authorities involved shall inform each other of
all suspected breaches of security.
Article 7
Protection of personal data
1. The Contracting Parties shall use the personal data exchanged
in application of this Convention solely for the purposes of this Con
vention and any customs-approved treatment or use following the com
mon transit procedure. This restriction shall not, however, prevent the

Obligation to furnish a guarantee
1. The principal shall furnish a guarantee in order to ensure
payment of the debt which may be incurred in respect of the goods.
2. The guarantee shall be:
(a) either an individual guarantee covering a single common tran
sit operation;
(b) or, where a simplification within the meaning of Article 44 is
used, a comprehensive guarantee covering several operations.
Article 10
Forms of guarantee
1. The guarantee may be furnished:
(a) in the form of a cash deposit at the office of departure; or
(b) by a guarantor at an office of guarantee.
2. However, the competent authorities may refuse to accept the
type of guarantee proposed where it is incompatible with the proper
functioning of the common transit procedure.
Article 10a
Cash deposits
Cash deposits shall be made in the currency of the country of de
parture or by the submission of any other means of payment recognised
by the competent authorities of that country.
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Guarantees in the form of a cash deposit or equiv alent means of
payment shall be lodged in accordance with the provisions in force in
the country of departure.
Article 10b
Guarantor
1. The guarantor shall be established in the Contracting Party
where the guarantee is furnished and approved by the competent aut
horities. He shall indicate an address for service or appoint an agent in
each of the Contracting Parties involved in the common transit opera
tion in question. Where the Community is one of the Contracting Par
ties, the guarantor shall indicate an address for service or appoint an
agent in each Member State.
2. The undertaking shall also cover, within the limits of the se
cured amount, amounts of import or export duties payable following a
posteriori checks.
3. The competent authorities shall refuse to approve a guarantor
who does not appear certain to ensure payment within the prescribed
period of any debt liable to be incurred, up to the maximum amount of
the guarantee.
4. When the guarantee is furnished by a guarantor at an office of
guar antee:
(a) a “Guarantee Reference Number” is allocated to the principal
for the use of guarantee and to identify each undertaking of the guarantor;
(b) an access code associated with the “Guarantee Reference
Number” is allocated and is communicated to the principal.
Article 11
Guarantee Waiver
1. Except in cases to be decided as necessary, no guarantee need
be furnished for:
(a) journeys by air;
(b) the carriage of goods on the Rhine and the Rhine waterways;
(c) movement by pipeline;
(d) common transit operations carried out in accordance with Ar
ticle 44(1)(f)(i).
2. Each country may waiv e the requirement to furnish a guarantee
in respect of the carriage of goods on waterways situated in its territory
other than those referred to in paragraph 1(b). It shall forward details of
the measures taken to that effect to the Commission, which shall inform
the other countries.
CHAPTER V
Miscellaneous provisions
Article 12
Legal status of documents and records
1. Documents issued in accordance with the rules, irrespective of
the technical format and measures introduced or accepted by the com
petent authorities of one country shall have the same legal effect in ot
her countries as that attached to the said documents and measures by
the authorities of each of the countries concerned.
2. Findings made by the competent authorities of one country
when inspections are carried out under the common transit procedure
shall have the same force in other countries as findings by the compe
tent authorities of each of those countries.
Article 13
List of customs offices competent to deal with transit operations
Each country shall enter in the computerised system the list of cu
stoms offices competent to deal with common transit operations, indi
cating their respective identification numbers and duties and stating the
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days and hours when they are open. Any changes shall also be entered
in the computerised system.
The Commission shall use the computerised system to communi
cate this information to the other countries.
Article 14
Central office
Each country, should the occasion arise, shall notify the Com
mission of any central offices that have been established, and of the re
sponsibilities conferred on those offices regarding the management and
monitoring of the Common transit procedure and in the receipt and tran
smission of documents indicating the types of the documents involved.
The Commission shall forward this information to the other co
untries.
Article 15
Offences and penalties
Countries shall take whatever steps are necessary to deal with any
offence or irregularity and impose effective, proportionate and dissua
sive penalties.
TITLE II
OPERATION OF THE PROCEDURE
CHAPTER I
Individual guarantee
Article 16
Form of the individual guarantee
1. The individual guarantee shall cover the full amount of the debt
liable to be incurred, calculated on the basis of the highest rates, inclu
ding import duties, that would be applicable in the country of departu
re if goods of the same kind were imported from a third country and
cleared for home use. For the purpose of that calculation, Community
goods carried in accordance with the Convention on a common transit
procedure shall be treated as non-Community goods.
However, the rates to be taken into consideration for the calcula
tion of the individual guarantee shall not be less than a minimum rate,
where such a rate is given in the fifth column of Annex I.
2. Individual guarantees in the form of a cash deposit shall be va
lid in all Contracting Parties. They shall be repaid when the procedure
has been discharged.
3. An individual guarantee furnished by a guarantor may be in the
form of individual guarantee vouchers for an amount of EUR 7 000,
issued by the guarantor to persons who intend to act as principal and
shall be valid in all Contracting Parties.
The guarantor shall be liable for up to EUR 7 000 per voucher.
4. Where the individual guarantee is furnished by a guarantor, the
access code associated with the “Guarantee Reference Number” shall
not be modified by the principal, except within the framework of the
application of Annex III, point 3.
Article 17
Furnishing of an individual guarantee by a guarantor
1. An individual guarantee furnished by a guarantor shall conform
to the specimen in Annex C1 to Appendix III. The guarantee instrument
shall be retained at the office of guarantee.
2. Where required by national law, regulation or administrative
provision, or by common practice, a country may allow the undertaking
referred to in paragraph 1 to take a different form provided it has the sa
me legal effect as the undertaking shown in the specimen.
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Furnishing of an individual guarantee by means of vouchers
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2. A single means of transport may be used for loading goods at
more than one office of departure and for unloading at more than one
office of destination.

1. In the case referred to in Article 16(3), the individual guarantee
furnished by a guarantor shall conform to the specimen in Annex C2 to
Appendix III.
Article 17(2) shall be applicable mutatis mutandis.
2. The guarantor shall furnish the office of guarantee with any
requir ed details about the individual guarantee vouchers that he has is
sued in the manner decided by the competent authorities. The last date
on which the voucher may be used cannot be later than one year from
the date of issue.
3. A “Guarantee Reference Number” is communicated by the gu
arantor to the principal for each individual guarantee voucher which is
allocated to him. The associated access code cannot be modified by the
principal.
4. For implementing Article 22(1)(b), the principal may use these
individual guar antee vouchers in paper form, corresponding to the spe
cimen in Annex C3, including the identification number.
5. The guarantor may issue individual guar antee vouchers which
are not valid for a Common transit operation involving goods listed in
Annex I. In this case the guar antor shall endorse each individual vouc
her in paper form diagonally with the following phrase:
– Limited validity - 99200.
6. The principal shall lodge to the office of departure the number
of individual guarantee vouchers corresponding to the multiple of EUR
7 000 required to cover the total amount of debt which may be incur
red. For the implementation of Article 22(1)(b) the individual vouchers
in paper form shall be delivered and retain ed by the office of departure
which shall communicate the identification number of each voucher to
the office of guarantee indicated on the voucher.

1. The particulars of the declaration referred to in Annex A1 to
Appendix III are established in the form of data in coded or any other
form specified by those authorities for computer processing and corre
spond to the data requir ed.
2. A transit declaration made by EDI shall be considered to have been
lodged when the EDI message is received by the competent authorities.
Acceptance of the transit declaration made by EDI is communica
ted to the principal by means of a response message comprising at least
the identification of the message received and/or the registration num
ber of the transit declaration and the acceptance date.
3. Transit declarations lodged by the exchange of EDI standard mes
sages shall comply with the structure and particulars set out in Appendix III.
4. The transit declaration shall be completed in accordance with
Appendix III, in one of the official languages of the Contracting Par
ties accepted by the competent authorities of the country of departure.
Where necessary, the competent authorities of a country concerned in
the common transit operation may request a translation into the official
language, or one of the official languages, of that country.
5. Where the common transit procedure in the country of depar
ture succeeds another customs approved treatment or use, the office of
departure may request production of these documents.
6. The goods shall be presented together with the transport docu
ment. The office of departure may waiv e the requirement to produce
this document when the customs formalities are completed, on condi
tion the document is kept at its disposal.

Article 19

Article 22

Article 21
Transit declarations by means of a data processing technique

Revocation and cancellation of the guarantee

Transit declarations in writing

1. The office of guarantee shall revoke its acceptance of the gua
rantor’s undertaking if the conditions laid down at the time of issue are
no longer fulfilled.
Equally, the guarantor may cancel his undertaking at any time.
2. The revocation or cancellation shall become effective on the
sixteenth day following the date on which the guar antor or the office of
guar antee, as appropriate, is notified.
From that date no individual guarantee vouchers allocated earlier
may be used for placing goods under the common transit procedure.
3. The competent authorities of the country responsible for the re
levant office of guarantee shall record such revocation or cancellation
in the computerised system together with the date when either becomes
effective.

1. Goods may be placed under the common transit procedure by
means of a transit declaration made in writing on a form corresponding
to the model in Appendix 1 of Annex I to the SAD Convention in the
following cases:
(a) where goods are transported by travellers who have no direct
access to the customs’ computerised system, according to the methods
described in the Article 22(a);
(b) where the fallback procedure is implemented, under the condi
tions and according to the methods defined in Annex V;
(c) where a Contracting Party so decides.
2. For the application of paragraph 1(a) and (c), the competent
authorities shall ensure that the transit data is exchanged between the
competent authorities using the customs computerised system.
3. The use of a written transit declaration under paragraph 1, point
(b) when the principal’s computer system and/or network is/are unavai
lable shall be subject to the approval of the competent authorities.
4. The transit declaration may be supplemented by one or more
continuation sheets corresponding to the specimen set out in Appendix
3 of Annex I of the SAD Convention. The forms shall be an integral
part of the declaration.
5. Loading lists drawn up in accordance with the specimen in Ap
pendix III may be used instead of continuation sheets as the descriptive
part of a transit declaration, of which they shall be an integral part.
6. The forms referred to in paragraphs 1, 4 and 5 shall be comple
ted in accordance with Appendix III.
7. Article 21, paragraphs 4 to 6 shall be applicable mutatis mu
tandis.

CHAPTER II
Means of transport and declarations
Article 20
Load
 ing
1. Each transit declaration shall include only the goods loaded or
to be loaded on a single means of transport for carriage from one office
of departure to one office of destination.
For the purposes of this Article, the following shall be regarded
as constituting a single means of transport, on condition that the goods
carried are to be dispatched together:
(a) a road vehicle accompanied by its trailer(s) or semi-trailer(s);
(b) a line of coupled railway carriages or wagons;
(c) boats constituting a single chain;
(d) containers loaded on a single means of transport within the
mean ing of this Article.

Article 22a
Transit declaration for travellers
For the application of Article 22(1)(a), the traveller draws up the
transit declaration in accordance with Article 5, 6 and Annex B6 of Ap
pendix III.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

26. јун 2015.
Article 23

Број 13 – Страна 9

In the case of consignments comprising both goods which must
be carried under the T1 procedure and goods which must be carried
under the T2 procedure, the transit declaration bearing the “T” symbol
shall be supplemented by the attribute “T1”, “T2” or “T2F” for each
item of goods.

accepted by the competent authorities. The amendment shall not have
the effect of rendering the declaration applicable to goods other than
those it originally covered.
2. However, no amendment shall be permitted where authorisa
tion is requested after the competent authorities have:
(a) informed the principal that they intend to examine the goods;
(b) established that the particulars in question are incorrect;
(c) released the goods.

Article 24

Article 29

Signing of the transit declaration and principal’s undertaking

Time limit

1. The transit declaration shall contain an electronic signature or
other means of authentication.
2. Lodging of the transit declaration makes the principal responsi
ble for the following:
(a) the accuracy of the information given in the declaration;
(b) the authenticity of the documents presented;
(c) compliance with all the obligations relating to the placing of
the goods in question under the common transit procedure.

1. The office of departure shall set the time limit within which the
goods must be presented at the office of destination, taking into account
the itinerary, any current transport or other legislation, and, where ap
propriate, the details communicated by the principal.
2. The time limit prescribed by the office of departure shall be
binding on the competent authorities of the countries whose territory is
entered during a common transit operation and shall not be altered by
those authorities.

CHAPTER III

Article 30

Mixed consignments

Procedure at the office of departure
Article 25
Presentation of transit declarations
The transit declaration shall be lodged and goods shall be presen
ted at the office of departure during the days and hours appointed by
the competent authorities.
The office of departure may, at the request and expense of the
principal, allow the goods to be presented in any other place.
Article 26
Itinerary
1. Goods entered for the common transit procedure shall be car
ried to the office of destination along an economically justified route.
2. Without prejudice to Article 59, for goods on the list of Annex
I, or when the competent authorities or the principal consider it neces
sary, the office of departure shall specify a prescribed itinerary and en
ter in box 44 of the transit declaration at least the countries to be tran
sited, taking into account any details communicated by the principal.

Verifying transit declarations and goods
1. The competent authorities of the country of departure may ca
rry out the following controls on the basis of risk analysis or by random
selection:
(a) a check covering the accepted declaration and the documents
accompanying it;
(b) examination of the goods and, if necessary, removal of sam
ples for analysis or detailed examination.
2. The goods shall be examined in the places designated and du
ring the hours appointed for that purpose. However, the competent aut
horities may, at the principal’s request and at his expense, carry out the
examination of the goods in other places or at other times.
Article 31
Identification measures

1. The office of departure shall accept and register the transit dec
laration during the days and hours appointed by the competent authori
ties provided that the following conditions are met:
(a) it contains all the information necessary for the purposes of
this Convention;
(b) it is accompanied by all the necessary documents; and
(c) the goods to which it refers are presented to customs.
2. The competent authorities may allow the documents referred to
in paragraph 1(b) not to be presented with the declaration. In that case
these documents shall be kept available to the competent authorities.
3. Save as otherwise expressly provided, the date to be used for
the purposes of all the provisions governing the common transit proce
dure shall be the date of acceptance of the declaration by the competent
authorities.

1. The office of departure shall take the identification measures
it considers necessary by introducing corresponding data in the transit
declaration.
2. Without prejudice to the provisions of Article 11(4) of the Con
vention, the release of goods to be placed under the transit procedure
shall be refused if they cannot be sealed in accordance with the require
ments of Article 11(2) or (3) of the Convention.
3. Where the method of sealing the space containing the goods is
used, the competent authorities shall check whether the means of tran
sport has been approved for sealing or, otherwise, whether it is suitable
for sealing.
4. Any road vehicle, trailer, semi-trailer or container approved for
the carriage of goods under customs seal in accordance with an inter
national agreement to which the European Community or its Member
States and the EFTA countries are parties shall be regarded as approved
under other regulations within the meaning of Article 11(2)(a) of the
Convention.
5. Seals shall comply with the characteristics set out in Annex II.
6. Seals shall not be broken without the authorisation of the com
petent authorities.
7. A goods description shall be deemed to permit identification of
the goods within the meaning of Article 11(4) of the Convention where
it is sufficiently precise to permit easy identification of the quantity and
nature of the goods.

Article 28

Article 32

Amending the transit declaration

Release of the goods

1. The principal shall, at his request, be authorised to amend one
or more of the particulars of the transit declaration after it has been

1. The office of departure shall record the results of the verifica
tion by introducing corresponding data in the transit declaration.

Article 27
Acceptance and registration of the transit declaration
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2. If the results of the verification of the declaration allow it, the
office of departure shall authorise releas e of the goods and record the
date in the computerised system.
3. On release of the goods, the office of departure shall transmit
details of the common transit operation to the declared office of de
stination using the “Anticipated Arrival Record” message and to each
declared office of transit using the “Anticipated Transit Record” mes
sage. These messages shall be based on data derived from the transit
declaration, amended where appropriate.
Article 33
Transit accompanying document
1. The transit accompanying document corresponds to the speci
men and particulars in Appendix III. It shall accompany the goods placed
under the common transit procedure. Following the release of the goods,
it shall be made available to the operator in one of the following ways:
(a) by being given to the principal by the office of departure, or,
where authorised by the competent authorities, by being printed out
from the principal’s computer system;
(b) by being printed out from the authorised consignor’s computer
system after receipt of the message from the office of departure allo
wing the release of goods.
2. Where appropriate, the transit accompanying document shall
be supplemented by a list of items which shall form an integral part the
reof and conform to the specimen in Appendix III.
CHAPTER IV
Procedure during transport
Article 34
Presentation of the transit accompanying document
The transit accompanying document and the other documents ac
companying the goods shall be presented whenever the competent aut
horities so require.
Article 35
Office of transit
1. The consignment and the transit accompanying document shall
be presented at each office of transit.
2. The office of transit shall record the passage against the “Anti
cipated Transit Record” message received from the office of departure.
The passage shall be notified to the office of departure using the “Noti
fication Crossing Frontier” message.
3. The offices of transit shall inspect the goods if they consider
it necessary to do so. Any inspection of the goods shall be carried out
using the “Anticipated Transit Record” message as a basis for such in
spection in particular.
4. Where goods are carried via an office of transit other than that
declared and mentioned in a transit accompanying document, the office
of transit used shall request the “Anticipated Transit Record” message
from the office of departure and notify the passage to the office of de
parture using the “Notification Crossing Frontier” message.
Where necessary it will be informed by the office of departure
that the guarantee for country the concerned is invalid.
5. Paragraphs 1 to 4 shall not apply to the carriage of goods by rail.
Article 36
Incidents during transport
1. In the cases set out below, the carrier shall be requir ed to make
the necessary entries in the transit accompanying document and present
them with the consignment to the competent authorities of the country
in whose territory the means of transport is located:
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(a) if the prescribed itinerary is changed and Article 26(2) applies;
(b) if seals are broken in the course of a transport operation for
reasons beyond the carrier’s control;
(c) if goods are transferred to another means of transport; any
such transfer must be made under the supervision of the competent aut
horities which may, however, authorise transfers to be made without
their supervision;
(d) in the event of imminent danger necessitating immediate par
tial or total unloading of the means of transport;
(e) in the event of any incident or accident capable of affecting
the ability of the principal or the carrier to comply with his obligations.
2. Where the competent authorities consider that the common
transit operation concerned may continue in the normal way they shall,
once they have taken any steps that may be necessary, endorse the tran
sit accompanying document. The relevant information concerning the
transfer or any other incident shall be recorded in the computerised
system by the competent authorities as the case may be at the office of
transit or office of destination.
CHAPTER V
Procedure at the office of destination
Article 37
Presentation at the office of destination
1. The goods and the requir ed documents shall be presented at the
office of destination during the days and hours appointed for opening.
However, the said office may, at the request and expense of the party
concerned, allow the documents and the goods to be presented outside
the appointed days and hours. Similarly, at the request and expense of
the party concerned, the office of destination may also allow the goods
and the requir ed documents to be presented in any other place.
2. Where the goods are presented at the office of destination after
expiry of the time limit prescribed by the office of departure and where
this failure to comply with the time limit is due to circumstances which
are explained to the satisfaction of the office of destination and are not
attributable to the carrier or the principal, the latter shall be deemed to
have complied with the time limit prescribed.
3. The office of destination shall keep the transit accompanying
document and, the inspection of the goods shall, in particular, on the
basis of the “Anticipated Arrival Record’” message received from the
office of departure.
4. At the request of the principal, and to provide evidence of the
procedure having ended in accordance with Article 42(1), the office of
destination shall endorse a copy of the transit accompanying document
with the following phrase:
– Alternative proof - 99202
5. A transit operation may end at an office other than the one en
tered in the transit declaration. That office shall then become the office
of destination.
Where the new office of destination comes under the jurisdiction
of a Contracting Party other than the one having jurisdiction over the
office originally designated, the new office of destination shall request
an “Anticipated Arrival Record” message from the office of departure.
Article 38
Receipt
1. The office of destination shall endorse a receipt at the request
of the person presenting the goods and the requir ed documents.
2. The receipt shall conform to the particulars in Appendix III.
3. The receipt shall be completed in advance by the person con
cerned. It may contain other particulars relating to the consignment, ex
cept in the space reserved for the office of destination. The receipt shall
not be used as proof of the procedure having ended within the meaning
of Article 42(1).
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Article 39
Return of information

1. The office of destination shall notify the office of departure of
the arrival of the goods on the day they are presented at the office of
destination using the “Arrival Advice” message.
2. Where the transit operation ends in an office other than that
declared initially in the transit declaration, the new office of destina
tion shall notify the arrival to the office of departure using the “Arrival
Advice” message.
The office of departure shall notify the arrival to the originally
declared office of destination using the “Forwarded Arrival Advice”
message.
3. The “arrival advice” message quoted in paragraphs (1) and (2)
may not be used as proof of the procedure having ended for the purpo
ses of Article 40(2).
4. Except where justified, the office of destination shall forward
the “Control Results” message to the office of departure at the latest on
the third day following the day the goods are presented at the office of
destination. However, where Article 65 applies the office of destination
shall forward the “Control results” message to the office of departure
at the latest on the sixth day following the day the goods have been
delivered.
CHAPTER VI
Checking the end of the procedure
Article 40
End and discharge
1. The common transit procedure shall end and the obligations of
the principal shall be met when the goods placed under the procedu
re, the necessary documents and the required data are produced at the
office of destination, in accordance with the provisions governing the
procedure.
2. The competent authorities shall discharge the common transit
procedure when they are in a position to establish, on the basis of a
comparison of the data available to the office of departure and those
available to the office of destination, that the procedure has ended cor
rectly.
Article 41
Enquiry procedure
1. When the competent authorities of the country of departure ha
ve not received the “Arrival Advice” message by the time limit wit
hin which the goods must be presented at the office of destination or
have not received the “Control Results” message within six days after
the “Arrival Advice” message has been receiv ed, those authorities shall
consider the enquiry procedure in order to obtain the information nee
ded to discharge the procedure or, where this is not possible:
– to establish whether a customs debt has been incurred;
– to identify the debtor; and
– to determine the competent authorities responsible for entry in
the accounts.
2. The enquiry procedure is started at the latest seven days after
the expiry of one of the time limits referred in paragraph 1, except in
exceptional cases, defined by the Contracting parties in agreem
 ent with
each other. If the competent authorities receive information earlier that
the transit procedure has not ended, or suspect that to be the case, the
enquiry procedure shall be initiated forthwith.
3. If the competent authorities of the country of departure have
only received the “Arrival Advice” message, they shall initiate the en
quiry procedure by requesting the office of destination, which has sent
the “Arrival Advice” message, for the “Control Results” message.
4. If the competent authorities of the country of departure have not
received the “Arrival Advice” message they shall initiate the enquiry
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procedure by requesting the information needed to discharge the proce
dure from the principal or, where sufficient particulars are available for
the enquiry at destination, from the office of destination.
The principal shall be requested to provide the information nee
ded to discharge the procedure at the latest twenty-eight days after the
start of the enquiry procedure with the office of destination when the
transit operation cannot be discharged.
5. The office of destination and the principal shall reply to the re
quest, referred to in paragraph 4, within twenty-eight days. If the prin
cipal provides sufficient information within this period, the competent
authorities of the country of departure shall take into account such in
formation or shall discharge the procedure if the information provided
so permits.
6. If the information received from the principal is not sufficient
to discharge the procedure, but is sufficient to continue the enquiry pro
cedure according the competent authorities of the country of departure,
it shall immediately initiate a request to the customs office involved.
7. Where an enquiry establishes that the transit procedure ended
correctly, the competent authorities of the country of departure shall
discharge the procedure and shall immediately inform the principal
and, where appropriate, any competent authorities that may have initia
ted a recovery procedure in accordance with Article 117.
Article 41a
1. When the competent authorities of the country of departure, he
rein after referred to as the requesting authorities, during the enquiry
procedure and before the time limit referred to in Article 116(1)(c) ex
pires, obtain evidence by whatever means regarding the place where
the events from which the customs debt arises occur, and this place is in
another Contracting Party, the competent authorities shall immediately
send all the information available to the authorities responsible for that
place, herein after referred to as the authorities addressed.
2. The authorities addressed shall acknowledge receipt of the
communication and indicate whether they are responsible for the re
covery. If no response is receiv ed within twenty-eight days, the reque
sting authorities shall immediately proceed with the enquiry procedure.
Article 42
Alternative proof of the end of the procedure
1. The proof that the procedure has ended within the time limit
prescribed in the declaration may be furnished by the principal to the
satisfaction of the competent authorities in the form of a document cer
tified by the competent authorities of the country of destination iden
tifying the goods and establishing that they have been presented at the
office of destination or, where Article 64 applies, to an authorised con
signee.
2. The Common transit procedure shall also be considered as ha
ving ended where the principal presents, to the satisfaction of the com
petent authorities, one of the following documents identifying the goods:
(а) a customs document issued in a third country entering the go
ods for a customs-approved treatment or use;
(b) a document issued in a third country, stamped by the customs
authorities of this country and certifying that goods are considered to
be in free circulation in the third country concerned.
3. The documents mentioned in paragraph 2 can be replaced by
their copies or photocopies certified as being true copies by the body
which certified the original documents, by the authorities of the third
countries concerned or by the authorities of one of the countries.
Article 43
Post-clearance verification
1. The competent authorities may carry out post-clearance veri
fication of the information supplied and any documents, forms, autho
risations or data relating to the common transit procedure in order to
check the entries and stamps are authentic. Such checks shall be made
where doubts arise or fraud is suspected. They may also be made on the
basis of risk analysis or by random selection.
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2. Any competent authorities receiv ing a request to make a postclearance check shall respond without delay.
3. When the competent authorities of the country of departure re
quest post-clearance verification of the transit accompanying documents
and the information contained in the “Control Results” message because
doubt have arisen or fraud is suspected, the conditions of Article 40(2)
shall be deemed not to have been fulfilled until it is confirmed that the
data in respect of which the request was made are authentic or accurate.
4. These provisions shall apply mutatis mutandis to Article 22.
TITLE III
SIMPLIFICATIONS
CHAPTER I
General provisions concerning simplifications
Article 44
Scope
1. Following an application by the principal or the consignee, as
appropriate, the competent authorities may authorise the following sim
plifications:
(a) use of a comprehensive guar antee or guar antee waiv er;
(b) use of seals of a special type;
(c) exemption from the requirement to use a prescribed itinerary;
(d) authorised consignor status;
(e) authorised consignee status;
(f) procedures specific to certain modes of transport:
(i) goods carried by rail or large container;
(ii) goods carried by air;
(iii) goods moved by pipeline;
(g) use of other simplified procedures based on Article 6 of the
Convention.
2. Except where otherwise provided in this Appendix or the aut
horisation, where authorisation to use the simplifications referred to in
paragraph 1 points (a) and (f) is granted, the simplifications shall apply
in all the countries. Where authorisation to use the simplifications re
ferred to in points (b), (c) and (d) is granted, the simplifications shall
apply only to common transit operations beginning in the country whe
re the authorisation was granted. Where authorisation to use the simpli
fication referred to in point (e) is granted, the simplification shall apply
solely in the country where the authorisation was granted.
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Article 46

Contents of the application
1. An application for authorisation to use simplifications, herei
nafter referred to as “the application” shall be dated and signed. Under
the conditions and in the manner which they shall determine the com
petent authorities shall provide that the authorisation shall be made in
writing or lodged using an electronic data-processing technique.
2. Applications must include all the facts which will allow the
competent authorities to check that the conditions subject to which use
of such simplifications may be granted have been met.
Article 47
Responsibility of the applicant
Persons applying for simplifications shall be responsible, under
the provisions in force in the Contracting Parties, and without prejudice
to the possible application of penal provisions, for the following:
(a) the accuracy of the information given;
(b) the authenticity of the accompanying documents.
Article 48
Competent authorities
1. Applications shall be lodged with the competent authorities of
the country in which the applicant is established.
2. Authorisations shall be issued and applications rejected in ac
cordance with the current provisions of the Contracting Parties.
3. Decisions rejecting applications shall be communicated to the
applicant and shall state the reasons for rejection in accordance with the
time limits and provisions in force in the relevant country.
Article 49
Content of the authorisation

Article 45

1. The dated and signed original of the authorisation and one or
more certified copies thereof shall be given to the holder.
2. The authorisation shall specify the conditions for use of the
simplifications and lay down the operating and control methods. It shall
be valid from the date of issue.
3. Persons authorised for simplifications shall be responsible for
the compliance with all obligations relating to the placing of the goods
in question under the common transit procedure.
4. In the case of the simplifications referred to in Article 44(1)(b),
(c) and (f), authorisations shall be presented whenever the office of de
parture so requires.

General conditions for authorisation

Article 50

1. The authorisations referred to in Article 44(1) shall be granted
only to persons who:
(a) are established in a Contracting Party, with the proviso that
authorisation to use a comprehensive guarantee may be granted only
to persons established in the country where the guarantee is to be fur
nished;
(b) regularly use the common transit arrangements, or whose
competent authorities know that they can meet the obligations under
the arrangements or, in connection with the simplification referred to in
Article 44(1)(e), regularly receiv e goods that have been entered for the
common transit procedure; and
(c) have not committed any serious or repeated offences against
customs or tax legislation.
2. To ensure proper management of simplifications, authorisati
ons shall be granted only where:
(a) the competent authorities are able to supervise the procedure
and carry out controls without an administrative effort disproportionate
to the requirements of the person concerned; and
(b) the person concerned keeps records which enable the compe
tent authorities to carry out effective controls.

Revocation and amendment
1. The holder of an authorisation shall inform the competent aut
horities of any factor arising after the authorisation was granted which
may influence its continuation or content.
2. The competent authorities shall revoke or amend an authorisa
tion where:
(a) one or more of the conditions laid down for its issue were not
or are no longer fulfilled; or
(b) a factor arising after the authorisation was granted may influ
ence its continuation or content.
3. The competent authorities may revoke or amend an authorisa
tion where the holder fails to fulfil an obligation imposed on him under
the authorisation.
4. Reasons shall be given for any decision amending or revoking
an authorisation. The decision shall be communicated to the holder of
the authorisation.
5. The revocation or amendment of an authorisation shall take ef
fect from the date of notification. However, in exceptional cases where
the legitimate interests of the holder of the authorisation so require, the
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competent authorities may defer the date when revocation or amend
ment takes effect. The date when the decision takes effect shall be indi
cated in the decision.
Article 51
Keeping of records by the competent authorities
1. The competent authorities shall keep applications and attac
hed supporting documents, together with a copy of any authorisation
issued.
2. Where an application is rejected or an authorisation is revoked,
the application and the decision rejecting or revoking the application,
as the case may be, and all attached supporting documents shall be kept
for at least three years from the end of the calendar year in which the
application was rejected or the authorisation was revoked.
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(b) to 30%> of the reference amount where the principal demon
strates that he has sufficient experience of the common transit procedu
re and that he cooperates very closely with the competent authorities.
4. A guarantee waiver may be granted where the principal demon
strates that he has sufficient experience of the common transit procedu
re, cooperates very closely with the competent authorities, is in com
mand of transport operations and has sufficient financial resources to
meet his obligations.
5. For the purpose of paragraphs 3 and 4 all countries shall take
into account the provisions of Annex III.
Article 53a
Methods of use of comprehensive guarantee and guarantee waiver

Article 52

For the comprehensive guarantee and the guarantee waiver:
(a) a “Guarantee Reference Number” linked with one reference
amount is allocated to the principal for the use of the guarantee;
(b) an access code associated with the “Guarantee Reference
Number” is allocated and is communicated to the principal by the offi
ce of guarantee.
The principal can assign one or more access codes to this guaran
tee to be used by himself or his representatives.

Reference amount

Article 54

CHAPTER II
Comprehensive guarantee and guarantee waiver

1. The principal may use a comprehensive guar antee, or guarantee
waiv er, up to a reference amount.
2. The reference amount shall be the same as the amount of the
debt which may be incurred in respect of goods the principal places un
der the common transit procedure during a period of at least one week.
The guarantee office shall establish the amount in collaboration
with the party concerned in the light of:
(a) the information on goods he has carried in the past and an esti
mate of the volume of intended common transit operations as shown,
inter alia, by his commercial documentation and accounts; and
(b) the highest rates of duty and charges, including import duti
es, that would be applicable in the country of the office of guarantee if
goods of the same kind were imported from a third country and cleared
for home use. For the purpose of that calculation, Community goods
carried in accordance with the Convention on a common transit proce
dure shall be treated as non-Community goods.
A precise calculation of duties and other charges in respect of
which the principal gives an undertaking for each transit operation is
made if the necessary data is available. Otherwise, where goods other
than those referred to in the list of Annex I are involved, the amount is
presumed to be EUR 7000 unless other information known to the com
petent authorities results in other amounts.
3. The guarantee office shall review the reference amount in par
ticular according to a request of the principal and shall adjust it if ne
cessary.
4. Each principal shall ensure that the amount at stake does not
exceed the reference amount, taking into account any operations for
which the procedure has not yet ended.
The reference amounts shall be handled and may be monitored by
means of the computerised system of the customs authorities for each
transit operation.
Article 53
Amount of the comprehensive guarantee and the guarantee waiv er
1. The amount to be covered by the comprehensive guarantee
shall be the same as the reference amount referred to in Article 52.
2. Persons who provide the competent authorities with evidence
that their finances are sound and that they meet the standards of reliabi
lity described in paragraphs 3 and 4 may be authorised to use a compre
hensive guarantee for a reduced amount or to have a guar antee waiver.
3. The amount to be covered by the comprehensive guarantee
may be reduced:
(a) to 50% of the reference amount where the principal demonstra
tes that he has sufficient experience of the common transit procedure;

Special provisions for goods involving increased risk
1. To be authorised to furnish a comprehensive guarantee in re
spect of the types of goods, referred to in the list of Annex I, a principal
must demonstrate not only that he meets the conditions of Article 45
but also that his finances are sound, that he has sufficient experience of
the common transit procedure and either that he cooperates very clo
sely with the competent authorities or that he is in command of tran
sport operations.
2. Where such goods are concerned, the amount to be covered by
the comprehensive guarantee may be reduced:
(a) to 50% of the reference amount where the principal demon
strates that he cooperates very closely with the competent authorities
and is in command of transport operations;
(b) to 30% of the reference amount where the principal demon
strates that he cooperates very closely with the competent authorities, is
in command of transport operations and that he has sufficient financial
resources to meet his obligations.
3. For the purpose of paragraph 2 all countries shall take into ac
count the provisions of Annex III.
4. The above paragraphs also apply where an application expli
citly concerns the use of the comprehensive guarantee for both the
types of goods referred to in the list of Annex I and those not listed in
that Annex under the same comprehensive guarantee certificate.
5. Guarantee waiv ers may not be granted in respect of common
transit operations involving goods referred to in the list of Annex I.
6. Bearing in mind the principles governing authorisation to use
the comprehensive guarantee and reduction of the amount of a guaran
tee, use of a comprehensive guarantee for a reduced amount may be
prohibited temporarily in special circumstances.
7. Bearing in mind the principles governing reduction of the amo
unt of a guarantee, use of a comprehensive guarantee may be prohibited
temporarily for types of goods in respect of which large-scale fraud in
volving the use of this guarantee has been proved.
8. The rules for implementing paragraphs 6 and 7 are set out in
Annex IV.
Article 55
Guarantee document
1. The comprehensive guarantee shall be furnished by a guarantor.
2. The guarantee document shall conform to the specimen in An
nex C4 to Appendix III. The guarantee instrument shall be retained at
the office of guarantee.
3. Article 17(2) shall apply mutatis mutandis.
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Article 56

Comprehensive guarantee certificates and guarantee waiver
certificates
1. On the basis of the authorisation, the competent authorities
shall issue the principal with one or more comprehensive guarantee
certificates or guarantee waiver certificates, hereinafter referred to as
certificates, drawn up in accordance with Appendix III to enable prin
cipals to provide proof of a comprehensive guarantee or guarantee wai
ver within the framework of the Article 22(1)(b).
2. The period of validity of a certificate shall not exceed two
years. However, that period may be extended by the office of guarantee
for one further period not exceeding two years.
Article 57
Revocation and cancellation
1. Article 19(1) and the first subparagraph of article 19(2) shall
apply mutatis mutandis to the revocation and cancellation of the com
prehensive guarantee.
2. The revocation of an authorisation to use a comprehensive gua
rantee or guarantee waiver by the competent authorities, and the effective
date of revocation by the office of guarantee of a guarantor’s undertaking,
or the effective date of cancellation of an undertaking by a guarantor shall
be introduced in the computerised system by the office of guarantee.
3. From the effective date of revocation or cancellation any certi
ficate issued for the application of article 22(1)(b) may not be used to
place goods under the Common transit procedure and shall be returned
by the principal to the guarantee office without delay.
Each country shall forward to the Commission the means by
which certificates that remain valid but have not yet been returned or
that have been declared as stolen, lost or falsified may be identified.
The Commission shall inform the other countries.
CHAPTER III
Use of seals of a special type
Article 58
1. The competent authorities may authorise principals to use spe
cial types of seals on means of transport or packages provided that the
competent authorities approve the seals as complying with the charac
teristics set out in Annex II.
2. Principals shall enter the type, number and marks of the seals
used in the transit declaration data.
Principals shall affix seals no later than when the goods are rele
ased.
CHAPTER IV
Exemption regarding prescribed itinerary
Article 59
The competent authorities may grant an exemption from the requ
irement to follow a prescribed itinerary to principals who take steps to
ensure that the competent authorities are able to ascertain the location
of their consignments at all times.
CHAPTER V
Authorised consignor status
Article 60
Authorised Consignor
Persons wishing to carry out common transit operations without
presenting the goods which are the subject of the transit declaration at
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the office of departure or in any other authorised place may be granted
the status of authorised consignor.
This simplification shall be granted solely to persons authorised
to use a comprehensive guarantee or granted a guarantee waiver.
Article 61
Contents of the authorisation
The authorisation shall specify in particular:
(a) the office or offices of departure that will be responsible for
forthcoming common transit operations;
(b) the time limit available to the competent authorities after the
authorised consignor has lodged the transit declaration in order to carry
out checks, if necessary, before the release of the goods;
(c) the identification measures to be taken, in which case the com
petent authorities may prescribe that the means of transport or the pac
kage or packages shall bear special seals, approved by the competent
authorities as complying with the characteristics set out in Annex II and
affixed by the authorised consignor;
(d) the prohibited categories or movements of goods.
Article 62
Formalities at departure
An authorised consignor shall lodge his transit declaration at an
office of departure. The release of goods cannot take place before the
end of the time limit provided for in Article 61(b).
Article 63
Information to be entered on declarations
The authorised consignor enters the following data in the compu
terised system where necessary:
– the number, the type and the mark of the seals,
– any itinerary prescribed in accordance with Article 26(2),
– the period fixed in accordance with Article 29 in which goods
have to be lodged at the office of destination.
CHAPTER VI
Authorised consignee status
Article 64
Authorised consignee
1. Persons who wish to receive at their premises or at any other
specified place goods entered for the common transit procedure witho
ut presenting them and a transit accompanying document at the office
of destination may be granted the status of authorised consignee.
2. The principal shall have fulfilled his obligations under Artic
le 8(1)(a), and the common transit procedure shall be deemed to have
ended, when the transit accompanying document which accompanied
the consignment, together with the intact goods, have been delivered
within the prescribed period to the authorised consignee at his premises
or at the place specified in the authorisation, with the identification me
asures having been duly observed.
3. At the carrier’s request the authorised consignee shall issue the
receipt provided for in Article 38, which shall apply mutatis mutandis, in
respect of each consignment delivered in accordance with paragraph 2.
Article 65
Obligations
1. When the goods arrive at his premises or at the places specified
in the authorisation, the authorised consignee shall:
(a) immediately inform the office of destination responsible of the
arrival of the goods by the “Arrival Notification” message including all
incidents during transport;
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(b) wait for the “Unloading Permission”message before starting
unloading;
(c) after having received the “Unloading Permission” message,
send at the latest by the third day following the day the goods have
been delivered , the “Unload ing Remarks” message including all dif
ferences to the office of destination, in accordance with the procedure
laid down in the authorisation;
(d) make available or send to the office of destination a copy of
the transit accompanying document which accompanied the goods ac
cording to the arrangement provided in the authorisation.
2. The office of destination shall introduce the data constituting
the “Control Results” message in the computerised system.
Article 66
Contents of the authorisation
1. The authorisation shall specify in particular:
(a) the office or offices of destination responsible for the goods
receiv ed by the authorised consignee;
(b) when the authorised consignee is to receiv e from the office of
destination, via the “Unload ing Permission” message, the relevant data
from the “Anticipated Arrival Record” message data for the purpose of
applying Article 37(2) mutatis mutandis;
(c) excluded categories or movements of goods.
2. The competent authorities shall specify in the authorisation
whether any action by the office of destination is requir ed before the
authorised consignee may dispose of the goods receiv ed.
CHAPTER VII
Simplified procedures for the carriage of goods by rail 
or large container
Section 1
General provisions relating to carriage by rail
Article 67
Scope
The formalities under the common transit procedure shall be sim
plified in accordance with Articles 68 to 79, 95 and 96 for goods carried
by railway companies under cover of a “consignment note CIM and ex
press parcels”, herein after referred to as “CIM consignment note”.
Article 68
Legal force of documents used
The CIM consignment note shall be equiv alent to a transit decla
ration.
Article 69
Control of records
The railway company of each country shall make the records held
at its accounting offices available for purposes of control to the compe
tent authorities of the country in ques tion.
Article 70
The principal
1. A railway company which accepts goods for carriage under co
ver of a CIM consignment note serving as a common transit declaration
shall be the principal for that operation.
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2. The railway company of the country through whose territory
goods enter the territory of the Contracting Parties shall be the principal
for operations involving goods accepted for carriage by the railways of
a third country.
Article 71
Label
Railway companies shall ensure that consignments carried under
the common transit procedure are identified by labels bearing a picto
gram, a specimen of which is shown in Annex B11 to Appendix III.
The labels shall be affixed to the CIM consignment note and to
the relevant railway wagon in the case of a full load or, in other cases,
to the package or packages.
A stamp which reproduces, in green, the pictogram shown in An
nex B11 to Appendix III may be used instead of the label referred to in
the first subparagraph.
Article 72
Modification of the contracts of carriage
Where a contract of carriage is modified so that:
– a transport operation which was to end outside the territory of a
Contracting Party ends within it, or
– a transport operation which was to end within the territory of a
Contracting Party ends outside it,
railway companies shall not perform the modified contract witho
ut the prior agreement of the office of departure.
In all other cases, railway companies may perform the modified
contract. They shall inform the office of departure of the modification
forthwith.
Movement of goods between contracting parties
Article 73
Use of the CIM consignment note
1. The CIM Consignment note shall be produced at the office of
departure in the case of a transport operation to which the common
transit procedure applies and which starts and is to end within the terri
tory of the Contracting Parties.
2. When goods move from one point to another in the Community
through the territory of one or more EFTA countries, the office of de
parture shall clearly enter in the box reserved for customs on sheets 1, 2
and 3 of the CIM consignment note:
– the “T1” symbol, if the goods are moving under the T1 proce
dure;
– the “T2” or “T2F” symbol, as appropriate, where the goods are
moving under the T2 procedure and, under Community provisions, en
try of this symbol is mandatory.
The symbol “T2” or “T2F” shall be authenticated by the applica
tion of the stamp of the office of departure.
3. Where goods are moving under the T1 procedure from a point
of departure in the Community to a destination in an EFTA country, the
office of departure shall clearly enter the symbol “T1” in the box reser
ved for customs use on copies 1, 2 and 3 of the CIM consignment note.
4. Except in the cases referred to in the paragraphs 2 and 3, goods
which move from one point to another in the Community through the
territory of one or more EFTA countries and goods which move on de
parture from the Community to a destination in an EFTA country shall
be placed under the T2 procedure, subject to conditions which shall be
laid down by each Member State of the Community, for the whole of
the journey from the station of departure to the station of destination
without production at the office of departure of the CIM consignment
note covering the goods.
Where goods move from one point to another in the Community
through the territory of one or more EFTA countries, the labels referred
to in Article 71 need not be affixed.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 16 – Број 13

5. Where a transport operation begins in an EFTA country the go
ods shall be considered as moving under the T1 procedure. If, however,
the goods are to move under the T2 procedure in accordance with the
provisions of Article 2(3)(b) of the Convention, the office of departure
shall indicate on sheet 3 of the CIM consignment note that the goods
to which the note refers are carried under the T2 procedure. In this ca
se, the box reserved for customs use shall be endorsed clearly with the
“T2” or “T2F” symbol, as appropriate, the stamp of the customs office
of departure and the signature of the responsible official. In the case of
goods moving under the T1 procedure the “T1” symbol need not be en
tered on the document.
6. All copies of the CIM consignment note shall be returned to the
party concerned.
7. Each EFTA country may provide that goods moving under the
T1 procedure be carried under that procedure without requiring the
CIM consignment note to be presented at the office of departure.
8. For the goods referred to in paragraphs 2, 3 and 5, the office for
the station of destination shall act as the office of destination. If, howe
ver, the goods are released for free circulation or placed under another
procedure at an intermediate station, the office responsible for that sta
tion shall act as the office of destination. In the case of goods which
move from one point to another in the Community through the territory
of one or more EFTA countries under the conditions referred to in para
graph 4, no formalities need be carried out at the office of destination.
Article 74
Identification measures
As a general rule and having regard to the identification measures
applied by the railway companies, the office of departure shall not seal
the means of transport or the packages.
Article 75
Use of the different sheets of the CIM consignment note
1. Except in cases where goods move from one point to another
in the Community through the territory of one or more EFTA countries,
the railway company of the country with jurisdiction over the office of
destination shall forward to the latter sheets 2 and 3 of the CIM consig
nment note.
2. The office of destination shall stamp sheet 2, return it forthwith
to the railway company and retain sheet 3.
Carriage of goods to or from third countries
Article 76
Carriage to third countries
1. Articles 73 and 74 shall apply to a transport operation which
starts within the territory of the Contracting Parties and is to end out
side it.
2. The customs office responsible for the frontier station through
which goods in transit leav e the territory of the Contracting Parties
shall act as the office of destination.
3. No formalities need be carried out at the office of destination.
Article 77
Carriage from third countries
1. The customs office for the frontier station through which goods
enter the territory of the Contracting Parties shall act as office of depar
ture for a transport operation which starts outside the territory of the
Contracting Parties and is to end within it.
No formalities need be carried out at the office of departure.
2. The customs office for the station of destination shall act as of
fice of destination. If, however, goods are releas ed for free circulation
or placed under another customs procedure at an intermediate station,
the customs office for that station shall act as office of destination.
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The formalities laid down in Article 75 shall be carried out at the
office of destination.
Article 78
Carriage through the territory of the Contracting Parties
1. The customs offices which are to act as office of departure and
office of destination for transport operations which start and are to end
outside the territory of the Contracting Parties shall be those referred to
in Articles 77(1) and 76(2) respectively.
2. No formalities need be carried out at the offices of departure or
destination.
Article 79
Customs status of goods
Goods carried under Articles 77(1) or 78(1) shall be considered
as moving under the T1 procedure unless the Community status of the
goods is established in accordance with the provisions of Appendix II.
Section 2
Goods carried in large containers
Article 80
Scope
Formalities under the common transit procedure shall be simpli
fied in accordance with Articles 81 to 96 for goods carried by railway
companies in large containers, using transport undertakings as interme
diaries, under cover of the transfer notes referred to for the purposes of
this Appendix as “TR transfer notes”. Where appropriate, such opera
tions shall include the dispatch of consignments by transport underta
kings, using modes of transport other than rail, in the country of con
signment to the railway station of departure in that country and in the
country of destination from the railway station of destination in that
country, and any carriage by sea in the course of the movement betwe
en these two stations.
Article 81
Definitions
For the purposes of Articles 80 to 96 the following definitions
apply:
1) “transport undertaking”: an undertaking constituted by the rail
way companies as a corporate entity of which they are members, such
undertaking being set up for the purpose of carrying goods by means of
large containers under cover of TR transfer notes;
2) “large contain er”: a device for the carriage of goods that is:
– permanent in nature,
– specially designed to facilitate the carriage of goods by one or
more modes of transport, without intermediate reloading,
– designed for easy attachment and/or handling,
– designed in such a way that it can be properly sealed where the
application of Article 89 so requires,
– of a size such that the area bounded by the four lower external
angles is not less than 7 m².
3) “TR transfer note”:
the document which comprises the contract of carriage by which
the transport undertaking arranges for one or more large containers to
be carried from a consignor to a consignee in international transport.
The TR transfer note shall bear a serial number in the top right-hand
corner by which it can be identified. This number shall be made up of
eight digits preceded by the letters TR.
The TR transfer note shall consist of the following sheets, in nu
merical order:
1: sheet for the head office of the transport undertaking;
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2: sheet for the national representative of the transport underta
king at the station of destination;
3A: sheet for customs;
3B: sheet for the consignee;
4: sheet for the head office of the transport undertaking;
5: sheet for the national representative of the transport underta
king at the station of departure;
6: sheet for the consignor.
Each sheet of the TR transfer note, with the exception of sheet
3A, shall have a green band approximately four centimetres wide along
its right-hand edge.
4) “list of large containers” (hereinafter referred to as “list”): the
document attached to a TR transfer note, of which it forms an integral
part, which is intended to cover the consignment of several large conta
iners from a single station of departure to a single station of destination,
at which stations the customs formalities are carried out.
The list shall be produced in the same number of copies as the TR
transfer note to which it relates.
The number of lists shall be shown in the box at the top righthand corner of the TR transfer note reserved for that purpose.
In addition, the serial number of the appropriate TR transfer note
shall be entered in the top right-hand corner of each list.
Article 82
Legal force of documents used
TR transfer notes used by transport undertakings shall have the
same legal force as transit declarations.
Article 83
Control of records - Information to be supplied
1. In each country the transport undertaking shall, for purposes of
control, make available to the competent authorities through the medi
um of its national representative or representatives the records held at
its accounting office or offices or at those of its national representative
or representatives.
2. At the request of the competent authorities, the transport under
taking or its national representative or representatives shall communi
cate forthwith to the competent authorities any documents, accounting
records or information relating to transport operations completed or un
der way which the competent authorities consider they should see.
3. Where, in accordance with Article 82, TR transfer notes have
the same legal force as transit declarations, the transport undertaking or
its national representative or representatives shall inform:
(a) the office of destination of any TR transfer note, sheet 1 of
which has been sent to it without a customs endorsement;
(b) the office of departure of any TR transfer note, sheet 1 of
which has not been returned to it and in respect of which it has been
unable to determine whether the consignment has been correctly pre
sented to the office of destination or exported from the territory of the
Contracting Parties to a third country in accordance with Article 93.
Article 84
The principal
1. For transport operations referred to in Article 80 and accepted
by a transport undertaking in a country, the railway company of that co
untry shall be the principal.
2. For transport operations referred to in Article 80 and accepted
by a transport undertaking in a third country, the railway company of
the country through which the goods enter the territory of the Contrac
ting Parties shall be the principal.
Article 85
Customs formalities during carriage by means other than rail
If customs formalities have to be carried out during carriage by
means other than rail to the station of departure or from the station of
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destination, only one large contain er may be covered by each TR tran
sfer note.
Article 86
Label
The transport undertaking shall ensure that consignments carried
under the common transit procedure are identified by labels bearing a
pictogram, a specimen of which is shown in Annex B11 to Appendix
III. The labels shall be affixed to the TR transfer note and to the large
container or containers concerned.
A stamp which reproduces, in green, the pictogram shown in An
nex B11 to Appendix III may be used instead of the label referred to in
the first paragraph.
Article 87
Modification of the contract of carriage
Where a contract of carriage is modified so that:
– a transport operation which was to end outside the territory of a
Contracting Party ends within it, or
– a transport operation which was to end within the territory of a
Contracting Party ends outside it,
the transport undertaking shall not perform the modified contract
without the prior agreement of the office of departure.
In all other cases, transport undertakings may perform the modi
fied contract. They shall inform the office of departure of the modifica
tion forthwith.
Movement of goods between contracting parties
Article 88
TR transfer note and lists
1. Where a transport operation to which the common transit pro
cedure applies starts and is to end within the territory of the Contracting
Parties, the TR transfer note shall be presented at the office of departure.
2. Where goods move from one point to another in the Commu
nity through the territory of one or more EFTA countries, the office of
departure shall clearly enter in the box reserved for customs on sheets
1, 2, 3A and 3B of the TR transfer note:
– the symbol “T1”, where the goods are moving under the T1 pro
cedure;
– the “T2” or “T2F” symbol, as appropriate, where the goods are
moving under the T2 procedure and, under Community provisions, en
try of this symbol is mandatory.
The symbol “T2” or “T2F” shall be authenticated by the applica
tion of the stamp of the office of departure.
3. Where goods are moving under the T1 procedure from a point
of departure in the Community to a destination in an EFTA country, the
office of departure shall clearly enter the symbol “T1” in the box reser
ved for customs use in copies 1, 2, 3A and 3B of the TR transfer note.
4. Except in the cases referred to in the paragraphs 2 and 3, goods
which move from one point to another in the Community through the
territory of one or more EFTA countries and goods which move on de
parture from the Community to a destination in an EFTA country shall
be placed under the T2 procedure, subject to conditions which shall
be laid down by each Member State of the Community, for the whole
of the journey without production at the office of departure of the TR
transfer note covering the goods. Where goods move from one point to
another in the Community through the territory of one or more EFTA
countries, the labels referred to in Article 86 need not be affixed.
5. Where a transport operation begins in an EFTA country the go
ods shall be considered as moving under the T1 procedure. If, however,
the goods are to move under the T2 procedure in accordance with the
provisions of Article 2(3)(b) of the Convention, the office of departu
re shall indicate on sheet 3A of the TR transfer note that the goods to
which the note refers are carried under the T2 procedure. In this case,
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the box reserved for customs on sheet 3A shall be endorsed clearly with
the “T2” or “T2F” symbol, as appropriate, the stamp of the office of
departure and the signature of the responsible official. In the case of
goods moving under the T1 procedure the “T1” symbol need not be en
tered on the document.
6. Where a TR transfer note covers both contain ers carrying goods
moving under the T1 procedure and containers carrying goods moving
under the T2 procedure, the office of departure shall enter in the box
reserved for customs on sheets 1, 2, 3A and 3B of the TR transfer note
separate references for the container(s), depending on which type of
goods they contain, and the “T1”, “T2” or “T2F” symbol, as appropri
ate, against the reference number(s) of the corresponding container(s).
7. Where, in cases covered by paragraph 3, lists of large contai
ners are used, separate lists shall be made out for each category of con
tain er carrying goods moving under the T1 procedure and the serial
number or numbers of the list or lists concerned shall be entered in the
box reserved for customs on sheets 1, 2, 3A and 3B or the TR transfer
note. The “T1” symbol shall be entered against the serial number(s) of
the list(s), as appropriate.
8. All sheets of the TR transfer note shall be returned to the person
concerned.
9. Each EFTA country may provide that goods moving under the
T1 procedure be carried under the T1 procedure without requiring the
TR transfer note to be presented at the office of departure.
10. For the goods referred to in paragraphs 2, 3 and 5, the TR
transfer note shall be produced at the office of destination where the
goods are to be declared for release for free circulation or for another
customs procedure.
In the case of goods which move from one point to another in the
Community through the territory of one or more EFTA countries under
the conditions referred to in paragraph 4 no formalities need be carried
out at the office of destination.
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Article 92

Carriage from third countries
1. Where a transport operation starts outside the territory of the
Contracting Parties and is to end within it, the customs office responsi
ble for the frontier station through which the goods enter the territory of
the Contracting Parties shall act as the office of departure. No formaliti
es need be carried out at the office of departure.
2. The office at which the goods are presented shall act as the
office of destination. The formalities laid down in Article 90 shall be
carried out at the office of destination.
Article 93
Carriage through the territory of the Contracting Parties
1. Where a transport operation starts and is to end outside the ter
ritory of the Contracting Parties, the customs offices which are to act
as the offices of departure and destination shall be those referred to in
Article 92(1) and Article 91(2) respectively.
2. No formalities need be carried out at the offices of departure or
destination.
Article 94
Customs status of goods
Goods carried under Articles 92(1) or 93(1) shall be considered
as moving under the T1 procedure unless the Community status of the
goods is established in accordance with the provisions of Appendix II.
Section 3
Other provisions
Article 95

Article 89

Loading lists

Identification measures

1. Article 22(5) of this Appendix and point 24 of Annex V to this
Appendix shall apply to any loading lists which accompany the CIM
consignment note or the TR transfer note. The number of such lists
shall be shown in the box reserved for particulars of accompanying do
cuments on the CIM consignment note or the TR transfer note, as the
case may be.
In addition, the loading list shall include the wagon number to
which the CIM consignment note refers or, where appropriate, the con
tain er number of the container holding the goods.
2. In the case of transport operations beginning within the territo
ries of the Contracting Parties comprising both goods moving under the
T1 procedure and goods moving under the T2 procedure, separate loa
ding lists shall be made out. In the case of goods carried in large conta
iners under cover of TR transfer notes, such separate lists shall be com
pleted for each large container which contains both categories of goods.
The serial numbers of the loading lists for each of the two categories
of goods shall be entered in the box reserved for the description of goods
on the CIM consignment note or TR transfer note, as the case may be.
3. In the circumstances referred to in paragraphs 1 and 2 and for
the purposes of the procedures provided for in Articles 67 to 96, loa
ding lists accompanying the CIM consignment note or TR transfer note
shall form an integral part thereof and shall have the same legal effects.
The original of such loading lists shall be stamped by the station
of dispatch.

Identification of goods shall be ensured in accordance with Ar
ticle 11 of the Convention. However, the office of departure shall not
normally seal large containers where identification meas ures are taken
by the railway companies. If seals are affixed, the space reserved for
customs on sheets 3A and 3B of the TR transfer note shall be endorsed
accordingly.
Article 90
Use of sheets of TR transfer note
1. Except in cases where goods move from one point to another
point in the Community through the territory of one or more EFTA co
untries, the transport undertaking shall deliver to the office of destina
tion sheets 1, 2 and 3A of the TR transfer note.
2. The office of destination shall stamp sheets 1 and 2, return
them forthwith to the transport undertaking and keep sheet 3A.
Carriage of goods to or from third countries
Article 91
Carriage to third countries
1. Where a transport operation starts within the territory of the
Contracting Parties and is to end outside it, Article 88(1) to (9) and Ar
ticle 89 shall apply.
2. The customs office responsible for the frontier station through
which goods in transit leave the territory of the Contracting Parties
shall act as the office of destination.
3. No formalities need be carried out at the office of destination.

Section 4
Scope of the normal procedures and the simplified procedures for
combined road rail transport
Article 96
1. The provisions of Articles 67 to 95 shall not preclude use of the
procedures laid down in Title II. The provisions of Articles 69 and 71 or
83 and 86 shall nevertheless apply.
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2. In the cases referred to in paragraph 1, a reference to the transit
declaration(s) used shall be entered clearly in the box reserved for par
ticulars of accompanying documents at the time the CIM consignment
note or TR transfer note is made out.
That reference shall specify the type, office of issue, date and re
gistration number of each document used.
In addition, sheet 2 of the CIM consignment note or sheets 1 and
2 of the TR transfer note shall be authenticated by the railway company
responsible for the last railway station involved in the common transit
operation. This company shall authenticate the document after ascerta
ining that carriage of the goods is covered by the transit document or
documents referred to.
Where the common transit operations referred to in paragraph 1
and in the first subparagraph of this paragraph end in an EFTA country,
that country may stipulate that sheet 2 of the CIM consignment note or
sheets 1 and 2 of the TR transfer note shall be presented at the customs
office responsible for the last station involved in the common transit
operation. That customs office shall stamp the sheet after ascertaining
that carriag e of the goods is covered by the transit document or docu
ments referred to.
3. Where a common transit operation is effected under cover of a
TR transfer note in accordance with Articles 80 to 94, the CIM consig
nment note used for the operation shall be excluded from the scope of
Articles 67 to 79 and Article 96(1) and (2). The CIM consignment note
shall bear a clear reference to the TR transfer note in the box reserved
for particulars of accompanying documents. That reference shall inclu
de the words “TR transfer note” followed by the serial number.
4. Where a consignment of goods being carried by combined
road-rail transport, under cover of one or more transit declarations ma
de under the procedure set out in Title II, is accepted by the railways in
a rail terminal and is loaded on wagons, the railway companies shall
assume liability for payment of duties and other charges where offen
ces or irregularities occur during the journey by rail, if there is no valid
guar antee in the country where the offence or irregularity has occurred
or is deemed to have occurred, and if it is not possible to recover such
amounts from the principal.
Article 97
Authorised consignor and consignee
1. Where production of the transit declaration at the office of de
parture is not requir ed in respect of goods which are to be dispatched
under cover of a CIM consignment note or a TR transfer note in accor
dance with Articles 67 to 96, the competent authorities shall take the
necessary measures to ensure that sheets 1, 2 and 3 of the CIM consig
nment note, or sheets 1, 2, 3A and 3B of the TR transfer note bear the
“T1”,”T2” or “T2F” symbol, as the case may be.
2. Where goods carried in accordance with Articles 67 to 96 are
intended for an authorised consignee, the competent authorities may
provide that, by way of derogation from Article 64(2) and Article 66(1)
(a), sheets 2 and 3 of the CIM consignment note, or sheets 1, 2 and 3A
of the TR transfer note are to be delivered direct by the railway compa
nies or by the transport undertaking to the office of destination.
(Articles 98 to 110: free)
CHAPTER VIII
Simplified procedures for carriage by air
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For common transit operations, the authorisation shall indicate
the form of the manifest and the airports of departure and destination.
The airline shall send the competent authorities of each of the airports
concerned an authenticated copy of the authorisation.
2. Where a transport operation involves goods which must be car
ried under the T1 procedure and goods which must be carried under the
T2 procedure, they shall be listed on separate manifests.
3. Each manifest shall bear an endorsement dated and signed by
the airline identifying it:
– by the “T1” symbol where the goods are moving under the T1
procedure; or
– by the “T2” or “T2F” symbol, as appropriate, where the goods
are moving under the T2 procedure, it being noted, however, that a ma
nifest may be endorsed with only one of these symbols.
4. The manifest shall also include the following information:
– the name of the airline transporting the goods;
– the flight number;
– the date of the flight;
– the name of the airport of loading (airport of departure) and un
loading (airport of destination);
and, for each consignment on the manifest:
– the number of the air waybill;
– the number of packages;
– the normal trade description of the goods including all the deta
ils necessary for their identification;
– the gross mass.
Where goods are grouped, their description shall be replaced,
where appropriate, by the entry “Consolidation”, which may be abbre
viated. In such cases the air waybills for consignments on the manifest
shall include the normal trade description of the goods including all the
details necessary for their identification.
5. At least two copies of the manifest shall be presented to the com
petent authorities at the airport of departure, who shall retain one copy.
The said authorities may, for control purposes, require production
of all the air waybills relating to the consignments listed on the manifest.
6. A copy of the manifest shall be presented to the competent aut
horities at the airport of destination, who shall retain it.
For purposes of control, these authorities may also require presen
tation of the manifest and air waybills relating to all goods unloaded at
the airport.
7. Once a month, after authenticating the list, the competent aut
horities at each airport of destination shall transmit to the competent
authorities at each airport of departure a list drawn up by the airlines of
the manifests which were presented to them during the previous month.
The description of each manifest in the said list shall include the
following information:
– the reference number of the manifest;
– the symbol identifying the manifest as a transit declaration in
accordance with paragraph 3;
– the name (which may be abbreviated) of the airline which car
ried the goods;
– the flight number; and
– the date of the flight.
The authorisation may also provide for the airlines themselves to
transmit the information referred to in the first subparagraph.
In the event of irregularities being found in connection with the
information on the manifests appearing on the said list, the competent
authorities of the airport of destination shall inform the competent aut
horities of the airport of departure and the authority which granted the
authorisation, referring in particular to the air waybills for the goods in
question.

Article 111

Article 112

Simplified procedure (level 1)

Simplified procedure (level 2)

1. An airline may be authorised to use the goods manifest as a
transit declaration where it corresponds in substance to the specimen in
Appendix 3 of Annex 9 to the Convention on International Civil Avia
tion (simplified procedure - level 1).

1. An airline may be authorised to use a manifest transmitted by
data exchange systems as a transit declaration where it operates a sig
nificant number of flights between the countries (simplified procedure
- level 2).
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By way of derogation from Article 45(1)(a), airlines need not be
established in a Contracting Party if they have a regional office there.
2. On receipt of an application for authorisation, the competent
authorities shall notify the authorities of the other countries in whose
territories the airports of departure and destination linked by the elec
tronic data interchange system are situated.
Provided no objection is received within sixty days of the date
of notification, the competent authorities shall issue the authorisation.
This authorisation shall be valid in the countries concerned and
shall apply only to common transit operations between the airports to
which it refers.
3. The simplification shall be implemented as follows:
(a) the manifest drawn up at the airport of departure shall be
transmitted to the airport of destination by electronic data interchange
system;
(b) the airline shall enter in the manifest:
– the “T1” symbol, if the goods are moving under the T1 proce
dure;
– the “T2” or “TF” symbol, as appropriate, if the goods are mo
ving under the T2 procedure;
– the letters “TD” for goods already placed under the transit pro
cedure, in which case the airline shall also enter the letters “TD” in the
corresponding airway bill as well as a reference for the procedure used,
the reference number and date of the transit declaration and the name
of the issuing office;
– the letter “C” (equivalent to “T2L”) or “F” (equivalent to
“T2LF”), as appropriate, for Community goods not placed under a tran
sit procedure;
– the letter “X” for Community goods to be exported and which
are not placed under a transit procedure,
against the relevant items in the manifest.
The manifest must also include the information provided for in
Article 111(4);
(c) the common transit procedure shall be deem
 ed to have ended
when the data exchange manifest is available to the competent authori
ties of the airport of destination and the goods have been presented to
them;
(d) a printout of the data exchange manifest shall be presented
on request to the competent authorities at the airports of departure and
destination;
(e) the records kept by the airline shall contain at least the infor
mation set out in, point (b);
(f) the competent authorities at the airport of departure shall carry
out audits based, on risk analysis;
(g) the competent authorities at the airport of destination shall ca
rry out audits based on risk analysis and, if necessary, transmit for ve
rification the relevant details of manifests received by electronic data
interchange system to the competent authorities at the airport of depar
ture.
4. Without prejudice to the provisions of Chapter VI of Title II
and of Title IV:
– the airline shall notify the competent authorities of all offences
and irregularities;
– the competent authorities at the airport of destination shall no
tify the competent authorities at the airport of departure and the autho
rity which issued the authorisation of all offences and irregularities at
the earliest opportunity.
CHAPTER IX
Simplified procedure for moving goods by pipeline
Article 113
1. Where the common transit procedure is used for moving goods
by pipeline, the formalities relating to the procedure shall be adapted in
accordance with paragraphs 2 to 5.
2. Goods moved by pipeline shall be deem
 ed to be placed under
the common transit procedure:
– on entry into the customs territory of one Contracting Party for
those goods which enter that territory by pipeline,
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– on being placed in the pipeline system for those goods which
are already within the customs territory of a Contracting Party.
Where necessary the Community status of the goods shall be esta
blished in accordance with Appendix II.
3. For the goods referred to in paragraph 2, the operator of the pi
peline established in the country through the territory of which the go
ods enter the territory of a Contracting Party, or the operator of the pipe
line in the country in which the movement starts, shall be the principal.
4. For the purposes of Article 4(2), the operator of a pipeline esta
blished in a country through whose territory the goods are moved by
pipeline shall be deemed to be the carrier.
5. Without prejudice to the provisions of paragraph 8, the com
mon transit procedure shall end when the goods moved by pipeline ar
rive at the consignees’ installations or are accepted into the distribution
network of a consignee and entered in his records.
6. When goods moved by pipeline between two Contracting Parti
es are deemed to have been placed under the common transit procedure
in accordance with the provisions of paragraph 2 and, in the course of
the operation, cross the territory of a Contracting Party where the pro
cedure is not used for movement by pipeline, the said procedure shall
be suspended whilst the goods cross the territory.
7. When goods are moved by pipeline from a Contracting Party
where the common transit procedure is not used for movement by pipe
line to a destination in a Contracting Party where the procedure is used,
the said procedure shall be deemed to begin when the goods enter the
territory of the latter Contracting Party.
8. When goods are moved by pipeline from a Contracting Party
where the common transit procedure is used for movement by pipeline
to a destination in a Contracting Party where the procedure is not used,
the said procedure shall be deemed to end when the goods leave the ter
ritory of the Contracting Party where the said procedure is used.
9. Undertakings involved in moving such goods shall keep re
cords and make them available to the competent authorities for the pur
pose of any controls considered necessary in connection with the com
mon transit operations referred to in this Article.
TITLE IV
DEBT AND RECOVERY
Article 114
Incurrence of the debt
1. A debt within the meaning of Article 3(l) shall be incurred:
(a) through unlawful removal of the goods from the common tran
sit procedure; or
(b) where the goods have not been unlawfully removed, through
failure to fulfil one of the obligations arising from the use of the com
mon transit procedure or failure to comply with a condition governing
the placing of the goods under the common transit procedure.
However, failures which have no significant effect on the correct
operation of the procedure shall not result in the incurrence of a cu
stoms debt provided that:
(i) they do not constitute an attempt to remove the goods unlaw
fully from customs supervision,
(ii) they do not imply obvious negligence on the part of the person
concerned, and
(iii) all the formalities necessary to regularise the situation of the
goods are subsequently carried out.
The Contracting Parties may identify situations to which the se
cond subparagraph might apply.
2. The debt shall be incurred:
(a) at the time when the goods are unlawfully removed from the
common transit procedure, or
(b) either at the time when the obligation whose non-fulfilment
gives rise to the debt ceases to be met, or at the time when the goods are
placed under the procedure, where it is established subsequently that a
condition governing the placing of the goods under the procedure was
not in fact fulfilled.
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3. No debt in respect of goods placed under the common transit
procedure shall be deemed to be incurred where the person concerned
proves, in accordance with paragraph 1(b), that a failure to fulfil the
obligations arising from placing the goods under the common transit
procedure is due to the total destruction or irretrievable loss of those
goods as a result of their actual nature, unforeseea ble circumstances,
force majeure or the consequence of authorisation by the competent
authorities.
Goods are deemed to be irretrievably lost when they are rendered
unusable.
Article 115
Identification of the debtor
1. In the case referred to in Article 114(1)(a), the debtor shall be:
(a) the person who removed the goods from the common transit
procedure;
(b) any persons who participated in such removal and who were
aware or should reasonably have been aware that the goods were being
removed from the common transit procedure;
(c) any persons who acquired or held the goods in question and
who were aware or should reas onably have been aware at the time of
acquiring or receiving the goods that they had been removed from the
common transit procedure; and
(d) the principal.
2. In the case referred to in Article 114(1)(b), the debtor shall be
the person who is requir ed either to fulfil the obligations arising from
placing goods under the common transit procedure or to comply with
the conditions laid down for placing goods under that procedure.
3. Where several persons are liab le for payment of the same debt,
they shall be jointly and severally liable for the debt.
Article 116
Determining the place where the debt
was incurred
1. A debt shall be incurred:
(a) at the place where the events from which it arises occur, or
(b) if is not possible to determine that place, at the place where
the competent authorities conclude that the goods are in a situation in
which the debt is incurred, or
(c) if the place cannot be determined in accordance with points
(a) and (b)
– within seven months from the date on which the goods should
have been presented at the office of destination, unless a request for re
covery was sent, in which case this period is extended with a maximum
of one month, or
– one month from the expiry of the time limit referred to in Article
41(5), in case the principal has provided insufficient or no information,
either in the country responsible for the last office of entry sen
ding the “Notification Crossing Frontier” message or, failing this, in the
country responsible for the office of departure.
2. The competent authorities referred to in Article 117(1) are tho
se of the country where the debt is incurred or is deemed to have been
incurred in accordance with this Article.
Article 117
Action against the debtor
1. The competent authorities shall initiate debt recovery procee
dings as soon as they are in a position to:
(a) calculate the amount of the debt; and
(b) identify the debtor.
2. To this end, and subject to the provisions on time-barring, the
se authorities shall communicate the amount of the debt to the debtor
using the methods and within the periods mandatory in the Contracting
Parties.
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3. Every debt communicated in accordance with paragraph 2 shall
be paid by the debtor using the methods and within the periods manda
tory in the respective Contracting Parties.
4. Where, following initiation of debt recovery proceedings, the
competent authorities determined in accordance with Article 116 ob
tain evidence by whatever means regarding the place where the events
giving rise to the debt occurred, and where this place is in another Con
tracting Party, the said competent authorities shall immediately send all
the necessary documents, including an authenticated copy of the pro
ven facts, to the authorities responsible for the place where the events
in question occurred (the authorities addressed).
The authorities addressed shall acknowledge receipt of the com
munication and indicate whether they are responsible for recovery. If
no response is received within three months, the first authorities shall
immediately resume the recovery proceedings they initiated.
5. Where the authorities addressed are competent, they shall ini
tiate new proceedings for recovery of the debt, where appropriate after
the three-month period referred to in paragraph (4), second subpara
graph and on condition that the first authorities are immediately infor
med.
Any uncompleted recovery proceedings initiated by the first aut
horities shall be suspended as soon as the authorities addressed inform
the former that they have decided to take action for recovery.
As soon as the authorities addressed provide proof that they ha
ve recovered the sums in question, the first authorities shall repay any
sums already collected or cancel the recovery proceedings.
Article 118
Action against the guarantor
1. Subject to paragraph 4, the guarantor’s liability shall continue
as long as the debt may become due.
2. Where the procedure has not been discharged, the competent
authorities of the country of departure shall, within nine months from
the date on which the goods should have been presented at the offi
ce of destination, notify the guarantor that the procedure has not been
discharged.
3. Where the procedure has not been discharged, the competent
authorities, determined in accordance with Article 116 shall, within
three years of the date of acceptance of the transit declaration, notify
the guarantor that he is or might be required to pay the debt for which
he is liable in respect of the common transit operation in question, sta
ting the “Movement Reference Number” and date of the transit decla
ration, the name of the office of departure, the principal’s name and the
amount involved.
4. The guarantor shall be released from his obligations if either of
the notifications provided for in paragraphs 2 and 3 have not been is
sued to him before the expiry of the time limit.”
5. Where one of those notifications has been issued, the guaran
tor shall be informed of the recovery of the debt or the discharge of the
procedure.
Article 119
Exchange of information and cooperation
with a view to recovery
Without prejudice to Article 13a of the Convention, and in accor
dance with Article 116, the countries shall assist each other in determi
ning the authorities competent for recovery.
These authorities shall inform the office of departure and the of
fice of guarantee of all cases in which a debt was incurred in relation
to transit declarations accepted by the office of departure, and of the
action taken for recovery against the debtor. Furthermore, they shall
inform the office of departure of the collection of duties and other char
ges, in order to enable the office to discharge the transit operation.
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ANNEXES TO APPENDIX I

ANNEX III36

ANNEX I34

CRITERIA REFERRED TO IN ARTICLES 53 AND 54
Criterion

GOODS INVOLVING HIGHER RISK OF FRAUD
(as referred to in article 1(3) of appendix I)
1

2

3

4

5

HS Code

Description of the goods

Minimum
quantities

Sensitive
Goods
Code(1)

Minimum
rate of
individual
guarantee

0207 12
0207 14

Meat and edible offal, of the poultry
of heading 0105, of fowls of the spe
cies Gallus Domesticus, frozen

3 000 kg

-

1701 12
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99

Cane or beet sugar and chemically
pure sucrose, in solid form

7000 kg

-

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
ex 2208 90

Spirits, liquors and other spirituous
beverages

5 hl

2402 20

Cigarettes contain ing tobacco

35 000
piec es

EUR 120/
1 000
pieces

2403 11
2403 19

Smoking tobacco, whether or not
containing tobacco substitutes in any
proportion

35 kg

-

1

Observations

(1) Sufficient experience Proof of sufficient experience is provided by the regular and
correct use of the common transit procedure, in the capacity
of principal, over one of the following periods, prior to requ
esting a reduction:
– six months for the application of Article 53(3)(a) and Ar
ticle 54(1);
– one year for the application of Article 53(3)(b) and Article
54(2)(a);
– two years for the application of Article 53(4) and Article
54(2)(b).
(2) High level of coope
ration with the compe
tent authorities

A principal achiev es a high level of cooperation with the
competent authorities by incorporating in the management of
his operations specific measures which thereby make it easier
for the authorities to carry out checks and protect the interests
involved.
Providing they satisfy the competent authorities, such measu
res may relate to, inter
alia:
– particular methods of completing transit declarations; or
– the content of such declarations, with the principal provi
ding additional information, where this is not mandatory;
or
– methods of completing the formalities for placing goods
under the procedure (e.g. the principal always presenting his
declarations at the same customs office).

(3) Being in command
of transport operations

The principal demonstrates that he is in command of transport
operations inter alia:
(a) by carrying out the transport operation himself and
applying high standards
of security;
or
(b) using a carrier with whom he has had long-standing con
tractual relations and
who provides a service which meets high standards of secu
rity;
or
(c) using an intermediary contractually bound to a carrier who
provides a
service which meets high standards of security.

(4) Sufficient financial
resources to cover obli
gations

The principal demonstrates that he has the financial resources
to cover his obligations by providing the competent autho
rities with evidence to show that he has the means to pay
the debt likely to be incurred in connection with the goods
concerned.

EUR 2.500
/hl
pure
alcohol

Where the transit data are exchanged using electronic data-processing techniques and
the HS Code is not enough to identify without ambiguity the goods listed in column 2,
both the Sensitive Goods Code given in column 4 and the HS Code given in column 1
must be used.

(1)

ANNEX II35
CHARACTERISTICS OF SEALS

ANNEX IV37

The seals referred to in Article 31 of this Appendix shall have at
least the following characteristics and comply with the following tec
hnical specifications:
(a) Essential characteristics:
Seals must:
1. remain secure in normal use;
2. be easily checkable and recognisable;
3. be so manufactured that any breakage or removal leaves traces
visible to the naked eye;
4. be designed for single use or, if intended for multiple use, be so
designed that they can be given a clear, individual identification mark
each time they are reused.
5. bear identification marks.
(b) Technical specifications:
1. The form and dimensions of seals may vary with the sealing
method used but the dimensions must be such as to ensure that identifi
cation marks are easy to read.
2. The identification marks of seals must be impossible to falsify
and difficult to reproduce.
3. The material used must be resistant to accidental breakage and
such as to prevent undetectable falsification or re-use.

1. Situations where use of the comprehensive guarantee for a re
duced amount or the comprehensive guarantee may be prohibited tem
porarily
1.1. Temporary prohibition of the use of a comprehensive guaran
tee for a reduced amount
The “special circumstances” referred to in Article 54(6) mean a
situation in which it has been established, in a significant number of
cases involving more than one principal and putting at risk the smooth
functioning of the procedure that, in spite of the application of Article
50 or Article 57, the comprehensive guarantee for a reduced amount
referred to in Article 54(2) is no longer sufficient to ensure payment,
within the prescribed time limit, of the debt arising when any of the
goods , referred to in the list of Annex I are removed from the common
transit procedure.

––––––––
34 Amended by Decision No 2/2013 of 7.11.2013 (OJ L 315, 26.11.2013, p. 106).
35 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

––––––––
36 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
37 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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1.2. Temporary prohibition of the use of a comprehensive gua
rantee
The “large-scale fraud” referred to in Article 54(7) means a situ
ation where it is established that, in spite of the application of Artic
les 50 or 57, and where appropriate Article 54(6), the comprehensive
guarantee referred to in Article 54(1) is no longer sufficient to ensure
payment, within the time limit prescribed, of the debt arising when any
of the goods referred to in the list of Annex I are removed from the
common transit procedure. In this connection account should be taken
of the volume of goods removed and the circumstances of their remo
val, particularly if these result from internationally organised criminal
activities.
2. Decision-making procedure for temporarily prohibiting use of
the comprehensive guarantee for a reduced amount or the comprehen
sive guarantee
2.1. The procedure for adopting Joint Committee decisions tem
porarily prohibiting use of the comprehensive guarantee for a reduced
amount or the comprehensive guarantee in application of Article 54(6)
or (7) (herein after referred to as the “decision”) shall be as follows:
2.2. A decision may be adopted at the request of one or more Con
tracting Parties.
2.3. Where such a request is made, the Contracting Parties shall
inform each other of the facts they have established and shall consider
whether the conditions of points 1.1 or 1.2 are fulfilled.
2.4. If the Contracting Parties consider that the conditions are ful
filled, they shall forward a draft decision to the Joint Committee for
adoption by the written procedure described in point 2.5.
2.5. The Secretariat-General of the Commission shall send the
draft decision to the non-Community Contracting Parties.
If the Secretariat-General has not received any written objections
from the Contracting Parties within thirty days of the date when it sent
the draft, the decision shall be adopted. The Secretariat-General shall
inform the Contracting Parties of the adoption of the decision.
If the Secretariat-General receives any objections from one or
more Contracting Parties within the time limit, it shall inform the other
Contracting Parties.
2.6. Each Contracting Party shall ensure publication of the deci
sion.
2.7. The decision shall remain in force for twelve months. Nevert
heless the Joint Committee may decide to extend its period of validity
or annul it following re-examination by the Contracting Parties.
3. Measures to alleviate the financial consequences of prohibiting
use of the comprehensive guar antee
When the use of the comprehensive guarantee has been prohibited
temporarily for goods referred to the list of Annex I, holders of com
prehensive guar antees may, upon request, use an individual guarantee.
However, the following special conditions shall apply:
– the individual guarantee shall be put up in the form of a specific
guar antee document which includes a reference to this Annex and co
vers only the goods referred to in the decision;
– this individual guarantee may be used only at the office of de
parture identified in the guar antee document;
– it may be used to cover several simultaneous or successive ope
rations provided that the sum of the amounts involved in current opera
tions for which the procedure has not yet been discharged does not ex
ceed the amount of the individual guarantee. In that case, the office of
guarantee assigns one initial access code for the guarantee to the princi
pal. The principal can assign one or more access codes to this guarantee
to be used by himself or his representatives;
– each time the procedure is discharged for a common transit ope
ration covered by this individual guarantee, the amount corresponding
to that operation shall be released and may be re-used to cover another
operation up to the maximum amount of the guar antee.
4. Derogation from the decision temporarily prohibiting use of the
comprehensive guarantee for a reduced amount or the comprehensive
guarantee.
4.1. Principals may be authorised to use a comprehensive guaran
tee for a reduced amount or a comprehensive guarantee to place under
the common transit procedure goods to which the decision temporarily
prohibiting such use applies if they can show that no debt has arisen in
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respect of the goods in question in the course of common transit ope
rations which they have undertaken in the two years preceding the de
cision or, where debts have arisen during that period, if they can show
that these were fully paid up by the debtor or the guarantor within the
time limit prescribed.
To obtain authorisation to use a temporarily prohibited compre
hensive guarantee, the principal must also meet the conditions set out
in Article 54(2)(b).
4.2. Articles 46 to 51 shall apply mutatis mutandis to applications
and authorisations for the derogations referred in point 4.1.
4.3. When the competent authorities grant a derogation they shall
endorse box 8 of the comprehensive guarantee certificate, with the fol
lowing phrase:
– UNRESTRICTED USE - 99209.
ANNEX V38
FALLBACK PROCEDURE
CHAPTER I
General provisions
1. This Annex lays down specific provisions to use the fallback
procedure, under Article 22(1) in the following cases:
(a) for travellers:
– where the competent authorities’ computerised system is not
functioning,
(b) for principals, including authorised consignors:
– where the competent authorities’ computerised system is not
functioning,
– where the principal’s computerised system is not functioning, or
– where the network between the principal and the competent aut
horities is not functioning.
2. The provisions of this Appendix apply to the fallback procedu
re unless otherwise specifically stated hereafter.
3. Transit declarations
3.1. The transit declaration used in a fallback procedure shall be
recognisable by all parties involved in the transit operation in order to
avoid problems at the office(s) of transit and at the office of destination.
For this reason the documentation used shall be limited to the follo
wing:
– a single administrative document (SAD),
– an SAD printed out on a plain paper by the trader’s system as
provided for in Annex B6 of Appendix III, or
– the SAD may be replaced by the layout of the transit accom
panying document (TAD) with the agreement of the competent authori
ties where the trader’s needs are considered to be justified by the com
petent authorities.
3.2. For the implementation of the provisions of point 3.1 (third
indent) the TAD shall be completed in accordance with Annexes A1 to
A3 to Appendix III.
3.3. Where the provisions of this Convention refer to copies of the
transit declaration accompanying a consignment, those provisions shall
apply, mutatis mutandis, to the TAD.
CHAPTER II
Implementing rules
4. Unavailability of the competent authorities’ computerised
system.
4.1. The rules shall be implemented as follows, irrespective of the
document used:
– The transit declaration shall be completed and produced to the
office of departure in three copies of the SAD in accordance with An
nex B6 to Appendix III and drawn up in conformance with Annexes
A1 - A3 for the TAD;

––––––––
38 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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– The transit declaration shall be recorded in box C using a system
of numbering different from that used in the computerised system;
– The fallback procedure shall be indicated on the copies of the
transit declaration with the stamp, in accordance with the specimen in
Annex B7 to Appendix III, in box A of the SAD or in the place of the
MRN and the barcode on the TAD;
– Where a simplified procedure is used, the authorised consig
nor uses pre-authenticated forms and shall fulfil all the obligations and
conditions regarding the entries to be made in the declaration and the
use of the special stamp (Chapter III, points 27-30), using respectively
boxes D and C ;
– The document shall be stamped either by the office of departu
re in the case of the standard procedure or by the authorised consignor
where a simplified procedure is used;
– Where the TAD layout is used, neither a barcode nor the Move
ment Reference Number (MRN) shall appear in the declaration.
4.2. Where the decision to follow the fallback procedure is taken,
any declaration, which has been entered in the computerised system,
but which has not been further processed due to the failure of the
system, shall be cancelled. The trader shall inform the competent aut
horities each time a declaration is submitted to the system but subsequ
ently the fallback procedure is used for that declaration.
4.3. The competent authority shall monitor the use of the fallback
procedure in order to prevent its misuse.
5. Unavailability of the principal’s computer system and/or net
work
Where the network between the principals and the competent aut
horities is unavailable the following procedure shall apply:
– The provisions set out in point 4 shall apply excluding the pro
visions for the simplified procedure.
– The principal shall inform the competent authorities when his
computer system and/or network is available again.
6. Unavailability of the authorised consignor’s computer system
and/or network
Where the authorised consignor’s computer system and/or net
work is/are unavailable the following procedure shall apply:
– The provisions set out in point 4 shall apply.
– The authorised consignor shall inform the competent authorities
when his computer system and/or network is available again.
– In these circumstances or in the event of network deficiencies
where an authorised consignor makes more than 2 % of his declarations
in a year under the fallback procedure, the authorisation shall be revie
wed in order to evaluate if the conditions are still met.
7. Data entry by national authorities
In cases referred to in points 5 and 6, national customs authorities
may allow traders to present the transit declaration in one copy (whet
her using the SAD or, where applicable, the layout of the TAD) to the
office of departure in order to have it processed by the customs’ com
puterised system.
8. Statistical information
Article 12 of the Convention shall be applied under the fallback
procedure by handing over an additional copy of the copy No 4 of the
SAD, instead of the copy of the TAD.
CHAPTER III
Operation of the procedure
9. Goods placed under the common transit procedure shall be car
ried under cover of Copies No 4 and No 5 of the SAD or of the TAD
returned to the principal by the office of departure.
10. Furnishing of an individual guar antee by a guarantor
Where the office of guar antee is not the office of departure for the
transit operation, it shall keep a copy of the instrument which provides
evidence that it has accepted the guar antor’s undertaking. The principal
shall present the original to the office of departure, where it shall be re
tained. If necessary the office may request a translation into the official
language, or one of the official languages, of the country concerned.
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11. Mixed consignments
In the case of consignments comprising both goods which must
be carried under the T1 procedure and goods which must be carried
under the T2 procedure, the transit declaration bearing the ‘T’ symbol
shall be supplemented by:
– supplementary forms bearing the “T1bis”, “T2bis” or “T2Fbis”
symbol, as appropriate; or
– loading lists bearing the “T1”, “T2” or “T2F” symbol, as ap
propriate.
12. Presumption of T1 procedure
Where the T1, T2 or T2F symbols have been omitted from the
right-hand subdivision of box 1 of the transit declaration, or where, in
the case of consignments contain ing both goods carried under the T1
procedure and goods carried under the T2 procedure, point 11 above
has not been complied with, the goods shall be deemed to be moving
under the T1 procedure.
13. Signing of the transit declaration and principal’s undertaking
Signing the transit declaration makes the principal responsible for
the provisions of Article 24.
14. Identification measures
Where Article 11(4) of the Convention is applied, the office of
departure shall enter the following phrase against the “seals affixed”
heading in box “D. Control by office of departure” of the transit dec
laration:
– Waiv er - 92110.
15. Entries in the transit declaration and release of the goods
– The office of departure shall record the results of the verifica
tion on each copy of the transit declaration.
– If the findings of the verification are consistent with the decla
ration the office of departure shall release the goods and record the date
on the copies of the transit declaration.
16. Office of transit
16.1. The carrier shall present a transit advice note made out on
a form corresponding to the specimen in Annex B8 to Appendix III to
each office of transit, which shall retain it.
16.2. Where goods are transported via an office of transit other
than that mentioned in Copies No 4 and No 5 of the transit declaration,
the said office shall:
– send the transit advice note without delay to the office of transit
originally designated, or
– inform the office of departure in the cases and according to the
procedure determined by the competent authorities in agreement with
each other.
17. Presentation at the office of destination
17.1. The office of destination shall register Copies No 4 and No
5 of the transit declaration, record on them their date of arrival and en
ter the details of controls carried out
17.2. A transit operation may end at an office other than the one
entered in the transit declaration. That office shall then become the of
fice of destination.
Where the new office of destination comes under the jurisdiction
of a Contracting Party other than the one that has jurisdiction over the
office originally designated, the new office shall enter in box “I. Con
trol by office of destination” of Copy No 5 of the transit declaration the
following statement in addition to the usual observations it is required
to make:
– Differences: office where goods were presented (name and co
untry) - 99203.
17.3. Where point 17.2 applies and if the transit declaration bears
the following statement, the new office of destination shall keep the go
ods under its control and not allow their removal other than to the Con
tracting Party that has jurisdiction over the office of departure, unless
specifically authorised by the latter:
– Exit from ………………………..subject to restrictions or char
ges under Regulation/Directive/Decision No ... - 99204.
17.4. The name of the Contracting Party to this Convention and
the number of the act of law in question must be inserted, in the langu
age of the declaration, in the statement cited in the previous paragraph.
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18. Receipt
The receipt may be made out on the back of Copy No 5 of the
transit declaration on a SAD, in the space provided.
19. Return of Copy No 5
The competent authorities of the country of destination shall re
turn Copy No 5 of the transit declaration to the competent authorities in
the country of departure without delay and at most within eight days of
the date when the operation ended. Where the TAD provision is used it
is a copy of the TAD presented which is returned under the same condi
tions as the Copy No 5.
20. Informing the principal and alternative proof of the end of the
procedure
If Copy No 5 of the transit declaration is not returned to the com
petent authorities of the country of departure within one month of the
time limit within which the goods must be presented at the office of
destination, those authorities shall inform the principal and ask him to
furnish proof that the procedure has ended.
21. Enquiry procedure
21.1. Where the competent authorities of the country of departu
re have not receiv ed proof within two months of the time limit within
which the goods must be presented at the office of destination that the
procedure has ended, they shall initiate the enquiry procedure immedia
tely in order to obtain the information needed to discharge the procedu
re or, where this is not possible, to:
– establish whether a customs debt has been incurred;
– identify the debtor;
– determine the competent authorities responsible for recovery.
21.2. If the competent authorities receive information earlier that
the transit procedure has not ended, or suspect that to be the case, they
shall initiate the enquiry procedure forthwith.
21.3. The enquiry procedure shall also be initiated if it transpires
subsequently that proof of the end of the procedure was falsified and the
enquiry procedure is necessary to achieve the objectives of point 21.1.
22. Guarantee - Reference amount
22.1. For the application of the first subparagraph of Article 52
of this Appendix a calculation is made of the amount of the debt which
may be incurred for each transit operation by the principal and he shall
ensure that the amount at stake does not exceed the reference amount,
taking into account also any operations for which the procedure has not
yet ended.
22.2. The principal shall inform the guarantee office when the re
ference amount falls below a level sufficient to cover his common tran
sit operations.
23. Comprehensive guar antee certificates and guar antee waiver
certificates
Where authorisation is granted under Article 44(1)(a), compre
hensive guarantee certificates and guarantee waiver certificates issued
by the competent authorities shall be presented at the office of depar
ture. Particulars of the certificates shall be entered on the transit decla
rations.
24. Special loading lists
24.1. The competent authorities may authorise principals fulfil
ling the general conditions listed in Article 45 to use as loading lists
lists which do not comply with all the requirements of Appendix III.
Use of such lists shall be authorised only where:
– they are produced by firms which use an integrated electronic or
automatic data-processing system to keep their records;
– they are designed and completed in such a way that they can be
used without difficulty by the competent authorities;
– they include, for each item, the information required under An
nex B5 to Appendix III.
24.2. Descriptive lists drawn up for the purposes of carrying out
dispatch/export formalities may also be authorised for use as loading
lists under point 24.1, even where such lists are produced by firms not
using an integrated electronic or automatic data-processing system to
keep their records.
24.3. Firms which use an integrated electronic or automatic da
ta-processing system to keep their records and are already authorised
under points 24.1 and 2 to use load ing lists of a special type may also

Број 13 – Страна 25

be authorised to use such lists for common transit operations involving
only one type of goods if this facility is made necessary by the compu
ter programmes of the firms concerned
25. Use of seals of a special type
Principals shall enter, opposite the heading “seals affixed” in box
“D. Control by office of departure” of the transit declaration, the make,
type, and number of the seals affixed.
26. Exemption regarding prescribed itinerary
Holders of such exemptions shall enter the following phrase in
the corresponding attribute box 44 of the transit declaration:
– Prescribed itinerary waived - 99205.
27. Authorised consignor - pre-authentication and formalities at
departure
27.1. For the application of points 4 and 6, the authorisation shall
stipulate that box “C. Office of departure” of the transit declaration
forms must:
– be stamped in advance with the stamp of the office of departure
and signed by an official of that office; or
– be stamped by the authorised consignor with a special metal
stamp approved by the competent authorities and conforming to the
specimen in Annex B9 to Appendix III. The stamp may be pre-printed
on the forms where the printing is entrusted to a printer approved for
that purpose.
The authorised consignor shall complete the box by entering the
date on which the goods are consigned and shall allocate a number to
the transit declaration in accordance with the rules laid down in the aut
horisation.
27.2. The competent authorities may prescribe the use of forms
bearing a distinctive mark as a means of identification.
28. Authorised consignor - security measures for the stamp
28.1. The authorised consignor shall take all necessary measures
to ensure the safekeeping of the special stamps and/or forms bearing
the stamp of the office of departure or a special stamp.
He shall inform the competent authorities of the security measu
res he is taking to apply the first subparagraph.
28.2. In the event of the misuse by any person of forms stamped
in advance with the stamp of the office of departure or with the special
stamp, the authorised consignor shall be liable, without prejudice to
any criminal proceedings, for the payment of duties and other charges
payable in a particular country in respect of goods carried under cover
of such forms unless he can satisfy the competent authorities by whom
he was authorised that he took the measures required of him under po
int 28.1.
29. Authorised consignor - Information to be entered on declara
tions
29.1. Not later than on consignment of the goods, the authorised
consignor shall enter in box 44 of the transit declaration, where neces
sary, the itinerary prescribed in accordance with Article 26(2), and in
the box “D. Control by office of departure”, the period prescribed in
accordance with Article 29 within which the goods must be presented
at the office of destination, the identification measures applied and the
following phrase:
– Authorised consignor - 99206.
29.2. Where the competent authorities of the country of departure
check a consignment before its departure, they shall record the fact on
the declaration, in box “D. Control by office of departure”.
29.3. Following consignment, Copy No 1 of the transit declara
tion shall be sent without delay to the office of departure. The compe
tent authorities may provide in the authorisation that Copy No 1 be sent
to the competent authorities of the country of departure as soon as the
transit declaration is completed. The other copies shall accompany the
goods in accordance with point 9 of this Annex.
30. Authorised consignor - waiv er of signature
30.1. The authorised consignor may be authorised not to sign
transit declarations bearing the special stamp referred to in Annex B9
to Appendix III which are made out by an integrated electronic or auto
matic data-processing system. This waiver shall be subject to the con
dition that the authorised consignor has previously given the competent
authorities a written undertaking acknowledging that he is the principal
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for all transit operations carried out under cover of transit declarations
bearing the special stamp.
30.2. Transit declarations made out in accordance with point 30.1
shall contain, in the box reserved for the principal’s signature, the fol
lowing phrase:
– Signature waived - 99207.
31. Authorised consignee - obligations
31.1. When the goods arrive at his premises or at the places spe
cified in the authorisation the authorised consignee shall without delay,
send to the office of destination the TAD or Copies No 4 and No 5 of
the transit declaration which accompanied the goods, indicating the da
te of arrival, the condition of any seals affixed and any irregularities.
31.2. The office of destination shall make the entries provided for
in the abovementioned point 17 on the said copies of the transit decla
ration.
32. Temporary prohibition of the use of the comprehensive gua
rantee for a reduced amount or the comprehensive guar antee
32.1. In addition to the detailed rules for the application of Artic
le 54 (7) set out in Annex IV to this Appendix, the following measures
shall apply to transit operations involving goods which are subject to
decisions prohibiting use of the comprehensive guar antee:
– The following phrase, measuring at least 100 x 10 mm and prin
ted in red capital letters, shall be affixed diagonally to all copies of the
transit declaration:
– COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED - 99208.
– By way of derogation from point 19, the office of destination
shall return the Copy No 5 of any transit declaration endorsed with this
phrase no later than on the working day following that on which the
consignment and the requis ite copies of the declaration were presented
at that office. Where such a consignment is presented to an authori
sed consignee within the meaning of Article 64, he shall send the No 5
Copy to his local office of destination no later than on the working day
following that on which he took receipt of the consignment.
32.2. Measures to alleviate the financial consequences of prohibi
ting the use of the comprehensive guarantee
Where the use of the comprehensive guarantee has been prohibi
ted temporarily for goods referred to in the list of Annex I, holders of
comprehensive guar antees may, upon request, use an individual gua
rantee. However, the following special conditions shall apply:
– this individual guarantee may be used, under the fallback pro
cedure, only with the office of departure specified in the guarantee do
cument.
33. SAD Forms - Formalities completed using public or private
computer systems
33.1. Where formalities are completed using public or private
computer systems, the competent authorities shall authorise those requ
esting the facility to replace the handwritten signature with a compara
ble technical device which may, where applicable, be based on the use
of codes and which has the same legal consequences as a handwritten
signature. This facility shall be granted only if the technical and admi
nistrative conditions laid down by the competent authorities are met.
33.2. Where formalities are completed using public or private
computer systems which also print out the declarations, the competent
authorities may provide for direct authentication by those systems of
the declarations thus produced, in place of the manual or mechanical
application of the customs office stamp and the signature of the com
petent official.
APPENDIX II39
COMMUNITY STATUS OF GOODS AND PROVISIONS
ON THE EURO
Article 1
This Appendix lays down the rules for implementing the provisi
ons on the Community status of goods and use of the euro in the Con
vention and Appendix I.
––––––––
39 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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TITLE I

COMMUNITY STATUS OF GOODS
CHAPTER I
Scope
Article 2
1. Proof of the Community status of goods may be provided in ac
cordance with this Title only if the goods to which the proof relates are
carried directly from one Contracting Party to another.
The following shall be deemed to be carried directly from one
Contracting Party to another:
(a) goods carried without passing through the territory of a third
country;
(b) goods carried through the territory of one or more third coun
tries on condition that carriage through such countries is covered by a
single transport document made out in a Contracting Party.
2. This Title shall not apply to goods which:
(a) are intended for export from the Contracting Parties; or
(b) are carried in accordance with the procedure for the internatio
nal carriage of goods under cover of TIR carnets, unless:
– the goods to be unloaded in a Contracting Party are carried to
gether with goods to be unloaded in a third country; or
– the goods are carried from one Contracting Party to another via
a third country.
3. This Title shall apply to goods carried by post (including par
cel post) from a post office in one Contracting Party to a post office in
another Contracting Party.
CHAPTER II
Establishing community status
Article 3
Competent office
For the purposes of this Chapter “competent office” shall be taken
to mean the authorities with responsibility for certifying the Commu
nity status of goods.
Article 4
General provisions
1. Proof of the Community status of goods not moving under the
T2 procedure may be furnished by means of one of the documents pro
vided for in this Chapter.
2. The document used to prove the Community status of goods
may be issued retroactively provided the conditions for its issue are ful
filled. Where this is the case the following phrase shall be entered on
it, in red:
– Issued retroactively - 99210.
Section 1
T2L document
Article 5
Definition
1. Subject to the conditions set out below, proof of the Commu
nity status of goods shall be furnished by the production of a T2L do
cument.
2. A T2L document means any document bearing the symbol
“T2L” or “T2LF”.
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Article 6
Form

1. The T2L document shall be drawn up on a form corresponding
to one of the specimens in the SAD Convention.
2. The form may be supplemented, as appropriate, by one or more
continuation sheets corresponding to the specimens in the SAD Con
vention, which shall be an integral part of the T2L document.
3. Loading lists drawn up in accordance with the specimen in Ap
pendix III may be used instead of continuation sheets as the descriptive
part of the T2L document, of which they shall be an integral part.
4. The forms referred to in paragraphs 1 to 3 shall be completed in
accordance with Appendix III. They shall be printed and completed in
one of the official languag es of the Contracting Parties accepted by the
competent authorities.
Article 7
Special loading lists
1. The competent authorities of each country may authorise any
person who satisfies the requirements of Article 45 of Appendix I to use
as loading lists lists which do not comply with all the requirements of
Appendix III.
2. Use of such lists shall be authorised only where:
(a) they are produced by firms which use an integrated electronic
or automatic data processing system to keep their records;
(b) they are designed and completed in such a way that they can
be used without difficulty by the competent authorities;
(c) they include, for each item, the information requir ed under
Annex B5 to Appendix III.
3. Descriptive lists drawn up for the purposes of carrying out dis
patch/export formalities may also be authorised for use as loading lists
under paragraph 1, even where such lists are produced by firms not
using an integrated electronic or automatic data-processing system to
keep their records.
Article 8
Drawing up a T2L form
1. Subject to the provisions of Article 19, the T2L document shall
be drawn up in a single original.
2. At the request of the person concerned, a T2L document and,
where necessary, any continuation sheets or loading lists used shall be
endorsed by the competent office. Such endorsement shall comprise the
following, which should, as far as possible, appear in box “C. Office of
departure” of the documents:
(a) in the case of the T2L document, the name and stamp of the
competent office, the signature of one of the officials at that office, the
date of endorsement and either the registration number or the number
of the dispatch or export declaration, where this is required;
(b) in the case of the supplementary form or load ing list, the num
ber appearing on the T2L document. The number shall be entered by
means of a stamp incorporating the name of the competent office or by
hand. In the latter case it shall be accompanied by the official stamp of
the said office.
The documents shall be returned to the person concerned as soon
as the customs formalities for the dispatch of the goods to the country
of destination have been completed.
Section 2
Commercial documents
Article 9
Invoic e and transport document
1. The Community status of goods may be established by pre
senting an invoice or transport document relating to such goods and
complying with the conditions in this Article.
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2. The invoic e or transport document referred to in paragraph 1
shall include at least the full name and address of the consignor or ex
porter, or of the person concerned where this person is not the consig
nor or exporter, the number and kind, marks and reference numbers of
the packages, a description of the goods, the gross mass in kilograms
and, where necessary, the container numbers.
The person concerned shall indicate clearly on the said document
the symbol “T2L” or “T2LF”, accompanied by his hand-written signa
ture.
3. Where formalities are completed using official or private-sector
data processing systems, the competent authorities shall authorise per
sons who so request to replace the signature provided for in paragraph
2 with a comparable technical device, using codes where applicable,
which has the same legal consequences as a hand-written signature.
This facility shall be granted only if the technical and administra
tive conditions laid down by the competent authorities are met.
4. At the request of the person concerned, the invoice or tran
sport document duly completed and signed by him shall be endorsed
by the competent office. Such endorsement shall comprise the name
and stamp of the competent office, the signature of one of the officials
at that office, the date of endorsement and either the registration num
ber or the number of the dispatch or export declaration where this is
requir ed.
5. The provisions of this Article shall apply only where the invoi
ce or transport document covers Community goods alone.
6. For the purposes of this Convention, the invoice or transport
document fulfilling the conditions and formalities set out in paragraphs
2 to 5 shall be equiv alent to the T2L document.
7. For the purposes of Article 9(4) of the Convention, the customs
office of an EFTA country whose territory goods have entered under
cover of an invoice or transport document equivalent to a T2L docu
ment may attach to the T2 or T2L document which it issues for the go
ods a certified copy or photocopy of that invoice or transport document.
Article 10
Shipping company’s manifest
1. Subject to the conditions set out below, proof of the Commu
nity status of goods shall be furnished by presentation of the shipping
company’s manifest relating to the goods.
2. The manifest shall include at least the following information:
(a) the name and full address of the shipping company;
(b) the identity of the vessel;
(c) the place and date of loading;
(d) the place of unloading.
For each consignment the manifest shall also include:
(a) the reference for the bill of lading or other commercial docu
ment;
(b) the number and kind, marks and reference numbers of the pac
kages;
(c) the normal trade description of the goods including sufficient
detail to permit their identification;
(d) the gross mass in kilograms;
(e) where appropriate, the container identification numbers;
(f) the following entries for the status of the goods:
– the letter “C” (equivalent to “T2L”) or “F” (equivalent to
“T2LF”) for goods whose Community status may be demonstrated;
– the letter “N” for all other goods.
3. At the request of the shipping company, the manifest it has duly
completed and signed shall be endorsed by the competent authorities.
The endorsement must include the name and stamp of the competent
office, the signature of an official at that office and the date of endor
sement.
Article 11
Single manifest
Where the simplified common transit procedure provided for
in Article 112 of Appendix I is used, proof of the Community status
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of goods shall be provided by entering the letter “C” (equiv alent to “
“T2L”) or “F” (equivalent to “T2LF”) alongside the relevant items on
the manifest.

(d) how and within what period the authorised consignor must no
tify the competent office so that it may carry out any checks that may
be necessary before departure of the goods.

Section 3

Article 16

Proof specific to certain operations

Pre-authentication and formalities on departure

Article 12
Carriage under cover of TIR carnets or ATA carnets
1. Where goods are carried under cover of a TIR carnet in one of
the cases referred to in Article 2(2)(b), or under cover of an ATA car
net, the declarant may, with a view to proving the Community status of
the goods and subject to the provisions of Article 2, clearly enter the
symbol “T2L” or “T2LF” in the space reserved for the description of
goods together with his signature on all the relevant vouchers of the
carnet used before presenting it to the office of departure for endor
sement. On all the vouchers where it has been entered, the “T2L” or
“T2LF” symbol should be authenticated with the stamp of the office of
departure accompanied by the signature of the competent official.
2. Where the TIR carnet or the ATA carnet covers both Community
goods and non-Community goods, the two categories of goods shall be
shown separately and the symbol “T2L” or “T2LF” shall be entered in
such a way that it clearly relates only to the Community goods.
Article 13
Goods in passenger-accompanied baggage
Where it is necessary to establish the Community status of goods
accompanying passengers or contained in their luggage, the goods, pro
vided that they are not intended for commercial use, are to be conside
red as Community goods when:
(a) they are declared as Community goods and there is no doubt
as to the accuracy of the declaration;
(b) or, in other cases, when they are dealt with in accordance with
the provisions of this Chapter.
Section 4
Proof of community status of goods provided by the authorised 
consignor
Article 14
Authorised consignor
1. The competent authorities of each country may authorise any
person, hereinafter referred to as the “authorised consignor”, who sa
tisfies the requirements of Article 45 of Appendix I and proposes to
establish the Community status of goods by means of a T2L document
in accordance with Article 6, or by means of one of the documents sti
pulated in Articles 9 to 11, hereinafter referred to as “commercial do
cuments”, to use such documents without having to present them for
endorsement to the competent office.
2. The provisions of Articles 46 to 51 of Appendix I shall apply
mutatis mutandis to the authorisation referred to in paragraph 1.
Article 15
Contents of the authorisation
The authorisation shall specify in particular:
(a) the office responsible for pre-authenticating the forms used for
the documents concerned, as prescribed in Article 16(1)(a);
(b) under what circumstances the authorised consignor must ju
stify use of the forms;
(c) the prohibited categories or movements of goods;

1. The authorisation shall stipulate that the front of the commer
cial documents concerned or box “C. Office of departure” on the front
of the forms used in drawing up the T2L document and any continua
tion sheet or sheets must be:
(a) stamped in advance with the stamp of the office referred to in
Article 15(1)(a) and signed by an official of that office; or
(b) stamped by the authorised consignor with a special metal
stamp approved by the competent authorities and conforming to the
specimen in Annex B9 to Appendix III. The stamp may be pre-printed
on the forms if the printing is entrusted to a printer approved for that
purpose.
2. The authorised consignor shall take all necessary measures to
ensure the safekeeping of the special stamps and/or forms bearing the
stamp of the office of departure or a special stamp.
He shall inform the competent authorities of the security measu
res he is taking to apply the previous subparagraph.
3. In the event of the misuse by any person of forms stamped in
advance with the stamp of the office of departure or with the special
stamp, the authorised consignor shall be liable, without prejudice to
any criminal proceedings, for the payment of duties and other charges
payable in a particular country in respect of goods carried under cover
of such forms unless he can satisfy the competent authorities by whom
he was authorised that he took the measures required of him under pa
ragraph 2.
4. Not later than on consignment of the goods, the authorised con
signor shall complete and sign the form. In addition, he shall enter in a
clearly identifiable space on the commercial document used, or in the
box of the T2L document reserved for control by the office of depar
ture, the name of the competent office, the date of completion of the
document, and the following endorsement:
– Authorised consignor - 99206
Article 17
Waiving of the signature
1. The competent authorities may authorise the authorised consig
nor not to sign T2L documents or commercial documents bearing the
special stamp referred to in Annex B9 to Appendix III which are drawn
up by an electronic or automatic data-processing system. Such autho
risation shall be subject to the condition that the authorised consignor
has previously given those authorities a written undertaking acknow
ledging his liability for the legal consequences arising from all T2L do
cuments or commercial documents issued bearing the special stamp.
2. T2L documents or commercial documents drawn up in accor
dance with paragraph 1 shall contain in place of the authorised consig
nor’s signature the following endorsement:
– Signature waiv ed - 99207.
Article 18
Shipping company’s manifest transmitted by electronic data
interchange
1. The competent authorities of each country may authorise ship
ping companies not to draw up the manifest serving to demonstrate the
Community status of goods until the day after the departure of the ves
sel at the latest and, at all events, before its arrival at the port of desti
nation.
2. The authorisation referred to in paragraph 1 shall be granted
only to international shipping companies which:
(a) fulfil the conditions of Article 45 of Appendix I by way of
derogation from Article 45(1)(a) shipping companies need not be esta
blished in a Contracting Party if they have a regional office there; and
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(b) use electronic data interchange systems to transmit informa
tion between the ports of departure and destination in the Contracting
Parties; and
(c) operate a significant number of voyages between the countries
on recognised routes.
3. On receipt of an application, the competent authorities of the
country where the shipping company is established shall notify the aut
horities of the other countries in whose territories the ports of departure
and destination are situated.
Provided no objection is received within sixty days of the date of
notification, the competent authorities shall authorise use of the simpli
fied procedure described in paragraph 4.
This authorisation shall be valid in the countries concerned and
shall apply only to common transit operations between the ports to
which it refers.
4. The simplification shall be operated as follows:
(a) the manifest for the port of departure shall be transmitted by
electronic data interchange system to the port of destination;
(b) the shipping company shall enter in the manifest the informa
tion indicated in Article 10(2);
(c) upon request, a printout of the data exchange manifest shall be
presented to the competent authorities at the port of departure at the la
test on the working day following the departure of the vessel and in any
case before it arrives at its port of destination;
(d) a printout of the data exchange manifest shall be presented to
the competent authorities at the port of destination;
(e) the competent authorities at the port of departure shall carry
out audits based on risk analysis;
(f) the competent authorities at the port of destination shall carry
out audits based on risk analysis and, if necessary, transmit the relevant
details of manifests to the competent authorities at the port of departure
for verification.
5. Without prejudice to the provisions of Title IV of Appendix I:
– the shipping company shall notify all offences and irregularities
to the competent authorities;
– the competent authorities at the port of destination shall no
tify the competent authorities at the port of departure and the authority
which issued the authorisation of all offences and irregularities at the
earliest opportunity.
Article 19
Obligation to make a copy
The authorised consignor shall make a copy of each commer
cial document or of each T2L document issued under this Section. The
competent authorities shall specify the conditions under which the copy
document shall be presented for purposes of control and retain ed for
not less than two years.
Article 20
Controls upon the authorised consignor
The competent authorities may carry out upon authorised consig
nors any controls they consider necessary. The said consignors shall
furnish all the necessary information and facilities for this purpose.
CHAPTER III
Administrative assistance
Article 21
The competent authorities of the countries concerned shall assist
one another in checking the authenticity and accuracy of the documents
and verifying that the procedures used in accordance with the provisi
ons of this Chapter to prove the Community status of goods have been
correctly applied.
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TITLE II

PROVISIONS CONCERNING THE EURO
Article 22
1. The equivalent in national currencies of the amounts expressed
in euros referred to in this Convention shall be calculated by using the
exchange rate in force on the first working day of October, and shall be
applied from 1 January of the following year.
If no rate is available for a particular national currency, the rate
to be applied shall be that for the first day for which a rate has been
published after the first working day of October. If a rate has not been
published after the first working day of October, the rate to be applied
shall be that of the last day prior to that date for which a rate has been
published.
2. The exchange rate for the euro to be used in applying paragraph
1 shall be that which was applicable on the date on which the common
transit declaration covered by the individual guarantee voucher or vo
uchers was registered in accordance with Article 18(5) of Appendix I.
APPENDIX III40
TRANSIT DECLARATIONS, TRANSIT ACCOMPANYING
DOCUMENTS AND OTHER DOCUMENTS
Article 1
This Appendix covers the provisions, forms and specimens for
making declarations and completing transit accompanying documents
and other documents used in the common transit procedure in accor
dance with the requirements of Appendices I and II.
TITLE I
TRANSIT DECLARATION AND FORMS WHEN USING
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
Article 2
Transit declaration
A transit declaration as defined in Article 21(1) of Appendix I
shall conform to the structure and particulars in Annex A1 using the
codes in Annex A2.
Article 3
Transit accompanying document
The transit accompanying document shall conform to the speci
men and particulars in Annex A3. It shall be produced and used accor
ding to the explanatory notes in Annex A4.
Article 4
List of items
The list of items shall conform to the specimen and particulars in
Annex A5. It shall be produced and used according to the explanatory
notes in Annex A6.
––––––––
40 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 30 – Број 13
TITLE II
FORMS USED FOR:

2. The forms shall be printed on paper dressed for writing purpo
ses, weighing at least 40 g/m² and sufficiently strong to prevent easy
tearing or creasing in normal use. The paper shall be white.
3. The format of the forms shall be 210 by 148 millimetres.

– DOCUMENTS PROVING THE COMMUNITY STATUS OF
GOODS,

Article 9
Receipt

– TRANSIT DECLARATION FOR TRAVELLERS,
– FALLBACK PROCEDURE
Article 5
1. Forms used as documents proving the Community status of go
ods shall conform to the specimens in the SAD Convention, Annex I,
Appendices 1 to 4.
2. Forms used as transit declarations for implementation of the
fallback procedure or transit declarations for travellers shall conform to
the specimens in the SAD Convention, Annex I, Appendix 1.
3. A self-copying process shall be used for the entries requir ed:
(a) in the case of Appendices 1 and 3, on the copies indicated in
the SAD Convention, Annex II, Appendix 1;
(b) in the case of Appendices 2 and 4, on the copies indicated in
the SAD Convention, Annex II, Appendix 2.
4. The forms shall be completed and used:
(a) as documents proving the status of Community goods, in ac
cordance with the explanatory note in Annex B2;
(b) as transit declarations for the fallback procedure or travellers,
in accordance with the explanatory note in Annex B6.
In both cases the codes in Annexes A2, B1, B3 and B6 should be
used where appropriate.
Article 6
1. Forms shall be printed in conformance with the SAD Conven
tion, Annex II, Article 2.
2. Each Contracting Party may print its identifying mark in the
top left-hand corner of the form. It may also print the words “COM
MON TRANSIT” in place of the words “COMMUNITY TRANSIT”.
Documents bear ing such marks or either expression shall be accepted
when presented in another Contracting Party.
TITLE III
FORMS OTHER THAN THE SINGLE ADMINISTRATIVE
DOCUMENT AND THE TRANSIT ACCOMPANYING
DOCUMENT
Article 7
Loading lists
1. Forms used for drawing up loading lists shall conform to the
specimen in Annex B4. They shall be completed in accordance with the
explanatory note in Annex B5.
2. The forms shall be printed on paper dressed for writing purpo
ses, weighing at least 40 g/m2 and sufficiently strong to prevent easy
tearing or creasing in normal use. The colour may be decided by those
concerned.
3. The format of the forms shall be 210 by 297 millimetres, with
a maximum tolerance of 5 millimetres less and 8 millimetres more on
the length.
Article 8
Transit advice note
1. Forms used for transit advice notes within the framework of
Article 21 of Appendix I shall conform to the specimen in Annex B8 to
this Appendix.
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1. The specimen for making out receipts shall conform to Annex

2. The paper to be used shall be sufficiently strong to prevent easy
tearing or creasing in normal use. The paper shall be white.
3. The format of the receipt shall be 148 by 105 millimetres.
Article 10
Individual guarantee
1. Forms used for individual guarantee vouchers shall conform to
the specimen in Annex C3.
2. The forms shall be printed on paper free of mechanical pulp,
dressed for writing purposes and weighing at least 55g/m². They shall
have a printed guilloche pattern background in red so as to reveal any
falsification by mechanical or chemical means. The paper shall be white.
3. The format of the forms shall be 148 by 105 millimetres.
4. The forms shall show the name and address of the printer, or a
mark by which he may be identified, and an identification number in
tended to individualise it.
5. The language to be used for individual guarantee vouchers
shall be specified by the competent authorities of the country of the
office of guarantee.
Article 11
Comprehensive guarantee and guarantee waiver certificates
1. Forms for drawing up comprehensive guarantee or guarantee
waiver certificates, hereinafter referred to as “certificates”, shall con
form to the specimens in Annex C5 and Annex C6. They shall be com
pleted according to the explanatory note in Annex C7.
2. The certificates shall be printed on white paper free of mecha
nical pulp and weighing at least 100g/m². They shall have a guilloche
pattern background on both sides so as to reveal any falsification by
mechanical or chemical means. The background shall be:
– green for guarantee certificates;
– pale blue for guarantee waiver certificates.
3. The format of the forms shall be 210 by 148 millimetres.
4. The Contracting Parties shall be responsible for printing the
forms or having them printed. Each certificate shall bear a serial iden
tification number.
Article 12
Provisions common to all of Title III
1. Forms should be completed using a typewriter or other mec
hanographical or similar process. Forms referred to in Articles 7 and 8
may also be completed legibly in manuscript, in which case they shall
be completed in ink and in block letters.
2. Forms shall be drawn up in one of the official languages of the
Contracting Parties which is acceptable to the competent authorities of
the country of departure. This provision shall not apply to individual
guarantee vouchers.
3. The competent authorities of another country in which the
forms must be produced may if necessary require a translation into the
official language, or one of the official languages, of that country.
4. The language to be used for the comprehensive guar antee and
guarantee waiv er certificates shall be designated by the competent aut
horities of the country responsible for the guarantee office.
5. No erasures or alterations shall be made. Amendments shall be
made by striking out the incorrect particulars and, where appropriate,
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adding those required. Any such amendments shall be initialled by the
person making the amendment and expressly endorsed by the compe
tent authorities.
6. A Contracting Party may apply special measures in respect of
the forms referred to in this Title with a view to increas ing security,
provided that it first obtains the agreement of the other Contracting Par
ties and that this does not prejudice the correct application of the Con
vention.
ANNEXES TO APPENDIX III
A. ANNEXES COMPUTERISED PROCEDURES
ANNEX A141
EXPLANATORY NOTE ON THE USE OF TRANSIT
DECLARATIONS, BY THE EXCHANGE OF EDI STANDARD
MESSAGES (EDI TRANSIT DECLARATION)
TITLE I
GENERAL
The transit declaration is presented electronically, except when
the Convention provides otherwise.
The EDI transit declaration is based upon the particulars entered
into the Convention of 20 May 1987 on simplification of formalities in
trade in goods and corresponding to the different boxes of the Single
Administrative Document (SAD) as defined in the present Annex and
Annex B1, in association with or replaced by a code if appropriate.
This Annex contains exclusively the basic special requir ements,
which apply when the formalities are carried out by the exchange of the
EDI standard messages. Furthermore the additional codes presented in
Annex A2 are applicable. Annex B1 applies to the EDI transit declara
tion unless otherwise specified in this Annex or in Annex A2.
The detailed structure and content of the EDI transit declaration
follow the technical specifications the competent authorities com
municate to the principal in order to ensure the proper functioning of
the system. These specifications are based upon the requir ements laid
down in this Annex.
This Annex describes the structure of the information exchange.
The transit declaration is organised into data groups, which contain da
ta attributes. The attributes are grouped together in such a way that they
build up coherent logical blocks within the scope of the message. A
data group indentation indicates that the data group depends on a lower
indent data group.
When present, the appropriate number of the box on the SAD is
noted.
The term “number” in the explanation of a data group indicates
how many times the data group may be used in the transit declaration.
The term “type/length” in the explanation of an attribute indicates
the requirements for the data type and the data length. The codes for the
data types are as follows:
a alphabetic
n numeric
an alphanumeric
The number following the code indicates the admissible data
length. The following applies:
The optional two dots before the length indicator mean that the
data has no fixed length, but it can have up to a number of digits, as
specified by the length indicator. A comma in the data length means
that the attribute can hold decimals, the digit before the comma indica
tes the total length of the attribute, the digit after the comma indicates
the maximum number of digits after the decimal point.
––––––––
41 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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TITLE II

PARTICULARS TO BE ENTERED IN THE TRANSIT
DECLARATION AND STRUCTURE OF THE EDI TRANSIT
DECLARATION
CHAPTER I
Required particulars
This annex contains the unit of the data, based on those of the
SAD Convention, likely to be required by the various countries.
CHAPTER II
Structure
A. Table of the data groups
TRANSIT OPERATION
TRADER consignor
TRADER consignee
GOODS ITEM
– TRADER consignor
– TRADER consignee
– CONTAINERS
– SGI CODES
– PACKAGES
– PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES
– PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES
– SPECIAL MENTIONS
CUSTOMS OFFICE of departure
TRADER principal
REPRESENTATIVE
CUSTOMS OFFICE of transit
CUSTOMS OFFICE of destination
TRADER authorised consignee
CONTROL RESULT
SEALS INFO
– SEALS ID
GUARANTEE
– GUARANTEE REFERENCE
– VALIDITY LIMITATION EC
– VALIDITY LIMITATION NON EC
B. Particulars on the data of the transit declaration
TRANSIT OPERATION
Number: 1
The data group shall be used.
LRN
Type/Length: an ..22
The local reference number (LRN) shall be used. It is nationally
defined and allocated by the user in agreement with the competent aut
horities to identify each single declaration.
Declaration type (box 1)
Type/Length: an ..5
The attribute shall be used.
The following must be entered:
(1) where goods are required to move under the T2 procedure: T2
or T2F;
(2) where goods are required to move under the T1 procedure: T1;
(3) for the consignments referred to in Article 23 of Appendix I: T-.
The attribute shall be used.
Total number of items (box 5)
Type/Length: n .. 5
The attribute shall be used.
Total number of packages (box 6)
Type/Length: n ..7
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Use of this attribute is optional. The total number of packages is
equal to the sum of all “Number of packages”, all “Number of pieces”
plus a value of “1” for each declared “bulk”.
Country of dispatch (box 15a)
Type/Length: a2
Country from which the goods are to be dispatched/exported.
The attribute shall be used if only one country of dispatch is dec
lared. The country codes presented in Annex A2 shall be used. In this
case the attribute “Country of dispatch” of the data group “GOODS
ITEM” cannot be used. If more than one country of dispatch is decla
red, this attribute of the data group “TRANSIT OPERATION” cannot
be used. In this case the attribute “Country of dispatch” of the data gro
up “GOODS ITEM” shall be used.
Destination country (box 17a)
Type/Length: a2
Enter the name of the country concerned.
The attribute shall be used if only one country of destination is
declared. The country codes presented in Annex A2 shall be used. In
this case the attribute “Destination country” of the data group “GO
ODS ITEM” cannot be used. If more than one country of destination
is declared, this attribute of the data group “TRANSIT OPERATION”
cannot be used. In this case the attribute “Destination country” of the
data group
“GOODS ITEM” shall be used.
Identity at departure (box 18)
Type/Length: an ..27
Enter the means of identification, e.g. the registration number(s)
or name, of the means of transport (lorry, ship, railway wagon, aircraft)
on which the goods are directly load ed on presentation at the office
of departure, using the codes laid down for the purpose. For example,
where a tractor and a trailer with different vehicle registration numbers
are used, enter the registration numbers of both tractor and trailer.
However, where goods are carried in contain ers that are to be
transported by road vehicles, the competent authorities may authorise
the principal to leave this box blank where the logistics at the point of
departure may make it impossible to provide the identity of the means
of transport at the time of establishment of the transit declaration, and
where they can ensure that the proper information concerning the me
ans of transport will be subsequently entered in box 55.
Where goods are moved by fixed transport installations, do not
enter anything for registration number.
Identity at departure LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
Nationality at departure (box 18)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used.
Enter the nationality of the means of transport (lorry, ship, railway
wagon, aircraft) on which the goods are directly loaded on presentation
at the office of departure, (or that of the means of transport providing
propulsion for the whole if it is made up of several means of transport),
using the codes laid down for the purpose. For example, where a tractor
and a trailer with different vehicle registration numbers are used, enter
the registration numbers of both tractor and trailer, and the nationality
of the tractor.
However, where goods are carried in containers that are to be
transported by road vehicles, the competent authorities may authorise
the principal to leave this box blank where the logistics at the point of
departure may make it impossible to provide the nationality of the me
ans of transport at the time of establishment of the transit declaration,
and where they can ensure that the proper information concerning the
means of transport will be subsequently entered in box 55.
Where goods are moved by fixed installations or carried by rail,
do not enter anything for nationality.
In other cases, declaration of the nationality is optional for the
Contracting Parties.
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Container (box 19)
Type/Length: n1
Use the codes provided for the purpose to enter particulars of the
presumed situation at the border of the Contracting Party in whose ter
ritory the office of departure is located, as known at the time the goods
were placed under the common transit procedure.
The following codes shall be used
0: no.
1: yes.
Nationality crossing border (box 21)
Type/Length: a2
The requirement to enter the nationality is obligatory.
However, where goods are carried by rail or moved by fixed in
stallation, do not enter anything for registration number or nationality.
The country code presented in Annex A2 shall be used.
Identity crossing border (box 21)
Type/Length: an ..27
Using the appropriate code, enter the type (lorry, ship, railway
wagon, aircraft, etc.) and the means of identification (e.g. registration
number or name) of the active means of transport (i.e. the means of
transport providing propulsion) which it is presumed will be used at
the frontier crossing point on exit from the Contracting Party where the
office of departure is located, followed by the code for the nationality
of the means of transport, as known at the time the goods were placed
under the common transit procedure.
Where combined transport or several means of transport are used,
the active means of transport is the unit which provides propulsion for
the whole combination. For example, when a lorry is on a sea-going
vessel, the active means of transport is the ship and where a combina
tion of a tractor and a trailer is used, the active means of transport is the
tractor.
Where goods are carried by rail or fixed installations, do not enter
anything for registration number.
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties.
Identity crossing border LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
Type of transport crossing border (box 21)
Type/Length: n .. 2
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties.
Transport mode at border (box 25)
Type/Length: n .. 2
Use the codes provided for the purpose to enter the mode of tran
sport which it is presumed will provide the active means of transport
on which the goods will leave the territory of the Contracting Party in
which the office of departure is located.
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties.
Inland transport mode (box 26)
Type/Length: n .. 2
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties. It has
to be used according to the explanatory note concerning box 25 presen
ted in Annex A2.
Loading place (box 27)
Type/Length: an ..17
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties.
Agreed location code (box 30)
Type/Length: an ..17
The attribute can not be used, if the data group “CONTROL RE
SULT” is used. If this data group is not used the attribute is optional. If
this attribute is used the precise indication of the place in coded form
where the goods can be examined is necessary. The attributes “Agreed
location of goods”/”Agreed location code”, “Authorised location of go
ods” and “Customs sub place” can not be used at the same time.
Agreed location of goods (box 30)
Type/Length: an ..35
The attribute cannot be used, if the data group “CONTROL RE
SULT” is used. If this data group is not used the attribute is optional.
If this attribute is used the precise indication of the place where the
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goods can be examined is necessary. The attributes “Agreed location
of goods”/”Agreed location code”, “Authorised location of goods” and
“Customs sub place” can not be used at the same time.
Agreed location of goods LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
Authorised location of goods (box 30)
Type/Length: an ..17
The attribute is optional, if the data group “CONTROL RESULT”
is used. If the attribute is used precise indication of the place where the
goods can be examined is necessary. If the data group “CONTROL RE
SULT” is not used the attribute can not be used. The attributes “Agreed
location of goods”/”Agreed location code”, “Authorised location of go
ods” and “Customs sub place” can not be used at the same time.
Customs sub place (box 30)
Type/Length: an ..17
The attribute can not be used, if the data group “CONTROL RE
SULT” is used. If this data group is not used the attribute is optional.
If this attribute is used the precise indication of the place where the
goods can be examined is necessary. The attributes “Agreed location
of goods”/”Agreed location code”, “Authorised location of goods” and
“Customs sub-place” can not be used at the same time.
Total gross mass (box 35)
Type/Length: n ..11,3
The attribute shall be used.
Transit accompanying document language code
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language of the transit accompanying document.
Dialogue language indicator at Departure
Type/Length: a2
Use of the languag e code presented in Annex A2 is optional. If
this attribute is not used the system will use the default language of the
office of departure.
Declaration date (box 50)
Type/Length: n8
The attribute shall be used.
Declaration place (box 50)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Declaration place LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) of the corresponding free text field.
TRADER consignor (box 2)
Number: 1
This data group is used when only one consignor is declared. In
this case the data group “TRADER consignor” of the data group “GO
ODS ITEM” cannot be used.
Name (box 2)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Street and number (box 2)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Country (box 2)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used.
Postcode (box 2)
Type/Length: an ..9
The attribute shall be used.
City (box 2)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
NAD LNG T
ype/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language of name and address (NAD LNG).
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TIN (box 2)
Type/Length: an ..17
Use of this attribute to insert the trader identification number
(TIN) is optional for the Contracting Parties.
TRADER Consignee (box 8)
Number: 1
The data group shall be used when there is only one consignee
declared and the attribute “Destination country” of the data group
“TRANSIT OPERATION” contains a “country” as defined in the Con
vention. In this case the data group “TRADER Consignee” of the data
group “GOODS ITEM” can not be used.
Name (box 8)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Street and number (box 8)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Country (box 8)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used.
Postcode (box 8)
Type/Length: an .. 9
The attribute shall be used.
City (box 8)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
NAD LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language of name and address (NAD LNG).
TIN (box 8)
Type/Length: an ..17
Use of this attribute to insert the trader identification number
(TIN) is optional for the Contracting Parties.
GOODS ITEM
Number: 999
The data group shall be used.
Declaration type (ex box 1)
Type/Length: an .. 5
The attribute shall be used, if the Code “T-” was used for the attri
bute “Declaration type” of the data group “TRANSIT OPERATION”.
In other cases this attribute can not be used.
Country of dispatch (ex box 15a)
Type/Length: a2
Country from which the goods are to be dispatched/exported
The attribute shall be used if more than one country of dispatch is
declared. The country codes presented in Annex A2 shall be used. The
attribute “Country of dispatch” of the data group “TRANSIT OPERA
TION” cannot be used. If only one country of dispatch is declared the
corresponding attribute of the data group
“TRANSIT OPERATION” shall be used.
Destination country (ex box 17a)
Type/Length: a2
The attribute shall be used if more than one country of destination
is declared. The country codes presented in Annex A2 shall be used.
The attribute “Destination country” of the data group “TRANSIT OPE
RATION” cannot be used. If only one country of destination is decla
red the corresponding attribute of the data group “TRANSIT OPERA
TION” shall be used.
Textual description (box 31)
Type/Length: an ..140
The attribute shall be used.
The normal trade description must be entered in all cases. This
description must include all the details needed to allow identification of
the goods. Where the attribute “Commodity code” has to be completed,
the description must be expressed in sufficiently precise terms to allow
classification of the goods. This attribute must also show the particulars
required under any specific rules (e.g. on excise duties). If containers
are used, the identifying marks of the container should also be entered
in this box.
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Textual description LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) of the corresponding free text field.
Item number (box 32)
Type/Length: n .. 5
Give the number of the item shown in the list of items declared in
the attribute “Total number of items”.
The attribute shall be used, even if the number “1” was used for
the attribute “Total number of items” of the data group “TRANSIT
OPERATION”. In this case the number “1” shall be used for this attri
bute. Each item number is unique throughout the declaration.
Commodity code (box 33)
Type/Length: n .. 8
The attribute shall be used with at least 4 and up to 8 digits. This
box must be completed where:
– the same person makes a transit declaration at the same time as,
or following, a customs declaration which includes a commodity code;
or
a transit declaration covers goods referred to in the list published
in accordance with Article 1(3) to Appendix I.
Enter the code for the goods.
In T2 and T2F transit declarations made in an EFTA country this
box does not need be completed unless the preceding transit declaration
includes a commodity code.
If it does, give the code entered in the corresponding declaration.
In all other cases use of this box is optional.
Gross mass (box 35)
Type/Length: n ..11,3
Enter the gross mass, in kilograms, of the goods described in the
corresponding box 31. The gross mass is the aggregate mass of the go
ods including all packing but excluding containers and other transport
equipment.
This attribute is optional when goods of different type covered by
the same declaration are packed together in such a way that it is impos
sible to determine the gross mass of each type of goods.
Net mass (box 38)
Type/Length: n ..11,3
Enter the net mass, in kilograms, of the goods described in the
corresponding attribute. The net mass is the mass of the goods themsel
ves excluding all packaging.
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties.
– TRADER Consignor (ex box 2)
Number: 1
The data group “TRADER Consignor” cannot be used when only
one consignor is declared. In this case the data group “TRADER Con
signor” on “TRANSIT OPERATION” level is used.
Name (ex box 2)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Street and number (ex box 2)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Country (ex box 2)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used.
Postcode (ex box 2)
Type/Length: an ..9
The attribute shall be used.
City (ex box 2)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
NAD LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language of name and address (NAD LNG).
TIN (ex box 2)
Type/Length: an ..17
Use of this attribute to insert the trader identification number
(TIN) is optional for the Contracting Parties.
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– TRADER Consignee (ex box 8)
Number: 1
The data group shall be used when more than one consignee is
declared and the attribute “Destination country” of the data group “GO
ODS ITEM” contains a “country” as defined in the Convention. When
only one consignee is declared, the data group “TRADER Consignee”
of the data group “GOODS ITEM” can not be used.
Name (ex box 8)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Street and number (ex box 8)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Country (ex box 8)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used.
Postcode (ex box 8)
Type/Length: an .. 9
The attribute shall be used.
City (ex box 8)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
NAD LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language of name and address (NAD LNG).
TIN (ex box 8)
Type/Length: an ..17
Use of this attribute to insert the trader identification number
(TIN) is optional for the Contracting Parties.
– CONTAINERS (box 31)
Number: 99
If the attribute “Container” of the data group “TRANSIT OPERA
TION” contains the code “1” the data group shall be used.
Contain er numbers (box 31)
Type/Length: an ..11
The attribute shall be used.
– SGI Codes (box 31)
Number: 9
The data group shall be used to insert the identification of sensi
tive goods (SGI) if the transit declaration concerns goods referred to in
the list of Annex I to Appendix I.
Sensitive goods code (box 31)
Type/Length: n .. 2
The code presented in Annex A2 shall be used if the commodity
code is not enough to uniquely identify goods referred to in the list of
Annex I to Appendix I.
Sensitive quantity (box 31)
Type/Length: n ..11,3
The attribute shall be used when the transit declaration concerns
goods referred to in the list of Annex I to Appendix I.
– PACKAGES (box 31)
Number: 99
The data group shall be used.
Marks and numbers of packages (box 31)
Type/Length: an ..42
The attribute shall be used if the attribute “Kind of packages”
contains other codes presented in Annex A2 than those for bulk (VQ,
VG, VL, VY, VR or VO) or for “unpacked” (NE, NF, NG). It is opti
onal if the attribute “Kind of packages” contains one of the previously
mentioned codes.
Marks and numbers of packages LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
Kind of packages (box 31)
Type/Length: an242

––––––––
42 Amended by Decision No 2/2013 of 7.11.2013 (OJ L 315, 26.11.2013, p. 106).
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The packaging codes presented in Annex A2 shall be used. Num
ber of packages (box 31) Type/Length: n .. 5
The attribute shall be used if the attribute “Kind of packages”
contains other codes presented in Annex A2 than those for bulk (VQ,
VG, VL, VY, VR or VO) or for “unpacked” (NE, NF, NG). It cannot be
used if the attribute “Kind of packages” contains one of the previously
mentioned codes.
Number of pieces (box 31)
Type/Length: n .. 5
The attribute shall be used if the attribute “Kind of packages”
contains a code presented in Annex A2 for “unpacked” (NE). In other
cases this attribute cannot be used.
– PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES (box 40)
Number: 9
Enter the reference for the preceding customs-approved treatment
or use or for any corresponding customs documents.
The data group shall be used if the attribute “Declaration type” of
the data groups “TRANSIT OPERATION” or “GOODS ITEM” conta
ins the Code “T2” or “T2F” and the country of the office of departure is
an EFTA country as defined in the Convention.
Previous document type (box 40)
Type/Length: an .. 6
If the data group is used at least one previous document code pre
sented in Annex A2 shall be used.
Previous document reference (box 40)
Type/Length: an ..20
The reference of the previous document shall be used.
Previous document reference LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) of the corresponding free text field.
Complement of information (box 40)
Type/Length: an ..26
Use of this attribute is optional for the Contracting Parties.
Complement of information LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
– PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES (box 44)
Number: 99
Enter the details required under any specific rules applicable in
the country of dispatch/export together with the reference numbers of
the documents produced in support of the declaration (e.g. the serial
number of the T5 control copy, the export licence or permit number, the
data required under veterinary and phytosanitary regulations or the bill
of lading number).
Use of this data group is optional for the Contracting Parties. If
the data group is used at least one of the following attributes shall be
used.
Document type (box 44)
Type/Length: an .. 3
The code presented in Annex A2 shall be used.
Document reference (box 44)
Type/Length: an ..20
Document reference LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
Complement of information (box 44)
Type/Length: an ..26
Complement of information LNG
Type/Length: a2
The languag e code presented in Annex A2 shall be used to define
the languag e (LNG) if the corresponding free text field is used.
– SPECIAL MENTIONS (box 44)
Number: 99
Use of this data group is optional for the Contracting Parties. If
the data group is used either the attribute “Additional information id”
or “Text” shall be used.
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Additional information id (box 44)
Type/Length: an .. 3
The code presented in Annex A2 shall be used to insert the identi
fication (id) of the additional information.
Export from EC (box 44)
Type/Length: n1
If the attribute “Additional information id” contains the code
“DG0” or “DG1” the attribute “Export from EC” or “Export from co
untry” shall be used. Both attributes cannot be used at the same time.
In other cases the attribute cannot be used. If this attribute is used the
following codes are to be used:
0= no.
1= yes.
Export from a country (box 44)
Type/Length: a2
If the attribute “Additional information id” contains the code
“DG0” or “DG1” the attribute “Export from EC” or “Export from co
untry” shall be used. Both attributes cannot be used at the same time.
In other cases the attribute cannot be used. If this attribute is used the
country code presented in Annex A2 shall be used.
Text (box 44)
Type/Length: an ..70
Text LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
– CUSTOMS OFFICE of departure (box C)
Number: 1
The data group shall be used.
Reference number (box C)
Type/Length: an8
The code presented in Annex A2 shall be used.
– TRADER PRINCIPAL (box 50)
Number: 1
The data group shall be used. TIN (box 50)
Type/Length: an ..17
The attribute shall be used where the data group “CONTROL RE
SULT” contains the code A3 or where the attribute “GRN” is used.
Name (box 50)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used if the attribute “TIN” is used and the
other attributes of this data group are not already known by the system.
Street and number (box 50)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used if the attribute “TIN” is used and the
other attributes of this data group are not already known by the system.
Country (box 50)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used if the at
tribute “TIN” is used and the other attributes of this data group are not
already known by the system.
Postcode (box 50)
Type/Length: an .. 9
The attribute shall be used if the attribute “TIN” is used and the
other attributes of this data group are not already known by the system.
City (box 50)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used if the attribute “TIN” is used and the
other attributes of this data group are not already known by the system.
NAD LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language of name and address (NAD LNG) if the corresponding
free text fields are used.
– REPRESENTATIVE (box 50)
Number: 1
The data group shall be used if the principal makes use of an aut
horised representative.
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Name (box 50)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used.
Representative capacity (box 50)
Type/Length: a ..35
Use of this attribute is optional.
Representative capacity LNG
Type/Length: a2
The language code presented in Annex A2 shall be used to define
the language (LNG) if the corresponding free text field is used.
– CUSTOMS OFFICE of transit (box 51)
Number: 9
Enter the intended office of entry into each Contracting Party
whose territory is to be transited in the course of carriag e or, where the
operation involves transiting territory other than that of the Contracting
Parties, the office of exit by which the means of transport will leave the
territory of the Contracting Parties.
The data group has to be used at least once if different Contrac
ting Parties are declared for departure and destination.
Reference number (box 51)
Type/Length: an8
The code presented in Annex A2 shall be used.
– CUSTOMS OFFICE of destination (box 53)
Number: 1
The data group shall be used.
Reference number (box 53)
Type/Length: an8
Only the structure of the code is indicated in Annex A2; the offi
ces of destination are listed in the competent offices list (COL on the
EUROPA site) for common transit operations.
The code presented in Annex A2 shall be used.
– TRADER authorised consignee (box 53)
Number: 1
The data group can be used to indicate that the goods will be deli
vered to an authorised consignee.
TIN authorised consignee (box 53)
Type/Length: an ..17
The attribute shall be used to insert the trader identification num
ber (TIN).
– CONTROL RESULT (box D)
Number: 1
The data group shall be used if an authorised consignor lodges the
declaration. Control result code (box D) Type/Length: an2 The code A3
shall be used. Date limit (box D) Type/Length: n8 The attribute shall
be used.
– SEALS INFORMATION (box D)
Number: 1
The data group shall be used if an authorised consignor lodges
a declaration for which his authorisation requires the use of seals or a
principal is granted use of seals of a special type.
Seals number (box D)
Type/Length: n .. 4
The attribute shall be used.
– SEALS ID (box D)
Number: 99
The data group shall be used for the identification (id) of seals.
Seals identity (box D)
Type/Length: an ..20
The attribute shall be used.
Seals identity LNG
Type/Length: a2
The language code (LNG) presented in Annex A2 shall be used.
– GUARANTEE
Number: 9
The data group shall be used.
Guarantee type (box 52)
Type/Length: anl
The code presented in Annex A2 shall be used.
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– GUARANTEE REFERENCE
Number: 99
The data group shall be used if the attribute “Guarantee type”
contains the code “0”, “1” “4” or “9”
GRN (box 52)
Type/Length: an ..24
The attribute shall be used to insert the guarantee reference num
ber (GRN) if the attribute “Guarantee type” contains the code “0”, “1”,
“2”, “4” or “9”. In this case the attribute “Other guarantee reference”
cannot be used.
The “guarantee reference number” (GRN) is allocated by the of
fice of guarantee to identify each single guarantee and it is structured
as follows:
Field

Content

Field type

Examples

Numeric 2

97

Alphabetic 2

IT

1

Last two digits of the year in which the
guar antee was accepted (YY)

2

Identifier of the country where the guaran
tee is lodged (ISO alpha 2 country code)

3

Unique identifier for the acceptance given
by the office of guarantee per year and
country

Alphanumeric 12 1234AB788966

4

Check digit

Alphanumeric 1

8

5

Identifier of the individual guarantee by
means of voucher (1 letter + 6 digits) or
NULL for other guarantee types

Alphanumeric 7

A001017

Field 1 and 2 as explained above.
Field 3 has to be filled with a unique identifier per year and coun
try for the acceptance of the guarantee given by the office of guarantee.
National administrations which want to have the customs office refe
rence number of the office of guarantee included in the GRN could use
up to the first six characters to insert the national number of the office
of guarantee.
Field 4 has to be filled with a value that is a check digit for the
fields 1 to 3 of the GRN. This field allows detection of any error when
capturing the first four fields of the GRN.
Field 5 is only used when the GRN is related to an individual gu
arantee by means of vouchers registered in the computerised transit
system. In that case, this field has to be filled with the identifier of the
voucher.
Other guarantee reference (box 52)
Type/Length: an ..35
The attribute shall be used if the attribute “Guarantee type” con
tains other codes than “0”, “1”,”2”, “4” or “9”. In this case the attribute
“GRN” cannot be used.
Access code
Type/Length: an4
The attribute shall be used when the attribute “GRN” is used; ot
herwise this attribute is optional for the countries. Depending on the
type of guarantee, it is issued by the office of guarantee, the guarantor
or the principal and used to secure a specific guarantee.
– VALIDITY LIMITATION EC
Number: 1
Not valid for EC (box 52)
Type/Length: n1
The following codes are to be used:
0= no.
1= yes.
– VALIDITY LIMITATION NON EC
Number: 99
Not valid for other Contracting Parties (box 52)
Type/Length: a2
The country code presented in Annex A2 shall be used to indica
te the Contracting party. The code of a Member State of the European
Community cannot be used.
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ANNEX A243

ADDITIONAL CODES FOR THE COMPUTERISED TRANSIT
SYSTEM
1. COUNTRY CODES (CNT)
Field

Content

Field type

Example

1

ISO alpha 2 country code.

Alphabetic 2

IT

The “ISO alpha-2 country code” as specified inISO-3166-1 of
1997 and subsequent updates shall apply.
2. LANGUAGE CODE
ISO alpha 2 codification as specified in ISO - 639: 1988 shall
apply.
3. COMMODITY CODE (COM)
Field

Content

Field type

Examples

1

6 Digit code of the Harmonised System

Numeric 6

010290

(HS6)

(left aligned)

The six digits of the Harmonised System have to be entered (HS6).
The commodity code may be expanded to 8 digits for national use.
4. SENSITIVE GOODS CODE
Field

Content

Field type

Examples

1

Additional identifier for sensitive goods

Numeric ..2

2

The code is used in extension to HS6, as shown in Annex I of Appen
dix I, where a sensitive good cannot sufficiently be identified with HS6.
5. PACKAGE CODE44

––––––––
43 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
44 Amended by Decision No 2/2013 of 7.11.2013 (OJ L 315, 26.11.2013, p. 106).

(UN/ECE Recommendation No 21/Rev. 8.1 of 12 July 2010)
Aerosol

AE

Ampoule, non-protected

AM

Ampoule, protected

AP

Atomizer

AT

Bag

BG

Bag, flexible container

FX

Bag, gunny

GY

Bag, jumbo

JB

Bag, large

ZB

Bag, multiply

MB

Bag, paper

5M

Bag, paper, multi-wall

XJ

Bag, paper, multi-wall, water resistant

XK

Bag, plastic

EC

Bag, plastics film

XD

Bag, polybag

44

Bag, super bulk

43

Bag, textile

5L

Bag, textile, sift proof

XG

Bag, textile, water resistant

XH

Bag, textile, without inner coat/liner

XF

Bag, tote

TT

Bag, woven plastic

5H

Bag, woven plastic, sift proof

XB

Bag, woven plastic, water resistant

XC

Bag, woven plastic, without inner coat/liner

XA

Bale, compressed

BL

Bale, non-compressed

BN
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Ball

AL

Balloon, non-protected

BF

Balloon, protected

BP

Bar

BR

Barrel

BA

Barrel, wooden

2C

Barrel, wooden, bung type

QH

Barrel, wooden, removable head

QJ

Bars, in bundle/bunch/truss

BZ

Basin

BM

Basket

BK

Basket, with handle, cardboard

HC

Basket, with handle, plastic

HA

Basket, with handle, wooden

HB

Belt

B4

Bin

BI

Block

OK

Board

BD

Board, in bundle/bunch/truss

BY

Bobbin

BB

Bolt

BT

Bottle, gas

GB

Bottle, non-protected, bulbous

BS

Bottle, non-protected, cylindrical

BO

Bottle, protected bulbous

BV

Bottle, protected cylindrical

BQ

Bottlecrate / bottlerack

BC

Box

BX

Box, aluminium

4B

Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Box, fibreboard

4G

Box, for liquids

BW

Box, natural wood

4C

Box, plastic

4H

Box, plastic, expanded

QR

Box, plastic, solid

QS

Box, plywood

4D

Box, reconstituted wood

4F

Box, steel

4A

Box, wooden, natural wood, ordinary

QP

Box, wooden, natural wood, with sift proof walls

QQ

Bucket

BJ

Bulk, gas (at 1031 mbar and 15°C)

VG

Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure)

VQ

Bulk, liquid

VL

Bulk, scrap metal

VS

Bulk, solid, fine particles („powders“)

VY

Bulk, solid, granular particles („grains“)

VR

Bulk, solid, large particles („nodules“)

VO

Bunch

BH

Bundle

BE

Bundle, wooden

8C

Butt

BU

Cage

CG

Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Cage, roll

CW

Can, cylindrical

CX

Can, rectangular

CA

Can, with handle and spout

CD

Canister

CI

Canvas

CZ

Capsule

AV
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Carboy, non-protected

CO

Crate, metal

MA

Carboy, protected

CP

Crate, milk

MC

Card

CM

Crate, multiple layer, cardboard

DC

Cart, flatbed

FW

Crate, multiple layer, plastic

DA

Carton

CT

Crate, multiple layer, wooden

DB

Cartridge

CQ

Crate, shallow

SC

Case

CS

Crate, wooden

8B

Case, car

7A

Creel

CE

Case, isothermic

EI

Cup

CU

Case, skeleton

SK

Cylinder

CY

Case, steel

SS

Demijohn, non-protected

DJ

Case, with pallet base

ED

Demijohn, protected

DP

Case, with pallet base, cardboard

EF

Dispenser

DN

Case, with pallet base, metal

EH

Drum

DR

Case, with pallet base, plastic

EG

Drum, aluminium

1B

Case, with pallet base, wooden

EE

Drum, aluminium, non-removable head

QC

Case, wooden

7B

Drum, aluminium, removable head

QD

Cask

CK

Drum, fibre

1G

Chest

CH

Drum, iron

DI

Churn

CC

Drum, plastic

IH

Clamshell

AI

Drum, plastic, non-removable head

QF

Coffer

CF

Drum, plastic, removable head

QG

Coffin

CJ

Drum, plywood

1D

Coil

CL

Drum, steel

1A

Composite packaging, glass receptacle

6P

Drum, steel, non-removable head

QA

Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate

YR

Drum, steel, removable head

QB

Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum

YQ

Drum, wooden

1W

Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack

YY

Envelope

EN

Composite packaging, glass receptacle in fibre drum

YW

Envelope, steel

SV

Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box

YX

Filmpack

FP

Composite packaging, glass receptacle in plywood drum

YT

Firkin

FI

Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack

YZ

Flask

FL

Composite packaging, glass receptacle in steel crate box

YP

Flexibag

FB

Composite packaging, glass receptacle in steel drum

YN

Flexitank

FE

Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper

YV

Foodtainer

FT

Composite packaging, glass receptacle in wooden box

YS

Footlocker

FO

Composite packaging, plastic receptacle

6H

Frame

FR

Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate

YD

Girder

GI

Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum

YC

Girders, in bundle/bunch/truss

GZ

Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum

YJ

Hamper

HR

Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box

YK

Hanger

HN

Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum

YL

Hogshead

HG

Composite packaging, plastic receptacle in plywood box

YH

Ingot

IN

Composite packaging, plastic receptacle in plywood drum

YG

Ingots, in bundle/bunch/truss

IZ

Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box

YM

Intermediate bulk contain er

WA

Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box

YB

Intermediate bulk container, aluminium

WD

Composite packaging, plastic receptacle in steel drum

YA

Intermediate bulk container, aluminium, liquid

WL

Composite packaging, plastic receptacle in wooden box

YF

Intermediate bulk contain er, aluminium, pressurised > 10 kpa

WH

Cone

AJ

Intermediate bulk container, composite

ZS

Container, flexible

1F

Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids

ZR

Container, gallon

GL

Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised

ZP

Container, metal

ME

Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids

ZM

Container, not otherwise specified as transport equipment

CN

Intermediate bulk contain er, composite, rigid plastic, liquids

ZQ

Container, outer

OU

Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised

ZN

Cover

CV

Intermediate bulk contain er, composite, rigid plastic, solids

ZL

Crate

CR

Intermediate bulk contain er, fibreboard

ZT

Crate, beer

CB

Intermediate bulk contain er, flexible

ZU

Crate, bulk, cardboard

DK

Intermediate bulk container, metal

WF

Crate, bulk, plastic

DL

Intermediate bulk container, metal, liquid

WM

Crate, bulk, wooden

DM

Intermediate bulk container, metal, other than steel

ZV

Crate, framed

FD

Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa

WJ

Crate, fruit

FC

Intermediate bulk contain er, natural wood

ZW
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Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner

WU

Package, paper wrapped

Intermediate bulk container, paper, multi-wall

ZA

Package, show

IE

Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant

ZC

Packet

PA

Intermediate bulk container, plastic film

WS

Pail

PL

Intermediate bulk container, plywood

ZX

Pallet

PX

Intermediate bulk container, plywood, with inner liner

WY

Pallet, 100cms * 110cms

AH

Intermediate bulk container, reconstituted wood

ZY

Pallet, AS 4068-1993

OD

Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner

WZ

Pallet, box Combined open-ended box and pallet

PB

Intermediate bulk container, rigid plastic

AA

Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm

OC

Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids

ZK

Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

Intermediate bulk container, rigid plastic, frees tanding, pressurised

ZH

Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids

ZF

Pallet, ISO T11

OE

Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids

ZJ

Pallet, modular, collars 80cms * 100cms

PD

Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pres
surised

ZG

Pallet, modular, collars 80cms * 120cms

PE

Pallet, modular, collars 80cms * 60cms

AF

Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids

ZD

Intermediate bulk container, steel

WC

Intermediate bulk container, steel, liquid

WK

Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa

WG

Intermediate bulk container, textile with out coat/liner

WT

Intermediate bulk container, textile, coated

WV

Intermediate bulk container, textile, coated and liner

WX

Intermediate bulk container, textile, with liner

WW

Intermediate bulk container, woven plastic, coated

WP

Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner

WR

Intermediate bulk container, woven plastic, with liner

WQ

Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner

WN

Jar

JR

Jerrican, cylindrical

JY

Jerrican, plastic

3H

Jerrican, plastic, non-removable head

QM

Jerrican, plastic, removable head

QN

Jerrican, rectangular

JC

Jerrican, steel

3A

Jerrican, steel, non-removable head

QK

Jerrican, steel, removable head

QL

Jug

JG

Jutebag

JT

Keg

KG

Kit

KI

Liftvan

LV

Log

LG

Logs, in bundle/bunch/truss

LZ

Lot

LT

Lug

LU

Luggage

LE

Mat

MT

Matchbox

MX

Mutually defined

ZZ

Nest

NS

Net

NT

Net, tube, plastic

NU

Net, tube, textile

NV

Not available

NA

Octabin

OT

Package

PK

Package, cardboard, with bottle grip-holes

IK

Package, display, cardboard

IB

Package, display, metal

ID

Package, display, plastic

IC

Package, display, wooden

IA

Package, flow

IF

IG

Pallet, shrinkwrapped

AG

Pallet, triwall

TW

Pallet, wooden

8A

Pan

P2

Parcel

PC

Pen

PF

Piece

PP

Pipe

PI

Pipes, in bundle/bunch/truss

PV

Pitcher

PH

Plank

PN

Planks, in bundle/bunch/truss

PZ

Plate

PG

Plates, in bundle/bunch/truss

PY

Platform, unspecified weight or dimension

OF

Pot

PT

Pouch

PO

Punnet

PJ

Rack

RK

Rack, clothing hanger

RJ

Receptacle, fibre

AB

Receptacle, glass

GR

Receptacle, metal

MR

Receptacle, paper

AC

Receptacle, plastic

PR

Receptacle, plastic wrapped

MW

Receptacle, wooden

AD

Rednet

RT

Reel

RL

Ring

RG

Rod

RD

Rods, in bundle/bunch/truss

RZ

Roll

RO

Sachet

SH

Sack

SA

Sack, multi-wall

MS

Sea-chest

SE

Set

SX

Sheet

ST

Sheet, plastic wrapping

SP

Sheetmetal

SM

Sheets, in bundle/bunch/truss

SZ

Shrinkwrapped

SW

Skid

SI

Slab

SB

Sleeve

SY

Slipsheet

SL
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Spindle

SD

Spool

SO

Suitcase

SU

Tablet

T1

Tank container, generic

TG

Tank, cylindrical

TY

Tank, rectangular

TK

Tea-chest

TC

Tierce

TI

Tin

TN

Tray

PU

Tray, containing horizontally stacked flat items

GU

Tray, one layer no cover, cardboard

26. јун 2015.

7. PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES CODE
(Numeric codes extracted from the 1997b UN Directories for
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Tran
sport: List of codes for data element 1001, Document/message name,
coded.)
Certificate of conformity

2

Certificate of quality

3

Movement certificate A.TR.1

18

Contain er list

235

Packing list

271

Proforma invoic e

325

Commercial invoic e

380

House waybill

703

DV

Master bill of lading

704

Tray, one layer no cover, plastic

DS

Bill of lading

705

Tray, one layer no cover, polystyrene

DU

House bill of lading

714

Tray, one layer no cover, wooden

DT

CIM consignment note (rail)

720

Tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002)

IL

Road list-SMGS

722

Tray, two layers no cover, cardboard

DY

Road consignment note

730

Tray, two layers no cover, plastic tray

DW

Air waybill

740

Tray, two layers no cover, wooden

DX

Master air waybill

741

Trunk

TR

Despatch note (post parcels)

750

Truss

TS

Multimodal/combined transport document (generic)

760

Tub

TB

Cargo manifest

785

Tub, with lid

TL

Bordereau

787

Tube

TU

Despatch note model T

820

Tube, collapsible

TD

Despatch note model T1

821

Tube, with nozzle

TV

Despatch note model T2

822

Tubes, in bundle/bunch/truss

TZ

Control document T5

823

Tun

TO

Despatch note model T2L

825

Tyre

TE

Goods declaration for exportation

830

Phytosanitary certificate

851

Uncaged

UC

Sanitary certificate

852

Unit

UN

Veterinary certificate

853

Unpacked or unpackaged

NE

Certificate of origin

861

Unpacked or unpackaged, multiple units

NG

Declaration of origin

862

Unpacked or unpackaged, single unit

NF

Preference certificate of origin

864

Vacuum-packed

VP

Certificate of origin form GSP

865

Vanpack

VK

Vat

VA

Vehicle

VN

Vial

VI

Wickerbottle

WB

6. PREVIOUS DOCUMENT CODE
The codes applicable are as follows:
T2 = Transit declaration covering a common transit procedure for
Community goods.
T2F = Transit declaration covering a common transit procedure
for Community goods coming from or going to a part of the customs
territory of the Community where the Community rules for value-ad
ded tax do not apply.
T2CIM = Community status goods carried under cover of a CIM
consignment note or a TR transfer note.
T2TIR = Community status goods carried under cover of a TIR
carnet.
T2ATA = Community status goods carried under cover of an ATA
carnet.
T2L = Single Administrative Document proving the Community
status of goods.
T2LF = Single Administrative Document proving the Community
status of goods in the exchange between parts of the customs territory
of the Community where Community rules for value-added tax apply
and parts of this territory where these rules do not apply.
T1 = Transit declaration covering a common transit procedure for
non-community goods
*=
* = any other previous document (an..5)

Import licence

911

Cargo declaration (arrival)

933

Embargo permit

941

TIF form

951

TIR carnet

952

EUR 1 certificate of origin

954

ATA carnet

955

Other

zzz

8. CODES FOR MODES OF TRANSPORT, POSTAL AND OT
HER CONSIGNMENTS
A. 1-figure code (obligatory);
B. 2-figure code (second digit optional for the Contracting Parties).
A

B

Standing for

1

10

Maritime transport

12

Railway wagon on sea-going vessel

16

Powered road vehicle on sea-going vessel

17

Trailer or semi-trailer on sea-going vessel

18

Inland waterway vessel on sea-going vessel

20

Rail transport

23

Road vehicle on rail-wagon

3

30

Road transport

4

40

Air transport

5

50

Postal consignments

7

70

Fixed transport installation

8

80

Inland waterway transport

9

90

Own propulsion

2
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9. ADDITIONAL INFORMATION/SPECIAL INDICATION CODE
The codes applicable are as follows:
DG0 = Export from one EFTA country subject to restriction or export from EC subject to restriction.
DG1 = Export from one EFTA country subject to duties or export from EC subject to duties.
DG2 = Export.
Additional special indication codes can also be defined at national domain level.
10. GUAR
 ANTEE CODES
The applicable codes are:
Situation

Code

Additional information

For guarantee waiver (Article 53 of Appendix I)

0

- guar antee waiver certificate number

For comprehensive guarantee

1

- comprehensive guarantee certificate number
- office of guarantee

For individual guarantee by a guarantor

2

- reference for the guarantee undertaking
- office of guarantee

For individual guarantee in cash

3

For individual guarantee in the form of vouchers

4

For guarantee waiver (Article 11 of Appendix I)

- individual guar antee voucher number

6

For guarantee waiver by agreement (Article 10(2)(a) of the Convention)

A

For guarantee waiver for the journey between the office of departure and the office of
transit (Article 10(2)(b) of the Convention)

7

For individual guarantee of the type under point

9

3 of Annex IV to Appendix I.

- reference for the
guar antee undertaking
- office of guarantee

Country codes
The codes adopted for box 51 are applicable.
11. CUSTOMS OFFICE REFERENCE NUMBER (COR)
Field

Content

1

Identifier of the country to which the Customs Office belongs (see CNT)

2

National number of the Customs Office

Field type

Example

Alphabetic 2

IT

Alphanumeric 6

0830AB

Field 1 as explained above.
Field 2 has to be freely filled with a 6 character alphanumeric code. The six characters allow national administrations, where necessary, to
define a hierarchy of customs offices.
The offices of destination are listed on the competent office list (COL on the EUROPA site) for the common transit operations.
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ANNEX A446

EXPLANATORY NOTES AND PARTICULARS (DATA) FOR
THE TRANSIT ACCOMPANYING DOCUMENT
Explanatory notes for completing the transit accompanying
document
The paper to be used for the transit accompanying document can
be green.
The transit accompanying document shall be printed based on da
ta derived from the transit declaration, where appropriate amended by
the principal and/or verified by the office of departure, and completed
as follows:
1. MRN (movement reference number)
The information is given alphanumerically with 18 digits based
on the following specimen:
Field

Field type

Examples

1

Last two digits of year of formal accep
tance of transit movement (YY)

Content

Numeric 2

97

2

Identifier of the country from which
movement originates. (ISO alpha-2 co
untry code)

Alphabetic 2

IT

3

Unique identifier for transit movement
per year and country

Alphanumeric 13

9876AB8890123

4

Check digit

Alphanumeric 1

5

Fields 1 and 2 as explained above.
Field 3 has to be filled in with an identifier for the transit tran
saction. The way that field is used is under the responsibility of natio
nal administrations but each transit transaction handled during one year
within the given country must have a unique number. National admini
strations that want to have the office reference number of the competent
authorities included in the MRN could use up to the first 6 characters to
insert the national number of the office.
Field 4 has to be filled with a value that is a check digit for the
whole MRN. This field allows detection of any error when capturing
the whole MRN.
The MRN shall also be printed in bar code mode using the stan
dard “code 128”, character set “B”
2. Box 3:
– first subdivision: serial number of the current printed sheet,
– second subdivision: total number of sheets printed (including
list of items),
– shall not be used when only one item.
3. In the space to the right of box 8:
Name and address of the customs office to which the return copy
of the transit accompanying document has to be returned if the fallback
procedure is used.
4. Box C:
– the name of the office of departure
– reference number of the office of departure
– acceptance date of the transit declaration
––––––––
46 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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– the name and the authorisation number of the authorised con
signor (if any).
5. Box D:
– control results
– seals affixed or the indication “- -” identifying the “Waiver 99201”;
– the indication “Binding itinerary”, where appropriate.
The transit accompanying document shall not be modified nor
shall any addition or deletion be made thereto unless otherwise speci
fied in this Convention.
6. Formalities en route
Between the time when the goods leave the office of departure
and the time they arrive at the office of destination certain details may
have to be added on the transit accompanying document accompanying
the goods. The details relate to the transport operation and must be en
tered by the carrier responsible for the means of transport on which the
goods are loaded as and when the corresponding activities are carried
out. The particulars may be added legibly by hand, in which case the
entries should be made in ink and in block letters.
Carriers are reminded that goods can be transhipped only under
an authorisation of the competent authorities of the country in whose
territory the transhipment is to be made.
Where those authorities consider that the common transit opera
tion concerned may continue in the normal way they shall, once they
have taken any steps that may be necessary, endorse the transit accom
panying documents.
The competent authorities at the office of transit or office of de
stination are under an obligation to incorporate into the system the data
added to the transit accompanying document. The integration of the da
ta can also be carried out by the authorised consignee.
The boxes and activities involved are:
– Transhipment: use box 55
Box 55: Transhipment
The carrier must complete the first three lines of this box when
goods are transhipped from one means of transport to another or from
one container to another in the course of the operation in question.
However, where goods are carried in containers that are to be
transported by road vehicles, the competent authorities may authorise
the principal to leave box 18 blank where the logistics pattern at the
point of departure may prevent the identity and nationality of the me
ans of transport from being provided at the time of establishment of the
transit declaration, and where they can ensure that the proper informa
tion concerning the means of transport will be subsequently entered in
box 55.
– Other incidents: use box 56.
Box 56: Other incidents during carriage
Box to be completed in accordance with current obligations re
garding transit.
In addition, where goods have been loaded on a semi-trailer and
the tractor is changed during the journey (without the goods being han
dled or transhipped), enter in this box the registration number and na
tionality of the new tractor. In this case, endorsement by the competent
authorities is not necessary.
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ANNEX A648
EXPLANATORY NOTES AND PARTICULARS (DATA)
FOR THE LIST OF ITEMS

When a movement consists of more than one item, sheet A of the
list of items shall always be printed by the computer system and shall
be attached to the transit accompanying document.
The boxes of the list of items are vertically expandable.
Particulars have to be printed as follows:
1. In the identification box (upper left corner):
(a) list of items
(b) serial number of the current sheet and the total number of the
sheets (including the transit accompanying document)
2. OoDep — name of the office of departure
3. Date — date of acceptance of the transit declaration
4. MRN — movement reference number as defined in Annex A4
5. The particulars of the different boxes at item level has to be
printed as follows:
(a) item No — serial number of the current item
(b) regime — if the status of the goods for the whole declaration
is uniform, the box is not used
(c) if mixed consignment the actual status, T1, T2 or T2F, is printed
B. ANNEXES FALLBACK PROCEDURE
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GB
United Kingdom
GR
Greece
HR
Croatia
HU
Hungary
IE
Ireland
IS
Iceland
IT
Italy
LT
Lithuania
LU
Luxembourg
LV
Latvia
MT
Malta
NL
Netherlands
NO
Norway
PL
Poland
PT
Portugal
RO
Romania
SE
Sweden
SI
Slovenia
SK
Slovakia
TR
Turkey
Box 53: Office of destination (and country)
Use the codes shown for box 51.
B. Codes of linguistic references
See Annex B6, Title III

ANNEX B149
CODES TO BE USED WHEN COMPLETING TRANSIT
DECLARATION FORMS
A. Particulars to be entered in the different boxes
Box 19: Container
The applicable codes are:
0: goods not carried in containers;
1: goods carried in containers.
Box 27: Place of loading/unloading
Codes to be adopted by the Contracting Parties.
Box 33: Commodity code
First sub-division
Give the commodity code made up of at least the six digits of the
Harmonised Commodity Description and Coding System. However, in
the Community give the eight digits of the Combined Nomenclature
where a Community provision so requir es.
Other sub-divisions
To be completed using any other specific codes of the Contrac
ting Parties (such codes should be entered starting immediately after
the first sub-division).
Box 51: Intended transit offices50
Country codes
This country code is the ISO alpha-2 code (ISO 3166-1).
The applicable codes are:
AT
Austria
BE
Belgium
BG
Bulgaria
CH
Switzerland
CY
Cyprus
CZ
Czech Republic
DE
Germany
DK
Denmark
EE
Estonia
ES
Spain
FI
Finland
FR
France
––––––––
48 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
49 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
50 Amended by Decision No 1/2013 of 1.7.2013 (OJ L 277, 18.10.2013, p. 14).

ANNEX B251
EXPLANATORY NOTE ON COMPLETING FORMS
TO BE USED FOR ESTABLISHING THE COMMUNITY
STATUS OF GOODS
A. General description
1. Where the Community status of goods has to be established for
the purposes of the Convention, forms conforming to Copy No 4 of the
specimen in the SAD Convention, Annex 1, Appendix I or Copy No 4/5
of the specimen in the SAD Convention, Annex 1, Appendix II must be
used. Where necessary one or more continuation sheets complying with
Copy No 4 or Copy No 4/5 of the specimens in the SAD Convention,
Annex I, Appendices 3 and 4 respectively, must be used.
2. The person concerned should complete only the boxes at the
top of the form under the heading “Important note”.
3. Forms must be completed using a typewriter or mechanograp
hical or similar process. They may also be completed legibly by hand,
in ink and in block letters.
4. No erasures or alterations may be made. Any alterations must
be made by crossing out the incorrect particulars and, where appropri
ate, adding those required. Any alterations made in this way must be
initialled by the person making them and expressly endorsed by the
competent authorities. Where necessary, the latter may require a new
declaration to be lodged.
5. Any unused spaces in the boxes to be completed by the person
concerned must be struck through so that no subsequent entries can be
made.
B. Particulars to be entered in the different boxes
Box 1: Declaration
Enter “T2L” or “T2LF” in the third subdivision.
Where continuation sheets are used, enter “T2Lbis” or “T2LFbis”,
as appropriate, in the third subdivision of box 1 of the forms used for
the purpose.
––––––––
51 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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Box 2: Consignor/Exporter
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the full na
me and address of the consignor/exporter. The countries in question
may add to the explanatory note the requirement to include a reference
to the identification number allocated by the competent authorities for
tax, statistical or other purposes. Where consignments are grouped, the
said countries may provide that the following entry be made in this box
and that the list of consignors be attached to the declaration:
– Various – 99211
Box 3: Forms
Give the number of the form and the total number of forms used.
For example if the T2L document is made out on a single form,
enter 1/1; if the T2L document has a T2Lbis continuation sheet, enter
1/2 on the T2L document and 2/2 on the continuation sheet; if the T2L
document has two T2Lbis continuation sheets, enter 1/3 on the T2L do
cument, 2/3 on the first T2Lbis continuation sheet and 3/3 on the se
cond T2Lbis continuation sheet.
Box 4: Loading lists
Enter the number of loading lists attached.
Box 5: Items
Enter the total number of items listed in the T2L document.
Box 14: Declarant/Representative
Enter the full name and address of the declarant/representative in
accordance with the provisions in force. If the person concerned is the
same as the consignor entered in box 2 enter one of the following:
Consignor – 99213
The countries in question may add to the explanatory note the re
quirement to include the identification number allocated by the compe
tent authorities for tax, statistical or other purposes.
Box 31: Packages and description of goods, marks and numbers,
contain er No(s), number and kind
Enter the marks, numbers, number and kind of packages or, in the
case of unpackaged goods, enter the number of such goods covered by
the document or the following:
– Bulk – 99212
The normal trade description must be entered in all cases. This
description must include all the details needed to allow identification
of the goods. Where box 33 (Commodity Code) has to be completed,
the description must be expressed in sufficiently precise terms to allow
classification of the goods. This box must also show the particulars re
quired under any specific rules (e.g. on excise duties). If containers are
used, the identifying marks of the container should also be entered in
this box.
Box 32: Item number
Give the number of the item shown in the list in Box 5 of the ac
companying T2L document, continuation sheets or load ing lists.
Where a T2L document covers only one item, the Contracting
Parties need not require this box to be completed as the figure “1” sho
uld already have been entered in box 5.
Box 33: Commodity code
In T2L documents made out in an EFTA country, this box has to
be completed only where the transit declaration or previous document
includes a commodity code.
Box 35: Gross mass
Enter the gross mass, in kilograms, of the goods described in the
corresponding box 31. The gross mass is the aggregate mass of the go
ods including all packing but excluding containers and other transport
equipment.
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Where a T2L document covers several types of goods, it is suffi
cient to enter the total gross mass in the first box 35 and leave the rema
ining boxes 35 blank.
Box 38: Net mass
In EFTA countries this box has to be completed only where the
transit declaration or previous document includes an entry for net mass.
Enter the net mass, in kilograms, of the goods described in the corre
sponding box 31. The net mass is the mass of the goods themselves
excluding all packaging.
Box 40: Summary declaration/previous document
Enter the type, number, date and issuing office of the declaration
or previous document used as a basis for drawing up the T2L docu
ment.
Box 44: Additional information, documents produced, certificates
and authorisations
In EFTA countries this box has to be completed only where an
entry has been made in the equiv alent box in the transit declaration or
preceding document. Any such entries must be repeated on the T2L do
cument.
Box 54: Place and date, signature and name of the declarant or his
representative
Subject to any specific provisions on the use of computerised
systems, the signature of the person concerned, followed by his name
and forename, must appear on the T2L document. When the person
concerned is a legal person, the signatory should add after this signatu
re and name the capacity in which he is signing.
C. Codes of linguistic references
See Annex B6, Title III

ANNEX B352
CODES TO BE USED WHEN COMPLETING FORMS
TO BE USED FOR ESTABLISHING THE COMMUNITY
STATUS OF GOODS
A. Particulars to be entered in the different boxes
Box 33: Commodity code
First sub-division
Give the commodity code made up of at least the six digits of the
Harmonised Commodity Description and Coding System. However, in
the Community give the eight digits of the Combined Nomenclature
where a Community provision so requir es.
Other sub-divisions
To be completed using any other specific codes of the Contrac
ting Parties (such codes should be entered starting immediately after
the first sub-division).
B. Codes of linguistic references
See Annex B6, Title III
––––––––
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ANNEX B554

TITLE III

EXPLANATORY NOTE ON THE LOADING LIST

USE OF LOADING LISTS

TITLE I
GENERAL
1. Definition
The loading list referred to in Article 7 of Appendix III means a
document having the characteristics described in this Annex.
2. Loading list form
2.1 Only the front of the form may be used as a loading list.
2.2 The features of a loading list are:
(a) the heading “Load ing List”;
(b) a 70 by 55 millimetre box divided into an upper part of 70 by
15 millimetres and a lower part of 70 by 40 millimetres;
(c) columns with the following headings in the following order:
– serial number,
– marks, numbers, number and kind of packages, description of
goods,
– country of dispatch/export,
– gross mass in kilograms,
– reserved for the administration.
Users may adjust the width of the columns to their needs. However,
the column headed “reserved for the administration” must always be at
least 30 millimetres wide. Users may also decide for themselves how to
use the spaces other than those referred to in points (a), (b) and (c).
2.3 A horizontal line must be drawn immediately under the last
entry and any spaces not used must be scored through to prevent later
additions.
TITLE II
PARTICULARS TO BE ENTERED IN THE DIFFERENT
HEADINGS
1. Box
1.1 Upper part
Where a loading list accompanies a transit declaration, the princi
pal must enter “T1”, “T2” or “T2F” in the upper part of the box.
Where a loading list accompanies a T2L document, the person
concerned must enter “T2L” or “T2LF” in the upper part of the box.
1.2 Lower part
The particulars listed in paragraph 4 of Title III below must be en
tered in this part of the box.
2. Columns
2.1 Serial number
Every item shown on the loading list must be preceded by a serial
number.
2.2 Marks, numbers, number and kind of packages, description
of goods
Where a loading list accompanies a transit declaration, the parti
culars must be entered in accordance with Annexes B1 and B6 to Ap
pendix III. The list must include the information entered in boxes 31
(Packages and description de goods), 44 (Additional information, do
cuments produced, certificates and authorisations) and, where appropri
ate, 33 (Commodity code) and 38 (Net mass) of the transit declaration.
Where a loading list accompanies a T2L document, the particulars
must be entered in accordance with Annexes B2 and B3 to Appendix III.
2.3 Country of dispatch/export
Enter the name of the country from which the goods are being
consigned or exported. Do not use this column where a load ing list ac
companies a T2L document.
2.4 Gross mass (kg)
Enter the details entered in box 35 of the SAD (see Annexes B2
and B6 to this Appendix).

––––––––
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1. A transit declaration may not have both a loading list and one or
more continuation sheets attached to it.
2. Where a loading list is used, boxes 15 (Country of dispatch/
export), 32 (Item number), 33 (Commodity code), 35 (Gross mass (kg))
and, where appropriate, 44 (Additional information, documents produ
ced, certificates and authorisations) of the transit declaration form must
be struck through and box 31 (Packages and description of goods) may
not be used to enter the marks, numbers, number and kind of packa
ges or description of goods. A reference to the serial number and the
symbol of the different loading lists shall be entered in box 31 (Packa
ges and description of goods) of the transit declaration form used.
3. The loading list must be produced in the same number of copi
es as the form to which it relates.
4. When a transit declaration is registered the loading list must be
given the same registration number as the form to which it relates. This
number must be entered by using a stamp which includes the name of
the office of departure, or by hand. If entered by hand, it must be endor
sed by the official stamp of the office of departure.
It is not obligatory for an official of the office of departure to sign
the forms.
5. Where several loading lists are attached to one form used for
the purpose of a T1 or T2 procedure, the lists must bear a serial num
ber allocated by the principal, and the number of loading lists attached
must be entered in box 4 (Loading lists) of the said form.
6. The provisions of paragraphs 1 to 5 apply, as appropriate, whe
re a loading list is attached to a T2L document.
ANNEX B655
EXPLANATORY NOTE ON COMPLETING TRANSIT
DECLARATION FORMS
TITLE I
GENERAL
General description
Where Article 22 of Appendix I is applicable, the form referred to
in the SAD Convention Annex I, Appendix 1 is to be used for placing
goods under the transit procedure in conformance with the SAD Con
vention, Annex II, Appendix 3, Title 1.
Where the rules (in particular those of Article 12(1) of the Con
vention and Article 37 (4) to Appendix I) require additional copies of
the transit declaration to be provided, the principal may use continua
tion sheets or photocopies, as necessary.
These must then be signed by the principal and presented to the
competent authorities, who must endorse them in the same way as they
endorse the Single Administrative Document. Save where the rules pro
vide otherwise, these documents must be marked “copy” and the com
petent authorities must accept them on the same terms as the originals,
provided the said authorities consider the documents genuine and legible.
TITLE II
PARTICULARS TO BE ENTERED IN THE DIFFERENT
BOXES
I. Formalities in the country of departure
Box 1: Declaration
The following must be entered in the third subdivision:
(1) where goods are required to move under the T2 procedure: T2
or T2F;
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(2) where goods are requir ed to move under the T1 procedure: T1;
(3) for the consignments referred to in Article 23 of Appendix I:T.
In this case the space following the letter T must be struck thro

Box 2: Consignor/Exporter
This box is optional for the Contracting Parties.
Enter the full name and address of the consignor/exporter concer
ned. The Contracting Parties may add to the explanatory note the requ
irement to include a reference to the identification number allocated by
the competent authorities for tax, statistical or other purposes.
Where consignments are grouped, the Contracting Parties may
provide that the following entry be made in this box and that the list of
consignors be attached to the declaration:
– Various - 99211
Box 3: Forms
Enter the serial number of the set and the total number of sets of
forms and continuation sheets used. For example, if there is one form
and two continuation sheets, enter 1/3 on the form, 2/3 on the first con
tinuation sheet and 3/3 on the second continuation sheet.
When the declaration covers only one item (i.e. when only one
“goods description” box has to be completed) do not enter anything in
box 3; enter the figure “1” in box 5 instead.
When two sets of 4 copies are used instead of one set of 8 copies,
the two sets are to be treated as one.
Box 4: Number of loading lists
Enter in figures the number of load ing lists attached, if any, or the
number of descriptive commercial lists, if any, authorised by the com
petent authorities.
Box 5: Items
Enter the total number of items listed in the transit declaration.
Box 6: Total packages
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the total
number of packages making up the consignment in question.
Box 8: Consignee
Enter the full name and address of the person(s) or company(ies)
to whom the goods are to be delivered. Where consignments are grou
ped, the Contracting Parties may provide that one of the entries referred
to under box 2 be made in this box and that the list of consignees be
attached to the transit declaration.
The Contracting Parties may allow this box not to be completed
if the consignee is established outside the territory of the Contracting
Parties.
The identification number need not be shown at this stage.
Box 15: Country of dispatch/export
Box 15a
Enter the name of the country from which the goods are to be dis
patched/exported.
Box 17: Country of destination
Box 17a
Enter the name of the country.
Box 18: Identity and nationality of means of transport at departure
Enter the means of identification, e.g. the registration number(s)
or name, of the means of transport (lorry, ship, railway wagon, aircraft)
on which the goods are directly load ed on presentation at the office of
departure, followed by the nationality of the means of transport (or that
of the means of transport providing propulsion for the whole if it is ma
de up of several means of transport), using the codes laid down for the
purpose. For example, where a tractor and a trailer with different vehic
le registration numbers are used, enter the registration numbers of both
tractor and trailer, and the nationality of the tractor.
However where goods are carried in containers that are to be tran
sported by road vehicles, the competent authorities may authorise the
principal to leav e this box blank where the logistical pattern at the point
of departure may prevent the identity and nationality of the means of
transport from being provided at the time of establishment of the transit
declaration, and where they can ensure that the proper information con
cerning the means of transport shall be subsequently entered in box 55.
Where goods are moved by fixed transport installations, do not
enter anything for registration number or nationality in this box. Where
goods are carried by rail, do not enter anything for nationality.
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In other cases, declaration of the nationality is optional for the
Contracting Parties.
Box 19: Container (Ctr)
This box is optional for the Contracting Parties.
Use the codes provided for the purpose to enter particulars of the
presumed situation at the border of the Contracting Party in whose ter
ritory the office of departure is located, as known at the time the goods
were placed under the common transit procedure.
Box 21: Identity and nationality of the active means of transport
crossing the border
The requir ement to enter the means of identification in this box is
optional for the Contracting Parties.
The requirement to enter the nationality is obligatory.
However, where goods are carried by rail or moved by fixed in
stallation, do not enter anything for registration number or nationality.
Using the appropriate code, enter the type (lorry, ship, railway
wagon, aircraft, etc.) and the means of identification (e.g. registration
number or name) of the active means of transport (i.e. the means of
transport providing propulsion) which it is presumed will be used at
the frontier crossing point on exit from the Contracting Party where the
office of departure is located, followed by the code for the nationality
of the means of transport, as known at the time the goods were placed
under the common transit procedure.
Where combined transport or several means of transport are used,
the active means of transport is the unit which provides propulsion for
the whole combination. For example, when a lorry is on a sea-going
vessel, the active means of transport is the ship and where a combina
tion of a tractor and a trailer is used, the active means of transport is the
tractor.
Box 25: Mode of transport at the border
This box is optional for the Contracting Parties.
Use the codes provided for the purpose to enter the mode of tran
sport which it is presumed will provide the active means of transport
on which the goods will leave the territory of the Contracting Party in
which the office of departure is located.
Box 27: Place of loading
This box is optional for the Contracting Parties.
Where a code is provided, use it to enter the place where the go
ods are to be loaded onto the active means of transport on which they
are to cross the border of the Contracting Party in whose territory the
office of departure is located, as known at the time the goods are placed
under the common transit procedure.
Box 31: Packages and description of goods, marks and numbers,
container No(s), number and kind
Enter the marks, numbers, number and kind of packages or, in the
case of unpackaged goods, enter the number of such goods covered by
the declaration, or one of the following:
– Bulk - 99212
The normal trade description must be entered in all cases. This
description must include all the details needed to allow identification
of the goods. Where box 33 (Commodity Code) has to be completed,
the description must be expressed in sufficiently precise terms to allow
classification of the goods. This box must also show the particulars re
quired under any specific rules (e.g. on excise duties). If containers are
used, the identifying marks of the container should also be entered in
this box.
Box 32: Item number
Give the number of the item shown in the list of items declared
in box 5.
Where a declaration covers only one item, the Contracting Parties
need not requir e this box to be completed as the figure “1” should al
ready have been entered in box 5.
Box 33: Commodity code
This box must be completed where:
– the same person makes a transit declaration at the same time as,
or following, a customs declaration which includes a commodity code; or
– a transit declaration covers goods referred to in the list publis
hed in accordance with Article 1(3) to Appendix I.
Enter the code for the goods.
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In T2 and T2F transit declarations made in an EFTA country this
box need not be completed unless the preceding transit declaration in
cludes a commodity code.
If it does, give the code entered in the corresponding declaration.
In all other cases use of this box is optional.
Box 35: Gross mass
Enter the gross mass, in kilograms, of the goods described in the
corresponding box 31. The gross mass is the aggregate mass of the go
ods including all packing but excluding containers and other transport
equipment.
Where a declaration covers several types of goods, it is sufficient
to enter the total gross mass in the first box 35 and leave the remaining
boxes 35 blank.
Box 38: Net mass
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the net
mass, in kilograms, of the goods described in the corresponding box 31.
The net mass is the mass of the goods themselves excluding all
packaging.
Box 40: Summary declaration/previous document
Enter the reference for the preceding customs-approved treatment
or use or for any corresponding customs documents. Where more than
one reference has to be given, the Contracting Parties may provide that
the following be entered in this box and that a list of the references con
cerned accompany the transit declaration:
– Various - 99211
Box 44: Additional information, documents produced, certificates
and authorisations
Enter the details required under any specific rules applicable in
the country of dispatch/export together with the reference numbers of
the documents produced in support of the declaration (e.g. the serial
number of the T5 control copy, the export licence or permit number,
the data required under veterinary and phytosanitary regulations, the
bill of lading number). Do not complete the sub-division “Additional
Information code (AI)”.
Box 50: Principal and authorised representative, place, date and
signature
Enter the full name (person or company) and address of the prin
cipal and the identification number, if any, allocated by the competent
authorities. If appropriate, enter the full name (person or company) of
the authorised representative signing on behalf of the principal.
Subject to any specific provisions on the use of computerised
systems, the original of the handwritten signature of the person con
cerned must appear on the copy which is to be kept at the office of
departure. Where the person concerned is a legal person, the signatory
should add after his signature his full name and the capacity in which
he is signing.
Box 51: Intended offices of transit (and countries)
Enter the intended office of entry into each Contracting Party
whose territory is to be transited in the course of carriag e or, where the
operation involves transiting territory other than that of the Contracting
Parties, the office of exit by which the means of transport will leave the
territory of the Contracting Parties. The transit offices are shown in the
list of offices competent for common transit operations. After the name
of the office, enter the code for the country concerned.
Box 52: Guarantee
Use the codes laid down for this purpose to enter the type of gu
arantee or guarantee waiver used for the operation followed, as appro
priate, by the number of the comprehensive guar antee certificate, the
guarantee waiver certificate, or the individual guarantee voucher, and
the office of guarantee.
Where a comprehensive guarantee, a guar antee waiver or indivi
dual guarantee furnished by a guar antor is not valid for all the Contrac
ting Parties, add “not valid for” followed by the codes for the Contrac
ting Party or Parties concerned.
Box 53: Office of destination (and country)
Enter the name of the office where the goods are to be presented
in order to complete the transit operation. The offices of destination are
listed on the competent offices list (COL on EUROPA) for common
transit operations.
After the name of the office, enter the code for the country con
cerned.
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II. Formalities en route
Between the time when the goods leave the office of departure
and the time they arrive at the office of destination certain details may
have to be added on Copies No 4 and 5 of the transit declaration ac
companying the goods. The details relate to the transport operation and
must be entered by the carrier responsible for the means of transport on
which the goods are loaded as and when the corresponding activities
are carried out. The particulars may be added legibly by hand, in which
case the entries should be made in ink and in block letters.
The boxes and activities involved are:
– Transhipment: use box 55
Box 55: Transhipment
The carrier must complete the first three lines of this box when
goods are transhipped from one means of transport to another or from
one container to another in the course of the operation in question.
Carriers are reminded that goods can be transhipped only under
an authorisation of the competent authorities of the country in whose
territory the transhipment is to be made.
Where those authorities consider that the common transit opera
tion concerned may continue in the normal way they shall, once they
have taken any steps that may be necessary, endorse Copies No 4 and 5
of the transit declaration.
– Other incidents: use box 56.
Box 56: Other incidents during carriage
Box to be completed in accordance with current obligations re
garding transit.
In addition, where goods have been loaded on a semi-trailer and
the tractor is changed during the journey (without the goods being han
dled or transhipped), enter in this box the registration number and nati
onality of the new tractor. Here, endorsement by the competent autho
rities is not necessary.
TITLE III56
––––––––
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TABLE OF LINGUISTIC REFERENCES AND OF THEIR
CODES
Linguistic references
– BG Ограничена валидност
– CS Omezená platnost
– DA Begrænset gyldighed
– DE Beschränkte Geltung
– EE Piir atud kehtivus
– EL Περιορισμένη ισχύς
– ES Validez limitada
– FR Validité limitée
– HR Valjanost ograničena
– IT Validità limitata
– LV Ierobežots derīgums
– LT Galiojimas apribotas
– HU Korlátozott érvényű
– MT Validità limitata
– NL Beperkte geldigheid
– PL Ograniczona ważność
– PT Validade limitada
– RO Validitate limitată
– SL Omejena veljavnost
– SK Obmedzená platnosť
– FI Voimassa rajoitetusti
– SV Begränsad giltighet
– EN Limited validity
– IS Takmarkað gildissvið
– NO Begrenset gyldighet
– TR Sınırlı Geçerli
– BG Освободено
– CS Osvobození
– DA Fritaget
– DE Befreiung
– EE Loobutud
– EL Απαλλαγή
– ES Dispensa

Codes
Limited validity - 99200

Waiver-99201
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Linguistic references

Codes

– FR Dispense
– HR Oslobođeno
– IT Dispensa
– LV Derīgs bez zīmoga
– LT Leista neplombuoti
– HU Mentesség
– MT Tneħħija
– NL Vrijstelling
– PL Zwolnien ie
– PT Dispensa
– RO Dispensă
– SL Opustitev
– SK Oslobodenie
– FI Vapautettu
– SV Befrielse
– EN Waiver
– IS Undanþegið
– NO Fritak
– TR Vazgeçme
– BG Алтернативно доказателство
– CS Alternativní důkaz
– DA Alternativt bevis
– DE Alternativnachweis
– EE Alternatiivsed tõendid
– EL Εναλλακτική απόδειξη
– ES Prueba alternativa
– FR Preuve alternative
– HR Alternativni dokaz
– IT Prova alternativa
– LV Alternatīvs pierādījums
– LT Alternatyvusis įrodymas
– HU Alternatív igazolás
– MT Prova alternattiva
– NL Alternatief bewijs
– PL Alternatywny dowód
– PT Prova alternativa
– RO Probă alternativă
– SL Alternativno dokazilo
– SK Alternatívny dôkaz
– FI Vaihtoehtoinen todiste
– SV Alternativt bevis
– EN Alternative proof
– IS Önnur sönnun
– NO Alternativt bevis
– TR Alternatif Kanıt
– BG Различия: митническо учреждение,
където стоките са представени
(наименование и страна
– CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží
předloženo …… (název a země)
– DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev
frembudt …… (navn og land)
– DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die
Gestellung erfolgte …… (Name und Land)
– EE Erinevused: asutus, kuhu kaup
esitati………….(nimi ja riik)
– EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα
στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)
– ES Diferencias: mercancías presentadas en la
oficina …… (nombre y país)
– FR Différences: marchandises présentées au
bureau …… (nom et pays)
– HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena
............ (naziv i zemlja)
– IT Differenze: ufficio al quale sono state
presentate le merci …… (nome e paese)
– LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika
uzrādītas (nosaukums un valsts)
– LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės
(pavadinimas ir valstybė)
– HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása
megtörtént …… (név és ország)
– MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu
ppreżentati (isem u pajjiż)
– NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn
aangebracht …… (naam en land)
– PL Niezgodności: urząd, w którym
przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)
– PT Diferenças: mercadorias apresentadas na
estância …… (nome e país)
– RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal
…(nume şi ţara)
– SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago
predloženo … (naziv in država)

Linguis tic references
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– SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol Tovar
dodaný …… (názov a krajina)
– FI Muutos: toim
 ipaikka, jossa tavarat esitetty
…… (nimi ja maa)
– SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes
…… (namn och land)
– EN Differences: office where goods were
presented …… (name and country)
– IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum
var framvísað …… (nafn og land)
– NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble
fremlagt …… (navn og land)
– TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu
idare…....(adı ve ülkesi).

Alternative proof-99202

Differences: office where goods
were presented (name and country)
- 99203

– BG Излизането от ............... подлежи на
ограничения или такси съгласно
Регламент/Директива/Решение № …,
– CS Výstup ze …………… podléhá omezením
nebo dávkám podle
nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …
– DA Udpassage fra …………….. undergivet
restriktioner eller afgifter i henhold til
forordning/direktiv/afgørelse nr. ...
– DE Ausgang aus …………….. — gemäß
Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ...
Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
– EE Väljumine .................. on aluseks
piir angutele ja/või maksudele vastavalt
määrusele/direktiivile/otsusele nr ...
– EL Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε
περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον
κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …
– ES Salida de…………….. sometida a
restricciones o imposiciones en virtud del
(de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...
– FR Sortie de ……………….. soumise à des
restrictions ou à des impositions par le
règlement ou la directive/décision n° ...
– HR Izlaz iz .................... podliježe ograničenjima
ili pristojbama temeljem
Uredbe/Direktive/Odluke br …
– IT Uscita dal ………………… soggetta a
restrizioni o ad imposizioni a norma del(la)
regolamento/direttiva/decisione n. ...
– LV Izvešana no ……………., piemērojot
ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar
Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,
– LT Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai
arba mokesčiai, nustatyti
Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,
– HU A kilépés ………. területéről a ...
rendelet/irányelv/határozat szerinti
korlátozás vagy teher megfizetésének
kötelezettsége alá esik
– MT Ħruġ mill-................... suġġett
għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt
Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…
– NL Bij uitgang uit de ……………… zijn de
beperkingen of heffingen van
Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van
toepassing.
– PL Wyprowadzenie z ………………….
podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie
z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
– PT Saída da ……………….. sujeita a restrições
ou a imposições pelo(a)
Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...
– RO Ieşire din....... supusă restricţiilor sau
impunerilor în temeiul
Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …
– SL Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim
dajatvam na podlagi
Uredbe/Direktive/Odločbe št. …
– SK Výstup z .......................... podlieha
obmedzeniam alebo platbám podľa
nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….
– FI …………….. vientiin sovelletaan
asetuksen/direktiiv in/päätöksen N:o ...
mukais ia rajoituksia tai maksuja
– SV Utförsel från ………………… underkastad
restriktioner eller avgifter i enlighet med
förordning/direktiv/beslut nr ...
– EN Exit from ………………… subject to
restrictions or charges under
Regulation/Directive/Decision No ...

Exit from……..subject to restricti
ons or charges under
Regulation/Directive/Decision No
... - 99204
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Linguistic references

Codes

– IS Útflutningur frá …………………háð
takmörkunum eða gjöldum samkvæmt
reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….
– NO Utførsel fra …………. Underlagt
restriksjoner eller avgifter i henhold til
forordning/direktiv/vedtak nr. ….
– TR Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük
/ Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara
– BG Освободено от задължителен маршрут,
– CS Osvobození od stanovené trasy
– DA fritaget for bindende transportrute
– DE Befreiung von der verbindlichen
Beförderungsroute
– EE Ettenähtud teek onnast loobutud
– EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης
συγκεκριμένης διαδρομής
– ES Dispensa de itinerario obligatorio
– FR Dispense d’itinéraire contraignant
– HR Oslobođeno od propisanog plana puta
– IT Dispensa dall’itinerario vincolante
– LV Atļau ts novirzīties no noteiktā maršruta
– LT Leista nenustatyti maršruto
– HU Előírt útvonal alól mentesítve
– MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt
– NL Geen verplichte route
– PL Zwolniony z wiążą cej trasy przewozu
– PT Dispensa de itinerário vinculativo
– RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu
– SL Opustitev predpisane poti
– SK Oslobodenie od predpísanej trasy
– FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin
noudattamisesta
– SV Befrielse från bindande färdväg
– EN Prescribed itinerary waived
– IS Undanþága frá bindandi flutningsleið
– NO Fritak for bindende reiserute
– TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme.
– BG Одобрен изпращач
– CS Schválený odesílatel
– DA Godkendt afsender
– DE Zugelassener Versender
– EE Volitatud kaubasaatja
– EL Εγκεκριμένος αποστολέας
– ES Expedidor autorizado
– FR Expéditeur agréé
– HR Ovlašteni pošiljatelj
– IT Speditore autorizzato
– LV Atzītais nosūtītājs
– LT Įgaliotas siuntėjas
– HU Engedélyezett feladó
– MT Awtorizzat li jibgħat
– NL Toegelaten afzender
– PL Upoważn iony nadawca
– PT Expedidor autorizado
– RO Expeditor agreat
– SL Pooblaščeni pošiljatelj
– SK Schválený odosielateľ
– FI Valtuutettu lähettäjä
– SV Godkänd avsändare
– EN Authorised consignor
– IS Viðurkenndur sendandi
– NO Autorisert avsender
– TR İzinli Gönderici.
– BG Освободен от подпис
– CS Podpis se nevyžaduje
– DA Fritaget for underskrift
– DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
– EE Allkirjanõudest loobutud
– EL Δεν απαιτείται υπογραφή
– ES Dispensa de firma
– FR Dispense de signature
– HR Oslobođeno potpisa
– IT Dispensa dalla firma
– LV Derīgs bez paraksta
– LT Leista nepasirašyti
– HU Aláírás alól mentesítve
– MT Firma mhux meħtieġa
– NL Van ondertekening vrijgesteld
– PL Zwolniony ze skład ania podpisu
– PT Dispensada a assinatura
– RO Dispensă de semnătură
– SL Opustitev podpisa
– SK Oslobodenie od podpisu
– FI Vapautettu allekirjoituksesta
– SV Befrielse från underskrift
– EN Signature waived
– IS Undanþegið undirskrift
– NO Fritatt for underskrift
– TR İmzadan Vazgeçme

Prescribed itinerary waived -99205

Authorised consignor - 99206

Signature waived - 99207

Linguis tic references
– BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
– CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY
– DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION
– DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
– EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE
KEELATUD
– EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ
– ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
– FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
– HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
– IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
– LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
– LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ
UŽDRAUSTA
– HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA
– MT MHUX PERMESSA GARANZIJA
KOMPRENSIVA
– NL DOORLOPENDE ZEKERHEID
VERBODEN
– PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI
GENERALNEJ
– PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
– RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
– SL PREPOVEDANO SPLOŠNO
ZAVAROVANJE
– SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
– FI YLEIS
 VAKUUDEN KÄYTTÖ
KIELLETTY
– SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
– EN COMPREHENSIVE GUARANTEE
PROHIBITED
– IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ
– NO FORBUD MOT BRUK AV
UNIVERSALGARANTI
– TR KAPSAMLI TEMİNAT
YASAKLANMIŞTIR.
– BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
– CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
– DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
– DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
– EE PIIRAMATU KASUTAMINE
– ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
– ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
– FR UTILISATION NON LIMITÉE
– HR NEOGRANIČENA UPORABA
– IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
– LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
– LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
– HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ
HASZNÁLAT
– MT UŻU MHUX RISTRETT
– NL GEBRUIK ONBEPERKT
– PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
– PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
– RO UTILIZARE NELIMITATĂ
– SL NEOMEJENA UPORABA
– SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
– FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
– SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
– EN UNRESTRICTED USE
– IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN
– NO UBEGRENSET BRUK
– TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM
– BG Издаден впоследствие
– CS Vystaveno dodatečně
– DA Udstedt efterfølgende
– DE Nachträglich ausgestellt
– EE Välja antud tagasiulatuvalt
– EL Εκδοθέν εκ των υστέρων
– ES Expedido a posteriori
– FR Délivré a posteriori
– HR Izdano naknadno
– IT Rilasciato a posteriori
– LV Izsniegts retrospektīvi
– LT Retrospektyvusis išdavimas
– HU Kiadva visszamenőleges hatállyal
– MT Maħruġ b’mod retrospettiv
– NL Achteraf afgegeven
– PL Wystawione retrospektywnie
– PT Emitido a posteriori
– RO Eliberat ulterior
– SL Izdano naknadno
– SK Vyhotovené dodatočne
– FI Annettu jälkikäteen
– SV Utfärdat i efterhand
– EN Issued retroactively
– IS Útgefið eftir á
– NO Utstedt i etterhånd
– TR Sonradan Düzenlenmiştir

26. јун 2015.
Codes
COMPREHENSIVE GUARAN
TEE
PROHIBITED - 99208

UNRESTRICTED USE 99209

Issued retroactively - 99210
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Linguistic references
– BG Разни
– CS Různí
– DA Diverse
– DE Verschiedene
– EE Erinevad
– EL Διάφορα
– ES Varios
– FR Divers
– HR Razni
– IT Vari
– LV Dažādi
– LT Įvairūs
– HU Többféle
– MT Diversi
– NL Diversen
– PL Różne
– PT Diversos
– RO Diverse
– SL Razno
– SK Rôzni
– FI Useita
– SV Flera
– EN Various
– IS Ýmis
– NO Diverse
– TR Çeşitli
– BG Насипно
– CS Volnĕ loženo
– DA Bulk
– DE Unverpackte Waren
– EE Mahtkaup
– EL Χύμα
– ES A granel
– FR Vrac
– HR Rasuto
– IT Alla rinfusa
– LV Berams
– LT Nesupakuota
– HU Ömlesztett
– MT Bil-kwantitá
– NL Los gestort
– PL Luzem
– PT A granel
– RO Vrac
– SL Razsuto
– SK Voľne
– FI Irtotavaraa
– SV Bulk
– EN Bulk
– IS Vara í lausu
– NO Bulk
– TR Dökme
– BG Изпращач
– CS Odesílatel
– DA Afsender
– DE Versender
– EE Saatja

Codes
Various - 99211

Број 13 – Страна 53

Linguis tic references

Codes

– EL Αποστολέας
– ES Expedidor
– FR Expéditeur
– HR Pošiljatelj
– IT Speditore
– LV Nosūtītājs
– LT Siuntėjas
– HU Feladó
– MT Min jikkonsenja
– NL Afzender
– PL Nadawca
– PT Expedidor
– RO Expeditor
– SL Pošiljatelj
– SK Odosielateľ
– FI Lähettäjä
– SV Avsändare
– EN Consignor
– IS Sendandi
– NO Avsender
– TR Gönderici

Consignor - 99213

TITLE IV
Bulk - 99212

INSTRUCTIONS ON THE CONTINUATION SHEETS
A. Continuation sheets may be used only if a declaration covers
more than one item (see box 5). They must be presented together with
a form corresponding to the SAD Convention, Annex I, Appendix 1.
B. The instructions in Titles I and II above apply equally to conti
nuation sheets. However:
– enter “Tlbis”, “T2bis” or “T2Fbis” in the third subdivision of
box 1 in accordance with the common transit procedure applicable to
the goods concerned;
– use of box 2 and box 8 of the continuation sheet in the SAD
Convention, Annex I, Appendix 3 is optional for the Contracting Parti
es and should show only the name and identification number, if any, of
the person concerned.
C. If continuation sheets are used,
– any boxes for “description of goods” which have not been used
must be struck out to prevent later use;
– boxes 32 (Item number), 33 (Commodity code), 35 (Gross mass
(kg)), 38 (Net mass (kg)) and 44 (Additional information, documents
produced, certificates and authorisations) of the transit declaration used
must be struck through and box 31 (Packages and description of go
ods) may not be used to enter the marks, numbers, number and kind of
packages or description of goods. A reference to the serial number and
the symbol of the different continuation sheets shall be entered in box
31 (Packages and description of goods) of the transit declaration used.
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ANNEX C768

Scope

EXPLANATORY NOTE ON COMPREHENSIVE GUARANTEE
CERTIFICATES AND GUARANTEE WAIVER CERTIFICATES

Article 3
This Appendix shall apply to:
(a) all claims relating to debts covered by Article 3, paragraph
1 of Appendix I due in connection with a common transit operation
which began after the entry into force of this Appendix70;
(b) interest and costs incidental to the recovery of the claims re
ferred to above.

1. Particulars to be entered on the front of a certificate
Once issued, there shall be no amendment, addition or deletion to
the remarks in boxes 1 to 8 of the comprehensive guar antee certificate
and boxes 1 to 7 of the guarantee waiver certificate.
1.1. Currency code
Countries shall enter in box 6 of the comprehensive guarantee
certificate and Box 5 of the guar antee waiver certificate the ISO ALP
HA3 (ISO 4217) code of the currency used.
1.2. Endorsements
1.2.1. Where a comprehensive guar antee may not be used because
the goods are referred to in the list of Annex I to Appendix I one of the
following must be entered in box 8 of the certificate:
– Limited validity - 99200
1.2.2. Where a principal has undertaken to lodge all his transit
declarations at a specific office of departure, the name of the office
must be entered in capitals in box 8 of the comprehensive guarantee
certificate or box 7 of the guarantee waiver certificate, as appropriate.
1.3. Endorsement of certificates in the event of their validity be
ing extended
Where the period of validity of a certificate is extended, the office
of guar antee must endorse box 9 of the comprehensive guar antee certi
ficate or box 8 of the guarantee waiv er certificate, as appropriate.
2. Particulars to be entered on the back of a certificate - per
sons authorised to sign transit declarations
2.1. When a certificate is issued, or at any time during its pe
riod of validity, the principal must enter on the back the names of the
persons he authorises to sign transit declarations. Each of these entri
es must comprise the surname and first name of the authorised person
and a specimen of his signature and each must be countersigned by the
principal. The principal has the option of striking through any boxes he
does not wish to use.
2.2. The principal may revoke such authorisations at any time.
2.3. Any person whose name has been entered on the back of a
certificate of this kind which is presented at an office of departure is the
authorised representative of the principal.
3. Use of such certificates where use of a comprehensive gua
rantee is prohibited
For procedure, see point 4 of Annex IV to Appendix I.
APPENDIX IV69
MUTUAL ASSISTANCE FOR THE RECOVERY OF CLAIMS
Aim
Article 1
This Appendix lays down the rules for ensuring recovery in each
country of the claims referred to in Article 3 which arise in another co
untry. Implementing provisions are set out in Annex I to this Appendix.
Definitions
Article 2
In this Appendix:
– “applicant authority” means the competent authority of a coun
try which makes a request for assistance concerning a claim referred to
in Article 3;
– “requested authority” means the competent authority of a coun
try to which a request for assistance is made.
––––––––
68 Amended by Decision No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
69 Inserted by Recommendation No 1/94 of 8.12.1994 (OJ L 91, 5.4.1997, p. 17).

Communication and use of information
Article 4
1. At the request of the applicant authority, the requested authority
shall provide any information which would be useful to the applicant
authority in the recovery of its claim.
In order to obtain this information, the requested authority shall
make use of the powers provided under the laws, regulations or admini
strative provisions applying to the recovery of similar claims arising in
the country where that authority is situated.
2. The request for information shall indicate the name and address
of the person to whom the information to be provided relates and the
nature and amount of the claim in respect of which the request is made.
3. The requested authority shall not be obliged to supply infor
mation:
(a) which it would not be able to obtain for the purpose of recove
ring similar claims arising in the country in which it is situated;
which would disclose any commercial, industrial or professional
secrets; or
(c) the disclosure of which would be liable to prejudice the secu
rity of or be contrary to the public policy of the country.
4. The requested authority shall inform the applicant authority of
the grounds for refusing a request for information.
5. Information obtain ed in accordance with this Article shall be
used solely for the purposes of this Convention and shall be accorded
the same protection by a receiving country as is afforded to information
of like nature under the national law of that country. Such information
may be used for other purposes only with the written consent of the
competent authority which furnished it and subject to any restrictions
laid down by that authority.
6. The request for information shall be established on the form
corresponding to the specimen contained in Annex II to this Appendix.
Notification
Article 5
1. The requested authority shall, at the request of the applicant
authority, and in accordance with the rules of law in force for the noti
fication of similar instruments or decisions in the country in which the
requested authority is situated, notify to the addressee all instruments
and decisions, including those of a judicial nature, which emanate from
the country in which the applicant authority is situated and which relate
to a claim and/or to its recovery.
2. The request for notification shall indicate the name and address
of the addressee concerned, the nature and the subject of the instrument
or decision to be notified, if necessary the name and address of the deb
tor and the claim to which the instrument or decision relates, and any
other useful information.
3. The requested authority shall promptly inform the applicant
authority of the action taken on its request for notification and, more
especially, of the date on which the instrument or decision was forwar
ded to the addressee.
4. The request for notification shall be established on the form
corresponding to the specimen contained in Annex III to this Appendix.
––––––––
70 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

26. јун 2015.
Execution of requests

Article 6
1. At the request of the applicant authority, the reques ted authority
shall recover claims which are the subject of an instrument permitting
their enforcement in accordance with the laws, regulations or admini
strative provisions applying to the recovery of similar claims arising in
the country in which the reques ted authority is situated.
2. For this purpose any claim in respect of which a request for re
covery has been made shall be treated as a claim of the country in which
the requested authority is situated, except where Article 12 applies.
Article 7
1. The request for recovery of a claim which the applicant autho
rity addresses to the requested authority must be accompanied by an
official or certified copy of the instrument permitting its enforcement,
issued in the country in which the applicant authority is situated and, if
appropriate, by the original or a certified copy of other documents ne
cessary for recovery.
2. The applicant authority may not make a request for recovery
unless:
(a) the claim and/or the instrument permitting its enforcement are
not contested in the country in which it is situated;
(b) it has, in the country in which it is situated, applied the re
covery procedure available to it on the basis of the instrument refer
red to in paragraph 1, and the meas ures taken have not resulted in the
payment in full of the claim;
(c) the claim exceeds EUR 1.500. The equiv alent in national cur
rencies of the amount expressed in EUR shall be calculated in accor
dance with the provisions of Article 22 of Appendix II71.
3. The request for recovery shall indicate the name and address of
the person concerned, the nature of the claim, the amount of the prin
cipal and the interest and costs due, as well as any other relevant infor
mation.
4. The request for recovery shall contain in addition a statement
by the applicant authority indicating the date from which enforcement
is possible under the laws in force in the country in which it is situated
and confirming that the conditions set out in paragraph 2 are fulfilled.
5. As soon as any relevant information relating to the matter
which gave rise to the request for recovery comes to the knowledge
of the applicant authority it shall forward it to the requested authority.
Article 8
The instrument permitting enforcement of the claim shall, where
appropriate, and in accordance with the provisions in force in the co
untry in which the requested authority is situated, be accepted, recog
nized, supplemented or replaced by an instrument authorizing enforce
ment in the territory of that country.
Such acceptance, recognition, supplementing or replacement
must take place as soon as possible following the date of receipt of the
request for recovery. They may not be refused if the instrument per
mitting enforcement in the country in which the applicant authority is
situated is properly drawn up.
If any of these formalities should give rise to an examination or
contestation in connection with the claim and/or the instrument per
mitting enforcement issued by the applicant authority, Article 12 shall
apply.
Article 9
1. Claims shall be recovered in the currency of the country in
which the requested authority is situated.
2. The requested authority may, where the laws, regulations or ad
ministrative provisions in force in the country in which it is situated so
permit, and after consultations with the applicant authority, allow the
debtor time to pay or authorize payment by instalment. Any interest
charged by the requested authority in respect of such extra time to pay
shall be remitted to the applicant authority.

––––––––
71 Amended by Decision No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
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Any other interest charged for late payment under the laws, regu
lations and administrative provisions in force in the country in which
the requested authority is situated shall also be remitted to the applicant
authority.
Article 10
The claims to be recovered shall not be given preferential treat
ment in the country in which the requested authority is situated.
Article 11
The requested authority shall inform the applicant authority im
mediately of the action it has taken on the request for recovery.
Contested requests
Article 12
1. If, in the course of the recovery procedure, the claim and/or the
instrument permitting its enforcement issued in the country in which
the applicant authority is situated are contested by an interested party,
the action shall be brought by the latter before the competent body of
the country in which the applicant authority is situated, in accordance
with the laws in force there. This action must be notified by the appli
cant authority to the requested authority. The party concerned may also
notify the requested authority of the action.
2. As soon as the requested authority has receiv ed the notification
referred to in paragraph 1 either from the applicant authority or from
the interested party, it shall suspend the enforcement procedure pending
the decision of the body competent in the matter. Should the requested
authority deem it necessary, and without prejudice to Article 13, that
authority may take precautionary measures to guarantee recovery in so
far as the laws or regulations in force in the country in which it is situa
ted allow such action for similar claims.
3. Where the enforcement measures taken in the country in which
the requested authority is situated are contested, the action shall be bro
ught before the competent body of that country in accordance with its
laws and regulations.
4. Where the competent body before which the action has been
brought in accordance with paragraph 1 is a judicial or administrative
tribunal, the decision of that tribunal, in so far as it is favourable to the
applicant authority and permits recovery of the claim in the country in
which the applicant authority is situated shall constitute the ‘instrument
permitting enforcement’ within the meaning of Articles 6, 7 and 8 and
the recovery of the claim shall proceed on the basis of that decision.
Precautionary measures
Article 13
1. On a reasoned request by the applicant authority, the requested
authority shall take precautionary measures to ensure recovery of a cla
im in so far as the laws or regulations in force in the country in which it
is situated so permit.
2. In order to give effect to the provisions of the first paragraph,
Articles 6, 7 (1), (3) and (5), 8, 11, 12 and 14 shall apply mutatis mu
tandis.
3. The request for precautionary measures shall be established on
the form corresponding to the specimen contained in Annex IV to this
Appendix.
Exceptions
Article 14
The requested authority shall not be obliged:
(a) to grant the assistance provided for in Articles 6 to 13 if reco
very of the claim would, because of the situation of the debtor, create
serious economic or social difficulties in the country in which that aut
hority is situated;
(b) to accept a recovery of a claim if it maintains that it could
infringe the public policy or other essential interests of the country in
which that authority is situated.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 72 – Број 13

to undertake recovery of a claim if the applicant authority has not
exhausted the means of recovery in the territory of the country in which
it is situated.
The requested authority shall inform the applicant authority of the
grounds for refusing a request for assistance.
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ANNEXES TO APPENDIX IV
ANNEX I
IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 15
1. Questions concerning periods of limitation shall be governed
solely by the laws in force in the country in which the applicant autho
rity is situated.
2. Steps taken in the recovery of claims by the reques ted authority
in pursuance of a request for assistance which, if they had been carried
out by the applicant authority, would have had the effect of suspending
or interrupting the period of limitation according to the laws in force
in the country in which the applicant authority is situated, shall be de
emed to have been taken in the latter country, in so far as that effect is
concerned.

Article 1
1. This Annex lays down detailed rules for implementing Appen
dix IV.
2. This Annex also lays down detailed rules on conversion and
transfer of sums recovered.

Confidentiality

TITLE II

Article 16
Documents and information sent to the reques ted authority pursu
ant to this Appendix may only be communicated by the latter to:
(a) the person mentioned in the request for assistance;
(b) those persons and authorities responsible for the recovery of
the claims, and solely for that purpose;
(c) the judicial authorities dealing with matters concerning the re
covery of the claims.
Languages
Article 17
Requests for assistance and relevant documents shall be accom
panied by a translation in the official languag e, or one of the official
languages of the country in which the requested authority is situated or
in a language acceptable to such authority.
Assistance expenses
Article 18
The countries concerned shall renounce all claims upon each ot
her for the reimbursement of costs resulting from mutual assistance
which they grant each other pursuant to this Appendix.
However, the country in which the applicant authority is situated
shall remain liable to the country in which the reques ted authority is si
tuated for costs incurred as a result of actions held to be unfounded, as
far as either the substance of the claim or the validity of the instrument
issued by the applicant authority are concerned.
Authorized authorities
Article 19
The countries shall provide each other with a list of authorities
authorized to make or receive requests for assistance, as well as any
subsequent relevant changes.
Articles 20 to 22
(This Appendix contains no Articles 20 to 22)
Complementarity
Article 23
The provisions of this Appendix shall not prevent a greater mea
sure of mutual assistance being afforded either now or in the future by
particular countries under any agreem
 ents or arrangements, including
those for the notification of legal or extra-legal acts.
Articles 24 to 26
(This Appendix contains no Articles 24 to 26)

TITLE I
Scope

Request for information
Article 2
1. The request for information referred to in Article 4 of Appen
dix IV shall be made out in writing in accordance with the specimen in
Annex II. The said request shall bear the official stamp of the applicant
authority and shall be signed by an official thereof duly authorized to
make such a request.
2. The applicant authority shall, where appropriate, indicate in its
request for information the name of any other requested authority to
which a similar request for information has been addressed.
Article 3
The request for information may be related to
(a) the debtor; or
(b) any person liable for settlement of the claim under the law in
force in the country where the applicant authority is situated.
Where the applicant authority knows that a third party holds as
sets belonging to one of the persons mentioned in the foregoing para
graph, the request may also relate to that third party.
Article 4
The requested authority shall acknowledge receipt of the request
for information in writing (e.g. by telex or fax) as soon as possible and
in any event within seven days of such receipt.
Article 5
1. The requested authority shall transmit each item of requested
information to the applicant authority as and when it is obtained.
2. Where all or part of the requested information cannot be obta
ined within a reasonable time, having regard to the particular case, the
requested authority shall so inform the applicant authority, indicating
the reasons therefore.
In any event, at the end of six months from the date of acknow
ledgement of receipt of the request, the requested authority shall inform
the applicant authority of the outcome of the investigations which is
has conducted in order to obtain the information requested.
In the light of the information received from the requested autho
rity, the applicant authority may request the latter to continue its inve
stigations. This request shall be made in writing (e.g. by telex or fax)
within two months from the receipt of the notification of the outcome
of the investigations carried out by the requested authority, and shall
be treated by the requested authority in accordance with the provisions
applying to the initial request.
Article 6
When the requested authority decides not to comply with the
request for information addressed to it, it shall notify the applicant
authority in writing of the reasons for the refusal, specifying the par
ticular provisions of Article 4 of Appendix IV which it invokes. This
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notification shall be made by the reques ted authority as soon as it has
taken its decisions and in any event within six months from the date of
the acknowledgement of the receipt of the request.
Article 7
The applicant authority may at any time withdraw the request for
information, which it has sent to the requested authority. The decision
to withdraw shall be transmitted to the requested authority in writing
(e.g. by telex or fax).
TITLE III
Request for notification
Article 8
The request for notification referred to in Article 5 of Appendix
IV shall be made out in writing in duplicate in accordance with the spe
cimen in Annex III. The said request shall bear the official stamp of the
applicant authority and shall be signed by an official thereof duly aut
horized to make such a request.
Two copies of the instrument (or decision), notification of which
is requested, shall be attached to the request referred to in the foregoing
paragraph.
Article 9
The request for notification may relate to any natural or legal per
son who, in accordance with the law in force in the country where the
applicant authority is situated, shall be informed of any instrument or
decision which concerns him.
Article 10
1. Immediately upon receipt of the request for notification, the
requested authority shall take the necessary measures to effect that no
tification in accordance with the law in force in the country in which it
is situated.
2. The requested authority shall inform the applicant authority of
the date of notification as soon as this has been done, by returning to it
one of the copies of its request with the certificate on the reverse side
duly completed.
TITLE IV
Request for recovery and/or for the taking of precautionary
measures
Article 11
1. The request for recovery and/or for the taking of precautionary
measures referred to in Articles 6 and 13 of Appendix IV, shall be made
out in writing in accordance with the specimen in Annex IV. The requ
est, which shall include a declaration that the conditions laid down in
Appendix IV for initiating the mutual assistance procedure in the parti
cular case have been fulfilled, shall bear the official stamp of the appli
cant authority and shall be signed by an official thereof duly authorized
to make such a request.
2. The instrument permitting enforcement which shall accompany
the request for recovery and/or for the taking of precautionary measu
res may be issued in respect of several claims where it concerns one
and the same person.
For the purposes of Articles 12 to 19, all claims which are cove
red by the same instrument permitting enforcement shall be deemed to
constitute a single claim.
Article 12
1. The request for recovery and/or for the taking of precautionary
measures may relate to
(a) the debtor; or
(b) any person liable for settlement of the claim under the law in
force in the country in which the applicant authority is situated.
2. Where appropriate, the applicant authority shall inform the re
quested authority of any assets of the persons referred to in paragraph 1
which to its knowledge are held by a third party.
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Article 13
1. The applicant authority shall state the amounts of the claim to
be recovered both in the currency of the country in which it is situated
and also in the currency of the country in which the requested authority
is situated.
2. The rate of exchange to be used for the purposes of paragraph
1 shall be the latest selling rate recorded on the most representative ex
change market or markets of the country in which the applicant autho
rity is situated, on the date when the request for recovery is signed.
Article 14
The requested authority shall acknowledge receipt of the request
for recovery and/or for the taking of precautionary measures in writing
(e.g. by telex or fax) as soon as possible and in any event within seven
days of its receipt.
Article 15
Where, within a reasonable time having regard to the particular
case, all or part of the claim cannot be recovered or precautionary mea
sures cannot be taken, the requested authority shall so inform the appli
cant authority, indicating the reasons therefore.
In any event, at the end of one year from the date of acknowledge
ment of the receipt of the request, the requested authority shall inform
the applicant authority of the outcome of the procedure which it has un
dertaken for recovery and/or for the taking of precautionary measures.
In the light of the information received from the requested aut
hority, the applicant authority may request the latter to continue the
procedure which it has undertaken for recovery and/or for the taking
of precautionary measures. This request shall be made in writing (e.g.
by telex or fax) within two months from the receipt of the notification
of the outcome of the procedure undertaken by the requested authority
for recovery and/or for the taking of precautionary measures, and shall
be treated by the requested authority in accordance with the provisions
applying to the initial request.
Article 16
Any action contesting the claim or the instrument permitting its
enforcement which is taken in the country in which the applicant aut
hority is situated shall be notified to the requested authority in writing
(e.g. by telex or fax) by the applicant authority immediately after it has
been informed of such action.
Article 17
1. If the request for recovery and/or for the taking of precautio
nary measures becomes nugatory as a result of payment of the claim or
of its cancellation or for any other reason, the applicant authority shall
immediately inform the requested authority in writing (e.g. by telex or
fax) so that the latter may stop any action which it has undertaken.
2. Where the amount of the claim which is the subject of the re
quest for recovery and/or for the taking of precautionary measures is
amended for any reason, the applicant authority shall immediately in
form the requested authority in writing (e.g. by telex or fax).
If the amendment consists of a reduction in the amount of the cla
im, the requested authority shall continue the action which it has un
dertaken with a view to recovery and/or to the taking of precautionary
measures, but that action shall be limited to the amount still outstanding
if, at the time the requested authority is informed of the reduction of the
amount of the claim, the original amount has already been recovered by
it but the transfer procedure referred to in Article 18 has not yet been
initiated, the requested authority shall repay the amount overpaid to the
person entitled thereto.
If the amendment consists of an increase in the amount of the cla
im, the applicant authority shall as soon as possible address to the requ
ested authority an additional request for recovery and/or for the taking
of precautionary measures. This additional request shall, as far as pos
sible, be dealt with by the requested authority at the same time as the
original request of the applicant authority. Where, in view of the state
of progress of the existing procedure, the joinder of the additional requ
est and the original request is not possible, the requested authority shall
only be required to comply with the additional request if it concerns an
amount not less than that referred to in Article 7 of Appendix IV.
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3. To convert the amended amount of the claim into the currency
of the country in which the reques ted authority is situated, the applicant
authority shall use the exchange rate used in its original request.
Article 18
Any sum recovered by the requested authority, including, where
applicable, the interest referred to in Article 9 (2) of Appendix IV, shall
be the subject of a transfer to the applicant authority in the currency of
the country in which the reques ted authority is situated. This transfer
shall take place within one month of the date on which the recovery
was effected.
Article 19
Irrespective of any amounts collected by the reques ted authority
by way of interest referred to in Article 9 (2) of Appendix IV, the claim
shall be deemed to have been recovered in proportion to the recovery of
the amount expressed in the national currency of the country in which
the requested authority is situated, on the basis of the exchange rate re
ferred to in Article 13 (2).

26. јун 2015.
TITLE V

General and final provisions
Article 20
1. A request for assistance may be made by the applicant authority
in respect of either a single claim or several claims where these are re
coverable from one and the same person.
2. The information provided for in Annexes II, III and IV may be
drawn up on plain paper by means of data processing systems provided
that the resultant printouts comply with the format of the forms contai
ned in the Annexes.
Article 21
Information and other particulars communicated by the requested
authority to the applicant authority shall be made out in the official lan
guage or one of the official languages of the country in which the requ
ested authority is situated.
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КОНВЕНЦИЈА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРАНЗИТНОМ
ПОСТУПКУ

РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА, РЕПУБЛИКА ФИНСКА,
РЕПУБЛИКА ИСЛАНД, КРАЉЕВИНА НОРВЕШКА,
КРАЉЕВИНА ШВЕДСКА, ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРА
ЦИЈА1
у даљем тексту земље ЕФТА,
ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ЗАЈЕДНИЦА,
у даљем тексту Заједница,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР Споразуме о слободној трговини из
међу Заједнице и сваке од земаља ЕФТА,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР Заједничку декларацију о стварању
Европског економског простора, коју су усвојили министри зема
ља ЕФТА и држава чланица Заједнице и Комисија Европских за
једница у Луксембургу 9. априла 1984. године, а посебно у погледу
поједностављења граничних формалности и правила о пореклу,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР Конвенцију о поједностављењу фор
малности у трговини робом, закључену између земаља ЕФТА и
Заједнице, којом се уводи јединствена царинска исправа за такву
трговину,
СМАТРАЈУЋИ, да би употреба тог јединственог документа у
оквиру заједничког транзитног поступка за превоз робе између За
једнице и земаља ЕФТА, као и између самих земаља ЕФТА, довела
до поједностављења,
СМАТРАЈУЋИ, да би најбољи начин да се постигне тај циљ
био да се транзитни поступак, који се тренутно користи за превоз
робе у Заједници, између Заједнице и Аустрије и Швајцарске, као
и између Аустрије и Швајцарске, прошири на оне земље ЕФТА ко
је га не користе,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР, такође, Нордијски транзитни ред ко
ји се користи између Финске, Норвешке и Шведске,
ОДЛУЧИЛЕ СУ да закључе следећу Конвенцију:
Опште одредбе
Члан 1.
1. Ова конвенција утврђује мере за превоз робе у транзиту из
међу Заједнице и земаља ЕФТА, као и између самих земаља ЕФ
ТА, укључујући, где је то могуће, робу која се претоварује, поново
отпрема или складишти, увођењем заједничког транзитног поступ
ка, без обзира на врсту и порекло робе.
2. Не доводећи у питање одредбе ове конвенције, а посебно
оне о гаранцијама, сматра се да је роба која се креће у оквиру За
једнице, стављена у транзитни поступак у Заједници.
3. Уз поштовање одредаба члана 7. до 12, правила којима се
уређује заједнички транзитни поступак наведена су у Додатку I и
II уз ову конвенцију.
4. Транзитне декларације и транзитне исправе у смислу зајед
ничког транзитног поступка одговарају и сачињавају се у складу
са Додатком III.
Члан 2.2
1. Заједнички транзитни поступак је у даљем тексту означен
као поступак Т1, односно поступак Т2, у зависности од ситуације.
2. Поступак Т1 се користи за сваку робу која се превози у
складу са одредбама члана 1. став 1.
3. Поступак Т2 се користи за робу која се превози у складу са
одредбама члана 1. став 1:
(а) у Заједници:
само ако је роба из Заједнице. Под „робом из Заједнице” под
разумева се роба:
– у потпуности добијена на царинском подручју Заједнице
без додатка робе из трећих земаља или територија које нису део
царинског подручја Заједнице.
– из земаља или територија које не чине део царинског подруч
ја Заједнице која је стављена у слободан промет у земљи чланици.
––––––––
1
Исправка која се односи само на француску верзију
2
Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
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– добијена на царинском подручју Заједнице или искључиво
од робе из друге алинеје или од робе из прве и друге алинеје.
Међутим, не доводећи у питање ову конвенцију или друге
споразуме које је закључила Заједница, роба која се, иако испуња
ва услове утврђене у једној од три претходне алинеје, поново уно
си на царинско подручје Заједнице пошто је била извезена из тог
подручја, не сматра се робом из Заједнице.
(б) у земљи ЕФТА:
само ако је роба стигла у ту земљу ЕФТА у оквиру поступка
Т2 и поново се отпрема у складу са посебним условима утврђеним
у члану 9.
4. Посебни услови утврђени овом конвенцијом за стављање
робе у поступак Т2 примењују се и за издавање исправа којима се
потврђује статус робе из Заједнице, па се са робом обухваћеном
овом исправом поступа на исти начин као са робом која се превози
у оквиру поступка Т2, с тим што робу не мора да прати исправа ко
јом се потврђује статус робе из Заједнице.
Члан 3.3
1. У смислу ове конвенције појам:
(а) „транзит” је поступак на основу ког се роба превози под
контролом надлежних органа од једне царинарнице у уговорној
страни до друге царинарнице у истој или у другој уговорној стра
ни преко бар једне границе;
(б) „земља” је свака земља ЕФТА, свака држава чланица За
једнице или свака друга држава која је приступила овој конвенцији;
(в) „трећа земља” је свака држава која није уговорна страна
ове конвенције.
2. Од датума када приступање нове уговорне стране ступи на
снагу у складу са чланом 15а, све што се односи на земље ЕФТА
примењује се на ту земљу mutatis mutandis, и искључиво у сврху
ове конвенције.
3. У примени правила за поступак Т1 или Т2 утврђених овом
конвенцијом, земље ЕФТА и Заједница, као и њене државе члани
це имају иста права и обавезе.
Члан 4.4
1. Ова конвенција не доводи у питање примену свих других
међународних споразума о транзитном поступку, уз поштовање
свих ограничења такве примене у погледу превоза робе од једне
тачке у Заједници до друге тачке у Заједници и свих ограничења
при издавању исправа којима се потврђује статус робе из Заједнице.
2. Ова конвенција, такође, не доводи у питање:
(а) кретање робе у оквиру поступка привременог увоза;
и
(б) споразуме о пограничном промету.
Члан 5.
У случају непостојања споразума између уговорних страна
и треће земље да се роба која се креће између уговорних страна
може превозити преко треће земље у оквиру поступка Т1 или Т2,
такав поступак се примењује на робу која се превози преко треће
земље само ако се превоз преко те земље обавља на основу једин
ственог превозног документа сачињеног на територији уговорне
стране и ако је спровођење тог поступка прекинуто на територији
треће земље.
Члан 6.5
Под условом да је обезбеђено спровођење свих мера које се
примењују на робу, земље могу да билатералним или мултилате
ралним споразумима, у оквиру поступка Т1 или Т2, уведу појед
ностављене поступке, који одговарају критеријумима утврђеним у
Додатку I6 и који се примењују на одређене врсте саобраћаја или
на одређена предузећа.

––––––––
3
Замењено Препоруком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
4
Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
5
Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
6
Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
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Такви споразуми се достављају Комисији Европских заједни
ца и другим земљама.
Спровођење транзитног поступка
Члан 7.7
1. Уз поштовање свих посебних одредaбa ове конвенције,
надлежне царинарнице земаља ЕФТА су овлашћене да преузму
функције полазних царинарница, транзитних царинарница, одре
дишних царинарница и гарантних царинарница.
2. Надлежне царинарнице држава чланица Заједнице су овла
шћене да прихватају Т1 или Т2 декларације8 за транзит до одре
дишне царинарнице у земљи ЕФТА. Уз поштовање свих посебних
одредби ове конвенције, оне су, такође, овлашћене да за робу от
премљену за земљу ЕФТА, издају исправе којима се потврђује ста
тус робе из Заједнице.
3. Ако се неколико пошиљки робе групише, утовари у само
једно превозно средство9 и затим отпреми као збирна пошиљка од
стране једног принципала само једном Т1 или Т2 операцијом, од
једне полазне царинарнице до једне одредишне царинарнице за ис
поруку једном примаоцу, уговорна страна може да захтева да се
такве пошиљке, осим у изузетним, оправданим случајевима, укљу
че у само једну Т1 или Т2 декларацију са одговарајућим товарним
листовима.
4. Изузетно од захтева да се, где је то могуће, потврди статус
робе из Заједнице, од лица које обавља извозне формалности у гра
ничној царинарници уговорне стране се не захтева да отпремљену
робу стави у поступак Т1 или Т2, независно од царинског поступка
у који ће роба бити стављена у суседној граничној царинарници.
5. Изузетно од захтева да се, где је то могуће, потврди статус
робе из Заједнице, гранична царинарница уговорне стране код које
су обављене извозне формалности може да одбије да стави робу у
поступак Т1 или Т2, ако би тај поступак требало да се заврши у су
седној граничној царинарници.
Члан 8.
Није дозвољено никакво додавање, уклањање или замена ро
бе упућене по поступку Т1 или Т210, посебно ако се пошиљке раз
двајају, претоварају или су у ринфузи.
Члан 9.11
1. Роба која је унета у земљу ЕФТА у оквиру поступка Т2 и
може се поново отпремити по истом поступку, остаје под сталном
контролом царинских органа те земље како би се обезбедило да
њена истоветност или стање остану непромењени.
2. Ако се та роба поново отпрема из земље ЕФТА пошто је
била стављена, у тој земљи ЕФТА, у други царински поступак, а
не у поступак транзита или складиштења, не може да се примени
поступак Т2.
Међутим, ова одредба се не примењује на робу која је при
времено увезена ради излагања на изложби, сајму или сличном
јавном излагању и над којом није примењен други поступак осим
оног који је био потребан за очување њеног првобитног стања или
за раздвајање пошиљке.
3. Ако се роба поново отпрема из земље ЕФТА пошто је била
смештена у оквиру поступка складиштења, поступак Т2 може да
се примени само под следећим условима:
– да роба није била ускладиштена дуже од пет година; ме
ђутим, за робу која се сврстава у Главу 1 до 24 Номенклатуре за
сврставање робе у Царинску тарифу (Међународна конвенција о
хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе, од 14.
јуна 1983. године), тај период је ограничен на шест месеци,

––––––––
7
Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
8
Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
9
Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
10 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
11 Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
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– да је роба била смештена у посебним просторима и над ко
јом није примењен други поступак осим оног који је био потребан
за очување њеног првобитног стања или за раздвајање пошиљке,
без замене паковања,
– да су сви поступци извршени под царинским надзором.
4. Свака прихваћена Т2 декларација12 или свака друга исправа
којом се потврђује статус робе из Заједнице који је издала надле
жна царинарница у земљи ЕФТА, садржи позив на одговарајућу
Т2 декларацију13 или исправу којом се потврђује статус робе из За
једнице под којим је роба стигла у ту земљу ЕФТА и укључује све
посебне потврде на њима.
Члан 10.14
1. Осим ако није другачије предвиђено у ставу 2. или у дода
цима, свака Т1 или Т2 операција је покривена гаранцијом важећом
у свим уговорним странама укљученим у ту операцију.
2. Одредбе става 1. не доводе у питање право:
(а) уговорних страна да се међусобно сагласе да није потреб
на гаранција за Т1 или Т2 операције које укључују само њихове
територије;
(б) уговорне стране да не захтева гаранцију за део Т1 или Т2 опе
рације између полазне царинарнице и прве транзитне царинарнице.
3. –15
Члан 11.16
1. Као опште правило, истоветност робе се обезбеђује ста
вљањем пломбе.
2. Пломбе се стављају на:
(а) простор са робом, ако је превозно средство већ одобрено
на основу других прописа или ако га је полазна царинарница при
знала као погодно за стављање пломбе;
(б) сваки појединачни пакет у осталим случајевима.
3. Превозно средство може да се прихвати као погодно за ста
вљање пломбе под условом:
(а) да пломба може једноставно и правилно да се стави на њега;
(б) да је конструисано тако да роба не може да се изнесе или
унесе без видљивих трагова покушаја или без оштећења пломбе;
(в) да у њему нема прикривених простора у које може да се
сакрије роба;
(г) да је простор намењен за терет лако доступан надлежним
органима ради контроле.
4. Полазна царинарница може да одустане од стављања плом
бе ако се, узимајући у обзир друге расположиве мере за очување
истоветности, на основу описа робе у декларацији или у пратећим
исправама може лако да утврди истоветност робе.17
Члан 12.
1. Док се не усагласи поступак за размену статистичких пода
така којим би се обезбедило да земље ЕФТА и државе чланице За
једнице имају податке неопходне за припрему њихове статистике
о транзиту, додатна копија примерка број 4 или пратећи транзитни
документ18 Т1 и Т2 декларације19 се обезбеђују за потребе стати
стике, осим уколико их уговорна страна не захтева, и то за:
(а) прву транзитну царинарницу у свакој земљи ЕФТА;
(б) прву транзитну царинарницу у Заједници за робу која је
предмет Т1 или Т2 операције започете у земљи ЕФТА.
2. Међутим, горе наведена додатна копија није потребна ако
се роба превози под условима утврђеним у Глави VIII Наслова III
у Додатку I20.

––––––––
12 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
13 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
14 Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
15 Брисано Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 12.1.2001, стр.1)
16 Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
17 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274 од
15.10.2008. стр.1)
18 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274 од
15.10.2008. стр.1)
19 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
20 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
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3. Принципал или његов овлашћени заступник на захтев на
ционалних служби надлежних за статистику о транзиту, обезбеђује
сваку информацију о Т1 или Т2 декларацијама21 неопходну за по
требе статистике.
Административна помоћ
Члан 13.22
1. Надлежни органи заинтересованих земаља размењују све
расположиве информације које су од важности за проверу правил
ног спровођења ове конвенције.
2. Ако је потребно, надлежни органи заинтересованих земаља
размењују све налазе, исправе, записнике, евиденције о поступци
ма и информације о превозним операцијама спроведеним у оквиру
поступка Т1 или Т2, као и неправилностима или прекршајима у
вези са тим операцијама.
Осим тога, ако је потребно, они размењују све налазе који се
односе на робу због које је обезбеђена узајамна помоћ и која је би
ла предмет поступка царинског складиштења.
3. Ако се сумња на постојање неправилности или прекршаја у
вези са робом која је унета у земљу из друге земље или је прошла
кроз земљу или је била смештена по поступку складиштења, над
лежни органи заинтересованих земаља размењују, на захтев, све
информације о:
(а) условима под којима се та роба превозила:
– ако је стигла у земљу којој је захтев упућен у оквиру по
ступка Т1 или Т223 или на основу исправе којом се потврђује ста
тус робе из Заједнице, независно од начина на који је поново от
премљена, или
– ако је поново отпремљена из земље којој је захтев упућен на
основу Т1 или Т2 документа или исправе којом се потврђује статус
робе из Заједнице, независно од начина на који је стигла.
(б) условима под којима је та роба ускладиштена, ако је сти
гла у земљу којој је упућен захтев у оквиру поступка Т224 или на
основу исправе којом се потврђује статус робе из Заједнице или
ако је поново отпремљена из те земље на основу документа Т2 или
исправе којом се потврђује статус робе из Заједнице.
4. Сваки захтев сачињен на основу ст. 1. до 3. мора да садржи
податак на који случај или случајеве се односи.
5. Ако надлежни орган једне земље тражи помоћ коју он сам
не би могао да пружи да се то од њега тражи, он ће у свом захтеву
указати на ту чињеницу. Надлежни орган ком је упућен такав зах
тев има дискреционо право да одлучи да ли ће му удовољити.
6. Информације прибављене у складу са ст. 1. до 3. употре
бљавају се искључиво за потребе ове конвенције и уживају исту
заштиту у земљи која их је примила као што је имају сличне ин
формације према националним прописима те земље. Такве ин
формације могу да се користе за друге сврхе само уз писану сагла
сност надлежног органа који их је доставио и уз поштовање свих
ограничења које утврди тај орган.
Наплата
Члан 13а25
Надлежни органи заинтересованих земаља, у складу са одред
бама Додатка IV, пружају један другом помоћ око наплате потражи
вања, ако је до потраживања дошло у вези са Т1 или Т2 операцијом.
Заједнички одбор
Члан 14.
1. Установљава се Заједнички одбор у ком су заступљене све
уговорне стране ове конвенције.
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21 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
22 Замењено Препоруком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
23 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
24 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од
12.1.2001, стр.1)
25 Додато Препоруком бр. 1/94 од 8.12.1994. (Сл. лист Л 91 од 5.4.1997, стр.17)
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2. Заједнички одбор поступа споразумно.
3. Заједнички одбор се састаје по потреби, али најмање јед
ном годишње. Свака уговорна страна може да затражи одржавање
састанка.
4. Заједнички одбор усваја пословник који, између осталог,
садржи правила за сазивање састанка и за именовање председава
јућег и за одређивање његовог мандата.
5. Заједнички одбор може да одлучи да оснује пододбор или
радну групу, који могу да му помажу при обављању задатака.
Члан 15.
1. Заједнички одбор је одговоран за управљање овом конвен
цијом и за обезбеђење њеног правилног спровођења. У ту сврху,
уговорне стране га редовно обавештавају о искуствима стеченим у
примени ове конвенције, па Одбор даје препоруке, а у случајевима
предвиђеним у ставу 3, доноси одлуке.
2. Он посебно препоручује:
(а) измене ове конвенције, осим оних из става 3;
(б) друге мере потребне за њено спровођење.
3. Заједнички одбор одлуком усваја:26
(а) измене додатака;
(б) - 27
(в) друге измене и допуне ове конвенције настале због измена
и допуна додатака;
(г) прелазне мере потребне у случају приступања нових др
жава чланица Заједници;
(д) позиве трећим земљама у смислу члана 3. став 1. тачка (в)
да приступе овој конвенцији у складу са чланом 15а.
Одлуке донете под тач. (а) до (г) ступају на снагу у уговорним
странама у складу са њиховим законодавством. 28
4. Ако, у Заједничком одбору, представник уговорне стране
прихвати одлуку која подлеже испуњењу уставних захтева, одлука
ступа на снагу, ако у њој није наведен датум, првог дана другог ме
сеца од обавештења да је резерва повучена.
5. Одлуке Заједничког одбора из става 3. тачка (д), којима се
трећа земља позива да приступи овој конвенцији, шаљу се Гене
ралном секретаријату Савета Европских заједница који их доста
вља тој трећој земљи заједно са текстом Конвенције који је на сна
зи на тај дан.29
6. Од датума из става 5, ову трећу земљу могу да представља
ју посматрачи у Заједничком одбору, пододборима и радним гру
пама.30
Приступање трећих земаља
Члан 15а31
1. Свака трећа земља може да постане уговорна страна ове
конвенције ако је позове депозитар Конвенције после одлуке Зајед
ничког одбора.
2. Трећа земља позвана да постане уговорна страна ове кон
венције то чини подношењем инструмента о приступању Генерал
ном секретаријату Савета Европских заједница. Поменути инстру
мент прати превод конвенције на службени језик (службене језике)
земље која приступа.
3. Приступање ступа на снагу првог дана другог месеца од
подношења инструмента о приступању.
4. Депозитар обавештава све уговорне стране о датуму на ко
ји је поднет инструмент о приступању и датуму када ће приступа
ње ступити на снагу.
5. Препоруке и одлуке Заједничког одбора из члана 15. ст. 2. и
3. усвојене између датума из става 1. овог члана и датума када при
ступање ступа на снагу такође се достављају позваној трећој зе
мљи преко Генералног секретаријата Савета Европских заједница.
––––––––
26 Замењено Препоруком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
27 Брисано Одлуком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 12.1.2001, стр.1)
28 Замењено Одлуком бр. 3/97 од 23.7.1997. (Сл. лист Л 238 од 29. 8.1997, стр. 30)
29 Замењено Одлуком бр. 3/97 од 23.7.1997. (Сл. лист Л 238 од 29. 8.1997, стр. 30)
30 Додато Препоруком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
31 Додато Препоруком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
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Изјава којом се прихватају ти акти уноси се или у инструмент
о приступању или у посебан инструмент поднет Генералном се
кретаријату Савета Европских заједница у року од шест месеци од
достављања. Ако се изјава не поднесе у том року, приступање се
сматра ништавим.
Разне и завршне одредбе
Члан 16.
Свака уговорна страна предузима одговарајуће мере ради
обезбеђења правилне и усклађене примене одредаба ове конвен
ције, узимајући у обзир потребу да се што је могуће више смање
формалности за привредне субјекте, као и потребу да се постигну
за све стране прихватљива решења свих потешкоћа које настану
при спровођењу тих одредаба.
Члан 17.
Уговорне стране обавештавају једна другу о свим прописима
које усвоје ради спровођења ове конвенције.
Члан 18.
Одредбе ове конвенције не искључују забране или ограниче
ња увоза, извоза или транзита робе које су усвојиле уговорне стра
не или државе чланице Заједнице и које су оправдане на основу
јавног морала, јавног реда или јавне безбедности, заштите здравља
и живота људи, животиња или биљака, заштите националних бо
гатстава која имају уметничку, историјску или археолошку вред
ност или заштите индустријске или трговачке својине.
Члан 19.32
Додаци уз ову конвенцију чине њен саставни део.
Члан 20.
1. Ова конвенција се примењује, са једне стране, на територи
јама где се примењује Уговор о оснивању Европске економске за
једнице и под условима утврђеним у том уговору и, са друге стра
не, на територијама земаља ЕФТА.
2. Ова конвенција се примењује и у Кнежевини Лихтенштајн
све док је та кнежевина повезана са Швајцарском Конфедерацијом
уговором о царинској унији.
Члан 21.
Свака уговорна страна може да иступи из ове конвенције ако
12 месеци унапред достави о томе писано обавештење депозитару,
који о томе обавештава све остале уговорне стране.
Члан 22.
1. Ова конвенција ступа на снагу 1. јануара 1988. године, ако
уговорне стране пре 1. новембра 1987. године, депонују своје ин
струменте о приступању Секретаријату Савета Европских заједни
ца, који наступа као депозитар.
2. Ако ова конвенција не ступи на снагу 1. јануар а 1988. го
дине, ступиће на снагу првог дана другог месеца од депоновања
последњег инструмента о приступању.
3. Депозитар ће објавити датум депоновања инструмента о
приступању сваке уговорне стране и датум ступања на снагу ове
конвенције.
Члан 23.
1. Ступањем на снагу ове Конвенције престају да се приме
њују Споразуми од 30. новембра 1972. године и од 23. новембра
1972. године о примени правила о транзиту у Заједници, које су
закључиле Аустрија и Швајцарска са Заједницом, као и Споразум
од 12. јула 1977. године о проширењу примене правила о транзиту
у Заједници, који су наведене земље закључиле са Заједницом.
2. Међутим, споразуми наведени у ставу 1. наставиће да се
примењују на Т1 или Т2 операције започете пре ступања на снагу
ове конвенције.
––––––––
32 Замењено Одлуком бр. 3/97 од 23.7.1997. (Сл. лист Л 238 од 29. 8.1997, стр. 30)
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3. Нордијски транзитни ред, који се примењује између Фин
ске, Норвешке и Шведске, биће укинут даном ступања на снагу
ове конвенције.
Члан 24.
Ова конвенција, сачињена у једном примерку на данском, хо
ландском, енглеском, француском, немачком, грчком, италијанском,
португалском, шпанском, финском, исландском, норвешком и швед
ском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни, биће
депонована у архивама Секретаријата Савета Европских заједница,
који ће свакој уговорној страни доставити њену оверену копију.
Сачињено у Интерлакену, 20. маја 1987. године
ДОДАТАК I33
ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК
НАСЛОВ I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1. Како је предвиђено чланом 1. став 3. Конвенције, овај дода
так утврђује одређена правила која регулишу заједнички транзит
ни поступак.
2. Осим ако није другачије наведено, одредбе овог додатка
примењују се на операције у оквиру заједничког транзитног по
ступка, без обзира да ли се користи поступак Т1 или Т2.
3. Роба високог ризика од преваре наведена је у Прилогу I.
Ако се одредба ове конвенције односи на тај прилог, свака мера у
вези са наведеном робом примењује се само ако количина према
шује одговарајући минимум. Прилог I се ревидира најмање једном
годишње.
ПОГЛАВЉЕ I
Област примене и дефиниције
Члан 2.
Област примене поступка
1. Заједнички транзитни поступак се не примењује на по
штанске пошиљке (укључујући поштанске пакете) које се превозе
у складу са актима Светске поштанске уније, ако се та роба прево
зи од стране или за носиоце права и обавеза утврђених тим актима.
2. Уговорна страна може да одлучи да не примени заједнички
транзитни поступак на кретање робе цевоводима. Такве одлуке се
достављају Комисији која обавештава друге земље.
Члан 3.
Дефиниције
У смислу ове конвенције примењују се следеће дефиниције:
(а) „надлежни органи”:
царински орган или други орган одговоран за примену ове
конвенције;
(б) „транзитна декларација”:
радња којом лице у прописаном облику и на прописани начин
изражава намеру да робу стави у заједнички транзитни поступак;
(в) „пратећи транзитни документ”:
документ одштампан из компјутерског система који прати ро
бу и који се заснива на подацима из транзитне декларације;
(г) „поступак Т2”:
поступак из члана 2. Конвенције означен на транзитној де
кларацији ознаком „Т2” или „Т2F”;

––––––––
33 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274 од
15.10.2008.)
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(д) „принципал”:
лице које је сачинило декларацију за заједнички транзит или
у чије име је сачињена декларација за заједнички транзит;
(ђ) „полазна царинарница”:
царинарница код које су прихваћене декларације за стављање
робе у заједнички транзитни поступак;
(е) „транзитна царинарница”:
– царинарница на уласку у уговорну страну, или
– царинарница на изласку из уговорне стране где пошиљка
напушта царинско подручје те уговорне стране у току транзитне
операције преко границе између те уговорне стране и треће земље;
(ж) „одредишна царинарница”:
царинарница којој роба стављена у поступак заједничког
транзита мора да се покаже у циљу завршетка поступка;
(з) „гарантна царинарница”:
царинарница коју су надлежни органи једне земље одредили
да јој гаранти подносе гаранције;
(и) „гарант”:
свако физичко или правно треће лице које у писаној форми
прихвати обавезу да плати солидарно са принципалом сваки могу
ћи дуг до висине гарантованог износа;
(ј) „ХС тарифни број”:
бројчане ознаке за тарифне бројеве и подбројеве Хармонизо
ваног система назива и шифарских ознака, као што је установљено
Конвенцијом од 14. јуна 1983. године;
(к) „дуг”:
увозне или извозне дажбине и друге накнаде које настану за
робу стављену у заједнички транзитни поступак;
(л) „дужник”:
свако физичко или правно лице које има обавезу да плати дуг;
(љ) „Комисија”:
Комисија Европских заједница;
(м) „пуштање робе”:
радња којим царински орган ставља робу на располагање у
сврхе одређене заједничким транзитним поступком у који је ста
вљена;
(н) „лице са седиштем у уговорној страни”:
– у случају физичког лица, свако лице које тамо има уобича
јено пребивалиште;
– у случају правног лица или удружења, свако лице која тамо
има регистровано седиште, дирекцију или представништво;
(њ) „технике обраде података”:
– размена ЕДИ стандардних порука са надлежним органима;
или
– уношење информација потребних за завршетак формално
сти у системе за обраду података надлежних органа;
(о) „ЕДИ (електронска размена података)”:
електронски пренос података између два компјутерска систе
ма у складу са договореним страндардима поруке;
(п) „стандардна порука”:
унапред дефинисана структура прихваћена за електронску
размену података;
(р) „лични подаци”:
свака информација о познатом или препознатљивом физич
ком или правном лицу;
(с) „резервни поступак”:
поступак на основу папирних докумената, предвиђен да омо
гући подношење и контролу транзитне декларације и праћење
транзитне операције ако нема могућности да се спроведе стан
дардни поступак електронским средствима;
(т) „Конвенција о јединственом документу”:
Конвенција о поједностављењу формалности у трговини ро
бом од 20. маја 1987. године.
ПОГЛАВЉЕ II
Стандардни поступак
Члан 4.
1. Под условима и на начин који сами одреде, поштујући наче
ла утврђена царинским прописима, надлежни органи омогућавају
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да се за поступке Т1 или Т2 формалности спроводе употребом тех
нике електронске обраде података.
2. Уз међусобну сагласност, уговорне стране усвајају мере ко
јима се утврђује следеће:
(а) правила која дефинишу и уређују поруке које размењују
царинарнице, потребне за примену царинских прописа;
(б) општи скуп података и формат порука са подацима које се
размењују у складу са царинским прописима.
Члан 5.
Област примене
1. Не доводећи у питање посебне околности, надлежни ор
гани користе информациону технологију и компјутерске мреже за
размену података описану у овом поглављу.
2. Уговорне стране користе Заједничку комуникациону мре
жу/Заједничке интерфејс системе (CCN/CSI) Европске заједнице
за размену података описану у ставу 1. Финансијско учешће зема
ља ЕФТА и друга слична питања договорена су између Заједнице и
сваке од земаља ЕФТА.
3. Одредбе овог поглавља се не примењују на поједноставље
ња из члана 44. став 1. тачка (ђ) и (е), осим ако је другачије одре
ђено.
Члан 6.
Безбедност
1. Услови утврђени за спровођење формалности помоћу тех
нике обраде података обухватају, између осталог, мере за проверу
извора података и њихову заштиту од случајног или незаконитог
уништења или случајног губитка, измене или неовлашћеног при
ступања.
2. Осим безбедносних захтева описаних у ставу 1, надлежни
органи успостављају и одржавају одговарајућа безбедоносна ре
шења за правилно, поуздано и безбедно функционисање целокуп
ног транзитног система.
3. Да би се обезбедио поменути ниво безбедности, сваки
унос, измена или брисање података бележи се заједно са податком
о разлогу и тачним временом такве обраде и идентификацијом ли
ца које ју је извршило. Осим тога, оригинални податак или сваки
податак обрађен на тај начин чува се најмање три календарске го
дине од краја године на коју се тај податак односи или дуже ако се
тако тражи на другом месту.
4. Надлежни органи редовно надгледају безбедност.
5. Сви укључени надлежни органи обавештавају један другог
о свим сумњама у повреду безбедности.
Члан 7.
Заштита личних података
1. Уговорне стране користе личне податке размењене приме
ном ове конвенције искључиво за потребе ове конвенције и сва
ког царински дозвољеног поступања или употребе који уследи у
току заједничког транзитног поступка. Ово ограничење, међутим,
не спречава коришћење таквих података за потребе анализе ризика
током заједничког транзитног поступка и истраге и кривичног по
ступка проистеклих из тог заједничког транзитног поступка. У том
случају, надлежни орган који је дао информације се одмах обаве
штава о таквом њиховом коришћењу.
2. Што се тиче обраде личних података размењених приме
ном ове конвенције, уговорне стране су у обавези да примене мере
неопходне за обезбеђење нивоа заштите личних података који је
најмање једнак захтевима Конвенције Савета Европе од 28. јануара
1981. године за заштиту појединаца у погледу аутоматске обраде
личних података.
3. Свака уговорна страна предузима све потребне кораке у об
лику ефикасне контроле како би гарантовала усклађеност са овим
чланом.
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ПОГЛАВЉЕ III
Одговорности принципала, превозника и примаоца робе

Члан 8.
1. Од принципала се захтева следеће:
(а) да одредишној царинарници преда робу у непромењеном
стању заједно са потребним исправама, у прописаном року, уз по
штовање мера за очување њене истоветности које су утврдили над
лежни органи;
(б) да поштује друге прописе који се односе на заједнички
транзитни поступак;
(в) да на захтев органа надлежних за контролу, у утврђеном
року, пружи све потребне исправе и податке, на било којем медију,
као и да пружи сву тражену помоћ.
2. Без обзира на обавезе принципала из става 1, превозник
или прималац робе који су примили робу знајући да је она у за
једничком транзитном поступку, такође су обавезни да одредишној
царинарници предају робу у непромењеном стању заједно са по
требним исправама, у прописаном року, уз поштовање мера за очу
вање њене истоветности које су утврдили надлежни органи.
ПОГЛАВЉЕ IV
Гаранције
Члан 9.
Обавеза полагања гаранције
1. Принципал полаже гаранцију ради осигурања плаћања ду
га који може да настане у вези са робом.
2. Гаранција је:
(а) или појединачна гаранција која покрива једну операцију
заједничког транзита;
(б) или, ако се користи поједностављење у смислу члана 44,
заједничка гаранција која обухвата неколико операција.
Члан 10.
Облици гаранције
1. Гаранција се може положити:
(а) у облику новчаног депозита код полазне царинарнице; или
(б) од стране гаранта код гарантне царинарнице.
2. Међутим, надлежни органи могу да одбију да прихвате
предложену врсту гаранције ако она није у складу са правилним
функционисањем заједничког транзитног поступка.
Члан 10а
Новчани депозити
Новчани депозит се полаже у валути полазне земље или под
ношењем сваког другог средства плаћања признатог од надлежних
органа те земље.
Гаранција у облику новчаног депозита или у облику еквива
лентних средстава плаћања полаже се у складу са важећим пропи
сима полазне земље.
Члан 10б
Гарант
1. Гарант има седиште у уговорној страни у којој се гаранција
полаже и мора бити одобрен од стране надлежних органа. Гарант
наводи услужну адресу или одређује представника у свакој уговор
ној страни укљученој у конкретну заједничку транзитну операци
ју. Ако Заједница чини једну од уговорних страна, гарант наводи
услужну адресу или одређује представника у свакој од земаља чла
ница.
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2. Гарантна обавеза покрива у границама осигураног износа
и износ увозних или извозних дажбина насталих после накнадних
контрола.
3. Надлежни органи одбијају да одобре гаранта за ког постоји
сумња да неће извршити плаћање у прописаном року било ког на
сталог дуга до највишег износа гаранције.
4. Ако гаранцију полаже гарант у гарантној царинарници:
(а) „Референтни број гаранције” се додељује принципалу за
потребе коришћења гаранције и за идентификацију сваке гарантне
обавезе гаранта;
(б) приступна шифра придружена „Референтном броју гаран
ције” се додељује и саопштава принципалу.
Члан 11.
Ослобођење од полагања гаранције
1. Осим у случајевима где је то неопходно, није потребно по
лагање гаранције за:
(а) превоз робе ваздухом;
(б) превоз робе реком Рајном и пловним путевима Рајне;
(в) превоз робе цевоводом;
(г) заједничку транзитну операцију која се спроводи у складу
са чланом 44. став 1. тач. (ђ) и (е).
2. Свака земља може да одустане од захтева за полагањем га
ранције у вези са превозом робе пловним путевима на својој тери
торији, осим оним наведеним у ставу 1. тачка (б). Појединости о
мерама предузетим у том смислу доставља Комисији, која о томе
обавештава друге земље.
ПОГЛАВЉЕ V
Разне одредбе
Члан 12.
Правни статус исправа и евиденција
1. Исправе издате у складу са прописима, независно од њи
ховог техничког облика, и мере уведене или прихваћене од стране
надлежних органа једне земље, имају исто правно дејство у другим
земљама као и такве исправе и мере органа сваке од тих земаља.
2. Налаз надлежних органа једне земље утврђен контролом
спроведеном у оквиру заједничког транзитног поступка има исту
снагу у другим земљама као и налаз надлежних органа сваке од
тих земаља.
Члан 13.
Списак царинарница надлежних за спровођење транзитних
операција
Свака земља у компјутерски систем уноси списак царинар
ница надлежних за заједничке транзитне операције, уз навођење
њихових идентификационих бројева и надлежности, као и дане и
сате када су отворене. Свака промена се, такође, уноси у компју
терски систем.
Комисија користи компјутерски систем за достављање тих
информација другим земљама.
Члан 14.
Централна царинарница
Свака земља, уколико се укаже потреба, обавештава Комиси
ју о оснивању централне царинарнице, као и о надлежностима по
вереним тој царинарници које се односе на управљање и праћење
заједничког транзитног поступка и на пријем и слање докумената
уз навођење врсте тих докумената.
Комисија ове информације прослеђује другим земљама.
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Члан 15.
Прекршаји и казне

Земље предузимају потребне кораке за третирање свих пре
кршаја или неправилности и уводе ефикасне, одговарајуће и обес
храбрујуће казне.
НАСЛОВ II
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ПОГЛАВЉЕ I
Појединачна гаранција
Члан 16.
Облик појединачне гаранције
1. Појединачна гаранција покрива укупан износ дуга који би
могао да настане, обрачунат применом највиших стопа, укључу
јући увозне дажбине које би се примениле у полазној земљи ако
би се роба исте врсте увезла из треће земље и ставила у слободан
промет. За потребе тог обрачуна, са робом из Заједнице која се пре
вози у складу са Конвенцијом о заједничком транзитном поступку,
поступа се као са робом која нема статус робе из Заједнице.
Међутим, стопе које се узимају у обзир за обрачун појединач
не гаранције не могу да буду ниже од најниже стопе ако је дата у
петој колони Прилога I.
2. Појединачне гаранције у облику новчаног депозита важе у
свим уговорним странама. Оне се враћају када је поступак окон
чан.
3. Појединачна гаранција коју полаже гарант може да буде у
облику купона у износу 7.000 евра, који гарант издаје лицима која
намеравају да наступе као принципал и који важи у свим уговор
ним странама.
Гарант одговара за износ до 7.000 евра по купону.
4. Ако је појединачну гаранцију положио гарант, приступну
шифру повезану са „Референтним бројем гаранције” принципал не
мења, осим у оквиру примене Прилога III, тачка 3.

26. јун 2015.

5. Гарант може да изда купоне за појединачну гаранцију који
не важе за операције заједничког транзита који укључују робу на
ведену у Прилогу I. У том случају гарант сваки појединачни купон
у папирном облику означава дијагонално следећом напоменом:
– Важност ограничена – 99200.
6. Принципал полазној царинарници подноси онолики број
купона за појединачну гаранцију колико пута се износ од 7.000
евра мора помножити да би се покрио укупан износ дуга који би
могао да настане. За примену члана 22. став 1. тачка (б) поједи
начни купони у папирном облику предају се полазној царинарници
која их задржава и која гарантној царинарници назначеној на купо
ну јавља идентификациони број сваког купона.
Члан 19.
Укидање и опозив гаранције
1. Гарантна царинарница укида одлуку о прихватању гарант
не изјаве уколико више нису испуњени услови утврђени у време
доношења одлуке.
Гарант, такође, може да опозове своју гарантну изјаву у било
ком тренутку.
2. Укидање или опозив ступа на снагу шеснаестог дана од да
на када је о томе обавештен гарант или гарантна царинарница.
Од тог датума, ниједан раније издат купон за појединачну
гаранцију не може да се користи за стављање робе у заједнички
транзитни поступак.
3. Надлежни органи земље надлежне за гарантну царинарни
цу евидентирају такво укидање или опозив у компјутерском систе
му, заједно са датумом њиховог ступања на снагу.
ПОГЛАВЉЕ II
Превозна средства и декларације
Члан 20.
Утовар

Члан 18.

1. Једна транзитна декларација укључује само робу која је
утоварена или ће бити утоварена на само једно превозно средство
ради превоза од једне полазне царинарнице до једне одредишне
царинарнице.
У смислу овог члана сматра се да једно превозно средство чи
ни, под условом да се роба која се превози отпрема заједно, следеће:
(а) друмско возило са једном или више приколица или полу
приколица;
(б) композиција железничких кола или вагона;
(в) пловила која чине јединствен ланац;
(г) контејнери натоварени на једно превозно средство у сми
слу овог члана.
2. Једно превозно средство може да се користи за утовар ро
бе у више полазних царинарница и за истовар у више одредишних
царинарница.

Полагање појединачне гаранције у облику купона

Члан 21.

1. У случају из члана 16. став 3. појединачна гаранција коју
полаже гарант одговара обрасцу из Прилога В2 уз Додатак III.
Одредбе члана 17. став 2. примењују се mutatis mutandis.
2. Гарант доставља гарантној царинарници податке о купони
ма за појединачну гаранцију које је издао на начин који су одреди
ли надлежни органи. Крајњи рок до ког купон може да се користи
не може да буде дужи од једне године од датума издавања.
3. „Референтни број гаранције” гарант саопштава принципа
лу за сваки купон за појединачну гаранцију који му је издао. Прин
ципал не може да измени додељену приступну шифру.
4. За примену члана 22. став 1. тачка (б) принципал може да
користи купоне за појединачну гаранцију у папирном облику, на
обрасцу из Прилога В3, укључујући идентификациони број.

Транзитне декларације уз примену технике обраде података

Члан 17.
Полагање појединачне гаранције од стране гаранта
1. Појединачна гаранција коју је положио гарант одговара
обрасцу из Прилога В1 уз Додатак III. Инструмент гаранције задр
жава гарантна царинарница.
2. Ако то налажу одредбе националних закона или других про
писа, или у складу са уобичајеном праксом, земља може да дозволи
да гарантна изјава из става 1. буде у неком другом облику, уколико
има исто правно дејство као гарантна изјава дата на обрасцу.

1. Појединости декларације из Прилога А1 уз Додатак III
утврђене су у облику података у шифрованом или другом облику
који су надлежни органи прописали за компјутерску обраду и од
говарају траженим подацима.
2. Сматра се да је транзитна декларација настала електрон
ском разменом података поднета кад надлежни орган прими елек
тронску поруку.
Прихватање транзитне декларације настале електронском
разменом података јавља се принципалу повратном поруком која
садржи бар идентификацију примљене поруке и/или регистарски
број транзитне декларације и датум њеног прихватања.
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3. Транзитне декларације поднете путем размене стандард
них електронских порука одговарају структури и појединостима
утврђеним у Додатку III.
4. Транзитна декларација се, у складу са Додатком III, по
пуњава на једном од службених језика уговорних страна прихва
ћеним од стране надлежних органа полазне земље. По потреби,
надлежни органи земље која је укључена у заједнички транзитни
поступак могу да траже превод на службени језик или један од
службених језика те земље.
5. Ако заједнички транзитни поступак у полазној земљи сле
ди након неког другог царински дозвољеног поступања или упо
требе, полазна царинарница може да захтева те исправе на увид.
6. Роба се предаје заједно с превозном исправом. Полазна ца
ринарница може да одустане од захтева да јој се поднесе та испра
ва у време обављања царинских формалности, под условом да јој
исправа стоји на располагању.
Члан 22.
Транзитне декларације у писаном облику
1. Роба може да се стави у заједнички транзитни поступак ко
ришћењем транзитне декларације у писаном облику на обрасцу из
Додатка 1 Прилога I Конвенције о јединственом документу следе
ћим случајевима:
(а) ако робу превозе путници који немају непосредан приступ
царинском компјутерском систему, у складу са поступцима описа
ним у члану 22. став (а);
(б) ако је примењен резервни поступак, под условима и у
складу са поступцима дефинисаним у Прилогу V;
(в) ако уговорна страна тако одлучи.
2. За примену става 1. тач. (а) и (в), надлежни органи обезбе
ђују размену транзитних података између надлежних органа кори
шћењем царинског компјутерског система.
3. Коришћење писане транзитне декларације из става 1. тач
ка (б), ако компјутерски систем и/или мрежа принципала нису до
ступни, подлеже одобрењу надлежних органа.
4. Транзитна декларација може да се допуни једним или више
додатних листова који одговарају обрасцу утврђеном у Додатку 3
Прилога I Конвенције о јединственом документу. Обрасци су са
ставни део декларације.
5. Спискови пошиљки сачињени у складу са обрасцем из До
датка III могу да се користе уместо додатних листова као описни
део транзитне декларације чији су саставни део.
6. Обрасци наведени у ст. 1, 4. и 5. попуњавају се у складу са
Додатком III.
7. Одредбе члана 21. ст. од 4. до 6. примењују се mutatis mu
tandis.
Члан 22а
Транзитна декларација за путнике
За примену члана 22. став 1. тачка (а) путник попуњава транзит
ну декларацију у складу са чл. 5. и 6. и Прилогом Б6 уз Додатак III.
Члан 23.
Мешовите пошиљке
У случају пошиљки које се састоје од робе која се мора пре
возити у оквиру поступка Т1 и робе која се мора превозити у окви
ру поступка Т2, транзитна декларација која носи ознаку „Т” допу
њује се ознаком „Т1”, „Т2” или „Т2F” у сваком наименовању.
Члан 24.
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2. Подношењем транзитне декларације принципал постаје
одговоран за следеће:
(а) тачност података наведених у декларацији;
(б) веродостојност поднетих исправа;
(в) поштовање свих обавеза које се односе на стављање пред
метне робе у заједнички транзитни поступак.
ПОГЛАВЉЕ III
Поступак у полазној царинарници
Члан 25.
Подношење транзитних декларација
Транзитна декларација се подноси и роба предаје полазној
царинарници у дане и у време које су одредили надлежни органи.
Полазна царинарница може да, на захтев и о трошку принци
пала, дозволи предају робе на неком другом месту.
Члан 26.
План пута
1. Роба стављена у заједнички транзитни поступак превози се
до одредишне царинарнице економски оправданим путем.
2. Не доводећи у питање одредбе члана 59, за робу са спи
ска из Прилога I или ако надлежни орган или принципал сматрају
то потребним, полазна царинарница прописује план пута и уноси
у рубрику 44. транзитне декларације бар земље преко којих роба
транзитира, узимајући у обзир све податке које јој је принципал
саопштио.
Члан 27.
Прихватање и евидентирање транзитне декларације
1. Полазна царинарница прихвата и евидентира транзитну де
кларацију у дане и време које су одредили надлежни органи уколи
ко су испуњени следећи услови:
(а) да садржи податке неопходне за потребе ове конвенције;
(б) да су јој приложене све потребне исправе; и
(в) да је роба на коју се односи предата царини.
2. Надлежни органи могу да дозволе да исправе наведене у
ставу 1. тачка (б) не буду поднете заједно са декларацијом. У том
случају те исправе морају бити доступне надлежним органима.
3. Осим ако није изричито предвиђено другачије, датум који
се користи за потребе свих прописа којима је регулисан заједнички
транзитни поступак јесте датум кад су надлежни органи прихвати
ли декларацију.
Члан 28.
Измене транзитне декларације
1. Принципалу се, на његов захтев, дозвољава да изврши из
мену једне или више појединости у транзитној декларацији коју су
прихватили надлежни органи. Измена не сме да има за последицу
да се декларација преправи тако да се односи на другу робу а не на
робу која је првобитно пријављена.
2. Међутим, измене нису дозвољене ако су тражене пошто су
надлежни органи:
(а) обавестили принципала о намери да изврше преглед робе;
(б) утврдили да предметне појединости нису тачне;
(в) пустили робу.
Члан 29.

Потписивање транзитне декларације и изјаве принципала о
преузимању одговорности

Рок за предају робе

1. Транзитна декларација садржи електронски потпис или
друга средства за утврђивање веродостојности.

1. Полазна царинарница одређује рок у ком роба мора да
се преда одредишној царинарници, водећи рачуна о плану пута,
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важећим саобраћајним или другим прописима и о појединостима
које је саопштио принципал.
2. Рок који одреди полазна царинарница је обавезан за надле
жне органе земаља у које се роба унесе током заједничке транзит
не операције и они немају право да га промене.
Члан 30.
Контрола транзитних декларација и робе
1. Надлежни органи полазне земље могу да спроведу следеће
прегледе на основу анализе ризика или случајног избора:
(а) контролу која обухвата прихваћену декларацију и прило
жене исправе;
(б) преглед робе и, по потреби, узимање узорака ради анализе
или детаљног испитивања.
2. Роба се прегледа на за то одређеним местима и у за то од
ређено време. Међутим, надлежни органи могу, на захтев и о тро
шку принципала, да изврше преглед робе на другим местима или
у друго време.
Члан 31.
Мере за очување истоветности
1. Полазна царинарница предузима мере за очување истовет
ности робе које сматра потребним уношењем одговарајућих пода
така у транзитну декларацију.
2. Не доводећи у питање одредбе члана 11. став 4. Конвен
ције, пуштање робе у транзитни поступак се одбија ако роба не
може да се пломбира у складу са одредбама члана 11. ст. 2. или 3.
Конвенције.
3. Ако се користи пломбирање простора у ком се налази роба,
надлежни органи проверавају да ли је превозно средство одобрено
за пломбирање или, ако није, да ли је погодно за пломбирање.
4. Свако друмско возило, прикључно возило, полуприколица
или контејнер одобрени за превоз робе под царинском пломбом у
складу са међународним споразумом чије су потписнице Европска
заједница или њене земље чланице и земље чланице ЕФТА, сматра
се одобреним на основу других прописа у смислу члана 11. став 2.
Конвенције.
5. Пломбе морају да одговарају карактеристикама утврђеним
у Прилогу II.
6. Пломбе не смеју да се скину без одобрења надлежних ор
гана.
7. Сматра се да опис робе омогућава идентификацију робе у
смислу члана 11. став 4. Конвенције ако је довољно прецизан да
омогући једноставну идентификацију количине и врсте робе.
Члан 32.
Пуштање робе
1. Полазна царинарница евидентира резултате контроле уно
шењем одговарајућих података у транзитну декларацију.
2. Ако резултати контроле декларације то дозволе, полазна
царинарница одобрава пуштање робе и евидентира тај датум у
компјутерском систему.
3. У тренутку пуштања робе, полазна царинарница шаље по
датке о заједничкој транзитној операцији најављеној одредишној
царинарници поруком „Најава доласка” и свакој најављеној тран
зитној царинарници поруком „Најава транзита”. Ове поруке засни
вају се на подацима из транзитне декларације, измењеним где је то
било потребно.
Члан 33.
Пратећи транзитни документ
1. Пратећи транзитни документ одговара узорку и поједино
стима из Додатка III. Он прати робу стављену у заједнички тран
зитни поступак. Након пуштања робе, он је доступан привредном
субјекту на један од следећих начина:
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(а) тако што га полазна царинарница предаје принципалу,
или, где то надлежни органи дозволе, тако што се одштампа из
компјутерског система принципала;
(б) тако што се одштампа из компјутерског система овлашће
ног пошиљаоца по пријему поруке из полазне царинарнице којом
се дозвољава пуштање робе.
2. По потреби, пратећи транзитни документ се допуњује спи
ском пошиљке који постаје њен саставни део и који одговара узор
ку из Додатка III.
ПОГЛАВЉЕ IV
Поступак током превоза
Члан 34.
Давање на увид пратећег транзитног документа
Пратећи транзитни документ и друге исправе које прате робу
дају се на увид надлежним органима на сваки њихов захтев.
Члан 35.
Транзитна царинарница
1. Пошиљка и пратећи транзитни документ подносе се свакој
транзитној царинарници.
2. Транзитна царинарница евидентира провоз најављен пору
ком „Најава транзита” добијеном од полазне царинарнице. Пола
зна царинарница информацију о провозу добија поруком „Обаве
штење о преласку границе”.
3. Транзитне царинарнице контролишу робу ако сматрају да
је то потребно. Контрола робе спроводи се на основу појединости
из поруке „Најава транзита”.
4. Ако се роба превози преко транзитне царинарнице која није
најављена и наведена у пратећем транзитном документу, транзит
на царинарница од полазне царинарнице захтева поруку „Најава
транзита” и обавештава полазну царинарницу о провозу поруком
„Обавештење о преласку границе”. Ако је потребно, полазна цари
нарница је обавештава да гаранција не важи за ту земљу.
5. Ставови 1. до 4. се не примењује на превоз робе железни
цом.
Члан 36.
Непредвиђени догађаји током превоза
1. У следећим случајевима, превозник је у обавези да у прате
ћи транзитни документ унесе потребне податке и поднесе га зајед
но са пошиљком надлежним органима земље на чијој територији
се налази превозно средство:
(а) ако је измењен прописани план пута и примењује се члан
26. став. 2;
(б) ако су пломбе током превоза оштећене из разлога на које
превозник није могао да утиче;
(в) ако је роба претоварена на друго превозно средство; сваки
такав претовар мора да се обави под надзором надлежних органа
који, међутим, могу да одобре да се претовар изврши без њиховог
надзора;
(г) у случају непосредне опасности због које је потребан хи
тан, делимичан или потпун истовар робе са превозног средства;
(д) у случају било каквог догађаја или несреће који би мо
гао да утиче на способност принципала или превозника да изврши
своје обавезе.
2. Ако надлежни органи сматрају да заједничка транзитна
операција може да се настави на редован начин, пошто предузму
неопходне мере, они оверавају пратећи транзитни документ. Бит
не информације о претовару или другом догађају евидентирају у
компјутерском систему надлежни органи у транзитној или одреди
шној царинарници, у зависности од случаја.
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ПОГЛАВЉЕ V

ПОГЛАВЉЕ VI

Поступак у одредишној царинарници

Провера завршетка поступка

Члан 37.
Подношење одредишној царинарници
1. Роба и потребне исправе предају се одредишној царинар
ници у дане и време када је отворена. Међутим, та царинарница
може, на захтев и о трошку заинтересоване стране, да одобри да
исправе и роба буду предати ван наведених дана и времена. Исто
тако, на захтев и о трошку заинтересоване стране, одредишна ца
ринарница, такође, може да одобри да роба и потребне исправе бу
ду поднети на неком другом месту.
2. Ако је роба предата одредишној царинарници по истеку ро
ка који је прописала полазна царинарница и ако је рок прекорачен
због околности које одредишна царинарница прихвати као оправ
дане и не може да их стави на терет превознику или принципалу,
сматра се да кашњења није ни било.
3. Одредишна царинарница задржава пратећи транзитни до
кумент и контрола робе се спроводи на основу појединости из по
руке „Најава доласка” добијене од полазне царинарнице.
4. На захтев принципала и ради пружања доказа о завршетку
поступка у складу са чланом 42. став 1, одредишна царинарница
на примерак пратећег транзитног документа ставља следећу напо
мену:
– Алтернативни доказ – 99202
5. Транзитна операција може да се заврши у царинарници ко
ја није назначена у транзитној декларацији. Та царинарница тако
постаје одредишна царинарница.
Ако је нова одредишна царинарница у надлежности уговорне
стране која нема надлежност над првобитно назначеном царинар
ницом, нова одредишна царинарница од полазне царинарнице тра
жи поруку „Најава доласка”.
Члан 38.
Потврда o пријему
1. Одредишна царинарница на захтев лица које преда робу и
потребне исправе оверава потврду о пријему робе.
2. Потврда о пријему одговара појединостима из Додатка III.
3. Заинтересовано лице унапред попуњава потврду о пријему.
Она може да садржи друге појединости о пошиљци, осим у про
стору одређеном за одредишну царинарницу. Потврда о пријему не
може да се користи као доказ завршетка поступка у смислу члана
42. став 1.
Члан 39.
Повратне информације
1. Одредишна царинарница обавештава полазну царинарницу
о доласку робе на дан кад је роба предата одредишној царинарни
ци поруком „Обавештење о доласку”.
2. Ако се транзитна операција заврши у царинарници која ни
је првобитно најављена у транзитној декларацији, нова одредишна
царинарница обавештава полазну царинарницу о доласку робе по
руком „Обавештење о доласку”.
Полазна царинарница обавештава о доласку првобитно наја
вљену одредишну царинарницу поруком „Прослеђено обавештење
о доласку”.
3. Порука „Обавештење о доласку” наведена у ст. 1. и 2. не
може да се користи као доказ о завршетку поступка у смислу члана
40. став 2.
4. Осим у оправданим случајевима, одредишна царинарни
ца прослеђује поруку „Резултати прегледа” полазној царинарници
најкасније трећег дана од дана када је роба предата одредишној
царинарници. Међутим, ако се примењује члан 65. одредишна ца
ринарница прослеђује поруку „Резултати прегледа” полазној цари
нарници најкасније шестог дана од дана када је роба испоручена.

Члан 40.
Завршетак и окончање поступка
1. Заједнички транзитни поступак се завршава, а обавезе
принципала су извршене, када се роба стављена у поступак, по
требне исправе и тражени подаци предају одредишној царинарни
ци у складу са одредбама којима је регулисан поступак.
2. Надлежни органи окончавају заједнички транзитни посту
пак кад су у могућности да утврде, на основу упоређивања подата
ка расположивих полазној царинарници и података расположивих
одредишној царинарници, да је поступак уредно завршен.
Члан 41.
Поступак провере
1. Ако надлежни органи полазне земље нису примили поруку
„Обавештење о доласку” до истека рока одређеног за предају робе
одредишној царинарници или ако нису примили поруку „Резулта
ти прегледа” у року од шест дана од пријема поруке „Обавештење
о доласку”, они ће покренути поступак провере у циљу прибавља
ња података потребних за окончање поступка или, ако то није мо
гуће, да би:
– установили да ли је настао царински дуг;
– идентификовали дужника; и
– одредили надлежне органе одговорне за књижење.
2. Поступак провере података почиње најкасније седмог дана
од истека једног од рокова из става 1, осим у изузетним случајеви
ма које су уговорне стране дефинисале међусобним споразумом.
Ако надлежни органи раније добију информацију да транзитни по
ступак није завршен или ако сумњају да је то случај, поступак про
вере започиње се без одлагања.
3. Ако надлежни органи полазне земље добију само поруку
„Обавештење о доласку”, онда покрећу поступак провере захтевом
да одредишна царинарница која је послала поруку „Обавештење о
доласку” пошаље поруку „Резултати прегледа”.
4. Ако надлежни органи полазне земље не приме поруку
„Обавештење о доласку”, онда покрећу поступак провере траже
њем информација потребних за окончање поступка од принципала
или, ако имају довољно појединости за поступак провере на одре
дишту, од одредишне царинарнице.
Од принципала се захтева да достави информације потребне
за окончање поступка најкасније двадесет и осам дана од покрета
ња поступка провере код одредишне царинарнице ако транзитни
поступак не може да се оконча.
5. Одредишна царинарница и принципал одговарају на захтев
из става 4. у року од двадесет и осам дана. Ако принципал достави
довољно информација у том периоду, надлежни органи полазне зе
мље узимају у обзир такве информације или окончавају поступак
ако добијене информације то дозволе.
6. Ако информације добијене од принципала нису довољне за
окончање поступка, али су довољне за наставак поступка провере,
надлежни органи полазне земље одмах упућују захтев предметној
царинарници.
7. Ако се у поступку провере утврди да је транзитни посту
пак уредно завршен, надлежни органи полазне земље окончавају
поступак и о томе одмах обавештавају принципала и, по потреби,
надлежне органе који су покренули поступак наплате у складу са
чланом 117.
Члан 41а
1. Ако надлежни органи полазне земље, у даљем тексту ор
гани који су упутили захтев, током поступка провере и пре исте
ка рока наведеног у члану 116. став 1. тачка (в), на било који на
чин прибаве доказе о месту настанка царинског дуга, а то се место
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налази у другој уговорној страни, надлежни органи одмах шаљу
расположиве информације надлежним органима за то место, у да
љем тексту органи којима је упућен захтев.
2. Органи којима је упућен захтев потврђују пријем обаве
штења и наводе да ли су надлежни за наплату. У случају да не при
ме одговор у року од двадесет и осам дана, органи који су упутили
захтев одмах настављају са поступком провере.
Члан 42.
Алтернативни доказ о завршетку поступка
1. Доказ да је поступак завршен у року одређеном у деклара
цији принципал може да пружи надлежном органу у облику испра
ве оверене од стране надлежних органа земље одредишта, којом се
потврђује истоветност робе и констатује да је иста предата одре
дишној царинарници или, ако се примењује члан 64, овлашћеном
примаоцу.
2. Заједнички транзитни поступак се, такође, сматра заврше
ним, ако принципал надлежном органу поднесе једну од следећих
исправа којом се потврђује истоветност робе:
(а) царинска исправа издата у трећој земљи којом је роба ста
вљена у царински дозвољено поступање или употребу;
(б) исправа издата у трећој земљи оверена од стране царин
ског органа те земље, којом се потврђује да је роба у слободном
промету у тој трећој земљи.
3. Исправе наведене у ставу 2. могу да замене њиховe копије
или фотокопије оверене као верне оригиналу од стране органа који
су оверили и оригинале, органа трећих земаља или органа једне од
земаља.
Члан 43.
Накнадна контрола
1. Надлежни органи могу да изврше накнадну контролу до
стављених информација и свих исправа, образаца, одобрења или
података о заједничком транзитном поступку ради провере веродо
стојности унетих података и овера. Ове провере се врше у случају
сумње или могуће преваре. Оне могу, такође, да се врше и на осно
ву анализе ризика или случајног избора.
2. Надлежни органи који добију захтев за спровођење накнад
не контроле реагују без одлагања.
3. Ако надлежни органи полазне земље затраже накнадну
контролу пратећих транзитних докумената и информација садр
жаних у поруци „Резултати прегледа”, услед настанка сумње или
могуће преваре, сматра се да услови из члана 40. став 2. нису ис
пуњени све док се не потврди да су подаци због којих се тражи
накнадна контрола веродостојни или тачни.
4. Ове одредбе се примењују mutatis mutandis нa члан 22.
НАСЛОВ III
ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА
ПОГЛАВЉЕ I
Опште одредбе о поједностављењима
Члан 44.
Област примене
1. На основу захтева принципала или примаоца, надлежни
органи могу да одобре следећа поједностављења:
(а) коришћење заједничке гаранције или ослобођење од пола
гања гаранције;
(б) коришћење посебне врсте пломби;
(в) изузеће од обавезе придржавања прописаног плана пута;
(г) статус овлашћеног пошиљаоца;
(д) статус овлашћеног примаоца;
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(ђ) поступке специфичне за робу која се превози:
i) железницом или у великим контејнерима;
ii) ваздухом;
iii) цевоводом;
(е) коришћење других поједностављених поступака на осно
ву члана 6. Конвенције.
2. Осим уколико није другачије предвиђено овим додатком
или самим одобрењем, ако је дато одобрење за коришћење појед
ностављења из става 1. тач. (а) и (ђ), поједностављење се приме
њује у свим земљама. Ако је дато одобрење за коришћење поједно
стављења из тач. (б), (в) и (г), поједностављење се примењује само
на заједнички транзитни поступак који почиње у земљи у којој је
одобрење издато. Ако је издато одобрење за коришћење поједно
стављења из тачке (е), поједностављење се примењује искључиво
у земљи у којој је одобрење издато.
Члан 45.
Општи услови за давање одобрења
1. Одобрења из члана 44. став 1. дају се само лицима:
(а) са седиштем у уговорној страни, уз услов да се одобрење
за коришћење заједничке гаранције може дати само лицима са се
диштем у земљи у којој се гаранција полаже;
(б) која редовно користе послове заједничког транзита или
за које надлежни органи располажу сазнањима да могу да испуне
обавезе преузете тим пословима или, у вези са поједностављењем
из члана 44. став 1. тачка (д), редовно примају робу која је ставље
на у заједнички транзитни поступак; и
(в) која нису извршила озбиљан прекршај царинских или по
реских прописа или нису учестало кршила те прописе.
2. Како би се обезбедила правилна употреба поједноставље
ња, одобрења се издају само ако:
(а) надлежни орган може да надзире поступак и спроводи
контроле уз административне мере које нису у несразмери са по
требама предметног лица; и
(б) предметно лице води евиденцију која надлежним органи
ма омогућава да врши ефикасне контроле.
Члан 46.
Садржина захтева
1. Захтев за одобрење коришћења поједностављења, у даљем
тексту „захтев” мора да буде датиран и потписан. Под условима и
на начин који одреде, надлежни органи утврђују да ли се одобрење
сачињава у писаном облику или се подноси техником електронске
обраде података.
2. Захтев мора да садржи све чињенице које ће омогућити
надлежним органима да провере да ли су се стекли услови на осно
ву којих може да се да одобрење за коришћење поједностављења.
Члан 47.
Одговорност подносиоца захтева
Лице које подноси захтев за поједностављење одговорно је,
према прописима важећим у уговорним странама и не доводећи у
питање могућу примену казнених одредби, за следеће:
(а) тачност датих информација;
(б) веродостојност приложених исправа.
Члан 48.
Надлежни органи
1. Захтеви се подносе надлежним органима земље у којој под
носилац има седиште.
2. Одобрења се издају и захтеви одбијају у складу са важећим
прописима уговорне стране.
3. Решења којима се одбија захтев достављају се подносиоцу
и садрже разлоге за одбијање у складу са роковима и прописима на
снази у тој земљи.
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Члан 49.
Садржина одобрења

1. Датирани и потписани оригинал одобрења и једна или ви
ше оверених копија истог предају се кориснику.
2. У одобрењу су наведени услови за примену поједноста
вљења и утврђени начини рада и контроле. Одобрење важи од да
тума издавања.
3. Лице ком је одобрено поједностављење је одговорно за по
штовање свих обавеза које се односе на стављање предметне робе
у заједнички транзитни поступак.
4. У случају поједностављења из члана 44. став 1. тач. (б), (в)
и (ђ) одобрење се даје на увид увек кад то захтева полазна цари
нарница.
Члан 50.
Укидање и измена
1. Корисник одобрења обавештава надлежне органе о свим
околностима насталим после давања одобрења које могу да утичу
на његово даље важење или садржину.
2. Надлежни органи укидају или врше измену одобрења у
случају да:
(а) један или више утврђених услова за његово издавање није
био или није више испуњен; или
(б) околности настале након давања одобрења утичу на њего
во даље важење или садржину.
3. Надлежни органи могу да укину или измене одобрење ако
корисник не испуни неку од обавеза које су му дате одобрењем.
4. Мора се дати образложење за сваку одлуку о укидању или
измени одобрења. Решење се доставља кориснику одобрења.
5. Укидање или измена одобрења ступа на снагу од дана оба
вештења. Међутим, у изузетним случајевима где оправдани инте
реси корисника одобрења то налажу, надлежни органи могу да од
ложе датум од ког укидање или измена ступа на снагу. У решењу
се наводи датум његовог ступања на снагу.
Члан 51.
Вођење евиденције код надлежних органа
1. Надлежни органи чувају захтеве и приложене пратеће ис
праве, заједно са примерком сваког издатог одобрења.
2. Ако је захтев одбијен или одобрење укинуто, захтев и ре
шење којим се захтев одбија или укида, као и све приложене пра
теће исправе чувају се најмање три године од краја календарске
године у којој је захтев одбијен или одобрење укинуто.
ПОГЛАВЉЕ II
Заједничка гаранција и ослобођење од полагања гаранције
Члан 52.
Референтни износ
1. Принципал може да користи заједничку гаранцију или
ослобођење од полагања гаранције до висине референтног износа.
2. Референтни износ је једнак износу дуга који би могао да
настане у вези са робом коју принципал ставља у заједнички тран
зитни поступак у периоду не краћем од седам дана.
Гарантна царинарница одређује тај износ у сарадњи са заин
тересованом страном на основу:
(а) информација о роби коју је раније превезла и процене
обима планираних операција заједничког транзита према, између
осталог, њеним комерцијалним исправама и књиговодственим еви
денцијама; и
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(б) највише стопе дажбина и других накнада, укључујући
увозне дажбине, које би се примениле у земљи гарантне царинар
нице ако би се роба исте врсте увезла из треће земље и ставила
у слободан промет. За потребе ове процене, роба која има статус
робе из Заједнице која се превози у складу са Конвенцијом о зајед
ничком транзитном поступку сматра се робом без статуса робе из
Заједнице.
За сваку транзитну операцију се прави тачан обрачун дажби
на и других накнада за које принципал преузима обавезу, ако су
потребни подаци доступни. У супротном, ако је реч о роби разли
читој од оне наведене у списку Прилога I , сматра се да је то износ
7.000 евра, осим ако друге информације познате надлежним орга
нима доведу до другог износа.
3. Гарантна царинарница преиспитује висину референтног
износа на захтев принципала и по потреби га прилагођава.
4. Принципал обезбеђује да коришћени износи не прелазе ви
сину референтног износа, рачунајући при томе све операције за
које поступак још увек није завршен.
Референтним износима за сваку транзитну операцију се упра
вља и могу да се надзиру помоћу компјутерског система царин
ских органа.
Члан 53.
Износ заједничке гаранције и ослобођења од полагања
гаранције
1. Износ који би требало да буде покривен заједничком гаран
цијом једнак је референтном износу из члана 52.
2. Лицу које надлежним органима пружи доказ своје финансиј
ске солвентности и доказ да задовољава стандарде поузданости опи
сане у ст. 3. и 4. може да се одобри коришћење заједничке гаранције
у умањеном износу или ослобођење од полагања гаранције.
3. Износ који треба да буде покривен заједничком гаранцијом
може бити умањен:
(а) на 50 % референтног износа, ако принципал докаже да
има довољно искуства са заједничким транзитним поступком;
(б) на 30 % референтног износа, ако принципал докаже да
има довољно искуства са заједничким транзитним поступком и да
тесно сарађује са надлежним органима.
4. Ослобођење од полагања гаранције може да се одобри ако
принципал докаже да има довољно искуства са заједничким тран
зитним поступком, да тесно сарађује са надлежним органима, да
сам управља превозом и да располаже финансијским средствима
довољним за извршење својих обавеза.
5. У смислу ст. 3. и 4. земље узимају у обзир одредбе Прилога III.
Члан 53а
Начини употребе заједничке гаранције и ослобођења
од полагања гаранције
За заједничку гаранцију и ослобођење од полагања гаранције:
(а) „референтни број гаранције” повезан са једним референт
ним износом се додељује принципалу за коришћење гаранције;
(б) гарантна царинарница додељује и јавља принципалу при
ступну шифру повезану с „референтним бројем гаранције”.
Принципал може да додели једну или више приступних ши
фара овој гаранцији да би је користио он или његови заступници.
Члан 54.
Посебне одредбе за робу високог ризика од превара
1. Да би био овлашћен да положи заједничку гаранцију за ро
бу из Прилога I принципал мора да докаже не само да испуњава
услове члана 45, већ и да је финансијски солвентан, да има довољ
но искуства са заједничким транзитним поступком и, или да тесно
сарађује са надлежним органима, или да сам управља превозом.
2. Ако је реч о таквој роби, износ покривен заједничком га
ранцијом може да се умањи:
(а) на 50 % референтног износа, ако принципал докаже да те
сно сарађује са надлежним органима и да сам управља превозом;
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(б) на 30 % референтног износа, ако принципал докаже да те
сно сарађује са надлежним органима, да сам управља превозом и
да располаже финансијским средствима довољним за извршење
својих обавеза.
3. У смислу става 2. све земље узимају у обзир одредбе При
лога III.
4. Претходни ставови се примењују и ако се захтев изричито
односи на коришћење заједничке гаранције и за робу наведену у
списку Прилога I и за робу која није наведена у том прилогу, а обу
хваћена је истом потврдом о заједничкој гаранцији.
5. Ослобођење од полагања гаранције не може да се одобри у
случају заједничких транзитних операција које укључују робу на
ведену у списку Прилога I.
6. Имајући у виду начела за управљање одобрењима за кори
шћење заједничке гаранције и коришћење гаранције у умањеном
износу, коришћење заједничке гаранције у умањеном износу може
да се привремено забрани у посебним околностима.
7. Имајући у виду начела за управљање умањењима износа
гаранције, коришћење заједничке гаранције може бити привреме
но забрањено за ону врсту робе за коју је доказана превара великих
размера која је укључивала коришћење ове гаранције.
8. Правила за примену ст. 6. и 7. утврђена су у Прилогу IV.
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ПОГЛАВЉЕ III
Употреба посебне врсте пломби
Члан 58.
1. Надлежни органи могу да дозволе принципалу употребу
посебних врста пломби на превозним средствима или пакетима
ако их надлежни органи одобре као пломбе које одговарају карак
теристикама утврђеним у Прилогу II.
2. Принципал у транзитну декларацију уноси врсту, број и
ознаке пломби које се користе.
Принципал ставља пломбу пре пуштања робе.
ПОГЛАВЉЕ IV
Изузеће од придржавања прописаног плана пута
Члан 59.
Надлежни органи могу да одобре изузеће од обавезе придр
жавања прописаног плана пута принципалу који предузме мере ка
ко би обезбедио надлежним органима да могу у сваком тренутку
да утврде место где се његова пошиљка налази.
ПОГЛАВЉЕ V

Члан 55.
Гарантна исправа
1. Заједничку гаранцију полаже гарант.
2. Гарантна исправа одговара обрасцу из Прилога В4 уз Дода
так III. Гарантна царинарница задржава гарантну исправу.
3. Одредбе члана 17. став 2. примењују се mutatis mutandis.
Члан 56.
Уверење о заједничкој гаранцији и уверење о ослобођењу од
полагања гаранције
1. На основу одобрења, надлежни органи издају принципалу
једно или више уверења о заједничкој гаранцији или ослобођењу
од полагања гаранције, у даљем тексту „уверење”, израђене у скла
ду са Додатком III како би принципалу било омогућено да пружи
доказ о заједничкој гаранцији или о ослобођењу од полагања га
ранције у смислу члана 22. став 1. тачка (б).
2. Рок важења уверења не сме бити дужи од две године. Ме
ђутим, гарантна царинарница може да продужи тај рок за још је
дан рок не дужи од две године.
Члан 57.
Укидање и опозив
1. Члан 19. став 1. и став 2. тачка 1. примењују се mutatis mu
tandis на укидање и опозив заједничке гаранције.
2. Укидање одобрења за употребу заједничке гаранције или
ослобођења од полагања гаранције од стране надлежних органа и
датум ступања на снагу укидања гарантне обавезе гаранта од стра
не гарантне царинарнице или датум ступања на снагу опозива га
рантне обавезе од стране гаранта, гарантна царинарница уноси у
компјутерски систем.
3. Од дана ступања на снагу укидања или опозива свако уве
рење издато за примену члана 22. став 1. тачка (б) не може да се
користи за стављање робе у заједнички транзитни поступак и
принципал га без одлагања враћа гарантној царинарници.
Свака земља обавештава Комисију о начину на који уверења
која остају важећа, али нису још враћена или која су проглашена
украденим, изгубљеним или фалсификованим, могу да се иденти
фикују. Комисија обавештава друге земље.

Статус овлашћеног пошиљаоца
Члан 60.
Овлашћени пошиљалац
Лицу које намерава да спроводи операције заједничког тран
зита без допремања робе која је предмет транзитне декларације по
лазној царинарници или на другом одобреном месту може да се
додели статус овлашћеног пошиљаоца.
Ово поједностављење одобрава се искључиво лицу ком је
одобрена употреба заједничке гаранције или ослобођења од пола
гања гаранције.
Члан 61.
Садржина одобрења
У одобрењу се посебно наводи:
(а) полазна царинарница или царинарнице које ће бити надле
жне за будуће заједничке транзитне операције;
(б) рок у ком надлежни органи, пошто је овлашћени пошиља
лац поднео транзитну декларацију, могу да изврше контролу пре
пуштања робе;
(в) мере за очување истоветности које би требало да се при
мене, при чему надлежни органи могу да пропишу да превозна
средства, пакет или пакети морају да се пломбирају посебним
пломбама одобреним од надлежних органа као пломбе које одгова
рају карактеристикама утврђеним у Прилогу II и које ставља овла
шћени пошиљалац;
(г) забрањене категорије робе или кретања робе.
Члан 62.
Формалности при поласку
Овлашћени пошиљалац подноси своју транзитну декларацију
полазној царинарници. Роба не може да се пусти пре истека рока
предвиђеног чланом 61. став 1. тачка (б).
Члан 63.
Информације које се уносе у декларацију
Овлашћени пошиљалац уноси у компјутерски систем следеће
податке када је то потребно :
– број, врсту и ознаке пломби,
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– план пута прописан у складу са чланом 26. став 2,
– рок одређен у складу са чланом 29. у оквиру ког роба мора
да буде предата одредишној царинарници.

ПОГЛАВЉЕ VII
Поједностављени поступци за превоз робе железницом 
или великим контејнерима
Одељак 1.

ПОГЛАВЉЕ VI

Опште одредбе о превозу робе железницом

Статус овлашћеног примаоца

Члан 67.

Члан 64.
Овлашћени прималац
1. Лицу које жели да прима у свом простору или на другом
одређеном месту робу стављену у заједнички транзитни поступак
без предаје робе и пратећег транзитног документа одредишној ца
ринарници може да се одобри статус овлашћеног примаоца.
2. Принципал је извршио своје обавезе из члана 8. став 1. тач
ка (а) и заједнички транзитни поступак се сматра завршеним када
се пратећи транзитни документ који је пратио пошиљку, заједно са
робом у непромењеном стању, испоручи у прописаном року овла
шћеном примаоцу у његовом простору или на месту наведеном у
одобрењу, уз спроведене мере за очување истоветности.
3. На захтев превозника овлашћени прималац издаје потвр
ду о пријему робе прописану чланом 38, која се примењује mutatis
mutandis на сваку пошиљку достављену у складу са ставом 2.
Члан 65.
Обавезе
1. Када роба стигне у простор примаоца или на место наведе
но у одобрењу, овлашћени прималац:
(а) одмах обавештава одредишну царинарницу о приспећу
робе поруком „Обавештење о приспећу” у којој су наведени сви
евентуални догађаји током превоза;
(б) чека поруку „Дозвола за истовар” пре започињања исто
вара;
(в) по пријему поруке „Дозвола за истовар” шаље одредишној
царинарници најкасније трећег дана од дана испоруке робе поруку
„Белешке о истовару” у којој су наведене све разлике, у складу са
поступком утврђеним у одобрењу;
(г) ставља на располагање или шаље одредишној царинарни
ци примерак пратећег транзитног документа који је пратио робу у
складу са поступком предвиђеним у одобрењу.
2. Одредишна царинарница уноси податке који чине поруку
„Резултати прегледа” у компјутерски систем.
Члан 66.
Садржина одобрења
1. Одобрење мора да садржи:
(а) одредишну царинарницу или царинарнице надлежне за
робу коју прима овлашћени прималац;
(б) рок у ком овлашћени прималац прима од одредишне ца
ринарнице, преко поруке „Дозвола за истовар”, податке из поруке
„Најава доласка” у смислу примене члана 37. став 2. mutatis mu
tandis;
(в) искључене категорије робе или кретања робе.
2. Надлежни органи наводе у одобрењу да ли је потребна би
ло каква радња одредишне царинарнице пре него што овлашћени
прималац може да располаже примљеном робом.
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Област примене
Формалности под којима се заједнички транзитни поступак
поједностављује у складу са чл. 68. до 79, 95. и 96. за робу коју
превозе железничка предузећа на основу „товарног листа ЦИМ и
за експресне пошиљке”, у даљем тексту „товарни лист ЦИМ”.
Члан 68.
Правна снага коришћених исправа
цији.

Товарни лист ЦИМ сматра се једнаким транзитној деклара
Члан 69.
Контрола евиденције

Железничко предуз еће сваке земље ставља надлежним орга
нима те земље на располагање своју књиговодствену евиденцију
ради контроле.
Члан 70.
Принципал
1. Железничко предузеће које прихвати робу за превоз на
основу товарног листа ЦИМ који служи као заједничка транзитна
декларација јесте принципал за ту операцију.
2. Железничко предузеће земље преко чије територије роба
улази на територију уговорних страна је принципал за операције ко
је укључују робу коју је железница треће земље преузела за превоз.
Члан 71.
Налепница
Железничко предузеће обезбеђује да пошиљке које се прево
зе у оквиру заједничког транзитног поступка буду обележене на
лепницом са пиктограмом, који одговара узорку из Прилога Б11 уз
Додатак III.
Налепница се ставља на товарни лист ЦИМ и на железнички
вагон у случају да је натоварен само једном пошиљком или, у оста
лим случајевима, на пакет односно пакете.
Уместо налепнице из првог става може да се користи жиг ко
јим се, у зеленој боји, отискује пиктограм приказан у Прилогу Б11
уз Додатак III.
Члан 72.
Измена уговора о превозу
Када се мења уговор о превозу тако:
– да се превоз који је требало да се заврши ван територије
уговорне стране завршава на њеној територији, или
– да се превоз који је требало да се заврши на територији уго
ворне стране завршава ван њене територије,
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железничко предузеће не поступа по измењеном уговору без
претходне сагласности полазне царинарнице.
У свим другим случајевима железничко предузеће може да
поступи по измењеном уговору. О изменама без одлагања обаве
штава полазну царинарницу.
Кретање робе између уговорних страна
Члан 73.
Употреба товарног листа ЦИМ
1. Товарни лист ЦИМ се подноси полазној царинарници у
случају да превоз на који се примењује заједнички транзитни по
ступак почиње и завршава се на територији уговорних страна.
2. Ако се роба креће од једне до друге тачке у Заједници пре
ко територије једне или више земаља ЕФТА, полазна царинарница
уписује у рубрику резервисану за царину на примерцима 1, 2. и 3.
товарног листа ЦИМ:
– ознаку „Т1” ако се роба креће у оквиру поступка Т1;
– ознаку „Т2” или „Т2F”, по потреби, ако се роба креће у
оквиру поступка Т2 и ако је, према прописима Заједнице, уписива
ње ове ознаке обавезно.
Ознака „Т2” или „Т2F” се оверава печатом полазне царинар
нице.
3. Ако се роба креће у оквиру поступка Т1 од места поласка
у Заједници до одредишта у земљи ЕФТА, полазна царинарница
уписује ознаку „Т1” у рубрику резервисану за царинску употребу
на примерцима 1, 2. и 3. товарног листа ЦИМ.
4. Осим у случајевима из ст. 2. и 3, роба која се креће од једне
до друге тачке у Заједници преко територије једне или више зе
маља ЕФТА и роба која се отпрема из Заједнице до одредишта у
земљи ЕФТА ставља се у поступак Т2, према условима које утврди
свака земља чланица Заједнице, за цело путовање од полазне до
одредишне станице, без подношења товарног листа ЦИМ који по
крива робу полазној царинарници.
Ако се роба креће од једне до друге тачке у Заједници преко
територије једне или више земаља ЕФТА стављање налепница из
члана 71. није обавезно.
5. Ако превоз почиње у земљи ЕФТА сматра се да се роба
креће у оквиру поступка Т1. Међутим, ако би роба требало да се
креће у оквиру поступка Т2 у складу са одредбама члана 2. став
3. тачка (б) Конвенције, полазна царинарница означава на пример
ку 3. товарног листа ЦИМ да се роба, на коју се исправа односи,
превози у оквиру поступка Т2. У том случају, рубрика резервисана
за царинску употребу се попуњава ознаком „Т2” или „Т2F”, пo по
треби, и оверава печатом полазне царинарнице и потписом одго
ворног службеника. Ако се роба креће у оквиру поступка Т1, није
потребно да се унесе ознака „Т1” у исправу.
6. Сви примерци товарног листа ЦИМ враћају се заинтересо
ваној страни.
7. Свака земља ЕФТА може да пропише да роба која се креће
у оквиру поступка Т1 сме да се превози у оквиру тог поступка без
подношења товарног листа ЦИМ полазној царинарници.
8. За робу из ст. 2, 3. и 5, царинарница на чијем се подручју
налази одредишна станица је одредишна царинарница. Међутим,
ако је роба стављена у слободан промет или је стављена у други
царински поступак у успутној станици, царинарница на чијем се
подручју налази та станица је одредишна царинарница. Када се ро
бе креће од једне до друге тачке у Заједници преко територије јед
не или више земаља ЕФТА под условима из става 4, не обављају се
никакве формалности у одредишној царинарници.
Члан 74.
Мере за утврђивање истоветности
Као опште правило и узимајући у обзир мере за очување
истоветности које примењује железничко предузеће, полазна цари
нарница не ставља пломбе на превозна средства или пакете.
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Члан 75.

Употреба различитих примерака товарног листа ЦИМ
1. Осим у случајевима где се роба креће од једне до друге тач
ке у Заједници преко територије једне или више земаља ЕФТА, же
лезничко предузеће земље која има надлежност над одредишном
царинарницом, прослеђује тој царинарници примерке 2. и 3. товар
ног листа ЦИМ.
2. Одредишна царинарница оверава печатом примерак 2, вра
ћа га без одлагања железничком предузећу и задржава примерак 3.
Превоз робе у треће земље или из њих
Члан 76.
Превоз у треће земље
1. Чл. 73. и 74. примењују се на превоз који почиње на тери
торији уговорних страна и завршава се ван ње.
2. Царинарница надлежна за граничну станицу преко које ро
ба у транзиту напушта територију уговорних страна је одредишна
царинарница.
3. Није потребно обављати никакве формалности у одреди
шној царинарници.
Члан 77.
Превоз из трећих земаља
1. Царинарница надлежна за граничну станицу преко које роба
улази на територију уговорних страна је полазна царинарница за пре
воз који почиње ван територије уговорних страна и завршава се на њој.
Није потребно обављати никакве формалности у полазној ца
ринарници.
2. Царинарница на чијем подручју се налази одредишна ста
ница је одредишна царинарница. Међутим, ако је роба стављена
у слободан промет или је стављена у други царински поступак у
успутној станици, царинарница на чијем се подручју налази та ста
ница је одредишна царинарница.
Формалности утврђене у члану 75. обављају се у одредишној
царинарници.
Члан 78.
Превоз преко територије уговорних страна
1. Царинарнице које наступају као полазна царинарница и од
редишна царинарница за превоз који почиње и завршава се ван те
риторије уговорних страна су оне из члана 77. став 1. и члана 76.
став 2 респективно.
2. Није потребно обављати никакве формалности у полазној
или одредишној царинарници.
Члан 79.
Царински статус робе
За робу коју се превози на основу одредаба члана 77. став 1.
или члана 78. став 1. сматра се да се креће у оквиру поступка Т1,
осим ако роба има статус робе из Заједнице у складу са одредбама
Додатка II.
Одељак 2.
Превоз робе у великим контејнерима
Члан 80.
Област примене
Формалности у оквиру заједничког транзитног поступка се
поједностављују у складу са чл. 81. до 96. за робу коју превозе
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железничка предузећа у великим контејнерима, користећи прево
зничка предузећа као посреднике, на основу предајног листа који
се у смислу овог додатка назива „предајни лист ТР”. Такве опе
рације могу да, по потреби, обухватају отпрему пошиљки коју
обављају превозничка предузећа употребом другог вида превоза,
у земљи отпреме до полазне железничке станице у тој земљи и у
земљи одредишта од одредишне железничке станице у тој земљи,
као и превоз морем током кретања између те две станице.
Члан 81.
Дефиниције
У смислу чл. 80. до 96. примењују се следеће дефиниције:
1) „превозничко предузеће”: предузеће које су основала же
лезничка предузећа као корпоративни субјект којег су чланови,
ради превоза робе у великим контејнерима уз употребу предајних
листова ТР;
2) „велики контејнер”: средство за превоз робе које је:
– по природи трајно,
– посебно конструис ано да омогући лакши превоз робе упо
требом једног или више начина превоза, без претовара,
– конструисано за једноставно причвршћивање и/или руковање,
– конструис ано тако да на прописан начин може да се плом
бира ако то налаже примена члана 89,
– таквих димензија да површина између четири доња споља
шња угла није мања од 7 m².
3) „предајни лист ТР”:
исправа издата приликом закључивања уговора о превозу, на
основу које превозничко предузеће организује превоз једног или
више великих контејнера од пошиљаоца до примаоца у међународ
ном превозу. Предајни лист ТР у горњем десном углу има серијски
број ради идентификације. Серијски број се састоји од осам цифа
ра испред којих стоји ознака ТР.
Предајни лист ТР се састоји од следећих примерака, по сле
дећем редоследу:
1: примерак за превозничко предузеће;
2: примерак за националног представника превозничког
предузећа на одредишној станици;
3А: примерак за царину;
3Б: примерак за примаоца;
4: примерак за превозничко предузеће;
5: примерак за националног представника превозничког
предузећа на полазној станици;
6: примерак за пошиљаоца.
Сваки примерак предајног листа ТР, осим примерка 3А, озна
чена је дуж десне ивице зеленом траком ширине око 4 cm.
4) „списак великих контејнера” (у даљем тексту „списак”):
исправа приложена уз предајни лист ТР чији је саставни део, која
обухвата пошиљку састављену од неколико великих контејнера од
једне полазне станице до једне одредишне станице на којима се
обављају царинске формалности.
Списак се подноси у истом броју примерака као и предајни
лист ТР на који се односи.
Број списка се уписује у одговарајућу рубрику у горњем де
сном углу предајног листа ТР.
Осим тога, серијски број припадајућег предајног листа ТР
уписује се у горњи десни угао сваког списка.
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представника или више представника, евиденције које води његова
књиговодствена служба или књиговодствене службе његовог пред
ставника или више представника.
2. На захтев надлежних органа, превозничко предузеће, или
његов национални представник или представници, без одлагања
доставља надлежним органима све исправе, рачуноводствене еви
денције или информације о превозним операцијама које су завр
шене или су у току, а са којима надлежни органи сматрају да би
требало да буду упознати.
3. Када у складу са чланом 82, предајни лист ТР има исту
правну снагу као транзитна декларација, превозничко предузеће
или његов национални представник или представници обавештава:
(а) одредишну царинарницу о сваком предајном листу ТР ко
ји је послат тој царинарници без царинске овере на примерку 1;
(б) полазну царинарницу о сваком предајном листу ТР чији јој
примерак 1 није враћен, због чега није могао да одреди да ли је по
шиљка уредно предата одредишној царинарници или извезена са
територије уговорних страна у трећу земљу у складу са чланом 93.
Члан 84.
Принципал
1. За операције превоза из члана 80. које је прихватило прево
зничко предузеће једне земље, принципал је железничко предузеће
те земље.
2. За операције превоза из члана 80. које је прихватило прево
зничко предузеће у трећој земљи, принципал је железничка компа
нија земље преко које роба улази на територију уговорних страна.
Члан 85.
Царинске формалности током превоза који се не обавља
железницом
Ако је потребно да се царинске формалности обаве током пре
воза до полазне станице или од одредишне станице, а превоз се оба
вља другим превозним средством, а не железницом, само један вели
ки контејнер може да буде обухваћен једним предајним листом ТР.
Члан 86.
Налепница
Превозничко предузеће обезбеђује да пошиљке које се прево
зе у оквиру заједничког транзитног поступка буду обележене на
лепницама са пиктограмом, који одговара узорку из Прилога Б11
Додатка III. Налепнице се стављају на предајне листове ТР и пред
метни велики контејнер или контејнере.
Уместо налепнице из првог става може да се користи жиг ко
јим се, у зеленој боји, отискује пиктограм приказан у Прилогу Б11
уз Додатак III.
Члан 87.
Измена уговора о превозу

Правно дејство коришћених исправа

Када се мења уговор о превозу тако:
– да се превоз који је требало да се заврши ван територије
уговорне стране завршава на њеној територији, или
– да се превоз који је требало да се заврши на територији уго
ворне стране завршава ван њене територије,
превозничко предузеће не поступа по измењеном уговору без
претходне сагласности полазне царинарнице.
У свим другим случајевима превозничко предузеће може да
поступи по измењеном уговору. О изменама без одлагања обаве
штава полазну царинарницу.

Предајни лист ТР који користе превозничка предузећа има
исто правно дејство као транзитна декларација.

Кретање робе између уговорних страна

Члан 83.

Члан 88.
Предајни лист ТР и спискови

Члан 82.

Контрола евиденција – Информације које морају да се пруже
1. Превозничко предузеће у свакој земљи, ставља на распола
гање надлежним органима, ради контроле, преко свог националног

1. Ако превоз на који се примењује поступак заједничког
транзита почиње и завршава се на територији уговорних страна,
полазној царинарници се подноси предајни лист ТР.
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2. Ако се роба креће од једне до друге тачке у Заједници пре
ко територије једне или више земаља ЕФТА, полазна царинарница
уписује у рубрику резервисану за царину на примерцима 1, 2, 3А и
3Б предајног листа ТР:
– ознаку „Т1” ако се роба креће у оквиру поступка Т1;
– ознаку „Т2” или „Т2F”, по потреби, ако се роба креће у
оквиру поступка Т2 и ако је, према прописима Заједнице, уписива
ње ове ознаке обавезно.
Ознака „Т2” или „Т2F” оверава се печатом полазне царинар
нице.
3. Ако се роба креће у оквиру поступка Т1 од места поласка
у Заједници до одредишта у земљи ЕФТА, полазна царинарница
уписује ознаку „Т1” у рубрику резервисану за царинску употребу
на примерцима 1, 2, 3А и 3Б предајног листа ТР.
4. Осим у случајевима из ст. 2. и 3, роба која се креће од једне
до друге тачке у Заједници преко територије једне или више зема
ља ЕФТА и роба која полази из Заједнице до одредишта у земљи
ЕФТА ставља се у поступак Т2, према условима које утврди свака
земља чланица Заједнице посебно, за цело путовање, без подноше
ња полазној царинарници предајног листа ТР који покрива робу.
Ако се роба креће од једне до друге тачке у Заједници преко тери
торије једне или више земаља ЕФТА стављање налепница из члана
86. није обавезно.
5. Ако превоз почиње у земљи ЕФТА сматра се да се роба
креће у оквиру поступка Т1. Међутим, ако би роба требало да се
креће у оквиру поступка Т2 у складу са одредбама члана 2. став 3.
тачка (б) Конвенције, полазна царинарница означава на примерку
3А предајног листа ТР да се роба, на коју се исправа односи, пре
вози у оквиру поступка Т2. У том случају, рубрика резервисана за
царинску употребу на примерку 3А се попуњава ознаком „Т2” или
„Т2F”, по потреби, и оверава печатом полазне царинарнице и пот
писом одговорног службеника. Ако се роба креће у оквиру поступ
ка Т1, није потребно да се унесе ознака „Т1” у исправу.
6. Ако предајни лист ТР обухвата и контејнере којима се пре
вози роба у оквиру поступка Т1 и контејнере којима се превози
роба у оквиру поступка Т2 полазна царинарница у рубрику резер
висану за царину на примерцима 1, 2, 3А и 3Б предајног листа ТР
уноси одвојене позиве на контејнер (контејнере), у зависности од
врсте робе коју садрже и ознаке „Т1”, „Т2” или „Т2F”, по потреби,
поред референтног броја (бројева) одговарајућег (одговарајућих)
контејнера.
7. Ако се, у случајевима из става 3, користи списак великих
контејнера, праве се одвојени спискови за сваку категорију контеј
нера којима се превози роба која се креће у оквиру поступка Т1 и
серијски број или бројеви списка или спискова се уносе у рубрику
резервисану за царину на примерцима 1, 2, 3А и 3Б предајног ли
ста ТР. Ознака „Т1” се, по потреби, уноси поред серијског броја
(бројева) списка (спискова).
8. Сви примерци предајног листа ТР се враћају заинтересо
ваном лицу.
9. Свака земља ЕФТА може да пропише да се роба која се
креће у оквиру поступка Т1 сме превозити у оквиру тог поступка
без подношења предајног листа ТР.
10. За робу из ст. 2, 3. и 5, предајни лист ТР са подноси одре
дишној царинарници ако се роба пријављује за стављање у слобо
дан промет или други царински поступак.
У случају робе која се креће од једне до друге тачке у Зајед
ници преко територије једне или више земаља ЕФТА под услови
ма из става 4, не обављају се никакве формалности на одредишној
царинарници.

26. јун 2015.
Члан 90.

Употреба примерака предајног листа ТР
1. Осим у случајевима где се роба креће од једне до друге
тачке у Заједници преко територије једне или више земаља ЕФТА,
превозничко предузеће предаје одредишној царинарници пример
ке 1, 2 и 3А предајног листа ТР.
2. Одредишна царинарница оверава печатом примерке 1 и 2,
враћа их без одлагања превозничком предузећу и задржава приме
рак 3А.
Превоз робе у или из трећих земаља
Члан 91.
Превоз у треће земље
1. Ако превоз почиње на територији уговорних страна и завр
шава се ван ње, примењује се члан 88. ст. 1. до 9. и члан 89.
2. Царинарница надлежна за граничну станицу преко које ро
ба у транзиту напушта територију уговорних страна је одредишна
царинарница.
3. Није потребно обављати никакве формалности у одреди
шној царинарници.
Члан 92.
Превоз из трећих земаља
1. Ако превоз почиње ван територије уговорних страна и
завршава се на њој, царинарница надлежна за граничну станицу
преко које роба улази на територију уговорних страна је полазна
царинарница. Никакве формалности се не обављају у полазној ца
ринарници.
2. Царинарница којој се предаје роба је одредишна царинар
ница. Формалности утврђене у члану 90. обављају се у одреди
шној царинарници.
Члан 93.
Превоз преко територије уговорних страна
1. Ако превоз почиње и завршава се ван територије уговор
них страна, царинарнице које наступају као полазна царинарница
и одредишна царинарница су оне из члана 92. став 1. и члана 91.
став 2, респективно.
2. Није потребно обављати никакве формалности у полазној
или одредишној царинарници.
Члан 94.
Царински статус робе
За робу која се превози на основу одредаба члана 92. став 1.
или члана 93. став 1. сматра се да се креће у оквиру поступка Т1,
осим ако се статус робе из Заједнице утврђује у складу са одредба
ма Додатка II.
Одељак 3.
Друге одредбе

Члан 89.

Члан 95.

Мере за очување истоветности

Спискови пошиљки

Истоветност робе се обезбеђује у складу са чланом 11. Кон
венције. Међутим, полазна царинарница обично не пломбира ве
лике контејнере ако су железничка предузећа предузела мере за
очување истоветности. Ако се царинска обележја ставе, податак о
томе се наводи у простору резервисаном за царину на примерцима
3А и 3Б предајног листа ТР.

1. Одредбе члана 22. став 5. овог додатка и тачка 24. Прилога
V овог додатка примењују се на сваки списак пошиљки који прати
товарни лист ЦИМ или предајни лист ТР. Број приложених спи
скова пошиљки се уписује у рубрику резервисану за појединости о
пратећим исправама на товарном листу ЦИМ или предајном листу
ТР, у зависности од случаја.
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Осим тога, списак пошиљки садржи број вагона на који се то
варни лист ЦИМ односи или број контејнера у којем се роба нала
зи, у зависности од случаја.
2. У случају да превоз почиње на територији уговорних стра
на обухватајући и робу која се креће у оквиру поступка Т1 и робу
која се креће у оквиру поступка Т2, праве се одвојени спискови по
шиљки. У случају робе која се превози у великим контејнерима на
основу предајних листова ТР, такви одвојени спискови се праве за
сваки велики контејнер који садржи обе категорије робе.
Серијски бројеви спискова пошиљки за сваку од две катего
рије робе се уносе у рубрику резервисану за опис робе на товар
ном листу ЦИМ или предајном листу ТР, у зависности од случаја.
3. Под околностима из ст. 1. и 2. и у смислу поступака пред
виђених одредбама чл. 67. до 96, спискови пошиљки који прате то
варни лист ЦИМ или предајни лист ТР су њихов саставни део и
имају исто правно дејство.
Оригинал списка пошиљки се оверава печатом у отпремној
станици.
Одељак 4.
Област примене редовних и поједностављених поступака
у комбинованом друмско-железничком превозу
Члан 96.
1. Одредбе чл. 67. до 95. не искључују употребу поступака
утврђених у Наслову II. Без обзира на то, примењују се одредбе чл.
69. и 71. или чл. 83. и 86.
2. У случајевима из става 1, позивање на транзитну декла
рацију (декларације) у употреби се уноси у рубрику резервисану
за појединости о пратећим исправама при изради теретног листа
ЦИМ или предајног листа ТР.
То позивање садржи врсту исправе, царинарницу издавања,
датум и евиденциони број сваке коришћене исправе.
Осим тога, примерак 2 товарног листа ЦИМ или примерке 1
и 2 предајног листа ТР оверава железничко предузеће одговорно
за последњу железничку станицу укључену у заједничку транзит
ну операцију. То предузеће оверава исправу пошто се увери да је
превоз робе покривен предметном транзитном исправом или ис
правама.
Ако се заједнички транзитни поступак из става 1. и првог
подстава овог става завршава у земљи ЕФТА, та земља може да
одреди да се примерак 2 товарног листа ЦИМ или примерци 1 и 2
предајног листа ТР предају царинарници одговорној за последњу
станицу укључену у заједничку транзитну операцију. Та царинар
ница оверава печатом примерак пошто се увери да је превоз робе
покривен предметном транзитном исправом или исправама.
3. Ако се заједничка транзитна операција обавља на основу
предајног листа ТР у складу са чл. 80. до 94, товарни лист ЦИМ
коришћен у операцији се искључује из примене чл. 67. до 79. и
члана 96. ст. 1. и 2. Товарни лист ЦИМ мора да има позив на пре
дајни лист ТР у рубрици резервисаној за појединости из пратећих
исправа. Тај позив мора да садржи речи „предајни лист ТР” после
којих следи серијски број.
4. Ако пошиљку робе која се превози комбинованим друмскожелезничким превозом, на основу једне или више транзитних де
кларација сачињених у поступку утврђеном у Наслову II, прихвати
железница на железничком терминалу и утовари је на вагон, же
лезничко предузеће преузима обавезу плаћања дажбина и других
накнада у случају прекршаја или неправилности током путовања
железницом, ако нема довољне гаранције у земљи у којој се дого
дио или се сматра да се догодио прекршај или неправилност и ако
није могуће да се ти износи наплате од принципала.
Члан 97.
Овлашћени пошиљалац и прималац
1. Ако подношење транзитне декларације на полазној цари
нарници није потребно за робу која се отпрема на основу товарног
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листа ЦИМ или предајног листа ТР у складу са чл. 67. до 96, над
лежни органи предузимају неопх одне мере обезбеђења да пример
ци 1, 2 и 3 товарног листа ЦИМ, или примерци 1, 2, 3А и 3Б пре
дајног листа ТР носе ознаке „Т1”, „Т2” или „Т2F”, у зависности од
случаја.
2. Ако је роба која се превози у складу са чл. 67. до 96. на
мењена овлашћеном примаоцу, надлежни органи могу да одреде
да, одступајући од члана 64. став 2. и члана 66. став 1, железничко
предузеће или превозничко предузеће мора да достави примерке 2
и 3 товарног листа ЦИМ или примерке 1, 2 и 3А предајног листа
ТР одредишној царинарници.
(Чл. 98. до 110: слободно)
ПОГЛАВЉЕ VIII
Поједностављени поступци за превоз ваздухом
Члан 111.
Поједностављени поступак (први степен)
1. Ваздухопловном предузећу може да се одобри коришћење
робног манифеста као транзитне декларације, ако се његов садр
жај одговара узорку из Прилога 3 уз Додатак 9 Конвенције о међу
народном цивилном ваздухопловству (поједностављени поступак
- први степен).
За заједнички транзитни поступак у одобрењу се наводи об
лик манифеста и полазни и одредишни аеродром. Ваздухопловно
предузеће шаље надлежним органима на сваком аеродрому одгова
рајућу оверену копију одобрења.
2. Ако превоз укључује робу која мора да се превози у оквиру
поступка Т1 и робу која мора да се превози у оквиру поступка Т2,
таква роба се наводи у одвојеним манифестима.
3. Ваздухопловно предузеће оверава сваки манифест ставља
њем датума и потписа и ознаке:
– „Т1” ако се роба креће у оквиру поступка Т1; или
– „Т2” или „Т2F”, по потреби, ако се роба креће у оквиру по
ступка Т2, уз напомену да манифест може да буде означен само
једном од тих ознака.
4. Манифест, такође, садржи следеће информације:
– назив ваздухопловног предузећа које превози робу;
– број лета;
– датум лета;
– назив аеродрома утовара (полазни аеродром) и истовара
(одредишни аеродром);
и, за сваку пошиљку на манифесту:
– број ваздухопловног товарног листа;
– број пакета;
– уобичајени трговачки опис робе, укључујући све детаље по
требне за њену идентификацију;
– бруто масу.
Ако је роба груписана, њен опис се замењује речју „Консо
лидација”, која може и да се скрати. У таквим случајевима вазду
хопловни товарни лист за пошиљке у манифесту укључује уоби
чајени трговачки опис робе, укључујући све детаље потребне за
утврђивање истоветности робе.
5. Најмање два примерка манифеста подносе се надлежним
органима на полазном аеродрому, који задржава један примерак.
Наведени надлежни органи могу, ради контроле, да захтевају
подношење свих ваздухопловних товарних листова који се односе
на пошиљке наведене у манифесту.
6. Примерак манифеста подноси се надлежним органима на
одредишном аеродрому, који га задржава.
Ради контроле, тај орган може, такође, да захтева подношење
манифеста и ваздухопловних товарних листова који се односе на
сву робу истоварену на аеродрому.
7. Једном месечно, после оверавања списка, надлежни ор
ган на сваком одредишном аеродрому прослеђује надлежним ор
ганима на сваком полазном аеродрому списак манифеста који су
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му поднети током претходног месеца, а које су саставила ваздухо
пловна предузећа.
Опис сваког манифеста у наведеном списку садржи следеће
информације:
– референтни број манифеста;
– ознаку која означава манифест као транзитну декларацију у
складу са ставом 3;
– назив (који може бити и скраћен) ваздухопловног предузећа
које је превезло робу;
– број лета; и
– датум лета.
Такође, одобрењем може да буде одређено да ваздухопловна
предузећа сама шаљу информације из првог подстава.
У случају да се пронађу неправилности у вези са информаци
јама из неког од манифеста са поменутог списка, надлежни орган
одредишног аеродрома обавештавају надлежне органе полазног
аеродрома и надлежни органи који су дали одобрење, уз позив на
ваздухопловне товарне листове за предметну робу.
Члан 112.
Поједностављени поступак (други степен)
1. Ваздухопловном предузећу може да се одобри коришћење
манифеста послатог преко система размене података као транзит
не декларације ако то предузеће обавља значајан број летова изме
ђу земаља (поједностављени поступак – други степен).
Одступајући од члана 45. став 1. тачка (а), ваздухопловна
предузећа не морају да имају седиште у уговорној страни, ако у
њој имају регионалну канцеларију.
2. По пријему захтева за одобрење, надлежни органи обаве
штавају надлежне органе других земаља на чијим територијама
се налазе полазни и одредишни аеродроми повезани системом за
електронску размену података.
Уколико у року од шездесет дана од датума обавештења не
прими никакав приговор, надлежни органи издају одобрење.
То одобрење важи у предметним земљама и примењује се са
мо на заједнички транзитни поступак између аеродрома на које се
односи.
3. Поједностављење се примењује на следећи начин:
(а) манифест сачињен на полазном аеродрому шаље се одре
дишном аеродрому преко система електронске размене података;
(б) ваздухопловно предузеће у манифест уноси:
– ознаку „Т1”, ако се роба креће у оквиру поступка Т1;
– ознаку „Т2” или „ТФ”, по потреби, ако се роба креће у окви
ру поступка Т2;
– слова „ТД” за робу која је већ стављена у транзитни посту
пак, у ком случају предметно ваздухопловно предузеће такође уно
си слова „ТД” на одговарајући ваздухопловни товарни лист, као и
позив на коришћени поступак, референтни број и датум транзитне
декларације и царинарницу издавања;
– слово „Ц” (еквивалентно „Т2L”) или „Ф” (еквивалентно
„Т2LF”), по потреби, за робу која има статус робе из Заједнице, ко
ја није стављена у транзитни поступак;
– слово „X” за робу која има статус робе из Заједнице, која се
извози и која није стављена у транзитни поступак, уз одговарајуће
ставке у манифесту.
Манифест, такође, мора да садржи информације предвиђене
чланом 111. став 4:
(в) заједнички транзитни поступак сматра се завршеним када
је манифест из система за размену података доступан надлежним
органима одредишног аеродрома и када му је предата роба;
(г) одштампани манифест из система за размену података
подноси се на захтев надлежних органа на полазним и одреди
шним аеродромима;
(д) евиденције које води ваздухопловно предузеће морају да
садрже бар информације утврђене тачком (б);
(ђ) надлежни органи на полазном аеродрому врше контроле
на основу анализе ризика;
(е) надлежни органи на одредишном аеродрому врше кон
троле на основу анализе ризика и, по потреби, шаљу битне
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појединости из манифеста примљеног преко система електронске
размене података на проверу надлежним органима на полазном
аеродрому.
4. Не доводећи у питање одредбе Поглавља VI, Наслова II и
Наслова IV:
– ваздухопловно предузеће обавештава надлежни орган о
свим прекршајима и неправилностима;
– надлежни орган на одредишном аеродрому обавештава над
лежни орган на полазном аеродрому и надлежни орган који је из
дао одобрење о свим прекршајима и неправилностима, у најкра
ћем року.
ПОГЛАВЉЕ IX
Поједностављени поступак при кретању робе цевоводима
Члан 113.
1. Ако се заједнички транзитни поступак користи за кретање
робе цевоводом, формалности које се односе на поступак се при
лагођавају у складу са ст. 2. до 5.
2. Робу која се креће цевоводом сматра се да је стављена у за
једнички транзитни поступак:
– уласком у царинско подручје једне од уговорних страна за
робу која улази у то подручје цевоводом,
– стављањем у систем цевовода за робу која је већ у царин
ском подручју једне од уговорних страна.
Ако је потребно, статус робе из Заједнице утврђује се у скла
ду са Додатком II.
3. За робу из става 2. принципал је оператер цевовода са се
диштем у земљи преко чије територије роба улази у територију
уговорне стране или оператер цевовода у земљи у којој кретање
почиње.
4. За потребе члана 4. став 2, превозником се сматра оператер
цевовода са седиштем у земљи преко чије територије се роба креће
цевоводом.
5. Не доводећи у питање одредбе става 8, заједнички транзит
ни поступак се завршава када роба која се креће цевоводом стиг
не до инсталације примаоца или када се укључи у дистрибуциону
мрежу примаоца и унесе у његову евиденцију.
6. Ако се роба креће цевоводом између две уговорне стране
сматра се робом у заједничком транзитом поступку у складу са од
редбама става 2. и ако, током превоза, прелази територију уговорне
стране где се за кретање робе цевоводом не користи тај поступак,
наведени поступак се обуставља за време преласка робе преко те
територије.
7. Ако се роба креће цевоводом од уговорне стране где се не
користи заједнички транзитни поступак за кретање цевоводом до
одредишта у уговорној страни где се тај поступак користи, сма
тра се да наведени поступак почиње уласком робе на територију те
уговорне стране.
8. Ако се роба креће цевоводом од уговорне стране где се ко
ристи заједнички транзитни поступак за кретање цевоводом до од
редишта у уговорној страни где се не користи тај поступак, сматра
се да се наведени поступак завршава изласком робе са територије
уговорне стране у којој се користи наведени поступак.
9. Предузећа укључена у кретање такве робе воде евиденцију
и стављају је на располагање надлежним органима ради сваке кон
троле која се сматра неопх одном у вези са заједничким транзитним
поступком из овог члана.
НАСЛОВ IV
ДУГ И НАПЛАТА
Члан 114.
Настанак дуга
1. У смислу члана 3. став 1. дуг настаје:
(а) незаконитим изузимањем робе из заједничког транзитног
поступка; или
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(б) ако роба није незаконито изузета, неизвршавањем једне
од обавеза које настају из коришћења заједничког транзитног по
ступка или неиспуњавањем услова за стављање робе у заједнички
транзитни поступак.
Међутим, пропусти који немају значајан утицај на исправ
ност тока поступка немају за последицу настанак царинског дуга,
под условом да:
i) не представљају покушај незаконитог изузимања робе ис
под царинског надзора,
ii) не укључују очити немар одговорног лица, и
iii) су накнадно испуњене све формалности потребне за регу
лисање ситуације са робом.
Уговорне стране могу да одреде ситуације на које се приме
њује други подстав.
2. Дуг настаје:
(а) у тренутку кад је роба незаконито изузета из заједничког
транзитног поступка, или
(б) било у тренутку кад се не изврши обавеза због чијег не
извршења настаје дуг, било у тренутку када је роба стављена у по
ступак, ако се накнадно утврди да није био испуњен један од усло
ва за стављање робе у поступак.
3. Сматра се да дуг у вези са робом стављеном у заједнички
транзитни поступак не настаје ако одговорно лице докаже, у скла
ду са ставом 1. тачка (б) да је неизвршење обавеза насталих из ста
вљања робе у заједнички транзитни поступак последица потпуног
уништења или ненадокнадивог губитка те робе због њене природе,
непредвиђених околности, више силе или као последица одобрења
надлежних органа.
Роба се сматра неповратно изгубљеном ако је постала неупо
требљива.
Члан 115.
Утврђивање дужника
1. У случају из члана 114. став 1. тачка (а) дужник је:
(а) лице које је изузело робу из заједничког транзитног по
ступка;
(б) свако лице које је учествовало у таквом изузимању и ко
је је знало, или је могло да зна да се роба изузима из заједничког
транзитног поступка;
(в) свако лице које је стекло или поседује предметну робу и
које је знало, или је могло да зна у време стицања или пријема ро
бе, да је роба изузета из заједничког транзитног поступка; и
(г) принципал.
2. У случају из члана 114. став 1. тачка (б) дужник је лице које
мора или да испуни обавезе које настају из стављања робе у зајед
нички транзитни поступак или да се придржава услова прописа
них за стављање робе у тај поступак.
3. Ако је више лица одговорно за плаћање истог дуга, она су
за дуг одговорна солидарно и појединачно.
Члан 116.
Утврђивање места настанка дуга
1. Дуг настаје:
(а) на месту догађаја који је довео до настанка тог дуга, или
(б) ако није могуће да се утврди то место, на месту за које
надлежни органи закључе да је роба дошла у ситуац
 ију због које
је настао дуг, или
(в) ако место не може да се утврди у складу са тачкама (а) и (б)
– у року седам месеци од датума кад је роба требало да буде пре
дата одредишној царинарници, осим ако је послат захтев за наплату, у
ком случају се овај рок продужава за највише месец дана, или
– месец дана од истека рока из члана 41. став 5. у случају да
принципал достави непотпуне информације или их уопште не до
стави,
или у земљи надлежној за последњу улазну царинарницу која
је послала поруку „Обавештење о преласку границе” или, ако се то
није десило, у земљи надлежној за полазну царинарницу.
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2. Надлежни органи из члана 117. став 1. су органи оне земље
у којој је настао дуг или у којој се сматра да је настао дуг, у складу
са овим чланом.
Члан 117.
Поступак према дужнику
1. Надлежни органи покрећу поступак за наплату дуга чим су
у ситуацији да могу да:
(а) израчунају износ дуга; и
(б) утврде ко је дужник.
2. У ту сврху и у складу са одредбама о застаревању, надле
жни органи обавештавају дужника о износу дуга на начин и у року
обавезним у уговорним странама.
3. Сваки дуг саопштен у складу са ставом 2. плаћа дужник на
начин и у року обавезним у уговорним странама.
4. Ако, након покретања поступка за наплату дуга, надлежни
органи одређени у складу са чланом 116. на било који начин при
баве доказе о месту догађаја који је довео до настанка дуга и ако
се то место налази у другој уговорној страни, наведени надлежни
органи одмах шаљу све потребне исправе, укључујући оверену ко
пију доказа, органима надлежним за место предметног догађаја
(насловљени органи).
Насловљени органи потврђују пријем обавештења и наводе
да ли прихватају надлежност за наплату. Ако у року од три месеца
не приме никакав одговор, напред поменути органи одмах наста
вљају поступак наплате који су покренули.
5. Ако насловљени органи прихвате надлежност, покрећу но
ви поступак за наплату дуга, где је то примерено после тромесеч
ног периода из става 4. другог подстава и под условом да одмах
обавесте напред поменуте органе.
Сваки неокончани поступак наплате који су покренули на
пред поменути органи се обуставља чим насловљени органи оба
весте напред поменуте органе да су одлучили да предузму радње
ради наплате.
Чим насловљени органи поднесу доказе да су наплатили
предметне износе, напред поменути органи враћају све наплаћене
износе или поништавају поступак наплате.
Члан 118.
Поступак према гаранту
1. У складу са ставом 4. обавеза гаранта траје све док дуг мо
же да доспе.
2. Ако поступак није окончан, надлежни органи земље отпре
ме, у року од девет месеци од датума када је роба требало да буде
предата одредишној царинарници, обавештавају гаранта да посту
пак није окончан.
3. Ако поступак није окончан, надлежни органи одређени у
складу са чланом 116. у року три године од датума прихватања
транзитне декларације, обавештавају гаранта да је дужан или би
могао да постане дужан да плати дуг за који је одговоран у вези
са заједничким транзитним поступком, уз навођење „референтног
броја кретања” (MRN) и датума транзитне декларације, назива по
лазне царинарнице, назива принципала и предметног износа.
4. Гарант се ослобађа обавезе, ако му је било које обавештење
из ст. 2. и 3. издато по истеку рока.
5. Ако је једно од ових обавештења издато, гарант се обаве
штава о наплати дуга или о окончању поступка.
Члан 119.
Размена података и сарадња ради наплате
Не доводећи у питање члан 13а Конвенције и у складу са чла
ном 116. земље помажу једна другој у утврђивању органа надле
жних за наплату.
Ти органи обавештавају полазну царинарницу и гарантну
царинарницу о свим случајевима настанка дуга у вези са транзит
ним декларацијама које је прихватила полазна царинарница и о
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предузетим радњама за наплату од дужника. Осим тога, они обаве
штавају полазну царинарницу о наплати дажбина и осталих накна
да како би царинарници омогућили да оконча транзитни поступак.
ПРИЛОЗИ УЗ ДОДАТАК I

2. Да се идентификационе ознаке на пломби не могу фалси
фиковати и да се тешко могу репродуковати.
3. Употребљени материјал мора да буде отпоран на случајно
ломљење и такав да спречава неопажено фалсификовање или по
новну употребу.

ПРИЛОГ I34

ПРИЛОГ III36

СПИСАК РОБЕ КОЈА УКЉУЧУЈЕ ВЕЋИ РИЗИК
ОД ПРЕВАРЕ

КРИТЕРИЈУМИ НАВЕДЕНИ У ЧЛ. 53. И 54.
Критеријум

Напомене

1) Довољно искуство

(Као што је напоменуто у члану 1. став 3. Додатка I)
1

3

4

5

Наименовање

Најмање
количине

Шифра
осетљиве
робе(1)

Најнижа
стопа за
појединачну
гаранцију

0207 12
0207 14

Месо и јестиви отпаци од жи
вине из тар.
бр. 0105, од кокошака врсте
Gallus domesticus, смрзнути:

3 000 кг

-

1701 12
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99

Шећер од шећерне трске или
шећерне репе и хемијски чиста
сахароза, у чврстом стању

7 000 кг

-

ХС шифра

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
еx 2208 90
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2

Алкохолна пића, ликери и
остала алкохолна пића

2402 20

Цигарете које садрже дуван

2403 11
2403 19

Дуван за пушење, са додатком
или без додатка замене дувана
у било ком односу

- шест месеци, за примену члана 53. став 3. тачка а) и члана
54. став 1;
- једну годину за примену члана 53. став 3. тачка б) и члана
54. став 2. тачка а);
- две године за примену члана 53. став 4. и члана 54. став
2. тачка б).
2) Висок ниво са
радње са надлежним
органима

– посебне начине попуњавања транзитних декларација;
или
– садржину таквих декларација, ако принципал пружа до
датне податке, када то није обавезно;
или
– начине обављања формалности за спровођење поступка
за робу (нпр. принципал увек подноси своје декларације
истој царинарници).

2.500 €/хл
чистог
алкохола

35.000
комада

120 €/1000
комада

35 кг

-

(1) Када се подаци о транзиту размењују коришћењем електронске обраде података
и када ХС шифра није довољна да би се недвосмислено утврдила истоветност робе
наведене у колони 2, морају се користити шифре осетљиве робе из колоне 4 и ХС
шифра из колоне 1.

ПРИЛОГ II35
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛОМБИ
Пломбе из члана 31. овог додатка имају барем следеће карак
теристике и испуњавају следеће техничке услове:
(а) Основне карактеристике:
Пломбе морају:
1. да остану безбедне приликом редовне употребе;
2. да буду такве да се лако могу проверити и препознати;
3. да буду тако израђене да свако ломљење или уклањање
оставља трагове видљиве голим оком;
4. да буду направљене за једнократну употребу или, ако су на
мењене за вишеструку употребу, да су направљене на начин који
ће дозволити да им се код сваког поновног коришћења може стави
ти и јасна појединачна идентификациона ознака;
5. да имају идентификационе ознаке.
(б) Технички услови:
1. Облик и димензије пломби могу се разликовати у зависно
сти од начина на који се постављају, али димензије морају да буду
такве да осигурају лако очитавање идентификационих ознака.

––––––––
34 Измењено и допуњено Одлуком бр. 2/2013 од 7.11.2013. (Сл. лист Л 315,
26.11.2013, стр. 106).
35 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274,
15.10.2008, стр. 1).

Принципал остварује висок ниво сарадње са надлежним
органима, тако што приликом обављања својих радњи при
мењује посебне мере које олакшавају тим органима вршење
контроле и заштиту интереса свих страна.
Под условом да су прихватљиве за надлежне органе, такве
мере се могу, између осталог, односити на:

5 хл

1

Довољно искуство се доказује правилним коришћењем
заједничког транзитног поступка, у својству принципала,
у току једног од наведених рокова, пре подношења захтева
за умањење:

3) Управљање пре
возом

Принципал доказује да управља превозом ако, између
осталог:
а) сам обавља превоз и примјењује високе стандарде без
бедности;
или
б) ангажује превозника са којим има дугогодишње уговорне
односе и који пружа услугу која задовољава високе стан
дарде безбедности;
или
в) ангажује посредника који је уговорно везан са превозни
ком, који пружа услугу која задовољава високе стандарде
безбедности.

4) Довољна финан
сијска средства за
испуњавање обавеза

Принципал доказује да има финансијска средства за испу
њавање својих обавеза, тако што надлежним органима под
носи доказ да има средства за плаћање дуга који би могао
да настане у вези са одређеном робом.

ПРИЛОГ IV37
ПРИМЕНА ЧЛАНА 54. СТАВ 7.
Привремена забрана коришћења заједничке гаранције
у умањеном износуил
 и заједничке гаранције
1. Ситуације када може привремено да се забрани коришћење
заједничке гаранције у умањеном износу или заједничке гаранције
1.1. Привремена забрана коришћења заједничке гаранције у
умањеном износу
„Посебне околности” које се наводе у члану 54. став 6. пред
стављају ситуацију у којој је утврђено да, у великом броју случа
јева када је укључено више принципала и у којима је угрожено
несметано одвијање поступка, чак и када би се применили чл. 50.
или 57, заједничка гаранција у умањеном износу из члана 54. став
2. није више довољна да се, у прописаном року, обезбеди плаћање
дуга који настаје када се било која роба наведена у списку Прилога
I изузме из заједничког транзитног поступка.

––––––––
36 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274,
15.10.2008, стр. 1).
37 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист бр. Л 274,
15.10.2008, стр. 1).
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1.2. Привремена забрана коришћења заједничке гаранције
„Превара широких размера” из члана 54. став 7. представља
ситуац
 ију када се утврди да, чак и када би се применили чл. 50.
или 57. и, по потреби, члан 54. став 6, заједничка гаранција из чла
на 54. став 1, није више довољна да се, у прописаном року, обез
беди плаћање дуга који настаје када се било која роба наведена у
списку Прилога I изузме из заједничког транзитног поступка. Сто
га треба узети у обзир количину изузете робе и околности под ко
јима је изузета, нарочито ако оне настану као последица међуна
родно организованих криминалних активности.
2. Поступак за доношење одлуке о привременој забрани ко
ришћења заједничке гаранције у умањеном износу или заједничке
гаранције
2.1. Поступак за усвајање одлука Заједничког одбора о при
временој забрани коришћења заједничке гаранције у умањеном из
носу или заједничке гаранције када се примењује члан 54. ст. 6.
или 7. (у даљем тексту „одлука”) је следећи:
2.2. Одлука може да се усвоји на захтев једне или више уго
ворних страна.
2.3. Када се такав захтев поднесе, уговорне стране обавешта
вају једна другу о чињеницама које су утврдиле и разматрају да ли
су испуњени услови из тач. 1.1 или 1.2.
2.4. Ако уговорне стране сматрају да су услови испуњени,
оне прослеђују нацрт одлуке Заједничком одбору на усвајање пре
ма писаном поступку описаном у тачки 2.5.
2.5. Генерални секретаријат Комисије шаље нацрт одлуке
уговорним странама које нису чланице Заједнице.
Ако Генерални секретаријат, у року од тридесет дана од да
тума када је послат нацрт, не добије од уговорних страна никакве
примедбе у писаном облику, одлука се усваја. Генерални секрета
ријат обавештава уговорне стране о усвајању одлуке.
Ако Генерални секретаријат у прописаном року добије било
какве примедбе од једне или више уговорних страна, о томе обаве
штава друге уговорне стране.
2.6 Свака страна треба да обезбеди објављивање одлуке.
2.7. Одлука остаје на снази дванаест месеци. Међутим, Зајед
нички одбор може да одлучи да продужи рок њене важности или
да је поништи након преис питивања од стране уговорних страна.
3. Мере за ублажавање финансијских последица забране ко
ришћења заједничке гаранције
Када је коришћење заједничке гаранције привремено забра
њено за робу са списка из Прилога I, носиоци заједничке гаранције
могу да, на захтев, користе појединачну гаранцију. Међутим, тада
се примењују следећи посебни услови:
појединачна гаранција се сачињава као посебна гарантна ис
права која садржи позив на овај прилог и обухвата само робу наве
дену у одлуци;
– таква појединачна гаранција може да се користи само у по
лазној царинарници која је наведена у гарантној исправи;
– може да се користи за неколико истовремених или узастоп
них операција, под условом да укупан износ укључен у текуће опе
рације за које поступак још није раздужен не прелази износ поје
диначне гаранције. У том случају, гарантна царинарница додељује
принципалу једну почетну приступну шифру за гаранцију. Прин
ципал може да за ту гаранцију додели једну или више приступних
шифара које ће користити он сам или његови заступници;
– сваки пут када се раздужи заједнички транзитни поступак
за који је коришћена појединачна гаранција, износ који је био на
мењен за ту операцију ослобађа се и може поновно да се употреби
за другу операцију до највишег износа гаранције.
4. Одступање од одлуке о привременој забрани коришћења
заједничке гаранције у умањеном износу или заједничке гаранције
4.1. Принципалима може да се одобри да користе заједнич
ку гаранцију у умањеном износу или заједничку гаранцију за ста
вљање у заједнички транзитни поступак робе на коју се примењу
је одлука о привременој забрани таквог коришћења, ако могу да
докажу да никакав дуг није настао у вези са предметном робом у
току операција заједничког транзита које су они предузели у пери
оду од две године пре доношења одлуке или, ако су у том периоду
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настали дугови, ако могу доказати да их је дужник или гарант у
целости платио у прописаном року.
Да би добио одобрење за коришћење привремено забрањене
заједничке гаранције, принципал мора да испуни и услове утврђе
не у члану 54. став 2. тачка (б).
4.2. Чланови 46. до 51. се примењују mutatis mutandis на зах
теве и на одобрења за одступања наведена у тачки 4.1.
4.3. Када надлежни органи одобре одступање, оверавају ру
брику 8 уверења о заједничкој гаранцији и стављају следећу на
помену:
– НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА - 99209
ПРИЛОГ V38
РЕЗЕРВНИ ПОСТУПАК
ПОГЛАВЉЕ I
Опште одредбе
1. У овом прилогу утврђују се одредбе о коришћењу резер
вног поступка из члана 22. став 1. у следећим случајевима:
(а) за путнике:
– када компјутерски систем надлежних органа није у функ
цији,
(б) за принципале, укључујући и овлашћене пошиљаоце:
– када компјутерски систем надлежних органа није у функ
цији,
– када компјутерски систем принципала није у функцији,
– када мрежа између принципала и надлежних органа није у
функцији.
2. Одредбе овог додатка примењују се на резервни поступак,
осим ако у даљем тексту није другачије наведено.
3. Транзитне декларације
3.1 Све стране укључене у транзитни поступак треба да при
знају транзитну декларацију која се користи у резервном поступку
како би се избегли проблеми у транзитној царинарници и одреди
шној царинарници. Због тога се исправе које се користе огранича
вају на:
– јединствени документ,
– јединствени документ одштампан на обичном папиру из
компјутерског система привредног субјекта као што је наведено у
Прилогу Б6 уз Додатак III, или
– јединствени документ може да се замени обрасцем транзит
ног пратећег документа (ТПД) уз сагласност надлежних органа,
када надлежни органи сматрају да су потребе привредног субјекта
оправдане.
3.2 За примену одредаба из тачке 3.1 (трећа алинеја), ТПД се
попуњава у складу са Прилозима А1 до А3 уз Додатак III.
3.3 Када се одредбе ове конвенције односе на примерке тран
зитне декларације која прати пошиљку, те одредбе се примењују
на ТПД mutatis mutandis.
ПОГЛАВЉЕ II
Правила за спровођење
4. Нерасположивост компјутерских система надлежних органа
4.1 Правила се спроводе на следећи начин, без обзира на то
која исправа се користи:
– Транзитна декларација се попуњава и подноси полазној ца
ринарници у три примерка јединственог документа у складу са
Прилогом Б6 уз Додатак III, а ТПД у складу са Прилозима А1-А3;
– Транзитна декларација се евидентира у рубрици Ц, тако
што се уноси број који се разликује од нумерације који се користи
у компјутерском систему;
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– Резервни поступак се на примерцима транзитне деклараци
је обележава печатом, у складу са узорком из Прилога Б7 уз Дода
так II, у рубрици А или на месту MRN и бар кода ТПД;
– Када се користи поједностављени поступак, овлашћени по
шиљалац користи раније оверене обрасце и испуњава све обавезе
и услове у вези са подацима које треба да унесе у декларацију и
применом посебног печата (Поглавље III, тач. 27. до 30.), користе
ћи рубрике Д и Ц;
– У редовном поступку, полазна царинарница оверава исправу
печатом, а у поједностављеном поступку овлашћени пошиљалац;
– Када се користи образац ТПД, не наводи се ни бар код ни
референтни број кретања (MRN) у декларацији.
4.2 Када се донесе одлука о спровођењу резервног поступка,
свака декларација која је унета у компјутерски систем, али није да
ље обрађена услед отказивања система, поништава се. Привредни
субјект обавештава надлежне органе сваки пут када поднесе де
кларацију у систем, али се потом за њу користи резервни поступак.
4.3 Надлежни орган надзире примену резервног поступка ка
ко би се спречила његова злоупотреба.
5. Нерасположивост компјутерског система односно мреже
принципала.
Када мрежа између принципала и надлежних органа није у
функцији, примењује се следећи поступак:
– Примењују се одредбе тачке 4, осим одредаба о поједноста
вљеном поступку.
– Принципал обавештава надлежне органе када његов ком
пјутерски систем односно мрежа буду поново у функцији.
6. Нерасположивост компјутерског система односно мреже
овлашћеног пошиљаоц
а
Када компјутерски систем односно мреже овлашћеног поши
љаоца нису у функцији, примењује се следећи поступак:
– Примењују се одредбе тачке 4.
– Овлашћени пошиљалац обавештава надлежне органе када
његов компјутерски систем односно мрежа буду поново у функ
цији.
– У овим околностима или у случају квара мреже, уколико
овлашћени пошиљалац поднесе више од 2% својих декларација го
дишње кроз резервни поступак, преиспитује се овлашћење како би
се проценило да ли се услови још увек испуњавају.
7. Унос података од стране националних органа
У случајевима наведеним у тач. 5. и 6, национални царински
органи могу да дозволе привредним субјектима да поднесу тран
зитну декларацију у једном примерку (када се користи јединствени
документ или, где је то могуће, образац ТПД) полазној царинарни
ци како би она била обрађена кроз царински компјутерски систем.
8. Статистички подаци
Члан 12. Конвенције примењује се у оквиру резервног по
ступка подношењем додатне копије примерка бр. 4 јединственог
документа, уместо примерка ТПД.
ПОГЛАВЉЕ III
Спровођење поступка
9. Роба стављена у заједнички транзитни поступак превози
се уз коришћење примерака бр. 4 и 5 јединственог документа или
ТПД које полазна царинарница враћа принципалу.
10. Полагање појединачне гаранције од стране гаранта
Када гарантна царинарница није полазна царинарница за
транзитни поступак, она задржава примерак инструмента којим се
доказује да је прихватила гарантну изјаву. Принципал подноси по
лазној царинарници оригинал, а она га задржава. По потреби, та
царинарница може да затражи превод на службени језик, или на
један од службених језика те земље.
11. Мешовите пошиљке
Код пошиљки које садрже робу која мора да се превози у окви
ру поступка Т1 и робу која мора да се превози у оквиру поступка
Т2, транзитна декларација која носи ознаку „Т” допуњава се:
– допунским обрасцима са ознаком „Т1бис”, „Т2бис” или
„Т2Fбис”, по потреби; или
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– спискови пошиљки са ознаком „Т1”, „Т2” или „Т2F”, по по
треби.
12. Претпоставка поступка Т1
Уколико се изоставе ознаке Т1, Т2 или Т2F из десног подо
дељка рубрике 1 транзитне декларације, или уколико код пошиљки
које садрже робу која се превози у оквиру поступка Т1 и робу која
се превози у оквиру поступка Т2, нису испуњени услови из тачке
11, сматра се да се роба креће у оквиру поступка Т1.
13. Потписивање транзитне декларације и изјаве принципала
о преузимању одговорности
Потписивањем транзитне декларације принципал постаје од
говоран за одредбе члана 24.
14. Мере за очување истоветности
Када се примењује члан 11. став 4. Конвенције, полазна цари
нарница у рубрику „Д. Контрола од стране полазне царинарнице”
транзитне декларације, насупрот наслова „Стављене пломбе”, уно
си следећу напомену:
– Ослобођено – 92110.
15. Унос података у транзитну декларацију и пуштање робе
– Полазна царинарница евидентира резултате контроле на
сваком примерку транзитне декларације.
– Ако су налази контроле у складу са оним наведеним у де
кларацији, полазна царинарница пушта робу и евидентира тај да
тум на примерцима транзитне декларације.
16. Транзитна царинарница
16.1 Превозник подноси обавештење о транзиту на обрасцу
који одговара узорку датом у Прилогу Б8 уз Додатак III свакој
транзитној царинарници, која га задржава.
16.2 Када се роба превози преко транзитне царинарнице која
није наведена у примерцима бр. 4 и 5 транзитне декларације, та
царинарница:
– без одлагања доставља обавештење о транзиту првобитно
одређеној транзитној царинарници, или
– обавештава полазну царинарницу у случајевима и у скла
ду са поступком који одреде надлежни органи уз међусобну сагла
сност.
17. Подношење одредишној царинарници
17.1 Одредишна царинарница евидентира примерке бр. 4 и 5
транзитне декларације, на њима бележи датум доласка и уноси по
датке о извршеним контролама.
17.2 Транзит може да се оконча и у некој другој царинарници
која није наведена у транзитној декларацији. У том случају та дру
га царинарница постаје одредишна царинарница.
Ако је нова одредишна царинарница под надлежношћу уго
ворне стране која нема надлежност над првобитно назначеном ца
ринарницом, нова царинарница у рубрику „I. Контрола од стране
одредишне царинарнице” на примерку бр. 5 транзитне деклараци
је, поред уобичајених напомена које је у обавези да унесе, уписује
и следеће:
– Разлике: царинарница у којој је роба била предата … (назив
и земља) – 99203.
17.3 Када се примењује тачка 17.2 и ако транзитна деклара
ција садржи следећу напомену, нова одредишна царинарница чува
робу под својим надзором и не дозвољава да се она изузме, изузев
у уговорну страну која је надлежна за полазну царинарницу, осим
ако не добије посебно одобрење од потоње:
– Извоз из ………..... подлеже ограничењима или накнадама
на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр. .. – 99204.
17.4 Назив уговорне стране ове конвенције и број предметног
правног акта мора да се унесе, на језику декларације, у напомену
наведену у претходном ставу.
18. Потврда пријема
Потврда може да се сачини на полеђини примерка бр. 5 тран
зитне декларације на јединственом документу, на за то предвиђе
ном месту.
19. Враћање примерка бр. 5
Надлежни органи земље одредишта одмах враћају примерак
бр. 5 транзитне декларације надлежним органима у полазној зе
мљи, а најкасније у року од осам дана од датума када је поступак
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окончан. Када се користи ТПД, примерак поднете исправе враћа се
под истим условима као и примерак бр. 5.
20. Обавештавање принципала и алтернативни докази о завр
шетку поступка
Уколико се примерак бр. 5 транзитне декларације не врати
надлежним органима у полазној земљи у року од месец дана од ро
ка у ком роба мора да се преда одредишној царинарници, ти орга
ни обавештавају принципала и захтевају од њега да поднесе доказ
о завршетку поступка.
21. Поступак провере
21.1 Ако надлежни органи у полазној земљи не приме доказ
о завршетку поступка у року од два месеца од рока у ком роба мо
ра да се преда одредишној царинарници, ти органи одмах покрећу
поступак провере у циљу добијања података потребних за оконча
ње поступка или, ако то није могуће, да би:
– установили да ли је настао царински дуг;
– идентификовали дужника;
– одредили надлежне органе одговорне за наплату.
21.2 Уколико надлежни органи раније добију информације да
транзитни поступак није завршен, или ако сумњају да је то случај,
они одмах покрећу поступак провере.
21.3 Поступак провере се такође покреће уколико се накнад
но утврди да је доказ о завршетку поступка био кривотворен, па је
неопх одно да се поступком провере остваре циљеви из тачке 21.1.
22. Гаранција – референтни износ
22.1 За примену првог подстава члана 52. овог додатка обра
чунава се износ дуга који може настати за сваку транзитну опе
рацију принципала, а он обезбеђује да тај износ не прелази рефе
рентни износ, имајући у виду и све операције за које поступак још
увек није завршен.
22.2 Принципал обавештава гарантну царинарницу када ре
ферентни износ падне испод нивоа који је довољан да се покрију
његове заједничке транзитне операције.
23. Уверења о заједничкој гаранцији и уверења о ослобођењу
од полагања гаранције
Када се одобрење даје на основу члана 44. став 1. тачка (а),
уверења о заједничкој гаранцији и уверења о ослобођењу од пола
гања гаранције која издају надлежни органи подносе се полазној ца
ринарници. Подаци о уверењима уносе се у транзитне декларације.
24. Посебни спискови пошиљки
24.1 Надлежни органи могу да одобре принципалима који ис
пуњавају опште услове из члана 45. да као спискове пошиљки ко
ристе спискове који не испуњавају све услове из Додатка III.
Коришћење таквих спискова се одобрава само ако:
– их сачињавају предузећа која за вођење евиденције користе
интегрисани електронски или аутоматски систем обраде података;
– су израђени и попуњени тако да их надлежни органи могу
без тешкоћа користити;
– укључују, за сваку ставку, податке који се захтевају у складу
са Прилогом Б5 уз Додатак III.
24.2 Може, такође, да се одобри да се описни листови, сачи
њени ради обављања формалности у вези с отпремањем/извозом,
користе као спискови пошиљки из тачке 24.1, чак и када такве ли
стове сачињавају предузећа која не користе интегрисани електрон
ски или аутоматски систем обраде података за вођење евиденције.
24.3 Предузећима која користе интегрисани електронски или
аутоматски систем обраде података за вођење евиденције или ко
јима је већ одобрено да у складу са тач. 24.1 и 2. користе посебне
спискове пошиљки, може, такође, да се одобри да користе те спи
скове и за заједничке транзитне операције које подразумевају само
једну врсту робе, уколико је ова олакшица неопходна због компју
терских програма тих предузећа.
25. Употреба посебне врсте пломби
Принципали, у рубрику „Д. Контрола од стране полазне ца
ринарнице” транзитне декларације, насупрот наслова „Стављене
пломбе”, уноси врсту, број и ознаку стављених пломби.
26. Изузеће од обавезног плана пута
Корисници таквих изузећа уписују следећу напомену у одго
варајућу рубрику 44. транзитне декларације:
– Изузето од обавезног плана пута - 99205.
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27. Овлашћени пошиљалац – претходна овера и формалности
приликом отпреме
27.1 За потребе примене тач. 4. и 6, одобрењем се прописује
да рубрика „Ц. Полазна царинарница” образаца транзитне декла
рације мора:
– да буде унапред оверена печатом полазне царинарнице и
потписом службеника те царинарнице; или
– да буде оверена посебним металним печатом овлашћеног
пошиљаоца који су одобрили надлежни органи и који одговара
узорку из Прилога Б9 уз Додатак III. Печат може да се и унапред
одштампа на обрасцима, када се штампање повери за то овлашће
ној штампарији.
Овлашћени пошиљалац у ту рубрику уноси датум када се ро
ба шаље и додељује број транзитној декларацији у складу са пра
вилима утврђеним у одобрењу.
27.2 Надлежни органи могу да пропишу употребу образаца са
препознатљивом ознаком, као средством идентификације.
28. Овлашћени пошиљалац – мере безбедности које се односе
на печат
28.1 Овлашћени пошиљалац предузима све неопходне мере
како би обезбедио чување посебних печата односно образаца са
утиснутим печатом полазне царинарнице или посебним печатом.
Он обавештава надлежне органе о мерама безбедности које је
предузео у складу са претходним подставом.
28.2 У случају да неко лице злоупотреби обрасце са унапред
одштампаним печатом полазне царинарнице или посебним печа
том, овлашћени пошиљалац се сматра одговорним, без обзира на
могуће кривичне поступке, за плаћање дажбина и других накнада
које се плаћају у тој земљи за робу која се превози на основу тих
образаца, осим уколико може да докаже надлежним органима ко
ји су га овластили да је предузео мере које се од њега захтевају у
складу са тачком 28.1.
29. Овлашћени пошиљалац - подаци који се уносе у декларације
29.1 Најкасније до тренутка слања робе, овлашћени пошиља
лац, где је потребно, уписује у рубрику 44 транзитне декларације
план пута прописан у складу са чланом 26. став 2, а у рубрику „Д.
Контрола од стране полазне царинарнице” рок прописан у складу
са чланом 29. у ком роба мора да се преда одредишној царинарни
ци, које мере за идентификацију су предузете, као и једну од сле
дећих напомена:
– Овлашћени пошиљалац – 99206.
29.2 Када надлежни органи у земљи отпреме изврше контро
лу пошиљке пре њене отпреме, то евидентирају на декларацији, у
рубрици „Д. Контрола од стране полазне царинарнице”.
29.3 Након слања пошиљке, примерак бр. 1 транзитне декла
рације се одмах шаље полазној царинарници. Надлежни органи
могу да у одобрењу предвиде да се примерак бр. 1 пошаље над
лежним органима полазних земаља, чим се попуни транзитна де
кларација. Остали примерци прате робу у складу са тачком 9. овог
прилога.
30. Овлашћени пошиљалац – изузеће од обавезе потписивања
30.1 Овлашћеном пошиљаоцу може бити одобрено да не пот
писује транзитне декларације са посебним печатом наведеним у
Прилогу Б9 уз Додатак III, када су сачињене у интегрисаном елек
тронском или аутоматском систему обраде података. Услов за та
кво изузеће је писана изјава, коју је овлашћени пошиљалац прет
ходно дао тим органима и којом потврђује да је он принципал за
све транзитне операције које се спроводе на основу транзитне де
кларације са посебним печатом.
30.2 Транзитне декларације сачињене у складу са тачком 30.1
садрже, у рубрици предвиђеној за потпис принципала, следећу на
помену:
– Ослобођено потписа – 99207.
31. Овлашћени прималац – обавезе
31.1 Када роба стигне у његове просторије или на места која
су наведена у одобрењу, овлашћени прималац без одлагања шаље
одредишној царинарници ТПД или примерке бр. 4 и бр. 5 транзит
не декларације који су пратили робу, наводећи датум приспећа робе
и стање стављених пломби, као и све евентуалне неправилности.
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31.2 Одредишна царинарница уноси напомене из тачке 17. у
наведе примерке транзитне декларације.
32. Привремена забрана коришћења заједничке гаранције у
умањеном износу или заједничке гаранције
32.1 Поред одредби о примени члана 54. став 7. наведених у
Прилогу IV уз овај додатак, следеће мере се примењују на тран
зитне операције које обухватају робу која је предмет одлука о за
брани коришћења заједничке гаранције:
– на све примерке транзитне декларације дијагонално се ста
вља једна од следећих напомена, величине најмање 100 x 10 mm и
штампана великим словима у црвеној боји:
– ЗАБРАЊЕНА ЗАЈЕДНИЧКА ГАРАНЦИЈА – 99208.
– одступајући од тачке 19. одредишна царинарница враћа при
мерак бр. 5 сваке транзитне декларације са овом напоменом најка
сније наредног радног дана од дана када су пошиљка и потребни
примерци декларације поднети тој царинарници. Када се таква по
шиљка испоручује овлашћеном примаоцу у смислу члана 64, он
примерак бр. 5 прослеђује својој локалној одредишној царинарни
ци најкасније следећег радног дана од дана пријема пошиљке.
32.2 Мере за ублажавање финансијских последица забране
коришћења заједничке гаранције
Када је коришћење заједничке гаранције привремено забра
њено за робу из Прилога I, носиоци заједничких гаранција могу, на
захтев, да користе појединачну гаранцију. Међутим, примењују се
следећи посебни услови:
– појединачна гаранција може да се користи, у оквиру резер
вног поступка, само уколико се полазна царинарница наведе у га
рантној исправи.
33. Обрасци јединственог документа – Формалности које се
обављају коришћењем јавних или приватних компјутерских система
33.1 Када се формалности обављају уз употребу јавних или
приватних компјутерских система, надлежни органи овлашћују
лица, која то захтевају, да својеручни потпис замене неким одгова
рајућим техничким средством које може, где је то могуће, да се за
снива на употреби шифара и има исту правну снагу као својеручни
потпис. Ова могућност се одобрава само ако су испуњени технич
ки и административни услови које су прописали надлежни органи.
33.2 Када се формалности обављају уз употребу јавних или
приватних компјутерских система помоћу којих се штампају де
кларације, надлежни органи могу да обезбеде непосредну оверу
тако сачињених декларација кроз те системе, уместо ручног или
механичког стављања отиска печата царинарнице и потписа над
лежног службеника.

1. Статус робе из Заједнице за робу која се не превози у окви
ру поступка Т2 може да се докаже подношењем једног од докуме
ната који су предвиђени у овом поглављу.
2. Документ који се користи за доказивање статуса робе из
Заједнице може да се изда накнадно, под условом да су испуњени
услови за његово издавање. У том случају на документ се уноси
једна од следећих напомена, у црвеној боји:
– Издат накнадно – 99210.
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Одељак 1

СТАТУС РОБЕ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОДРЕДБЕ О ЕВРУ
Члан 1.
Овим додатком утврђују се правила за примену одредаба о
статусу робе из Заједнице и за употребу евра у Конвенцији и До
датку I.

Непосредним превозом од једне уговорне стране до друге
сматра се:
(а) превоз робе без преласка преко територије неке треће зе
мље;
(б) превоз робе преко територије једне или више трећих зема
ља, под условом да је он обухваћен само једном превозном испра
вом сачињеном у уговорној страни.
2. Овај наслов се не примењује на робу:
(а) која је намењена за извоз из уговорних страна;
или
(б) која се превози у складу са поступком за међународни
превоз робе под карнетима ТИР, осим уколико се:
– роба, која треба да се истовари у уговорници страни, прево
зи заједно са робом која треба да се истовари у трећој земљи; или
– роба превози од једне до друге уговорне стране, преко неке
треће земље.
3. Овај наслов се примењује на робу која се превози у по
штанском саобраћају (укључујући и поштанске пакете) од поштан
ске службе у једној уговорној страни до поштанске службе у дру
гој уговорној страни.
ПОГЛАВЉЕ II
Утврђивање статуса робе из Заједнице
Члан 3.
Надлежна царинарница
У смислу овог поглавља „надлежна царинарница” је орган
надлежан за потврђивање статуса робе из Заједнице.
Члан 4.
Опште одредбе

Документ Т2L
Члан 5.
Дефиниција

НАСЛОВ I

1. Статус робе пореклом из Заједнице доказује се подноше
њем документа Т2L, у складу са доле наведеним условима.
2. Документ Т2L је документ са ознаком „Т2L” или „Т2LF”.

СТАТУС РОБЕ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 6.

ПОГЛАВЉЕ I
Подручје примене
Члан 2.
1. У складу са овим насловом, доказ о статусу робе из Зајед
нице може да се пружи само ако се роба на коју се доказ односи
непосредно превози од једне уговорне стране до друге.
––––––––
39 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274,
15.10.2008, стр. 1).

Образац
1. Документ Т2L се сачињава на обрасцу који одговара једном
од узорака из Конвенције о јединственом документу.
2. По потреби, наведени образац се допуњава једним или ви
ше додатних листова који одговарају узорцима из Конвенције о је
динственом документу, и који су саставни део документа Т2L.
3. Уместо додатних листова, могу да се користе спискови по
шиљки сачињени у складу са узорком из Додатка III, као описни
део документа Т2L, чији су саставни део.
4. Обрасци на које се односе ст. 1. до 3. попуњавају се у скла
ду са Додатком III. Штампају се и попуњавају на једном од службе
них језика уговорних страна који су прихватили надлежни органи.
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Члан 7.
Посебни спискови пошиљки

1. Надлежни органи могу да одобре сваком лицу које испу
њава услове из члана 45. Додатка I да користи спискове пошиљки
који нису у складу са условима из Додатка III.
2. Коришћење тих листова одобрава се само ако:
(а) их сачињавају предузећа која за вођење евиденције кори
сте интегрисани електронски или аутоматски систем обраде пода
така;
(б) су израђени и попуњени тако да их надлежни органи могу
без тешкоћа користити;
(в) за сваку ставку обухватају податке који се захтевају у
складу са Прилогом Б5 уз Додатак III.
3. Може се, такође, одобрити употреба описних листова, са
чињених ради обављања формалности у вези с отпремањем/изво
зом, као спискова пошиљки из става 1, чак и када такве листове са
чињавају предузећа која не користе интегрисани електронски или
аутоматски систем обраде података за вођење евиденције.
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начин попунило и потписало. Овера садржи назив и печат надле
жне царинарнице, потпис једног од службеника те царинарнице,
датум овере и евиденциони број или број декларације по којој се
роба отпрема или извози, где се то захтева.
5. Одредбе овог члана примењују се само када се фактура или
превозна исправа односе искључиво на робу из Заједнице.
6. За потребе ове конвенције, фактура или превозна исправа
које испуњавају услове и формалности предвиђене ст. 2. до 5, сма
трају се једнаким документу Т2L.
7. За потребе члана 9. став 4. Конвенције, царинарница у зе
мљи ЕФТА на чију територију је роба ушла на основу фактуре или
превозне исправе једнаке документу Т2L, може да приложи уз до
кумент Т2 или Т2L, који издаје, и оверени примерак или фотокопи
ју те фактуре или превозне исправе.
Члан 10.
Манифест бродске компаније

Одељак 2

1. Доказ о статусу робе пореклом из Заједнице пружа се, у
складу са доле наведеним условима, подношењем манифеста
бродске компаније који се односи на робу.
2. Манифест мора да садржи барем следеће податке:
(а) назив и пуну адресу бродске компаније;
(б) назив брода;
(в) место и датум утовара;
(г) место истовара.
Поред тога, манифест за сваку пошиљку мора да садржи и:
(а) позив на бродски товарни лист или други комерцијални
документ;
(б) број и врсту, ознаке и референтне бројеве паковања;
(в) уобичајен трговачки опис робе, укључујући и довољно по
датака за њену идентификацију;
(г) бруто масу у килограмима;
(д) по потреби, идентификационе бројеве контејнера;
(ђ) следеће податке о статусу робе:
– слово „Ц” (које одговара „Т2L”) или „Ф” (које одговара
„Т2LF”), за робу чији статус робе из Заједнице може да се докаже;
– слово „Н” за сву другу робу.
3. На захтев бродске компаније, надлежни органи оверавају
манифест који је компанија на прописан начин попунила и потпи
сала. Овера мора да садржи назив и печат надлежне царинарнице,
потпис службеника те царинарнице и датум овере.

Комерцијална документа

Члан 11.

Члан 8.
Сачињавање обрасца Т2L
1. У складу са одредбама члана 19, документ Т2L се сачињава
само у једном примерку.
2. На захтев заинтересованог лица, надлежна царинарница
оверава документ Т2L и, по потреби, сваки додатни лист или спи
сак пошиљки. Таква овера садржи следеће податке, које би треба
ло, што је могуће више, унети у рубрику „Ц. Полазна царинарни
ца” докумената:
(а) у случају документа Т2L, назив и печат надлежне цари
нарнице, потпис једног од надлежних службеника те царинарнице,
датум овере и евиденциони број или број декларације по којој се
роба отпрема или извози, ако се захтева;
(б) у случају допунског обрасца или спискова пошиљки, број
који се налази на документу Т2L. Тај број се уноси печатом ко
ји садржи назив надлежне царинарнице или ручно. Када се уноси
ручно уз њега се ставља и службени печат те царинарнице.
Исправе се враћају заинтересованом лицу, чим се заврше
формалности за отпрему робе у земљу одредишта.

Члан 9.
Фактура и превозна исправа
1. Статус робе пореклом из Заједнице може да се докаже под
ношењем фактуре или превозне исправе које се односе на ту робу
и испуњавају услове из овог члана.
2. Фактура или превозна исправа из става 1. морају да садрже
барем пун назив и адресу пошиљаоца или извозника или заинте
ресованог лица, уколико оно није пошиљалац или извозник, број
и врсту, ознаке и референтне бројеве паковања, опис робе, бруто
масу у килограмима и, по потреби, бројеве контејнера.
Заинтересовано лице, јасно означава предметну исправу
ознаком „Т2L” или „Т2LF” и својеручно је потписује.
3. Када се формалности обављају уз употребу јавних или
приватних система обраде података, надлежни органи овлашћују
лица, која то захтевају, да својеручни потпис, предвиђен у ставу 2,
замене неким одговарајућим техничким средством које може, где
је то могуће, да се заснива на употреби шифара и има исту правну
снагу као својеручни потпис.
Ова могућност се одобрава само ако су испуњени технички и
административни услови које су прописали надлежни органи.
4. На захтев заинтересованог лица, надлежна царинарница
оверава фактуру или превозну исправу које је то лице на прописан

Појединачни манифест
Када се, у складу са чланом 112. Додатка I, користи поједно
стављени заједнички транзитни поступак, статус робе из Заједни
це се доказује уписивањем слова „Ц” (које одговара „Т2L”) или
„Ф” (које одговара „Т2LF”) упоредо са одговарајућим ставкама на
манифесту.
Одељак 3
Доказ специфичан за одређене операције
Члан 12.
Превоз на основу ТИР или АТА карнета
1. Када се роба у једном од случајева наведених у члану 2.
став 2. тачка (б) превози на основу карнета ТИР, или АТА карнета,
подносилац декларације може, с циљем да докаже статус робе из
Заједнице, читко да унесе ознаку „Т2L” или „Т2LF” у простор који
је предвиђен за опис робе и стави свој потпис на све одговарају
ће купоне карнета, пре него што га подносе полазној царинарници
ради овере. На свим купонима у које је унета, ознака „Т2L” или
„Т2LF” се оверава печатом полазне царинарнице и потписом над
лежног службеника,.
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2. Када је карнетом ТИР или АТА карнетом обухваћена и роба
из Заједнице и роба која није из Заједнице, те две категорије робе
се приказују одвојено, а ознака „Т2L” или „Т2LF” се уноси тако да
се јасно види да се односи само на робу из Заједнице.
Члан 13.
Роба у путничком пртљагу
Уколико је потребно да се утврди да ли роба, коју путници
носе са собом или у свом пртљагу, има статус робе из Заједнице,
сматра се да та роба, под условом да није намењена комерцијалној
употреби, има статус робе из Заједнице:
(а) када је пријављена као роба из Заједнице и када нема сум
ње у веродостојност пријаве;
(б) или, у другим случајевима, када се са њом поступа у скла
ду са одредбама овог поглавља.
Одељак 4
Доказ о статусу робе из заједнице који подноси овлашћени
пошиљалац
Члан 14.
Овлашћени пошиљалац
1. Надлежни органи могу да одобре сваком лицу, у даљем тек
сту „овлашћени пошиљалац”, које испуњава услове из члана 45.
Додатка I, и које предлаже да се статус робе из Заједнице утврди
помоћу документа Т2L, у складу са чланом 6, или помоћу једног
од докумената који су предвиђени у чл. 9. до 11, у даљем тексту
„комерцијална документа”, да користи таква документа а да их не
поднесе надлежној царинарници на оверу.
2. У случају одобрења из става 1, одредбе чл. 46. до 51. До
датка I примењују се mutatis mutandis.
Члан 15.
Садржина одобрења
У издатом одобрењу посебно се наводи:
(а) царинарница којој је дата надлежност за претходну прове
ру образаца који се користе за сачињавање предметних докумена
та, како је прописано чланом 16. став 1. тачка (а);
(б) у којим околностима овлашћени пошиљалац мора да
оправда употребу образаца;
(в) забрањене категорије или кретања робе;
(г) рок у ком и поступак по ком овлашћени пошиљалац мора
да обавести надлежну царинарницу, како би та царинарница могла
да изврши све потребне контроле пре отпреме робе.
Члан 16.
Претходна овера и формалности у одласку
1. Одобрењем се предвиђа да прва страна предметних комер
цијалних докумената или рубрика „Ц. Полазна царинарница”, на
првој страни образаца који се користе за сачињавање документа
Т2L и додатног листа односно листова мора да:
a) унапред буде оверена печатом царинарнице наведене у чла
ну 15. став 1. тачка (а) и потписом службеника те царинарнице; или
(б) има отисак посебног металног печата овлашћеног поши
љаоца, који су одобрили надлежни органи и који одговара узор
ку из Прилога Б9 уз Додатак III. Печат може и унапред да се од
штампа на обрасцима, када се штампање повери за то овлашћеној
штампарији.
2. Овлашћени пошиљалац предузима све неопходне мере ка
ко би обезбедио чување посебних печата и/или образаца са ути
снутим печатом полазне царинарнице или посебним печатом.
Он обавештава надлежне органе о мерама безбедности које је
предузео у складу са претходним подставом.
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3. У случају да неко лице злоупотреби обрасце са унапред од
штампаним печатом полазне царинарнице или посебним печатом,
овлашћени пошиљалац се сматра одговорним, без обзира на могуће
кривичне поступке, за плаћање дажбина и других накнада које се пла
ћају у тој земљи за робу која се превози на основу тих образаца, осим
уколико може да докаже надлежним органима који су га овластили да
је предузео мере које се од њега захтевају у складу са ставом 2.
4. Најкасније до тренутка слања робе, овлашћени пошиљалац
треба да попуни и потпише образац. Поред тога, он на јасно пре
познатљивом месту на употребљеном комерцијалном документу
или у рубрику документа Т2L која је предвиђена за контролу пола
зне царинарнице, јасно уноси назив надлежне царинарнице, датум
попуњавања документа и једну од следећих напомена:
– Овлашћени пошиљалац - 99206
Члан 17.
Изузеће од обавезе стављања потписа
1. Надлежни органи могу да одобре овлашћеном пошиљао
цу да не потписује документа Т2L или комерцијална документа са
посебним печатом наведеним у у Прилогу Б9 уз Додатак III када
су сачињени помоћу електронског или аутоматског система обраде
података. Услов за такво изузеће је писана изјава, коју је овлашће
ни пошиљалац претходно дао тим органима и којом потврђује да
је он одговоран за све правне последице које проистекну из свих
издатих докумената Т2L или комерцијалних докумената са посеб
ним печатом.
2. Документа Т2L или комерцијална документа, која су сачи
њена у складу са ставом 1, на месту за потпис овлашћеног поши
љаоца, садрже следећу напомену:
– Ослобођено потписа – 99207.
Члан 18.
Електронска размена података из манифеста бродске
компаније
1. Надлежни органи сваке земље могу да одобре бродским
компанијама да манифест, који служи као доказ статуса робе из За
једнице, сачине најкасније један дан по одласку пловила и, у свим
случајевима, пре његовог доласка у одредишну луку.
2. Одобрење из става 1. издаје се само међународним брод
ским компанијама које:
(а) испуњавају услове из члана 45. Додатка I, одступајући од
одредаба члана 45. став 1. тачка а) бродске компаније не морају да
буду основане у уговорној страни ако у њој имају своје регионално
представништво; и
(б) користе системе електронске размене података за пренос
података између лука отпреме и одредишних лука уговорних стра
на; и
(в) обављају значајан број пловидби између земаља на већ по
знатим путним правцима.
3. Пошто приме захтев, надлежни органи у земљи у којој је
бродска компанија основана, обавештавају органе у другим земља
ма на чијим територијама се налазе луке отпреме и одредишне луке.
Под условом да у року од шездесет дана од датума упућивања
обавештења не приме никакву примедбу, надлежни органи издају
одобрење за коришћење поједностављеног поступка из става 4.
Ово одобрење важи у свим заинтересованим земљама и при
мењује се само на операције заједничког транзита које се обављају
између лука које су наведене у одобрењу.
4. Поједностављење се спроводи на следећи начин:
(а) манифест за луку отпреме прослеђује се системом елек
тронске размене података одредишној луци;
(б) бродска компанија у манифест уноси податке из члана 10.
став 2;
(в) на захтев, надлежним органима у луци отпреме подноси
се штампани текст манифеста који је прослеђен системом елек
тронске размене података, најкасније следећег радног дана након
одласка пловила, а у сваком случају пре његовог доласка у одре
дишну луку;
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(г) штампани текст манифеста прослеђеног електронским си
стемом размене података подноси се надлежним органима у одре
дишној луци;
(д) надлежни органи у луци отпреме врше контроле на осно
ву анализе ризика;
(ђ) надлежни органи у одредишној луци врше контроле на
основу анализе ризика и, по потреби, прослеђују их надлежним
органима у луци отпреме, ради провере.
5. Не доводећи у питање одредбе Наслова IV уз Додатак I:
– бродска компанија обавештава надлежне органе о свим пре
кршајима и неправилностима;
– надлежни органи у одредишној луци, што пре је могуће,
обавештавају надлежне органе у луци отпреме и орган који је из
дао одобрење о свим прекршајима и неправилностима.
Члан 19.
Обавеза израде копије
Овлашћени пошиљалац прави копију сваког комерцијалног до
кумента или сваког документа Т2L издатог у складу са овим одељ
ком. Надлежни органи одређују услове под којима се копија доку
мента показује у сврхе контроле и задржава најмање две године.
Члан 20.
Контроле овлашћеног пошиљаоца
Надлежни органи могу да изврше све контроле овлашћених
пошиљалаца, које сматрају потребним. Пошиљаоци треба да у те
сврхе обезбеде све неопходне податке и ресурсе.
ПОГЛАВЉЕ III
Административна помоћ
Члан 21.
Надлежни органи заинтересованих земаља пружају једни
другима помоћ у вези са провером веродостојности и тачности ис
права и провером да ли су поступци који се, у складу са одредбама
овог поглавља, користе за доказивање статуса робе из Заједнице
спроведени на прописан начин.
НАСЛОВ II
ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЕВРО
Члан 22.
1. Противвредност, у националној валути, износа изражених
у еврима који су наведени у овој конвенцији, обрачунава се приме
ном девизног курса који важи првог радног дана у месецу октобру
и примењује се од 1. јануар а наредне године.
Ако такав курс не постоји за одређену националну валуту, за
њу се примењује курс који је важио првог дана када је курс обја
вљен после првог радног дана у октобру. Ако курс није био обја
вљен после првог радног дана у октобру, примењује се курс који је
важио последњег дана пре датума када је курс објављен.
2. Девизни курс за евро, који би требало да се користи када се
примењује став 1, је курс који се примењивао на дан када је била
евидентирана декларација за заједнички транзит обухваћена купо
ном или купонима појединачне гаранције сагласно члану 18. став
5. Додатка I.
ДОДАТАК III40
ТРАНЗИТНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ, ТРАНЗИТНИ ПРАТЕЋИ ДО
КУМЕНТИ И ДРУГА ДОКУМЕНТА
Члан 1.
Овај додатак обухвата одредбе, обрасце и узорке за сачињава
ње декларација и попуњавање пратећих транзитних исправа и дру
гих докумената који се користе за заједнички транзитни поступак,
у складу са условима из Додатака I и II.

––––––––
40 Измењено и допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274,
15.10.2008, стр. 1).
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НАСЛОВ I
ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА И ОБРАСЦИ КОЈИ
СЕ КОРИСТЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА
Члан 2.
Транзитна декларација
Транзитна декларација дефинисана у члану 21. став 1. Додат
ка I треба да одговара структури и подацима из Прилога А1 уз ко
ришћење шифара из Прилога А2.
Члан 3.
Транзитни пратећи документ
Транзитни пратећи документ треба да одговара узорку и по
дацима из Прилога А3. Она се попуњава и користи у складу са об
јашњењима из Прилога А4.
Члан 4.
Списак пошиљки
Списак пошиљки треба да одговара узорку и подацима из
Прилога А5. Попуњава се и користи у складу са објашњењима из
Прилога А6.
НАСЛОВ II
ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА:
– ИСПРАВЕ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ СТАТУС РОБЕ
ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ,
– ТРАНЗИТНУ ДЕКЛАРАЦИЈУ ЗА ПУТНИКЕ,
– РЕЗЕРВНИ ПОСТУПАК
Члан 5.
1. Обрасци који се користе као исправе за доказивање статуса
робе из Заједнице треба да одговарају узорцима из Конвенције о
јединственом документу, Прилог I, Додаци 1. до 4.
2. Обрасци који се користе као транзитне декларације за при
мену резервног поступка или транзитне декларације за путнике
треба да одговарају узорцима из Конвенције о јединственом доку
менту, Прилога I, Додатак 1.
3. Потребни подаци треба да се самокопирају:
(а) у случају Додатака 1 и 3, на примерцима наведеним у Кон
венцији о јединственом документу, Прилог II, Додатак 1;
(б) у случају Додатака 2 и 4, на примерцима наведеним у Кон
венцији о јединственом документу, Прилог II, Додатак 2.
4. Обрасци се попуњавају и користе:
(а) као исправе за доказивање статуса робе из Заједнице, у
складу са објашњењем из Прилога Б2;
(б) као транзитне декларације за резервни поступак или пут
нике, у складу са објашњењем из Прилога Б6.
У оба случаја потребно је, где је то одговарајуће, користити
шифре из Прилога А2, Б1, Б3 и Б6.
Члан 6.
1. Обрасци се штампају у складу са Конвенцијом о јединстве
ном документу, Прилог II, члан 2.
2. У левом горњем углу обрасца свака уговорна страна мо
же да одштампа своју идентификациону ознаку. Она може, такође,
уместо речи „ТРАНЗИТ У ЗАЈЕДНИЦИ” да одштампа речи „ЗА
ЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ”. Документа са таквом ознаком или са дру
гом напоменом прихватају се када су поднета у другој уговорној
страни.
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НАСЛОВ III

ДРУГИ ОБРАСЦИ ИЗУЗЕВ ЈЕДИНСТВЕНОГ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ДОКУМЕНТА И ТРАНЗИТНОГ
ПРАТЕЋЕГ ДОКУМЕНТА
Члан 7.
Спискови пошиљки
1. Обрасци који се користе за сачињавање спискова пошиљки
одговарају узорку у Прилогу Б4. Попуњавају се у складу са обја
шњењем у Прилогу Б5.
2. Обрасци се штампају на папиру превученом за писање, те
жине најмање 40 г/м², који је довољно чврст да се приликом нор
малне употребе не цепа или гужва. Избор боје је препуштен кори
сницима.
3. Димензија образаца је 210 × 297 милиметара, дозвољена
толеранција је до минус 5 или + 8 милиметара по дужини.
Члан 8.
Обавештење о транзиту
1. Обрасци који се користе за обавештења о транзиту у оквиру
члана 21. Додатка I одговарају узорку у Прилогу Б8 овог додатка.
2. За штампање образаца користи се папир превучен за писа
ње, тежине од најмање 40 г/м², који је довољно чврст да се прили
ком нормалне употребе не цепа или гужва. Папир је беле боје.
3. Димензија образаца је 210 × 148 милиметара.
Члан 9.
Потврда пријема
1. Обрасци који се користе за сачињавање потврда пријема
одговарају узорку у Прилогу Б10.
2. Користи се папир, који је довољно чврст да се приликом
нормалне употребе не цепа или гужва. Папир је беле боје.
3. Димензија потврде пријема је 148 × 105 милиметара.
Члан 10.
Појединачна гаранција
1. Обрасци за сачињавање купона за појединачну гаранцију
одговарају узорку у Прилогу В3.
2. За штампање образаца користи се папир без механичке
пулпе, превучен за писање и тежине од најмање 55 g/m². Папир
има одштампану испреплетену шару (guilloche) црвене боје у поза
дини, која служи да се открије сваки фалсификат механичким или
хемијским средствима. Папир је беле боје.
3. Димензија образаца је 148 × 105 mm.
4. На обрасцима је наведен назив и адреса штампарије или
ознака по којој штампарија може да се препозна и серијски иден
тификациони број.
5. Језик који се користи за купон за појединачну гаранцију
одређују надлежни органи у земљи у којој се налази гарантна ца
ринарница.
Члан 11.
Уверење о заједничкој гаранцији и уверење о ослобођењу од
полагања гаранције
1. Обрасци за израду уверења о заједничкој гаранцији и уве
рења о ослобођењу од полагања гаранције, у даљем тексту „уве
рења”, одговарају узорцима у Прилогу В5 и В6. Попуњавају се у
складу са објашњењима у Прилогу В7.
2. Уверења се штампају на белом папиру без механичке пулпе
и тежине од најмање 100 g/m². Са обе стране на позадини имају од
штампану испреплетену шару (guilloche) црвене боје, која служи
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да се открије сваки фалсификат механичким или хемијским сред
ством. Позадина је:
– зелене боје за уверење о заједничкој гаранцији;
– светло плаве боје за уверења о ослобођењу од полагања га
ранције.
3. Димензија образаца је 210 x 148 милиметара.
4. Уговорне стране су одговорне за штампање образаца или за
доставу образаца на штампање. Свако уверење има серијски иден
тификациони број.
Члан 12.
Заједничке одредбе за Наслов III
1. Обрасци треба да буду попуњени писаћом машином или
неким другим механографским или одговарајућим поступком.
Обрасци из чл. 7. и 8. могу, такође, бити попуњени читко, руком, у
ком случају се попуњавају мастилом и штампаним словима.
2. Обрасци се попуњавају на једном од службених језика уго
ворних страна који је прихватљив за надлежне органе у полазној
земљи. Ова одредба се не односи на купон за појединачну гаран
цију.
3. Надлежни органи друге земље у којој обрасци морају да се
сачине могу, по потреби, да захтевају да се достави превод на слу
жбеном језику или на једном од службених језика те земље.
4. Језик који се користи за уверења о заједничкој гаранцији и
уверења о ослобођењу од полагања гаранције, одређују надлежни
органи у земљи у чијој је надлежности гарантна царинарница.
5. Брисања или измене нису дозвољене. Измене се врше пре
цртавањем погрешно унетих података и, по потреби, додавањем
потребних података. Сваку такву измену парафира лице које је из
менило образац, а надлежни органи га одмах оверавају.
6. Уговорна страна може, у циљу повећања сигурности, да
примени специјалне мере у погледу образаца на које се односи
овај наслов, под условом да добије претходну сагласност друге
уговорне стране и да то не доведе у питање правилно спровођење
Конвенције.
ПРИЛОЗИ ДОДАТКУ III
А. ПРИЛОЗИ – КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ПОСТУПЦИ
ПРИЛОГ А141
ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ ТРАНЗИТНИХ
ДЕКЛАРАЦИЈА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ ЕДИ СТАНДАРДНИХ
ПОРУКА (ЕДИ ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА)
НАСЛОВ I
ОПШТЕ
Транзитна декларација се подноси електронским путем, изу
зев ако је Конвенцијом предвиђено другачије.
ЕДИ транзитна декларација заснива се на подацима наведе
ним у Конвенцији о поједностављењу формалности од 20. маја
1987. године и који одговарају различитим рубрикама јединстве
ног документа како је дефинисано у овом прилогу и Прилогу Б1,
заједно са шифром, односно замењеним са шифром.
У овом прилогу су дати само основни посебни захтеви, који
се примењују када се формалности обављају разменом ЕДИ стан
дардних порука. Поред тога, примењују се додатне шифре, наве
дене у Прилогу А2. Прилог Б1 примењује се за ЕДИ транзитне де
кларације, осим ако није другачије предвиђено у овом прилогу или
у Прилогу А2.
––––––––
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Детаљна структура и садржина ЕДИ транзитне декларације
у складу је са техничким спецификацијама, које надлежни орга
ни достављају принципалу да би обезбедили правилан рад систе
ма. Те спецификације се заснивају на захтевима који су утврђени у
овом прилогу.
У овом прилогу дат је опис структуре размене информација.
Транзитна декларација је подељена на групе података, које садр
же ознаке података. Ознаке су повезане у групе тако да формирају
складне логичке блокове у оквиру поруке. Увлачење групе подата
ка указује на то да група података зависи од увучене групе подата
ка, која следи.
Уколико постоји, наводи се одговарајући број рубрике на је
динственом документу.
Израз „број”, у објашњењу групе података, указује на то ко
лико пута група података може да се користи у транзитној декла
рацији.
Израз „врста/дужина”, у објашњењу ознаке, указује на захте
ве у погледу врсте и дужине података. Шифре за врсте података су
следеће:
с словне
б бројчане
сб словнобројчане
Број иза шифре означава дозвољену дужину податка. Приме
њује се следеће:
Необавезне две тачке испред показатеља дужине, означавају
да дужина података није утврђена, већ да они могу да имају нај
више онолико знакова колико је утврђено у показатељу дужине.
Запета у дужини податка значи да ознаке могу да имају децимал
не бројеве, цифра испред запете означава укупну дужину ознаке,
цифра иза запете означава највећи дозвољени број цифара после
децималне запете.
НАСЛОВ II
ПОДАЦИ КОЈИ СЕ УНОСЕ У ТРАНЗИТНУ ДЕКЛАРАЦИЈУ
И СТРУКТУРА ЕДИ ТРАНЗИТНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
ПОГЛАВЉЕ I
Потребни подаци
Овај прилог садржи податке које могу захтевати различите зе
мље, као што је наведено у Конвенцији о јединственом документу.
ПОГЛАВЉЕ II
Структура
А. Листа података
ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ пошиљалац
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ прималац
НАИМ
 ЕНОВАЊЕ
– ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ пошиљалац
– ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ прималац
– КОНТЕЈНЕРИ
– ШИФРЕ ЗА ОСЕТЉИВУ РОБУ
– ПАКОВАЊА
– ПРЕТХОДНЕ ИСПРАВЕ
– ПОДНЕТА ДОКУМЕНТА/ПОТВРДЕ
– ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ принципал
ЗАСТУПНИК
ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА
ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ овлашћени прималац
РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА
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ПОДАЦИ О ПЛОМБАМА
– ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛОМБИ
– ГАРАНЦИЈА
– БРОЈ ГАРАНЦИЈЕ
– ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ (ЕС)
– ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ (NON-EC)
Б. Појединости о подацима у транзитној декларацији
ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК
Број: 1
Користи се група података.
LRN
Врста/дужина: сб ..22
Употребљава се локални референтни број (LRN). Утврђује се
од стране корисника, који га у договору са надлежним царинским ор
ганом користи ради идентификације сваке појединачне декларације.
Врста декларације (рубрика 1)
Врста/дужина: сб ..5
Користи се ознака.
Уписује се следеће:
1) ознака „Т2” или „Т2F”ако се роба креће у оквиру поступка Т2;
2) ознака „Т1” ако се роба креће у оквиру поступка Т1;
3) ознака „Т”за пошиљке из члана 23. Додатка I.
Користи се ознака.
Укупан број наименовања (рубрика 5)
Врста/дужина: б..5
Користи се ознака.
Укупан број паковања (рубрика 6)
Врста/дужина: б .7
Употреба ознаке није обавезна. Укупан број паковања једнак
је збиру свих „Број паковања”, „Број комада” и вредности „1” за
свако навођење „расуто”.
Земља отпреме (рубрика 15а)
Врста/дужина: с2
Земља из које се роба отпрема/извози.
Ознака се употребљава ако је пријављена само једна земља
отпреме. Употребљавају се шифре за земље из Прилога А2. У том
случају не може да се употреби ознака „Земља отпреме” из групе
података „НАИМЕНОВАЊЕ”. Ако је пријављено више земаља от
преме, та ознака из групе података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК” не
може да се употреби. У том случају употребљава се ознака „Земља
отпреме” из групе података „НАИМЕНОВАЊЕ”.
Земља одредишта (рубрика 17а)
Врста/дужина: с2
Уноси се назив предметне земље.
Ознака се употребљава ако је пријављена само једна земља
одредишта. Употребљавају се шифре за земље из Прилога А2. У
том случају не може да се употреби ознака „Земља одредишта” из
групе података „НАИМ
 ЕНОВАЊЕ”. Ако је пријављено више зе
маља одредишта, та ознака из групе података „ТРАНЗИТНИ ПО
СТУПАК” не може да се употреби. У том случају употребљава се
ознака „Земља одредишта” из групе података „НАИМЕНОВАЊЕ”.
Идентитет код поласка (рубрика 18)
Врста/дужина: сб ..27
Уписују се подаци за идентификацију, на пример регистарски
број (бројеви) или назив превозног средства (камион, брод, желе
знички вагон, ваздухоплов) на које је роба непосредно натоваре
на након пријављивања полазној царинарници, употребом шифара
које су за то утврђене. На пример, ако се користи вучно возило и
приколица са различитим регистарским бројевима, уписује се ре
гистарски број вучног возила и регистарски број приколице.
Међутим, када се роба превози у контејнерима који се прево
зе друмским возилима, надлежни органи могу да дозволе принци
палу да ову рубрику остави празном када због логистичких разло
га у месту поласка није могуће навести идентитет и националност
превозног средства у време сачињавања транзитне декларације и
када могу да обезбеде да се правилна информација у вези са прево
зним средством накнадно упише у рубрику 55.
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У случају превоза фиксним превозним инсталацијама, у ову
рубрику се не уписује регистарски број.
Идентитет језика код поласка (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
Националност код поласка (рубрика 18)
Врста/дужина: с2
Употребљава се шифра за земљу из Прилога А2.
Уписује се националност превозног средства (камион, брод,
железнички вагон, ваздухоплов) на које је роба непосредно нато
варена након пријављивања полазној царинарници (или превозног
средства које покреће целу комбинацију, ако се користи више пре
возних средстава), употребом шифара које су за то утврђене. На
пример, ако се користи вучно возило и приколица са различитим
регистарским бројевима, уписује се регистарски број вучног вози
ла, регистарски број приколице и националност вучног возила.
Међутим, када се роба превози у контејнерима који се прево
зе друмским возилима, надлежни органи могу да дозволе принци
палу да ову рубрику остави празном када због логистичких разло
га у месту поласка није могуће навести идентитет и националност
превозног средства у време сачињавања транзитне декларације и
када могу да обезбеде да се правилна информација у вези са прево
зним средством накнадно упише у рубрику 55.
У случају превоза фиксним превозним инсталацијама или
железницом, у ову рубрику се не уписује националност.
У осталим случајевима пријава националности није обавезна
за уговорне стране.
Контејнер (рубрика 19)
Врста/дужина: б1
Користећи за то предвиђене шифре, уписују се подаци о пред
виђеном стању на граници уговорне стране на чијој територији се
налази полазна царинарница, који су били познати у време када је
роба била стављена у заједнички транзитни поступак.
Употребљавају се следеће шифре:
0: не
1: да.
Националност превозног средства код преласка границе (ру
брика 21)
Врста/дужина: с2
У рубрику се обавезно уписује националност.
Међутим, у случају превоза робе железницом или фиксним
превозним инсталацијама, у ову рубрику се не уписује регистар
ски број или националност.
Употребљава се шифра земље из Прилога А2.
Идентитет код преласка границе (рубрика 21)
Врста/дужина: сб ..27
Уписује се врста (камион, брод, железнички вагон, ваздухо
плов итд.) и подаци за идентификацију (нпр. регистарски број или
назив) активног превозног средства (тј. погонског превозног сред
ства) за које се претпоставља да ће се користити на месту прелаза
преко границе приликом излаза из уговорне стране у којој се нала
зи полазна царинарница, затим шифра за националност превозног
средства, који су били познати у време када је роба била стављена
у заједнички транзитни поступак, употребом одговарајуће шифре.
У случају комбинованог превоза или ако се користи више
превозних средстава, активно превозно средство је оно које по
креће целу комбинацију. На пример, ако је камион на поморском
броду, активно превозно средство је брод, а ако се користи комби
нација вучног возила и приколице, активно превозно средство је
вучно возило.
У случају превоза фиксним превозним инсталацијама или
железницом, у ову рубрику се не уписује регистарски број.
Употреба ове ознаке није обавезна за уговорне стране.
Идентитет код преласка границе (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
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Врста саобраћаја на граници (рубрика 21)
Врста/дужина: б ..2
Употреба ове ознаке није обавезна за уговорне стране.
Врста превозног средства на граници (рубрика 25)
Врста/дужина: б ..2
Користећи за то предвиђене шифре, уписује се врста саобра
ћаја која одговара предвиђеном активном превозном средству на
ком роба напушта територију уговорне стране у којој се налази по
лазна царинарница.
Употреба ове ознаке није обавезна за уговорне стране.
Врста саобраћаја у унутрашњости (рубрика 26)
Врста/дужина: б ..2
Употреба ове ознаке није обавезна за уговорне стране. Упо
требљава се у складу са објашњењем које се односи на рубрику 25
из Прилога А2.
Место утовара (рубрика 27)
Врста/дужина: сб ..17
Употреба ове ознаке није обавезна за уговорне стране.
Шифра договорене локације (рубрика 30)
Врста/дужина: сб ..17
Ознака не може да се употреби уколико се употребљава група
података „РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА”. Ако се та група података не
употребљава, употреба ознаке није обавезна. Ако је ознака употре
бљена, потребно је, у облику шифре, тачно навести место где је
могуће, по потреби, извршити преглед робе. Ознаке „Договорена
локација робе”/„Шифра договорене локације робе”, „Одобрена ло
кација робе” и „Други царински простор” не могу да се употребе
истовремено.
Договорена локација робе (рубрика 30)
Врста/дужина: сб ..35
Ознака не може да се употреби, уколико се употребљава гру
па података „РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА”. Ако се та група података
не употребљава, употреба ознаке није обавезна. Ако је ознака упо
требљена, потребно је, у облику шифре, тачно навести место где је
могуће, по потреби, извршити преглед робе. Ознаке „Договорена
локација робе”/„Шифра договорене локације робе”, „Одобрена ло
кација робе” и „Други царински простор” не могу да се употребе
истовремено.
Језик договорене локације робе (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
Одобрена локација робе (рубрика 30)
Врста/дужина: сб ..17
Ознака није обавезна уколико се употребљава група података
„РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА”. Ако је ознака употребљена, потребно
је, у облику шифре, тачно навести место где је могуће, по потре
би, извршити преглед робе. Ако се не употребљава група пода
така „РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА”, ознака не може да се употреби.
Ознаке „Договорена локација робе”/„Шифра договорене локације
робе”, „Одобрена локација робе” и „Други царински простор” не
могу да се употребе истовремено.
Други царински простор (рубрика 30)
Врста/дужина: сб ..17
Ознака не може да се употреби, ако се употребљава група
података „РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА”. Ако се та група података не
употребљава, употреба ознаке није обавезна. Ако је ознака употре
бљена, потребно је, у облику шифре, тачно навести место где је
могуће, по потреби, извршити преглед робе. Ознаке „Договорена
локација робе”/„Шифра договорене локације робе”, „Одобрена ло
кација робе” и „Други царински простор” не могу да се употребе
истовремено.
Укупна бруто маса (рубрика 35)
Врста/дужина: б ..11,3
Употребљава се ознака.
Језичка шифра пратеће транзитне исправе
Врста/дужина: с2
За утврђивање језика пратеће транзитне исправе употребља
вају се језичке шифре из Прилога А2.
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Индикатор комуникационог језика код поласка
Врста/дужина: с2
Употреба језичке шифре из Прилога А2 није обавезна. Ако
се не употребљава та ознака, систем употребљава подразумевани
језик полазне царинарнице.
Датум декларације (рубрика 50)
Врста/дужина: б8
Употребљава се ознака.
Место декларације (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Језик места декларације (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ пошиљалац (рубрика 2)
Број: 1
Ова група података се употребљава ако је пријављен само је
дан пошиљалац. У том случају не може да се употреби група по
датака „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ пошиљалац” из групе података
„НАИМ
 ЕНОВАЊЕ”.
Име/Назив (рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Улица и број (рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Земља (рубрика 2)
Врста/дужина: с2
Употребљавају се шифре за земље из Прилога А2.
Поштански број (рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..9
Употребљава се ознака.
Град (рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
ЈЕЗИК ИМЕНА/НАЗИВА И АДРЕСЕ/СЕДИШТА (NAD LNG)
Врста/дужина: с2
За утврђивање језика имена/назива и адресе/седишта (NAD
LNG) употребљавају се језичке шифре из Прилога А2.
Идентификациони број привредног субјекта (ТIN) (рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..17
Употреба ознаке за унос идентификационог броја привредног
субјекта (TIN) није обавезна за уговорне стране.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ прималац (рубрика 8)
Број: 1
Употребљава се група података, ако је пријављен само један
прималац, и ознака „Земља одредишта” из групе података „ТРАН
ЗИТНА ОПЕРАЦИЈА” садржи „земљу” како је дефинисана у Кон
венцији. У том случају не може да се употреби група података
„ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ прималац” из групе података „НАИ
МЕНОВАЊЕ”.
Име/Назив (рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Улица и број (рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Земља (рубрика 8)
Врста/дужина: с2
Употребљавају се шифре за земљу из Прилога А2.
Поштански број (рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..9
Употребљава се ознака.
Град (рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
ЈЕЗИК ИМЕНА/НАЗИВА И АДРЕСЕ/СЕДИШТА (NAD LNG)
Врста/дужина: с2
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За утврђивање језика имена/назива и адресе/седишта (NAD
LNG) употребљавају се језичке шифре из Прилога А2.
Идентификациони број привредног субјекта (TIN) (рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..17
Употреба ознаке за унос идентификационог броја привредног
субјекта (TIN) није обавезна за уговорне стране.
НАИМЕНОВАЊЕ
Број: 999
Употребљава се група података.
Врста декларације (еx рубрика 1)
Врста/дужина: сб ..5
Употребљава се ознака, ако је шифра „Т-” била употребље
на за ознаку „Врста декларације” из групе података „ТРАНЗИТНА
ОПЕРАЦИЈА”. У другим случајевима ова ознака не може да се
употреби.
Земља отпреме (еx рубрика 15а)
Врста/дужина: с2
Земља из које се роба отпрема/извози.
Ознака се употребљава ако је пријављенo више од једнe
земљe отпреме. Употребљавају се шифре за земљу из Прилога А2.
У том случају не може да се употреби ознака „Земља отпреме” из
групе података „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА”. Ако је пријављена
само једна земља отпреме, употребљава се одговарајућа ознака из
групе података „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА”.
Земља одредишта (еx рубрика 17а)
Врста/дужина: с2
Ознака се употребљава ако је пријављено више од једне зе
мље одредишта. Употребљавају се шифре за земљу из Прилога А2.
У том случају не може да се употреби ознака „Земља одредишта”
из групе података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”. Ако је пријављена
само једна земља одредишта, употребљава се одговарајућа ознака
из групе података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”.
Текстуални опис (рубрика 31)
Врста/дужина: сб ..140
Употребљава се ознака.
У свим случајевима мора да се унесе уобичајен трговачки
опис. Опис мора да садржи све потребне податке за утврђивање
истоветности робе. Када се попуњава рубрика 33 (Шифра робе)
опис мора да буде довољно прецизан да омогући сврставање ро
бе. Ова рубрика мора да садржи и податке које захтевају посебни
прописи (нпр. о акцизним дажбинама). Ако се користе контејнери,
у ову рубрику би требало да се унесу и идентификационе ознаке
контејнера.
Језик текстуалног описа (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
Редни број наименовања (рубрика 32)
Врста/дужина: б ..5
Уписује се број наименовања са списка пошиљки датих у ру
брици „Укупан број наименовања”.
Ознака се употребљава чак и ако је број „1” био употребљен
за ознаку „Укупан број ставки” из групе података „ТРАНЗИТНИ
ПОСТУПАК”. У том случају, за ознаку се употребљава број „1”.
Сваки редни број ставке је јединствен кроз целу декларацију.
Шифра робе (рубрика 33)
Врста/дужина: б ..8
Ознака се употребљава са најмање 4 и највише 8 цифара.
Ова рубрика мора да се попуни:
– када исто лице сачињава транзитну декларацију у исто вре
ме или после царинске декларације која укључује шифру робе;
или
– када транзитна декларација обухвата робу са списка у скла
ду са чланом 1. став 3. Додатка I.
Уписује се шифра робе.
Ова рубрика се не попуњава у транзитној декларацији Т2 и
Т2F која је сачињена у земљи ЕФТА, осим ако на претходној тран
зитној декларацији није наведена шифра робе.
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Ако је наведена, уписује се шифра која је унета у одговарају
ћој декларацији.
У свим другим случајевима, употреба ове рубрике није оба
везна.
Бруто маса (рубрика 35)
Врста/дужина: б ..11,3
Уписује се бруто маса робе описане у одговарајућој рубрици
31, изражена у килограмима. Бруто маса је укупна маса робе са
свим паковањем, изузев контејнера и друге превозне опреме.
Ова ознака није обавезна ако је роба различите врсте обухва
ћена само једном декларацијом, пакована заједно, тако да је немо
гуће утврдити бруто масу за сваку врсту робе.
Нето маса (рубрика 38)
Врста/дужина: б ..11,3
Уписује се нето маса робе описане у одговарајућој рубрици,
изражена у килограмима. Нето маса је маса саме робе, изузев свих
паковања.
Употреба ознаке није обавезна за уговорне стране.
– ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ пошиљалац (еx рубрика 2)
Број: 1
Група података „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ пошиљалац” не
може да се употреби ако је пријављен само један пошиљалац. У
том случају се употребљава група података „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕ
КАТ пошиљалац” на нивоу „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”.
Име/Назив (еx рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Улица и број (еx рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Земља (еx рубрика 2)
Врста/дужина: с2
Употребљавају се шифре за земљу из Прилога А2.
Поштански број (еx рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..9
Употребљава се ознака.
Град (еx рубрика 2)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
ЈЕЗИК ИМЕНА/НАЗИВА И АДРЕСЕ/СЕДИШТА (NAD LNG)
Врста/дужина: с2
За утврђивање језика имена/назива и адресе/седишта (NAD
LNG) употребљавају се језичке шифре из Прилога А2.
Идентификациони број привредног субјекта (TIN) (еx рубри
ка 8)
Врста/дужина: сб ..17
Употреба ознаке за унос идентификационог броја привредног
субјекта (TIN) није обавезна за уговорне стране.
– ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ прималац (еx рубрика 8)
Број: 1
Употребљава се група података, ако је пријављено више од
једног примаоца и ознака „Земља одредишта” из групе података
„НАИМЕНОВАЊЕ” садржи „земљу” како је дефинисана у Кон
венцији. Ако је пријављен само један прималац, не може да се
употреби група података „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ прималац” из
групе података „НАИМЕНОВАЊЕ”.
Име/Назив (еx рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Улица и број (еx рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Земља (еx рубрика 8)
Врста/дужина: с2
Употребљавају се шифре за земљу из Прилога А2.
Поштански број (еx рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..9
Употребљава се ознака.
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Град (еx рубрика 8)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
ЈЕЗИК ИМЕНА/НАЗИВА И АДРЕСЕ/СЕДИШТА (NAD LNG)
Врста/дужина: с2
За утврђивање језика имена/назива и адресе/седишта (NAD
LNG) употребљавају се језичке шифре из Прилога А2.
Идентификациони број привредног субјекта (ТIN) (еx рубри
ка 8)
Врста/дужина: сб ..17
Употреба ознаке за унос идентификационог броја привредног
субјекта (TIN) није обавезна за уговорне стране.
– КОНТЕЈНЕРИ (рубрика 31)
Број: 99
Ако ознака „Контејнер” из групе података „ТРАНЗИТНА
ОПЕРАЦИЈА” садржи шифру „1” употребљава се та група пода
така.
Бројеви контејнера (рубрика 31)
Врста/дужина: сб ..11
Употребљава се ознака.
– ШИФРЕ ЗА ОСЕТЉИВУ РОБУ (SGI) (рубрика 31)
Број: 9
Употребљава се група података за унос шифре за осетљиву
робу (SGI) ако се транзитна декларација односи на робу из Прило
га I Додатка I.
Шифре осетљиве робе (рубрика 31)
Врста/дужина: б ..2
Употребљавају се шифре из Прилога А2 ако шифра робе није
довољна за тачно утврђивање идентитета робе из Прилога I До
датка I.
Количина осетљиве робе (рубрика 31)
Врста/дужина: б ..11,3
Употребљава се ознака ако се транзитна декларација односи
на робу из Прилога I Додатка I.
– ПАКОВАЊА (рубрика 31)
Број: 99
Употребљава се група података.
Ознаке и бројеви паковања (рубрика 31)
Врста/дужина: сб ..42
Ознака се употребљава, ако ознака „Врсте паковања” садржи
друге шифре из Прилога А2, изузев оних за расути терет (VQ, VG,
VL, VY, VP или VО) или за „неупаковано”(NE, NF, NG). Није оба
везна, ако ознака „Врсте паковања” садржи једну од претходно на
ведених шифара.
Језик ознака и бројева паковања (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
Врсте паковања (рубрика 31)
Врста/дужина: сб242
Употребљавају се шифре за паковања из Прилога А2.
Број паковања (рубрика 31)
Врста/дужина: б ..5
Ознака се употребљава, ако ознака „Врсте паковања” садржи
друге шифре из Прилога А2, изузев оних за расути терет (VQ, VG,
VL, VY, VP или VО) или за „неупаковано”( NE, NF, NG). Не може
да се употреби, ако ознака „Врсте паковања” садржи једну од прет
ходно наведених шифара.
Број комада (рубрика 31)
Врста/дужина: б ..5
Ознака се употребљава, ако ознака „Врсте паковања” садржи
шифру из Прилога А2 за „неупаковано”(NE). У другим случајеви
ма ова ознака не може да се употреби.
– ПРЕТХОДНА ДОКУМЕНТА (рубрика 40)
Број: 9
Уписује се упућивање на претходни царински одобрен посту
пак или употребу, или на било који одговарајући царинску исправу.
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Употребљава се група података, ако ознака „Врста деклара
ције” из групе података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК” или „НАИ
МЕНОВАЊЕ” садржи шифру „Т2” или „Т2F”, а земља полазне ца
ринарнице је земља ЕФТА како је дефинисано у Конвенцији.
Врста претходне исправе (рубрика 40)
Врста/дужина: сб ..6
Ако је потребно да се употреби група података, употребљава
се барем једна шифра претходне исправе из Прилога А2.
Упућивање на претходне исправе (рубрика 40)
Врста/дужина: сб ..20
Употребљава се упућивање на претходну исправу.
Језик упућивања на претходне исправе (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује са језичком шифром из Прилога А2,
ако је употребљен простор за слободан текст.
Додатни подаци (рубрика 40)
Врста/дужина: сб ..26
Употреба ознаке није обавезна за уговорне стране.
Језик додатних података (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује са језичком шифром из Прилога А2,
ако је употребљен простор за слободан текст.
– ПОДНЕТА ДОКУМЕНТА/ПОТВРДЕ (рубрика 44)
Број: 99
Уписују се подаци које захтевају посебни прописи примен
љиви у земљи отпреме/извоза, заједно са референтним бројевима
исправа, поднетих уз декларацију (нпр. серијски број контролног
примерка Т5, број извозне дозволе, подаци о ветеринарским и фи
тосанитарним прописима или број товарног листа).
Употреба групе података није обавезна за уговорне стране.
Ако је употребљена група података, употребљава се барем једна
од следећих ознака.
Врста исправе (рубрика 44)
Врста/дужина: сб ..3
Употребљава се шифра из Прилога А2.
Референца исправе (рубрика 44)
Врста/дужина: сб ..20
Језик референце исправе (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
Додатни подаци (рубрика 44)
Врста/дужина: сб ..26
Језик додатних података (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
– ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ (рубрика 44)
Број: 99
Употреба групе података није обавезна за уговорне стране.
Ако је употребљена група података, употребљава се ознака „Иден
тификација додатних података” или „Текст”.
Идентификација додатних података (рубрика 44)
Врста/дужина: сб ..3
За унос идентификације (ид) додатних података употребљава
се шифра из Прилога А2.
Извоз из ЕЗ (рубрика 44)
Врста/дужина: б1
Ако ознака „Идентификација додатних података” садржи ши
фру „DG0” или „ DG1”, употребљава се ознака „Извоз из ЕЗ” или
„Извоз из земље”. Ознаке не могу да се употребе истовремено. Ова
ознака не може да се употреби у другим случајевима. Ако се упо
требљава ова ознака, употребљавају се следеће шифре:
0= не
1= да.
Извоз из земље (рубрика 44)
Врста/дужина: с2
Ако ознака „Идентификација додатних података” садржи ши
фру „ DG0” или „ DG1”, употребљава се ознака „Извоз из ЕЗ” или
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„Извоз из земље”. Ознаке не могу да се употребе истовремено. Ова
ознака не може да се употреби у другим случајевима. Ако се упо
требљава ова ознака, употребљава се шифра земље из Прилога А2.
Текст (рубрика 44)
Врста/дужина: сб ..70
Језик текста (LNG)
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА (рубрика Ц)
Број: 1
Употребљава се група података.
Референтни број (рубрика Ц)
Врста/дужина: сб8
Употребљавају се шифре из Прилога А2.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ ПРИНЦИПАЛ (рубрика 50)
Број: 1
Употребљава се група података.
Идентификациони број привредног субјекта (TIN) (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..17
Ознака се употребљава ако група података „РЕЗУЛТАТИ
ПРЕГЛЕДА” садржи шифру А3 или када се употребљава ознака
„GRN”.
Име/Назив (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..35
Ознака се употребљава ако се употребљава ознака „Иденти
фикациони број привредног субјекта” и ако систем још не познаје
друге ознаке из ове групе података.
Улица и број (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..35
Ознака се употребљава ако се употребљава ознака „Иденти
фикациони број привредног субјекта” и ако систем још не познаје
друге ознаке из ове групе података.
Земља (рубрика 50)
Врста/дужина: с2
Употребљавају се шифре за земљу из Прилога А2 ако се упо
требљава ознака „Идентификациони број привредног субјекта” и
ако систем још не познаје друге ознаке из ове групе података.
Поштански број (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..9
Ознака се употребљава ако се употребљава ознака „Иденти
фикациони број привредног субјекта” и ако систем још не познаје
друге ознаке из ове групе података.
Град (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..35
Ознака се употребљава ако се употребљава ознака „Иденти
фикациони број привредног субјекта” и ако систем још не познаје
друге ознаке из ове групе података.
ЈЕЗИК ИМЕНА/НАЗИВА И АДРЕСЕ/СЕДИШТА (NAD LNG)
Врста/дужина: с2
Употребљава се језичка шифра из Прилога А2 за утврђивање
језика имена/назива и адресе/седишта (NAD LNG), ако се употре
бљавају одговарајућа поља за слободан текст.
ЗАСТУПНИК (рубрика 50)
Број: 1
Употребљава се група података ако принципал користи овла
шћеног заступника.
Име/Назив (рубрика 50)
Врста/дужина: сб ..35
Употребљава се ознака.
Надлежност заступника (рубрика 50)
Врста/дужина: с ..35
Употреба ове ознаке није обавезна.
Језик надлежности заступника LNG
Врста/дужина: с2
Језик (LNG) се утврђује језичком шифром из Прилога А2, ако
је употребљен простор за слободан текст.
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ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА (рубрика 51)
Број: 9
Уписује се предвиђена царинарница улаза у сваку страну уго
ворницу преко чије територије је предвиђено да се пређе у току
превоза или, ако у току превоза треба да се прође преко друге те
риторије, а не територије страна уговорница, уписује се излазна
царинарница преко које превозно средство напушта територију
страна уговорница.
Потребно је да се група података употреби барем једанпут
ако су различите уговорне стране пријављене за полазак и одре
диште.
Референтни број (рубрика 51)
Врста/дужина: сб8
Употребљавају се шифре из Прилога А2.
ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (рубрика 53)
Број: 1
Употребљава се група података.
Референтни број (рубрика 53)
Врста/дужина: сб8
У Прилогу А2 је наведена само структура шифре, а одреди
шне царинарнице су наведене у списку царинарница надлежних за
заједничке транзитне поступке (COL на сајту EUROPA).
Употребљавају се шифре из Прилога А2.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ овлашћени прималац (рубрика 53)
Број: 1
Може да се употреби група података за назначавање да ће ро
ба да се испоручи овлашћеном примаоцу.
Идентификациони број овлашћеног примаоца (TIN) (рубрика 53)
Врста/дужина: сб ..17
Ознака се употребљава за унос идентификационог броја при
вредног субјекта (TIN).
РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА (рубрика Д)
Број: 1
Група података се употребљава ако декларацију поднесе
овлашћени пошиљалац.
Шифра резултата прегледа (рубрика Д)
Врста/дужина: сб2
Употребљава се шифра А3.
Крајњи рок (рубрика Д)
Врста/дужина: б8
Употребљава се ознака.
ПОДАЦИ О ЦАРИНСКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА (рубрика Д)
Број: 1
Група података се употребљава ако декларацију поднесе
овлашћени пошиљалац, за коју његово одобрење захтева употре
бу царинских обележја или ако је принципалу дозвољена употреба
посебних царинских обележја.
Број царинских обележја (рубрика Д)
Врста/дужина: б ..4
Употребљава се ознака.
– ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЦАРИНСКОГ ОБЕ
ЛЕЖЈА (рубрика Д)
Број: 99
Група података се употребљава за идентификацију царинских
обележја.
Идентитет царинских обележја (рубрика Д)
Врста/дужина: сб ..20
Употребљава се ознака.
Језик идентитета царинских обележја (LNG)
Врста/дужина: с2
Употребљава се језичка шифра (LNG) из Прилога А2.
ГАРАНЦИЈА
Број: 9
Употребљава се група података.
Облик гаранције (рубрика 52)
Врста/дужина: сб1
Употребљавају се шифре из Прилога А2.
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– ПОЗИВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈУ
Број: 99
Група података се употребљава ако ознака „Облици гаранци
је” садржи шифру „0”, „1”, „2”, „4” или „9”.
GRN (рубрика 52)
Врста/дужина: сб ..24
Ознака се употребљава за уписивање референтног броја га
ранције (GRN), ако ознака „Облик гаранције” садржи шифру „0”,
„1”, „2”, „4” или „9”. У овом случају ознака „Остале напомене га
ранције” не може да се употреби.
„Референтни број гаранције” (GRN) додељује гарантна цари
нарница ради препознавања сваке појединачне гаранције и следеће
је структуре:
Поље

Садржај

Врста поља

Примери

1

Последње две ознаке године у којој
је гаранција прихваћена (ГГ)

Бројчано 2

97

2

Идентификациона ознака државе
где је положена гаранција (шифра за
земљу ISO alpha-2 )

Словно 2

IT

3

Јединствена идентификациона озна
ка о прихватању коју даје гарантна
царинарница за годину и земљу

Словнобројчано12

1234АB788966

4

Контролни број

Словно 1

8

5

Идентификациона ознака за поје
диначну гаранцију у облику купона
(1 слово + 6 цифара) или НУЛА за
друге облике гаранције

Словнобројчано 7

А001017

Поља 1 и 2 како је напред објашњено.
Поље 3 се мора попунити са јединственом идентификациo
ном ознаком за годину и државу у којој је прихваћена гаранција
од стране гарантне царинарнице. Националне администрације које
желе да имају референтни број гарантне царинарнице укључен у
GRN, могу да употребе до првих шест цифара за унос национал
ног броја гарантне царинарнице.
У поље 4 се мора уписати вредност, која је контролна цифра
за поља 1 до 3 GRN. Ово поље омогућава да се открију грешке ка
да се заузму прва четири поља GRN.
Поље 5 употребљава се само када се GRN односи на поједи
начну гаранцију у облику купона регистрованих у компјутерском
транзитном систему. У том случају, у то поље треба уписати иден
тификациони број купона.
Остали видови гаранције (рубрика 52)
Врста/дужина: сб ..35
Ознака се употребљава ако „Облик гаранције” садржи друге
шифре, а не „0”, „1”, „2”, „4” или „9”. У том случају ознака „GRN”
се не употребљава.
Приступна шифра
Врста/дужина: сб4
Ознака се употребљава ако се употребљава шифра „GRN”,
иначе ова шифра није обавезна за земље. У зависности од облика
гаранције, издаје је гарантна царинарница, јемац или принципал и
употребљава се за заштиту конкретне гаранције.
– ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ (ЕЗ)
Број: 1
Не важи за ЕУ (рубрика 52)
Врста/дужина: б1
Употребљавају се следеће шифре:
0= не
1= да.
– ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ (НЕ ЕЗ)
Број: 99
Не важи за друге уговорне стране (рубрика 52)
Врста/дужина: с2
Употребљава се шифра земље из Прилога А2 за навођење
уговорне стране. Шифра државе чланице Европске заједнице не
може да се употреби.
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Балон, незаштићени

ДОДАТНЕ ШИФРЕ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ
ТРАНЗИТНИ СИСТЕМ
1. ШИФРА ЗЕМЉЕ (CNT)
Поље

Садржај

Врста поља

Пример

1

ISО alpha 2 шифра земље.

Словно 2

IT

Примењује се „ISO alpha -2 шифра земље” како је наведено у
стандарду ISО – 3166 – 1 из 1997. и накнадним изменама.
2. ШИФРА ЈЕЗИКА
Примењује се „ISO alpha 2” кодификација наведена у ISO –
639: 1988.
3. ТАРИФНА ОЗНАКА РОБЕ (COM)
Поље

Садржај

Врста поља

Примери

1

6 цифара Хармонизованог Система

Бројчано 6

010290

(ХС6)

(лево поравнање)

Потребно је унети 6 цифара Хармонизованог Система (ХС6).
Шифра робе може бити проширена на 8 цифара за националну
употребу.
4. ШИФРА ОСЕТЉИВЕ РОБЕ
Поље

Садржај

Врста поља

Примери

1

Додатна идентификација осетљиве робе

Бројчано ..2

2

Шифра се користи као проширење ХС6, како је приказано у
Прилогу I Додатка I, када се осетљива роба не може у потпуности
идентификовати са ХС6.
5. ШИФРА ПАКОВАЊА44
––––––––
43 Допуњен Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр.1)
44 Допуњен Одлуком бр. 2/2013 од 7.11.2013. (Сл. лист 315, 26.11.2013, стр. 106)

(Препорука UN/ECE бр. 21/Рев. 8.1 од 12. Јула 2010.)

BF

Балон, заштићени

BP

Шипка

BR

Буре

BA

Буре, дрвено

2C

Буре, дрвено, са чепом

QH

Буре, дрвено, са одвојивим поклопцем

QJ

Шипке, у снопу/свежњу/

BZ

Базен

BM

Корпа

BK

Корпа, са ручком, картонска

HC

Корпа, са ручком, пластична

HA

Корпа, са ручком, дрвена

HB

Ремен

B4

Кош

BI

Балван

OK

Табла

BD

Табла, у снопу/свежњу/пакету

BY

Калем

BB

Ролна (текстил)

BT

Боца, гас

GB

Боца, незаштићена, лоптаста

BS

Боца, незаштићена, цилиндрична

BO

Боца, заштићена, лоптаста

BV

Боца, заштићена, цилиндрична

BQ

Сандук за боце / сталак за боце

BC

Кутија

BX

Кутија, алуминијумска

4B

Кутија, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Кутија, лесонит

4G

Кутија, за течности

BW

Кутија, од природног дрвета

4C

Кутија, пластична

4H

Кутија, пластична, подесива

QR

Кутија, пластична, чврста

QS

Кутија, шперплоча

4D

Аеросол (Спреј)

AE

Кутија, реконституисано дрво

4F

Ампула, незаштићена

AM

Кутија, челична

4A

Ампула, заштићена

AP

Кутија, дрвена, од природног дрвета, обична

QP

Распршивач

AT

Кутија, дрвена, од природног дрвета, са непропусним зидовима

QQ

Врећа

BG

Канта

BJ

Врећа , флексибилна амбалажа

FX

Расуто, гас (при 1031 mbar и 15°С)

VG

Врећа, јутена

GY

Расуто, течни гас (при абнормалној температури/притиску)

VQ

Врећа , џамбо

JB

Расуто, течности

VL

Врећа, велика

ZB

Расуто, метални отпаци

VS

Врећа, вишеструка

MB

Расуто, чврсто, фине честице (”прашак”)

VY

Врећа, папирна

5M

Расуто, крути материјали, зрнасте честице (”гранулат”)

VR

Врећа, папирна, вишеслојна

XJ

Расуто, крути материјали, крупније честице (”грумен”)

VO

Врећа, папирна, вишеслојна, водоотпорна

XK

Свежањ

BH

Врећа, пластична

EC

Сноп

BE

Врећа, пластична фолија

XD

Сноп, од дрвета

8C

Врећа за велику количину робе у ринфузи

44

Буре

BU

Врећа за велику количину робе у ринфузи

43

Кавез

CG

Врећа, текстилна

5L

Кавез, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Врећа, текстилна, непропусна

XG

Кавез, ваљкасти

CW

Врећа , текстилна, водоотпорна

XH

Лименка, цилиндрична

CX

Врећа, текстилна, без унутрашње поставе

XF

Лименка, четвртаста

CA

Врећа, са ручкама

TT

Лименка, са дршком и левком

CD

Врећа, ткана пластика

5H

Канистер

CI

Врећа, ткана пластика, непропусна

XB

Платно

CZ

Врећа , ткана пластика, водоотпорна

XC

Капсула

AV

Врећа, ткана пластика, без унутрашње пресвлаке/поставе

XA

Стаклени балон за држање корозива, незаштићен

CO

Бала, компримована

BL

Стаклени балон за држање корозива, заштићен

CP

Бала, некомпримована

BN

Танки картон

CM

Лопта

AL

Колица, са равном површином

FW
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Картон

CT

Сандук, вишеслојни, дрвени

DB

Патрона

CQ

Сандук, плитки

SC

Сандук

CS

Сандук, дрвени

8B

Сандук, за аутомобиле

7A

Плетена корпа

CE

Сандук, изотермички

EI

Посуда

CU

Сандук, костурни

SK

Цилиндар

CY

Сандук, челични

SS

Плетена боца, незаштићена

DJ

Сандук, са палетним дном

ED

Плетена боца, заштићена

DP

Сандук, са палетним дном, картон

EF

Дозатор

DN

Сандук, са палетним дном, метал

EH

Бубањ

DR

Сандук, са палетним дном, пластика

EG

Бубањ, алуминијумски

1B

Сандук, са палетним дном, дрво

EE

Бубањ, алуминијумски, неуклоњиви поклопац

QC

Сандук, дрвени

7B

Бубањ, алуминијумски, уклоњиви поклопац

QD

Буре

CK

Бубањ, влакнасти

1G

Ковчег

CH

Бубањ, гвоздени

DI

Посуда за млеко

CC

Бубањ, пластични

IH

Кутија са поклопцем на прегиб

AI

Бубањ, пластични, неуклоњиви поклопац

QF

Касета

CF

Бубањ, пластични, уклоњиви поклопац

QG

Мртвачки сандук

CJ

Бубањ, шперплоча

1D

Спирала

CL

Бубањ, челични

1A

Комбиновано паковање, стаклена посуда

6P

Бубањ, челични, неуклоњиви поклопац

QA

Комбиновано паковање, стаклена посуда у алуминијумском сандуку

YR

Бубањ, челични, уклоњиви поклопац

QB

Комбиновано паковање, стаклена посуда у алуминијумском бубњу

YQ

Бубањ, дрвени

1W

Комбиновано паковање, стаклена посуда у проширивом пластичном
паковању

YY

Омот

EN

Комбиновано паковање, стаклена посуда у влакнастом бубњу

YW

Омот, челични

SV

Комбиновано паковање, стаклена посуда у кутији од влакнастих
плоча

YX

Кутија за филм

FP

Комбиновано паковање, стаклена посуда у бубњу од шперплоче

YT

Комбиновано паковање, стаклена посуда у чврстом пластичном па
ковању

YZ

Комбиновано паковање, стаклена посуда у челичној кутији

YP

Комбиновано паковање, стаклена посуда у челичном бубњу

YN

Комбиновано паковање, стаклена посуда у корпи од прућа

YV

Комбиновано паковање, стаклена посуда у дрвеној кутији

YS

Комбиновано паковање, пластична посуда

6H

Комбиновано паковање, пластична посуда у алуминијумском сандуку

YD

Комбиновано паковање, пластична посуда у алуминијумском бубњу

YC

Комбиновано паковање, пластична посуда у влакнастом бубњу

YJ

Комбиновано паковање, пластична посуда у кутији од влакнастих
плоча

YK

Комбиновано паковање, пластична посуда у пластичном бубњу

YL

Комбиновано паковање, пластична посуда у кутији од шперплоче
Комбиновано паковање, пластична посуда у бубњу од шперплоче

Бачвица

FI

Чутурица

FL

Паковање, флексибилно, за превоз течности

FB

Канистер, флексибилни

FE

Паковање за храну

FT

Ковчег (војнички)

FO

Оквир

FR

Носач

GI

Носачи, у снопу/свежњу/

GZ

Корпа са поклопцем

HR

Вешалица

HN

Посуда

HG

Ингот

IN

Инготи, у снопу/свежњу/

IZ

Канистер за терет

WA

YH

Канистер за терет, алуминијумски

WD

YG

Канистер за терет, алуминијумски, течности

WL

Комбиновано паковање, пластична посуда у чврстој пластичној ку
тији

YM

Канистер за терет, алуминијумски, под притиском > 10 кpа

WH

Комбиновано паковање, пластична посуда у челичној кутији

YB

Канистер за терет, комбиновани

ZS

Комбиновано паковање, пластична посуда у челичном бубњу

YA

Канистер за терет, комбиновани, флексибилна пластика, течности

ZR

Комбиновано паковање, пластична посуда у дрвеној кутији

YF

Канистер за терет, комбиновани, флексибилна пластика, под прити
ском

ZP

Корнет

AJ
1F

Канистер за терет, комбиновани, флексибилна пластика, тврди мате
ријали

ZM

Контејнер, флексибилни
Канистер, галон

GL

Контејнер, метал

ME

Контејнер, није другачије означен као транспортна опрема

CN

Контејнер, спољашњи

OU

Покривач

CV

Сандук

CR

Сандук, пивски

CB

Сандук, за расути терет, картонски

DK

Сандрук, за расути терет, пластични

DL

Сандук, за расути терет, дрвени

DM

Сандук, урамљени

FD

Сандук, воће

FC

Сандук, метал

MA

Сандук, млеко

MC

Сандук, вишеслојни, картонски

DC

Сандук, вишеслојни, пластични

DA

Канистер за терет, комбиновани, тврда пластика, течности

ZQ

Канистер за терет, комбиновани, тврда пластика, под притиском

ZN

Канистер за терет, комбиновани, тврда пластика, тврди материјали

ZL

Канистер за терет, влакнаста плоча

ZT

Канистер за терет, флексибилни

ZU

Канистер за терет, метални

WF

Канистер за терет, метални, течност

WM

Канистер за терет, метални, осим челика

ZV

Канистер за терет, метални, под притиском 10 кpа

WJ

Канистер за терет, природно дрво

ZW

Канистер за терет, природно дрво, са унутрашњом пресвлаком

WU

Канистер за терет, папирни, вишеслојни

ZA

Канистер за терет, папирни, вишеслојни, водоотпорни

ZC

Канистер за терет, пластични филм

WS

Канистер за терет, шперплоча

ZX

Канистер за терет, шперплоча, са унутрашњом пресвлаком

WY
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Канистер за терет, реконституисано дрво

ZY

Палета, CHEP100 cm x 120 cm

OC

Канистер за терет, реконституисано дрво, са унутрашњом пресвлаком

WZ

Палета, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

Канистер за терет , тврда пластика

АА

Палета, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

Канистер за терет , тврда пластика, самостојећи, течности

ZK

Палета, ISO Т11

OE

Канистер за терет , тврда пластика, самостојећи, под притиском

ZH

Палета, модуларна, прстени 80cms * 100cms

PD

Канистер за терет, тврда пластика, самостојећи, тврди материјали

ZF

Палета, модуларна, прстени 80cms * 120cms

PE

Канистер за терет , тврда пластика, са структуралном опремом, течно
сти

ZJ

Палета, модуларна, прстени 80cms * 60cms

AF

Канистер за терет , тврда пластика, са структуралном опремом, под
притиском

ZG

Канистер за терет, тврда пластика, са структуралном опремом, тврди
материјали

ZD

Канистер за терет, челични

WC

Канистер за терет , челични, течности

WК

Канистер за терет , челични, под притиском > 10 кpа

WG

Канистер за терет , текстилни без пресвлаке

WТ

Канистер за терет , текстилни, пресвучен

WV

Канистер за терет , текстилни, пресвучен и обложен

WX

Канистер за терет , текстилни, обложен

WW

Канистер за терет , ткана пластика, пресвучен

WP

Канистер за терет , ткана пластика, пресвучен и обложен

WR

Канистер за терет , ткана пластика, обложен

WQ

Канистер за терет , ткана пластика, без пресвлаке

WN

Тегла

JR

Канистер,цилиндрични

JY

Канистер, пластични

3H

Канистер, пластични, неуклоњиви поклопац

QМ

Канистер, пластични, уклоњиви поклопац

QN

Канистер, четвртасти

JC

Канистер, челични

3А

Канистер, челични, неуклоњиви поклопац

QК

Канистер, челични, уклоњиви поклопац

QL

Врч

JG

Јутена врећа

JT

Буренце

KG

Сандук за алат

KI

Покретни контејнер дрвени (”лифтван”)

LV

Клада

LG

Кладе, у снопу/свежњу/

LZ

Велика количина, гомила

LT

Гајбице

LU

Пртљаг

LE

Врећа од рогозине (асура)

MT

Кутија за шибице

MX

Узајамно одређено

ZZ

Гнездо

NS

Мрежа

NT

Мрежа, цеваста, пластична

NU

Мрежа, цеваста, текстилна

NV

Недоступно

NA

Осмоугаоно паковање

OT

Паковање

PK

Паковање, картонско, са отворима за држање

IK

Паковање, изложбено, картонско

IB

Паковање, изложбено, метално

ID

Паковање, изложбено, пластично

IC

Паковање, изложбено, дрвено

IA

Паковање, проточно

IF

Паковање, умотано у папир

IG

Паковање, изложбено

IE

Пакет

PA

Кофа (ведро)

PL

Палета

PX

Палета, 100 cm * 110 cm

AH

Палета, АС 4068-1993

OD

Палета, кутија, комбинована отворена кутија и палета

PB

Палета, у заштитном пластичном омоту

AG

Палета, трослојна

TW

Палета, дрвена

8A

Котао

P2

Пошиљка

PC

Тор за животиње

PF

Комад

PP

Цев

PI

Цеви, у снопу/свежњу/

PV

Крчаг (бокал)

PH

Даска

PN

Даске, у снопу/свежњу/

PZ

Плоча

PG

Плоче, у снопу/свежњу/

PY

Платформа, неодређене тежине или димензија

OF

Лонац

PT

Торба

PO

Корпица за воће

PJ

Постоље

RK

Постоље, вешалица за одећу

RJ

Посуда, влакнаста

AB

Посуда, стаклена

GR

Посуда, метална

MR

Посуда, папирна

AC

Посуда, пластична

PR

Посуда, обложена пластиком

MW

Посуда, дрвена

AD

Мрежица за паковање воћа

RT

Намот

RL

Прстен

RG

Шипка

RD

Шипке, у снопу/свежњу

RZ

Ролна

RO

Кесица, са миришљавим прахом

SH

Врећа

SA

Врећа, вишеслојна

MS

Морнарски сандук

SE

Сет

SX

Плоча

ST

Плоча, омотана пластиком

SP

Метална плоча

SM

Плоче, у снопу/свежњу/

SZ

У заштитном, пластичном омоту

SW

Клизна шипка

SI

Плоча

SB

Наглавак

SY

Клизни подметач

SL

Вретено

SD

Калем (шпулна)

SO

Кофер

SU

Плочица

T1

Цистерна резервоар, универзална

TG

Цистерна, цилиндрична

TY

Цистерна, четвороугаона

TK

Сандук за чај

TC

Буре (158,99 л)

TI

Лименка

TN

Плато

PU
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Плато, садржи хоризонтално сложене ставке

GU

Профактура

325

Плато, једнослојан без поклопца, картонски

DV

Фактура

380

Плато, једнослојни без поклопца, пластични

DS

Интерни товарни лист

703

Плато, једнослојни без поклопца, полистиренски

DU

Главни товарни лист

704

Плато, једнослојни без поклопца, дрвени

DT

Поморски товарни лист

705

Плато, крут, прекривен, насложен (CEN TS 14482:2002)

IL

Интерни товарни лист

714

Плато, двослојни без поклопца, картонски

DY

ЦИМ товарни лист (железница)

720

Плато, двослојни без поклопца, пластични

DW

Друмски лист-SMGS

722

Плато, двослојни без поклопца, дрвени

DX

Друмски товарни лист

730

Сандук

TR

Ваздухопловни товарни лист

740

Носач

TS

Главни ваздухопловни товарни лист

741

Када

TB

Поштанска отпремница (поштански пакети)

750

Када, са поклопцем

TL

Исправа за мултимодални/комбиновани транспорт (општи)

760

Цев

TU

Робни манифест

785

Цев, склопива

TD

Бордереау (спецификација списка пошиљки)

787

Цев, са млазницом

TV

Образац отпремнице Т

820

Цеви, у снопу/свежњу/

TZ

Образац отпремнице Т1

821

Бачва

TO

Образац отпремнице Т2

822

Гума (за точкове)

TE

Контролна исправа Т5

823

Није у кавезу

UC

Образац отпремнице Т2L

825

Јединица (комад)

UN

Декларација за извоз робе

830

Распакован или неупакован

NE

Фитосанитарно уверење

851

Распакован или неупакован, више јединица

NG

Санитарно уверење

852

Распакован или неупакован, једна јединица

NF

Ветеринарско уверење

853

Вакуумирано

VP

Потврда о пореклу

861

Контејнер за превоз комбијем (”vanpack”)

VK

Декларација о пореклу

862

Бачва (каца)

VA

Уверење о преференцијалном пореклу

864

Возило

VN

Уверење о пореклу, образац GSP

865

Бочица

VI

Дозвола за увоз

911

Плетена боца

WB

Декларација о терету (долазак)

933

Дозвола за извоз

941

Образац ТИФ

951

ТИР карнет

952

Уверење о пореклу ЕУР 1

954

АТА карнет

955

Остало

zzz

6. ШИФРЕ ПРЕТХОДНИХ ДОКУМЕНАТА
Шифре које се примењују су следеће:
Т2 = Транзитна декларација за заједнички поступак транзита,
која обухвата робу која има статус робе Заједнице.
Т2F = Транзитна декларација за заједнички поступак транзи
та, која обухвата робу која има статус робе Заједнице, која долази
из или иде у део царинског подручја Заједнице, где се не примењу
ју правила Заједнице о порезу на додату вредност.
T2CIM = Роба која има статус роба Заједнице, а превози се уз
употребу товарног листа ЦИМ или предајног листа ТР.
T2TIR = Роба која има статус роба Заједнице и превози се по
ТИР карнету.
T2ATA = Роба која има статус робе Заједнице и превози се по
АТА карнету.
T2L = Јединствени документ који доказује да роба има статус
робе Заједнице.
T2LF = Јединствени документ који доказује да роба има ста
тус робе Заједнице у размени између делова царинског подручја
Заједнице, где се правила Заједнице о порезу на додату вредност
примењују и делова овог подручја где се ова правила не приме
њују.
T1 = Декларација за поступак транзита која обухвата посту
пак заједничког транзита робе која нема статус робе Заједнице.
* = ……………………………………………………………….
* било каква друга претходна исправа (ан..5)
7. ШИФРЕ ПОДНЕТИХ ДОКУМЕНАТА/ПОТВРДА
(Нумеричке шифре преузете су из УН-ових адресара за елек
тронску размену података за администрацију, трговину и тран
спорт 1997б: Листа ознака за елемент података 1001, Исправа/име
поруке, са ознаком)
Потврда о усклађености

2

Потврда о квалитету

3

Потврда о кретању робе А.ТР.1

18

Списак контејнера

235

Списак пакета

271

8. ШИФРЕ ВРСТЕ ТРАНСПОРТА, ПОШТАНСКИХ И ДРУ
ГИХ ПОШИЉАКА
A. Једноцифрена шифра (обавезно);
B. Двоцифрена шифра (друга цифра зависи од избора уговор
них страна).
А

Б

Значење

1

10

Поморски транспорт

12

Железнички вагон на броду морске пловидбе

16

Друмско моторно возило на броду морске пловидбе

2

17

Прикључно возило или полуприколица на броду морске пловидбе

18

Брод унутрашње пловидбе на броду морске пловидбе

20

Железнички транспорт

23

Друмско возило на железничком вагону

3

30

Друмски транспорт

4

40

Ваздушни транспорт

5

50

Поштанске пошиљке

7

70

Фиксна превозна инсталација

8

80

Транспорт унутрашњим пловним путевима

9

90

Сопствени погон

9. ДОДАТНИ ПОДАЦИ/ПОСЕБНЕ ШИФРЕ
Примењиве шифре су следеће:
DG0 = Извоз из једне земље чланице ЕФТА подложан огра
ничењима или извоз из ЕЗ подложан ограничењима.
DG1 = Извоз из једне земље чланице ЕФТА подложан дажби
нама или извоз из ЕЗ подложан дажбинама.
DG2 = Извоз.
Додатне посебне шифре могу се такође дефинисати на нивоу
националног домена.
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10. ШИФРЕ ГАРАНЦИЈА
Примењиве шифре су:
Ситуација

Шифра

Додатне информације

За ослобођење од полагања гаранције
(Члан 53. из Додатка I)

0

- број уверења о ослобођењу од полагања гаранције

За заједничку гаранцију

1

- број уверења о заједничкој гаранцији
- гарантна царинарница

За појединачну гаранцију коју полаже гарант

2

- референца за преузимање гаранције
- гарантна царинарница

За појединачну гаранцију у готовини

3

За појединачну гаранцију у облику купона

4

За ослобођење од полагања гаранције
(Члан 11. из Додатка I)

6

За споразумно ослобођење од полагања гаранције
(Члан 10.(2)(а) Конвенције)

А

За ослобођење од полагања гаранције за путовање између полазне царинарнице
и транзитне царинарнице
(Члан 10.(2)(б) Конвенције)

7

За појединачну гаранцију типа наведеног под тачком 3. Прилога IV. Додатка I.

9

- број купона за појединачну гаранцију

- референца за преузимање гаранције
- гарантна царинарница

Шифре земаља
Примењује се усвојене шифре за поље 51
11. РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ЦАРИНАРНИЦЕ (COR)
Поље

Садржај

Врста поља

Пример

1

Ознака земље којој припада царинарница
(видети CNT)

Словно 2

IТ

2

Национална ознака царинарнице

Словнобројчано 6

0830AB

Поље 1, како је објашњено изнад.
Поље 2 мора бити слободно попуњено шифром са 6 словнобројчаних карактера. Тих 6 карактера омогућава националним админи
страцијама, ако је потребно, утврђивање хијерархије царинарница.
Одредишне царинарнице наведене су на листи царинарница (COL на интернет страници EUROPA) за заједничке транзитне поступке.
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ОБЈАШЊЕЊА И ПОДАЦИ ЗА ТРАНЗИТНИ ПРАТЕЋИ
ДОКУМЕНТ
Објашњења за попуњавање транзитног пратећег документа
Папир који се користи за Транзитни пратећи документ може
бити зелене боје.
Транзитни пратећи документ штампа се на основу података
из транзитне декларације, које, према потреби, мења принципал и/
или их проверава полазна царинарница, и попуњава се:
1. МRN (референтни број кретања):
Подаци су у словнобројчаном облику са 18 карактера према
следећем примеру:
Поље

Врста поља

Примери

1

Последње две ознаке године
формалног прихватања транзитне
декларације (ГГ)

Садржај

Бројчано 2

97

2

Идентификациона ознака државе
из које је започео транзит (ISO alp
ha 2 ознака државе)

Словно 2

IT

3

Јединствена идентификациона
ознака за кретање у транзиту по
години и земљи

Словнобројчана 13 9876АB8890123

4

Контролна ознака

Словнобројчана 1

5

Поља 1 и 2 као што је објашњено.
Поље 3 се попуњава идентификационом ознаком за транзит.
Начин на који се поље користи је у надлежности националних ад
министрација, али свака транзитна трансакција која се обради у
току једне године у одређеној земљи мора имати јединствен број.
Националне администрације које желе да имају референтни број
надлежних органа укључен у MRN могу користити максимално
шест првих ознака како би унеле национални број царинарнице.
Поље 4 попуњава се вредношћу која је контролна ознака за
цео МRN. Ово поље омогућава откривање грешака приликом пре
узимања целог МRN-а.
МRN се такође штампа као бар код коришћењем стандардног
„кода 128”, врста слова „Б”.
2. Рубрика 3:
– прва подела: редни број штампаног листа,
– друга подела: укупан број штампаних листова (укључујући
и списак наименовања),
– не попуњава се када се ради само о једном наименовању.
3. У простору са десне стране рубрике 8:
Назив и адреса царинарнице којој се враћа повратни приме
рак Транзитног пратећег документа када се примењује резервни
поступак.
4. Рубрика Ц:
– назив полазне царинарнице,
––––––––
46 Допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
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– референтни број полазне царинарнице,
– датум прихватања транзитне декларације,
– назив и број одобрења овлашћеног пошиљаоца (ако постоји).
5. Рубрика Д:
– резултати контроле,
– стављене пломбе или ознака „- -” која означава „Ослобође
но – 99201”,
– напомена „обавезујући план пута”, према потреби.
Транзитни пратећи документ се не може мењати нити се мо
гу додавати или брисати подаци у њему, осим ако није другачије
предвиђено овом Конвенцијом.
6. Формалности на путу
Од момента када роба напусти полазну царинарницу до мо
мента њеног доласка у одредишну царинарницу, може се дого
дити да се одређени подаци морају уписати у Транзитни пратећи
документ. Ти подаци се односе на превоз и уписује их превозник
одговоран за превозно средство у које је роба утоварена, док се и
када се обављају прописане радње. Ти подаци могу се додати руч
но, под условом да су јасно и читко уписани мастилом и великим
словима.
Роба се може претоварити само уз одобрење надлежних орга
на на чијем подручју треба да се обави претовар.
Када надлежни орган сматра да се конкретан транзит може
наставити на уобичајен начин, он оверава Транзитни пратећи до
кумент после предузимања свих неопх одних мера.
У зависности од случаја, надлежна транзитна или одредишна
царинарница има обавезу да у систем унесе податке који су додати
у Транзитни пратећи документ. Те податке може унети и овлашће
ни пошиљалац.
Ови наводи се односе на следеће рубрике и активности:
– Претовар: користи се рубрика 55.
Рубрика 55: Претовар
Превозник мора да попуни прва три реда рубрике када се
претовар робе врши из једног превозног средства у друго или из
једног контејнера у други, у току превоза.
Међутим, ако се роба превози у контејнеру на друмском пре
возном средству, надлежни царински орган може дозволити прин
ципалу да не попуњава рубрику 18 када због логистичких разлога
у месту отпреме није могуће навести идентитет и националност
превозног средства у тренутку подношења транзитне декларације,
и ако може гарантовати да ће накнадно бити унети тачни подаци
који се односе на врсту транспорта из рубрике 55.
– Друге незгоде: користи се рубрика 56.
Рубрика 56: Друге незгоде у току превоза
Рубрика се попуњава у складу са обавезама које се односе на
транзит.
Додатно, ако је роба утоварена у полуприколицу, а вучно во
зило је промењено у току пута (без руковања робом или претовара
робе), у ову рубрику се уносе регистарске ознаке и националност
новог вучног возила. У том случају није потребна овера надле
жних органа.
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ПРИЛОГ А648

ОБЈАШЊЕЊА И ПОДАЦИ ЗА СПИСАК НАИМ
 ЕНОВАЊА
Када транзит има више од једног наименовања, страница А
из списка наименовања увек се штампа из компјутерског система и
прилаже уз Транзитни пратећи документ. Рубрике у Списку наиме
новања могу се вертикално проширити.
Подаци се морају штампати на следећи начин:
1. У рубрику за идентификацију (горњи леви угао):
(а) списак наименовања,
(б) серијски број странице и укупан број страница (укључују
ћи и Транзитни пратећи документ).
2. Полазна царинарница– назив полазне царинарнице.
3. Датум – датум прихватања транзитне декларације.
4. MRN – референтни број кретања како је прописано у При
логу А4.
5. Подаци у различитим рубрикама у нивоу ставки морају се
штампати на следећи начин:
(а) број наименовања – серијски број наименовања;
(б) режим – ако је статус робе за целу декларацију исти, ова
рубрика се не попуњава;
(в) ако је пошиљка мешовита, штампа се стварни статус, Т1,
Т2 или Т2F .
Б. ПРИЛОЗИ РЕЗЕРВНОГ ПОСТУПКА
ПРИЛОГ Б149
ШИФРЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ПРИ ПОПУЊАВАЊУ
ОБРАЗАЦА ТРАНЗИТНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
А. Подаци који се уписују у различите рубрике
Рубрика 19: Контејнер
Примењиве шифре су:
0: роба се не превози у контејнерима;
1: роба се превози у контејнерима.
Рубрика 27: Место утовара/истовара
Шифре које усвоје уговорне стране.
Рубрика 33: Шифра робе
Прва подела
Уписује се шифра робе која се састоји од најмање 6 цифара
Хармонизованог система. Међутим, у Заједници се уписује 8 ци
фара Комбиноване номенклатуре ако одредбе Заједнице тако на
лажу.
Друге поделе
Попуњавају се помоћу било којих других посебних шифри
уговорних страна (такве ознаке треба уносити почевши одмах по
сле прве рубрике).
Рубрика 51: Планиране транзитне царинарнице50
Шифре земаља
Ова шифра земље је ISO alpha-2 шифра (ISO 3166-1).
Шифре које се примењују су:
АТ
Аустрија
BЕ
Белгија
BG
Бугарска
CH
Швајцарска
CY
Кипар
CZ
Чешка Република
DE
Немачка
DK
Данска
EE
Естонија
ES
Шпанија
FI
Финска
––––––––
48 Допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
49 Допуњено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
50 Допуњено Одлуком бр. 1/2013 од 01.7.2013. (Сл. лист 277, 18.10.2013, стр. 14)
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FR
Француска
GB
Велика Британија
GR
Грчка
HR
Хрватска
HU
Mађарска
IE
Ирска
IS
Исланд
IT
Италија
LT
Литванија
LU
Луксембург
LV
Летонија
MT
Малта
NL
Холандија
NO
Норвешка
PL
Пољска
PT
Португал
RO
Румунија
SE
Шведска
SI
Словенија
SK
Словачка
TR
Турска
Рубрика 53: Одредишна царинарница (и земља)
Користе се шифре приказане за рубрику 51.
Б. Шифре језичких референци
Видети Прилог Б6, Глава III
ПРИЛОГ Б251
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА КОЈИ
СЕ КОРИСТЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА РОБЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
А. Општи опис
1. Ако се статус робе Заједнице мора утврдити за потребе
Конвенције, морају се користити обрасци усклађени са примерком
бр. 4 обрасца из Конвенције о јединственом документу, Прилог
1, Додатак I или примерак бр. 4/5 обрасца у Конвенцији о једин
ственом документу, Прилог 1, Додатак II. Ако је потребно мора се
употребити један или више додатних примерака у складу са при
мерком бр. 4 или примерком бр. 4/5 обрасца у Конвенцији о једин
ственом документу, Прилог I, Додаци 3 и 4 редоследом навођења.
2. Лице на које се односи треба да попуни само поља наведе
на на врху обрасца под насловом „Важна напомена”.
3. Обрасци се морају попунити помоћу писаће машине или
механографског или сличног поступка. Такође, могу се попунити
и руком, под условом да су исписани читко, мастилом, и великим
словима.
4. Нису дозвољена брисања или измене. Било какве измене
морају се обавити тако да се прецртају нетачни подаци и, ако је по
требно, додају они који су потребни. Било какве измене извршене
на тај начин мора парафирати лице које их је извршило и морају их
оверити надлежна тела. Ако је потребно, накнадно се може захте
вати и подношење нове декларације.
5. Неискоришћен простор у пољима које је заинтересовано
лице попунило мора се прецртати, тако да се онемогући накнадно
уписивање.
Б. Подаци који се уписују у различите рубрике
Рубрика 1: Декларација
Уписује се „Т2L” или „Т2LF” у трећу поделу.
Ако се користе додатни примерци, уписује се „Т2Lbis” или
„Т2LFbis”, на одговарајући начин, у трећу поделу рубрике 1 обра
заца коришћених у ту сврху.

––––––––
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Рубрика 2: Пошиљалац/Извозник
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране. Уписује се пун
назив и адреса пошиљаоца/извозника. Заинтересоване земље могу
додати у објашњење захтев за додавање података у идентификаци
они број који су доделили надлежни органи за пореске, статистич
ке или друге сврхе. Ако су пошиљке груписане, наведене земље
могу дозволити унос следећих података у то поље и прилагање ли
сте пошиљалаца уз декларацију:
– Разни – 99211
Рубрика 3: Обрасци
Навести број обрасца и укупан број коришћених образаца.
На пример, ако се исправа Т2L подноси на једном обрасцу,
уписује се 1/1; ако исправа Т2L има додатни примерак Т2Lbis, упи
сује се 1/2 на исправи Т2L и 2/2 на додатном примерку; ако испра
ва Т2L има два додатна примерка Т2Lbis, уписује се 1/3 на исправи
Т2L, 2/3 на првом додатном примерку Т2Lbis и 3/3 на другом до
датном примерку Т2Lbis.
Рубрика 4: Товарни лист
Уписује се број приложених товарних листова
Рубрика 5: Наименовања
Уписује се укупан број ставки наведених у исправи Т2L.
Рубрика 14: Декларант/Заступник
Уписује се пун назив и адреса декларанта/заступника у скла
ду са важећим одредбама. Ако су дотично лице и пошиљалац упи
сан у поље 2 иста лица, уписује се једно од следећег:
Пошиљалац – 99213
Предметне земље могу додати појашњењу захтев за додавање
идентификационог броја, који су доделила надлежна тела за поре
ске, статистичке или друге сврхе.
Рубрика 31: Паковање и опис робе, ознаке и бројеви, број
контејнера, број и врста
Уписују се ознаке, бројеви, број и врста паковања или, у слу
чају незапаковане робе, уписује се број такве робе обухваћене ис
правом или следеће:
– Расуто – 99212
У сваком случају, мора се уписати уобичајени трговачки
опис. Тај опис мора да укључи све детаље потребне за омогућава
ње идентификације робе. Ако се мора попунити рубрика 33 (ши
фра робе), опис се мора изразити довољно прецизним појмовима,
како би се омогућило разврставање робе. Ово поље, такође, мора
приказати податке потребне по било којим посебним прописима
(нпр. о акцизама). Ако се користе контејнери, у то поље се, такође,
уписује идентификациона ознака контејнера.
Рубрика 32: Број наименовања
Наводи се број ставке приказан на листи у рубрици 5 пратеће
Т2L исправе, додатних примерака или списак пошиљака.
Ако исправа Т2L обухвата само једну ставку, уговорне стране
не треба да захтевају попуњавање овог поља, пошто је ознака „1”
већ требало да буде уписана у рубрици 5.
Рубрика 33: Шифра робе
У исправама Т2L које се подносе у земљи чланици ЕФТА,
ово поље се мора попунити само ако транзитна декларација или
претходне исправе укључују шифру робе.
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Рубрика 35: Бруто маса
Уписује се бруто маса, у килограмима, робе описане у припа
дајућем пољу 31. Бруто маса је укупна маса робе, укључујући сва
паковања, али искључујући контејнере и другу транспортну опрему.
Ако исправа Т2L обухвата неколико врста робе, довољно је
уписати укупну бруто масу у прву поделу рубрике 35 и оставити
празне преостала поделе рубрике 35.
Рубрика 38: Нето маса
У земљама чланицама ЕФТА ово поље се мора попунити само
ако транзитна декларација или претходна исправа предвиђају упис
нето масе. Уписује се нето маса, у килограмима, робе описане у
припадајућем пољу 31. Нето маса је маса саме робе, без амбалаже.
Рубрика 40: Сажета декларација/претходне исправе
Уписује се врста, број, датум и царинарница издавања декла
рације или претходне исправе коришћене као основ за састављање
исправе Т2L.
Рубрика 44: Додатне информације, поднета документа, по
тврде и одобрења
У земљама чланицама ЕФТА ова рубрика се мора попунити
само ако је извршен упис у истоветном пољу транзитне деклараци
је или претходне исправе. Сви такви подаци морају да се понове у
исправи Т2L.
Рубрика 54: Место и датум, потпис и назив декларанта или
његовог заступника
Зависно од било којих посебних одредаба о коришћењу рачу
нарског система, потпис дотичног лица, праћен његовим именом и
презименом мора се налазити на исправи Т2L. Ако је то лице прав
но лице, потписник после свог потписа и имена треба да упише
својство у коме потписује исправу.
Ц. Шифре језичких референци
Видети Прилог Б6, Глава III
ПРИЛОГ Б352
ШИФРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СТАТУСА РОБЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
А. Подаци који се уписују у различите рубрике
Рубрика 33: Шифра робе
Прва подела
Уписује се шифра робе коју чини најмање 6 цифара Хармони
зованог система. Међутим, у Заједници се уписује 8 цифара Ком
биноване номенклатуре, ако тако налажу одредбе Заједнице.
Друге поделе
Попуњавају се коришћењем било којих других посебних ши
фара уговорних страна (такве шифре треба да се упишу почев од
мах после прве поделе).
Б. Шифре језичких референци
Видети Додатак Б6, Глава III
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ПРИЛОГ Б554

НАСЛОВ III

ОБЈАШЊЕЊЕ СПИСКА ПОШИЉКИ

УПОТРЕБА СПИСКА ПОШИЉКИ

НАСЛОВ I
ОПШТЕ
1. Дефиниција
Списак пошиљки прописан у члану 7. Додатка III означава
исправу која се попуњава на начин описан у овом прилогу.
2. Образац списка пошиљки
2.1 Као списак пошиљки може се користити само предња
страна обрасца.
2.2 Списак пошиљки садржи:
(a) назив „Списак пошиљки”;
(б) рубрику величине 70 x 55 mm која је подељена на горњи
део величине 70 x 15 mm и доњи део величине 70 x 40 mm ;
(в) колоне са следећим називима и редоследом:
– редни број,
– ознаке, бројеви, број и врста паковања, опис робе,
– земља отпреме/извоза,
– бруто маса у килограмима,
– резервисано за службену употребу.
Корисници могу прилагодити ширину колона својим потре
бама. Међутим, колона под називом „резервисано за службену
употребу” увек мора да буде широка најмање 30 mm. Корисници
такође могу сами да одлуче како ће користити празне рубрике,
осим оних наведених у тач. а, б и в.
2.3 Водоравна линија мора да се повуче одмах иза последње
ставке, а неискоришћени празни простори морају да се прецртају
како би се спречило накнадно уписивање.
НАСЛОВ II
ПОДАЦИ КОЈИ СЕ УНОСЕ У РАЗЛИЧИТЕ РУБРИКЕ
1. Рубрика
1.1 Горњи део
Ако списак пошиљки прати транзитну декларацију, принци
пал ће уписати”T1”, „T2” или „T2F” у горњем делу рубрике.
Ако списак пошиљки прати T2L документ, лице на које се од
носи ће уписати”T2L” или „T2LF” у горњем делу рубрике.
1.2 Доњи део
У овај део морају се уписати детаљи наведени у тачки 4. Гла
ве III.
2. Колоне
2.1 Редни број
Пре сваке ставке означене на списку пошиљки мора се нала
зити серијски број.
2.2 Ознаке, бројеви, број и врста паковања, опис робе
Ако списак пошиљки прати транзитну декларацију, детаљи
ће се унети у складу са Прилозима Б1 и Б6 Главе III. У списак мо
рају бити унети подаци из рубрике 31 (Паковања и опис робе), 44
(Додатни подаци, приложена документа, потврде и одобрења) и
ако је потребно из рубрике 33 (Шифра робе) и 38 (Нето маса) тран
зитне декларације.
Ако списак пошиљки прати T2L документ, детаљи се морају
унети у складу са Прилозима Б2 и Б3 Главе III.
2.3 Земља оптреме/извоза
Уноси се назив земље из које се робе отпрема или извози. Ова
колона се не користи ако списак пошиљки прати T2L документ.
2.4 Бруто маса (kg)
Уносе се детаљи из рубрике 35 јединственог документа (по
гледати Прилоге Б2 и Б6 ове главе ).
––––––––
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1. Транзитну декларацију не могу да прате и списак пошиљки
и један додатни примерак или више њих.
2. Када се користи списак пошиљки, рубрике 15 (Земља от
преме/извоза), 32 (број наименовања), 33 (тарифни број), 35 (бру
то маса (kg)) и, ако је потребно, 44 (Додатни подаци, приложена
документа, потврде и одобрења) морају се прецртати у транзитној
декларацији, а рубрика 31 (Паковање и опис робе) не може се ко
ристити за уписивање ознака, бројева, броја и врста паковања или
описа робе. Референца серијског броја и ознака различитих спи
скова пошиљки уноси се у рубрику 31 (Паковање и опис робе) ко
ришћеног обрасца транзитне декларације.
3. Списак пошиљки подноси се у истом броју примерака као
и образац на који се односи.
4. Када је транзитна декларација евидентирана, списак по
шиљки мора имати исти евиденциони број као и образац на који се
односи. Тај број се уноси печатом који има назив полазне царинар
нице или ручно. Ако се уписује ручно, мора да се овери службе
ним печатом полазне царинарнице. Службеник полазне царинар
нице не мора да потписује обрасце.
5. Ако је неколико спискова пошиљки приложено уз један
образац који се користи за поступак T1 или T2, спискови морају
имати серијски број који је одређен од стране принципала, а број
приложених исправа мора да се унесе у рубрику 4 (Списак по
шиљки) наведеног обрасца.
6. Одредбе ст. 1. до 5. примењују се, према потреби, када је
списак пошиљки приложен уз T2L документ.
ПРИЛОГ Б655
ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРАНЗИТНЕ
ДЕКЛАРАЦИЈЕ
НАСЛОВ I
ОПШТЕ
Општи опис
Када се примењује члан 22. Додатка I, образац наведен у
Прилогу I, Додатку 1 Конвенције о Јединственом документу кори
сти се за стављање робе у транзитни поступак у складу са Прило
гом II, Додатак 3, Глава 1 Конвенције о јединственом документу.
Када прописи (посебно одредбе члана 12 (1) ове Конвенције
и члан 37 (4) Додатка I) захтевају подношење додатних примерака
транзитне декларације, принципал може да користи додатне при
мерке или фотокопије, ако је то потребно.
Такође, принципал мора да их потпише и да их поднесе над
лежним органима, који их морају оверити на исти начин као што
се оверава и јединствени документ. Само уколико је другачије про
писано, ове исправе морају бити означени напоменом „фотокопи
ја” и надлежни органи их морају прихватити као оригинале, под
условом да их наведени надлежни органи прихватају као аутентич
не и читке.
НАСЛОВ II
ПОДАЦИ КОЈИ СЕ УНОСЕ У ОДРЕЂЕНЕ РУБРИКЕ
I. Формалности у полазној земљи
Рубрика 1: Декларација
У трећи пододељак мора се унети следеће:
(1) када роба мора да се креће у оквиру поступка T2 : T2 или T2F;

––––––––
55 Измењено Одлуком бр. 1/2008, 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1).
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(2) када роба мора да се креће у оквиру поступка T1 : T1;
(3) за пошиљке наведене у члану 23 Додатка I:T.
У том случају потребно је прецртати простор после слова T.
Рубрика 2: Пошиљалац/Извозник
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране.
Уноси се пуно име и адреса пошиљаоца/извозника. Уговорне
стране могу да у објашњење додају захтев за укључивање рефе
ренце на идентификациони број који је додељен од стране надле
жних органа за порезе, статистичке или друге намене.
Ако су пошиљке груписане, уговорне стране могу да одреде
да се у ову рубрику упише следећа напомена и да се потпис поши
љаоца приложи уз декларацију.
– Разни – 99211
Рубрика 3: Обрасци
Уписује се серијски број сета и укупан број коришћених се
това образаца и додатних примерака. На пример, ако постоји један
образац и два додатна примерка, уноси се 1/3 на образац, 2/3 на
први додатни примерак и 3/3 на други додатни примерак.
Ако декларација обухвата само једну ставку тј. ако је потреб
но попунити само једну рубрику за „опис робе”, рубрика се оста
вља празна, а уместо тога у рубрику 5 уписује се број „1”.
Ако се користе два сета од четири примерка уместо једног се
та од осам примерака, два сета се третирају као један.
Рубрика 4: Број спискова пошиљки
Бројевима се уписује број приложених спискова пошиљки,
ако постоје, или број описних комерцијалних исправа, ако постоје,
које су одобрили надлежни органи.
Рубрика 5: Наименовања
Уписује се укупан број наим
 еновања наведених у транзитној
декларацији.
Рубрика 6: Укупан број пакета
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране. Уписује се
укупан број пакета који чине пошиљку.
Рубрика 8: Прималац
Уписује се пуно име и адреса лица (или више лица) или пред
узећа (или више предузећа) којима се роба испоручује. Када су
пошиљке груписане, уговорне стране могу да одреде да се у ову
рубрику упише једна од напомена из рубрике 2 и да се списак при
малаца приложи уз транзитну декларацију.
Уговорне стране могу да омогуће да се ова рубрика не попу
њава, ако прималац има седиште ван места уговорних страна.
У овој фази није потребно наводити идентификациони број.
Рубрика 15: Земља отпреме/извоза
Рубрика 15a
Уноси се назив земље из које се роба отпрема/извози.
Рубрика 17: Земља одредишта
Рубрика 17a
Уноси се земља одредишта.
Рубрика 18: Идентитет и националност превозног средства у
одласку
Уписује се средство идентификације, на пример регистар
ски број (или регистарски бројеви) или назив превозног средства
(камион, брод, железнички вагон, авион) на које је роба директ
но утоварена приликом подношења полазној царинарници, затим
националност превозног средства (или превозног средства које
обезбеђује погон за сва возила уколико их има више) при чему се
користе шифре одређене за ту намену. На пример, ако се користе
тегљач и приколица са различитим регистарским бројевима, упи
сују се регистарски бројеви оба возила и националност тегљача.
Међутим, ако се роба превози у контејнерима предвиђеним за
превоз на друмским возилима, надлежни органи могу дозволити
принципалу да ову рубрику остави празну када логистика у месту
отпреме може да онемогући навођење националности превозног
средства у тренутку попуњавања транзитне декларације и ако могу
да осигурају да ће исправни подаци о превозном средству бити на
кнадно уписани у рубрику 55.
Ако се роба превози фиксним превозним инсталацијама или
железницом, не уписује се регистарски број или националност.
Ако се роба превози железницом, не уписује се националност.
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У другим случајевима декларисање националности није оба
везно за уговорне стране.
Рубрика 19: Контејнер (Ктр)
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране.
Користе се шифре предвиђене за потребе уношења детаља о
претпостављеном стању на граници уговорне стране на чијем се
подручју налази полазна царинарница у време стављања робе у за
једнички транзитни поступак.
Рубрика 21: Идентитет и националност активног превозног
средства приликом преласка границе
Уписивање средства идентификације у ову рубрику није оба
везно за уговорне стране.
Националност се обавезно уписује.
Међутим, када се роба превози железницом или фиксном ин
сталацијом, не уписује се регистарски број или националност.
Употребом одговарајуће шифре, уноси се врста (камион,
брод, железнички вагон, авион итд.) и средство идентификације (
напр. регистарски број или назив) активног превозног средства (тј.
превозног средства које обезбеђује погон) за које се претпоставља
да ће се користити на месту преласка границе на излазу из уго
ворне стране у којој се налази полазна царинарница, после чега се
уноси шифра националности превозног средства у време ставља
ња робе и заједнички транзитни поступак.
Ако се користи комбиновани превоз или неколико превозних
средстава, активно превозно средство је оно које обезбеђује погон
за целу композицију. На пример, када се камион налази на морском
пловилу, активно превозно средство је пловило, а када се користи
комбинација вучног возила и приколице, активно превозно сред
ство је вучно возило.
Рубрика 25: Врста саобраћаја на граници
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране.
Користе се шифре предвиђене за потребе уписивања начина
превоза за који се претпоставља да ће се осигурати активним пре
возним средствима на којима ће роба напустити подручје уговорне
стране у којој се налази полазна царинарница.
Рубрика 27: Место утовара
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране.
Ако је дата шифра, она се користи за уписивање места где се
роба утоварује на активно превозно средство на коме треба пре
ћи границу уговорне стране на чијем се подручју налази полазна
царинарница у време стављања робе у заједнички транзитни по
ступак.
Рубрика 31: Паковање и опис робе, ознаке и бројеви, број
(бројеви)контејнера, број и врста
Уписују се ознаке, бројеви, број и врста пакета или у случају
неупаковане робе, број такве робе на коју се односи декларација
или
– Расуто – 99212
Уобичајени трговачки опис уноси се у свим случајевима. Овај
опис мора да садржи све детаље који су потребни за идентифи
кацију робе. Када је потребно попунити рубрику 33 (шифра робе)
опис се изражава довољно прецизним изразима да би се омогући
ло разврставање робе. У овој рубрици такође се приказују детаљи
прописани посебним прописима (нпр. акциза). У случају коришће
ња контејнера, идентификационе ознаке контејнера такође се уно
се у наведену рубрику.
Рубрика 32: Број наименовања
Уписује се број наименовања који је приказан у списку наи
меновања декларисаних у рубрици 5.
Када се декларација односи само на једно наименовање, уго
ворне стране не попуњавају наведену рубрику, с обзиром да је број
„1” већ требао да буде унет у рубрику 5.
Рубрика 33: Шифра робе
Ова рубрика се попуњава ако:
– исто лице попуњава транзитну декларацију у исто време
или после попуњавања царинске декларације у којој се налази ши
фра робе, или
– ако се транзитна декларација односи на робу која је наве
дена у списку који је објављен у складу са чланом 1(3) Додатка I.
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Уноси се шифра робе.
У T2 и T2F транзитним декларацијама које су попуњене у не
кој од земаља ЕФТА наведена рубрика се не попуњава, осим ако
претходна транзитна декларација нема шифру робе.
У том случају треба навести шифру унету у одговарајућу
транзитну декларацију.
У свим осталим случајевима попуњавање наведене рубрике
није обавезно.
Рубрика 35: Бруто маса
Уписује се бруто маса, изражена у килограмима робе која је
описана у рубрици 31. Бруто маса је укупна маса са паковањем,
осим контејнера и остале превозне опреме.
Када се царинска декларација односи на неколико врста робе,
довољно је да се упише укупна бруто маса у прво поље 35, а прео
стала поља рубрике оставити празна.
Рубрика 38: Нето маса
Ова рубрика није обавезна за уговорне стране. Уписује се не
то маса, изражена у килограмима робе која је описана у одговара
јућој рубрици 31.
Нето маса је маса робе без паковања.
Рубрика 40: Сажета декларација/претходна документа
Уписује се референца претходно царински дозвољеног по
ступања или употребе или употребе било ког царинског докумен
та. Када је потребно навести више од једне референце, уговорне
стране могу да одреде да се накнадне референце унесу у наведену
рубрику, као и да се списак одговарајућих референци приложи уз
транзитну декларацију:
– Разни – 99211
Рубрика 44: Додатне информације, поднета документа, по
тврде и одобрења
Уписују се подаци прописани било којим посебним правилом
које се примењује у земљи отпреме/извоза заједно са референтним
бројевима исправа које су поднете уз царинску декларацију (нпр.
серијски број контролног примерка Т5, број извозне дозволе или
одобрења, подаци које захтевају ветеринарски или фитосанитарни
прописи, број товарног листа). Пододељак, „шифра додатних пода
така (AI)” се не попуњава.
Рубрика 50: Принципал и овлашћени заступник, место, датум
и потпис
Уписује се пуно име (лица или предузећа) и адреса принци
пала, и ако постоји, идентификациони број који даје надлежни ор
ган. Ако постоји могућност, уписује се пуно име (лица или пред
узећа) овлашћеног заступника који потписује декларацију у име
принципала.
Пошто не подлеже никаквим посебним одредбама о коришће
њу компјутерског система, оригинал потписан од стране лица на
који се односи, мора бити на примерку који задржава полазна ца
ринарница. Када је наведено лице истовремено и правно лице, пот
писник после свог потписа додаје своје пуно име и својство у ком
се потписује.
Рубрика 51: Планиране транзитне царинарнице (и земље)
Уписује се предвиђена улазна царинарница за сваку уговор
ну страну преко које се прелази у току превоза или, ако поступак
укључује прелазак подручја које не припада само уговорним стра
нама, излазну царинарницу на којој превозна средства напуштају
подручје уговорних страна. Транзитне царинарнице представљене
су у списку царинарница овлашћених за заједнички транзитни по
ступак. После имена царинарница, уписује се шифра земље о којој
је реч.
Рубрика 52: Гаранција
Користе се шифре предвиђене за ову намену да би се уписала
врста гаранције или ослобођење од полагања гаранције за поступ
ке и, по потреби, број уверења о заједничкој гаранцији, уверења
о ослобођењу од полагања гаранције или уверења о појединачној
гаранцији, као и гарантну царинарницу.
Када се заједничка гаранција, ослобођење од полагања гаран
ције или појединачна гаранција коју је гарант доставио, не односи
на све уговорне стране, уписује се „неважеће” уз шифре уговорне
стране или страна на које се односи.
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Рубрика 53: Одредишна царинарница (и земља)
Уписује се име царинарнице којој се мора допремити роба
како би се окончао транзитни поступак. Одредишне царинарнице
представљене су у списку царинарница овлашћених за заједнички
транзитни поступак (COL на сајту EUROPA).
После назива царинарнице, уписује се шифра земље.
II. Формалности на путу
Од момента када роба напусти полазну царинарницу и до мо
мента када се роба допреми у одредишну царинарницу, у примерке
4 и 5 транзитне декларације која прати робу могу се унети додатни
подаци. Додатни подаци се односе на превоз и уноси их превозник
који је одговоран за превозна средства на која је роба утоварена,
ако и када се изврше одговарајуће радње. Додатни подаци могу се
додати читким рукописом, али у том случају уписују се мастилом
великим словима.
Рубрика и радње су:
– Претовар: користи се рубрика 55
Рубрика 55: Претовар
Када се врши претовар с једног превозног средства на друго
или из једног контејнера у други, у току поступка превозник мора
да попуни прва три реда ове рубрике.
Треба подсетити превозника да се претовар робе може врши
ти искључиво уз одобрење надлежних органа земље на чијој ће се
територији обављати претовар.
Ако надлежни органи сматрају да се заједнички транзит може
наставити на уобичајен начин, после предузимања потребних ме
ра, оверавају примерке 4 и 5 транзитне декларације.
– Друге незгоде: користи се рубрика 56.
Рубрика 56: Друге незгоде у току превоза
Рубрика се попуњава у складу са тренутним обавезама које се
односе на транзит.
Такође, ако је роба утоварена на полуприколицу, а тегљач
промењен у току путовања(без приступа или претовара робе), у
ову рубрику се уписује регистарски број и националност новог те
гљача. У овом случају није потребна овера надлежних органа.

НАСЛОВ III56
––––––––
56 Измењено Одлуком бр. 1/2013, 1.7.2013. (Сл. лист 277, 18.10.2013,стр. 14).

СПИСАК ЈЕЗИЧКИХ РЕФЕРЕНЦИ И ЊИХОВЕ ШИФРЕ
ЈЕЗИЧКЕ РЕФЕРЕНЦЕ
BG Ограничена валидност
CS Omezená platnost
DA Begrænset gyldighed
DE Beschränkte Geltung
EE Piir atud kehtivus
EL Περιορισμένη ισχύς
ES Validez limitada
FR Validité limitée
HR Valjanost ograničena
IT Validità limitata
LV Ierobežots derīgums
LT Galiojimas apribotas
HU Korlátozott érvényű
MT Validità limitata
NL Beperkte geldigheid
PL Ograniczona ważność
PT Validade limitada
RO Validitate limitată
SL Omejena veljavnost
SK Obmedzená platnosť
FI Voimassa rajoitetusti
SV Begränsad giltighet
EN Limited validity
IS Takmarkað gildissvið
NO Begrenset gyldighet
TR Sinirli Geçerli

Шифре
Важност ограничена-99200
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BG Освободено
CS Osvobození
DA Fritaget
DE Befreiung
EE Loobumine
EL Απαλλαγή
ES Dispensa
FR Dispense
HR Oslobođeno
IT Dispensa
LV Derīgs bez zīmoga
LT Leista neplombuoti
HU Mentesség
MT Tneħħija
NL Vrijstelling
PL Zwolnienie
PT Dispensa
RO Dispensă
SL Opustitev
SK Oslobodenie
FI Vapautettu
SV Befrielse
EN Waiver
IS Undanþegið
NO Fritak
TR Vazgeçme

Ослобођено-99201

BG Алтернативно доказателство
CS Alternativní důkaz
DA Alternativt bevis
DE Alternativnachweis
EE Alternatiivsed tõendid
EL Εναλλακτική απόδειξη
ES Prueba alternativa
FR Preuve alternative
HR Alternativni dokaz
IT Prova alternativa
LV Alternatīvs pierādījums
LT Alternatyvusis įrodymas
HU Alternatív igazolás
MT Prova alternattiva
NL Alternatief bewijs
PL Alternatywny dowód
PT Prova alternativa
RO Probă alternativă
SL Alternativno dokazilo
SK Alternatívny dôkaz
FI Vaihtoehtoinen todiste
SV Alternativt bevis
EN Alternative proof
IS Önnur sönnun
NO Alternativt bevis
TR Alternatif Kanit

Алтернативни доказ-99202

BG Различия: митническо учреждение, където стоки
те са представени (наименование и страна
CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo
…..(název a země)
DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ……
(navn og land)
DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung er
folgte …… (Name und Land)
EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi
ja riik)
EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο
τελωνείο …… (΄Ονομα και χώρα)
ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina
…… (nombre y país)
FR Différences: marchandises présentées au bureau ……
(nom et pays)
HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ......
(naziv i zemlja)
IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le
merci …… (nome e paese)
LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas
(nosaukums un valsts)
LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadini
mas ir valstybė)
HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása
megtörtént …… (név és ország)
MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati
(isem u pajjiż)
NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange
bracht …… (naam en land)
PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar
…… (nazwa i kraj)

Разлике: царинарнице ко
јима је предата роба (назив
и земља) 99203
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PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia
…… (nome e país)
RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nu
me şi ţara)ò
SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …
(naziv in zemlja)
SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný ……
(názov a krajina).
FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi
ja maa)
SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……
(namn och land)
EN Differences: office where goods were presented ……
(name and country)
IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var
framvísað …… (nafn og land)
NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……
(navn og land)
TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…....(adı ve
ülkesi).
BG Излизането от ............... подлежи на ограничения
или такси съгласно Регламент/Директива/Решение
№ …,
CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo
dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …
DA Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner
eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse
nr. ...
DE Ausgang aus ……………..– gemäß Verordnung/Ric
htlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben
unterworfen.
EE Väljumine .................. on aluseks piir angutele ja/või
maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr..
EL Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε
περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/
την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …
ES Salida de…………….. sometida a restricciones o
imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/
Decisión no ...
FR Sortie de ……………….. soumise à des restrictions
ou à des impositions par le règlement ou la directive/
décision n° ...
HR Izlaz iz ................. podliježe ograničenjima ili pristoj
bama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br ...
IT Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni
o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/
decisione n. ...
LV Izvešana no ……………., piem
 ērojot ierobežojumus
vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu
No…,
LT Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mo
kesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,
HU A kilépés………. területéről a ...rendelet /irányelv/
határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének
kötelezettsége alá esik
MT Ħruġ mill-................... suġġett għall‑restrizzjonijiet
jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…
NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen
of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van
toepassing.
PL Wyprowadzenie z…………………. podlega ogra
niczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/
dyrektywą/decyzją nr …
PT Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a
imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...
RO Ieşire din....... supusă restricţiilor sau impunerilor în
temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …
SL Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obve
znim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št …
SK
Výstup z........................... podlieha obmedzeniam alebo
platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….”
FI …………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin
./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja
SV Utförsel från ………………… underkastad restrik
tioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/
beslut nr ...
EN Exit from ………………… subject to restrictions or
charges under Regulation/Directive/Decision No ...
IS Útflutningur frá …………………háð takmörkunum
eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun
nr. …….
NO Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller
avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr.
TR Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/
Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali
yükümlülüklere tabidir

Излаз из ... подлеже огра
ничењима или трошкови
ма на основу Одлуке бр.
... – 99204
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BG Освободено от задължителен маршрут,
CS Osvobození od stanovené trasy
DA fritaget for bindende transportrute
DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute
EE Ettenähtud marsruudist loobutud
EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης
συγκεκριμένης διαδρομής
ES Dispensa de itinerario obligatorio
FR Dispense d‘itinéraire contraignant
HR Oslobođeno od propisanog plana puta
IT Dispensa dall‘itinerario vincolante
LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta
LT Leista nenustatyti maršruto
HU Előírt útvonal alól mentesítve
MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt
NL Geen verplichte route
PL Zwolniony z wiążą cej trasy przewozu
PT Dispensa de itinerário vinculativo
RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu
SL Opustitev predpisane poti
SK Oslobodenie od predpísanej trasy
FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta
SV Befrielse från bindande färdväg
EN Prescribed itinerary waived
IS Undanþága frá bindandi flutningsleið
NO Fritak for bindende reiserute
TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme.

Ослобођено прописаног
плана пута - 99205

BG Одобрен изпращач
CS Schválený odesílatel
DA Godkendt afsender
DE Zugelassener Versender
EE Volitatud kaubasaatja
EL Εγκεκριμένος αποστολέας
ES Expedidor autorizado
FR Expéditeur agréé
HR Ovlašteni pošiljatelj
IT Speditore autorizzato
LV Atzītais nosūtītājs
LT Įgaliotas siuntėjas
HU Engedélyezett feladó
MT Awtorizzat li jibgħat
NL Toegelaten afzender
PL Upoważn iony nadawca
PT Expedidor autorizado
RO Expeditor agreat
SL Pooblaščeni pošiljatelj
SK Schválený odosielateľ
FI Valtuutettu lähettäjä
SV Godkänd avsändare
EN Authorised consignor
IS Viðurkenndur sendandi
NO Autorisert avsender
TR İzinli Gönderici.

Овлашћени пошиљалац
-99206

BG Освободен от подпис
CS Podpis se nevyžaduje
DA Fritaget for underskrift
DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
EE Allkirjanõudest loobutud
EL Δεν απαιτείται υπογραφή
ES Dispensa de firma
FR Dispense de signature
HR Oslobođeno potpisa
IT Dispensa dalla firma
LV Derīgs bez paraksta
LT Leista nepasirašyti
HU Aláírás alól mentesítve
MT Firma mhux meħtieġa
NL Van ondertekening vrijgesteld
PL Zwolniony ze skład ania podpisu
PT Dispensada a assinatura
RO Dispensă de semnătură
SL Opustitev podpisa
SK Oslobodenie od podpisu
FI Vapautettu allekirjoituksesta
SV Befrielse från underskrift
EN Signature waived
IS Undanþegið undirskrift
NO Fritatt for underskrift
TR İmzadan Vazgeçme

Ослобођено потписа99207

ЈЕЗИЧКЕ РЕФЕРЕНЦЕ

26. јун 2015.
Шифре

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
Забрањена заједничка га
ранција- 99208
CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY
DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION
DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAU
STA
HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA
MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENE
RALNEJ
PT GARANTIA GLOBAL PROIB
 IDA
RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ
NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI
TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.
BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
EE PIIRAMATU KASUTAMINE
ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
FR UTILISATION NON LIMITEE
HR NEOGRANIČENA UPORABA
IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
MT UŻU MHUX RISTRETT
NL GEBRUIK ONBEPERKT
PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
RO UTILIZARE NELIMITATĂ
SL NEOMEJENA UPORABA
SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
EN UNRESTRICTED USE
IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN
NO UBEGRENSET BRUK
TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

Неограничена употре
ба-99209

BG Издаден впоследствие
CS Vystaveno dodatečně
DA Udstedt efterfølgende
DE Nachträglich ausgestellt
EE Välja antud tagasiulatuvalt
EL Εκδοθέν εκ των υστέρων
ES Expedido a posteriori
FR Délivré a posteriori
HR Izdano naknadno
IT Rilasciato a posteriori
LV Izsniegts retrospektīvi
LT Retrospektyvusis išdavimas
HU Kiadva visszamenőleges hatállyal
MT Maħruġ b‘mod retrospettiv
NL Achteraf afgegeven
PL Wystawione retrospektywnie
PT Emitido a posteriori
RO Eliberat ulterior
SL Izdano naknadno
SK Vyhotovené dodatočne
FI Annettu jälkikäteen
SV Utfärdat i efterhand
EN Issued retroactively
IS Útgefið eftir á
NO Utstedt i etterhånd
TR Sondran Düzenlenmiştir

Izdano naknadno – 99210

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
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BG Разни
CS Různí
DA Diverse
DE Verschiedene
EE Erinevad
EL διάφορα
ES Varios
FR Divers
HR Razni
IT Vari
LV Dažādi
LT Įvairūs
HU Többféle
MT Diversi
NL Diverse
PL Różne
PT Diversos
RO Diverse
SL Razno
SK Rôzni
FI Useita
SV Flera
EN Various
IS Ýmis
NO Diverse
TR Çeşitli

Разни – 99211

BG Насипно
CS Volnĕ loženo
DA Bulk
DE Lose
EE Pakendamata
EL χύμα
ES A granel
FR Vrac
HR Rasuto
IT Alla rinfusa
LV Berams
LT Nesupakuota
HU Ömlesztett
MT Bil-kwantitá
NL Los gestort
PL Luzem
PT A granel
RO Vrac
SL Razsuto
SK Voľne
FI Irtotavaraa
SV Bulk
EN Bulk
IS Vara í lausu
NO Bulk
TR Dökme

Расуто – 99212

BG Изпращач
CS Odesílatel
DA Afsender
DE Versender
EE Saatja
EL αποστολέας

Пошиљалац – 99213
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ES Expedidor
FR Expéditeur
HR Pošiljatelj
IT Speditore
LV Nosūtītājs
LT Siuntėjas
HU Feladó
MT Min jikkonsenja
NL Afzender
PL Nadawca
PT Expedidor
RO Expeditor
SL Pošiljatelj
SK Odosielateľ
FI Lähettäjä
SV Avsändare
EN Consignor
IS Sendandi
NO Avsender
TR Gönderici

НАСЛОВ IV
УПУТСТВО О ДОДАТНИМ ПРИМЕРЦИМА ОБРАЗАЦА
A. Додатни примерци образаца користе се само ако се царин
ска декларација односи на више од једног наименовања (видети
рубрику 5). Подносе се заједно са обрасцем у складу са Конвенци
јом о Јединственом документу, Прилогом I, Додатком 1.
Б. Упутства из Глава I и II примењују се исто на додатне при
мерке образаца.
Међутим:
– „T1bis”, „T2bis” или „T2Fbis” уписују се у трећи пододељак
рубрике 1 у складу са заједничким транзитним поступком који се
односи на робу;
– употреба рубрика 2 и 8 додатног примерка у Прилогу I, До
датку 3 Конвенције о Јединственом документу није обавезна за
уговорне стране, тако да само треба навести име, и ако постоји
идентификациони број лица на које се односи.
В. Ако се користе додатни примерци образаца:
– рубрике „за опис робе” које нису коришћене морају се пре
цртати да би се спречило њихово накнадно попуњавање;
– рубрике 32 (број наименовања), 33 (шифра робе), 35 (бруто
маса (kg)), 38 (нето маса (kg)) и 44 (додатни подаци, поднета до
кумента, потврде и одобрења) морају се прецртати у коришћеној
транзитној декларацији, а рубрика 31 (паковање и опис робе) не
може се користити за унос ознака, бројева, броја и врсте паковања
или описа робе. Потребно је уписати референцу на серијски број и
ознаку различитих додатних примерака у рубрику 31 (паковање и
опис робе) коришћене транзитне декларације.
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ПРИЛОГ В768

Примена

ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УВЕРЕЊА
О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ГАРАНЦИЈИ И УВЕРЕЊА
О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ГАРАНЦИЈЕ

Члан 3.
Овај додатак се примењује на :
(а) сва потраживања која се односе на дугове из члана 3. став
1. Додатка I. који су доспели у вези са процедуром заједничког
транзита који је почео после ступања на снагу овог додатка70
(б) камате и трошкове који произлазе из наплате горе споме
нутих потраживања.

1. Подаци које се уписују на предњој страни уверења
Након издавања, не могу се вршити било какве измене, до
давање или брисање података наведених у рубрикама од 1 до 8
уверења о заједничкој гаранцији или рубрикама 1 до 7 уверења о
ослобођењу од полагања гаранције.
1.1. Шифра валуте
У рубрику 6 уверења о заједничкој гаранцији и рубрику 5 уве
рења о ослобођењу од полагања гаранције уписује се ISO ALPHA
3 (ISO 4217) шифра коришћене валуте.
1.2. Напомене
1.2.1. Када заједничка гаранција не може да се користи за ро
бу из Прилога I Додатак I, у рубрику 8 уверења уписује се:
– Ограничено важење - 99200
1.2.2. Када се принципал обавезао да ће све своје транзитне
декларације подносити код одређене полазне царинарнице, назив
царинарнице мора великим словима да се упише у рубрику 8 уве
рења о заједничкој гаранцији или рубрику 7 уверења о ослобођењу
од полагања гаранције, у зависности од случаја.
1.3. Овера уверења у случају продужења њиховог важења
Када се период важења уверења продужи, гарантна царинар
ница мора да овери рубрику 9 уверења о заједничкој гаранцији или
рубрику 8 уверења о ослобођењу од полагања гаранције.
2. Подаци који се наводе на полеђини уверења - Лица која
су овлашћена да потписују транзитне декларације
2.1. Када је уверење издато, или у било ком моменту у току
његовог важења, принципал мора на полеђини да наведе имена ли
ца овлашћених за потписивање транзитне декларације. Сваки та
кав навод мора да садржи презиме и име овлашћеног лица и при
мерак његовог потписа и сваки мора да буде потписан од стране
принципала. Принципал има могућност да прецрта све рубрике
које не жели да користи.
2.2. Принципал може у било ком моменту да повуче таква
овлашћења.
2.3. Свако лице чије је име наведено на полеђини уверења ко
је се подноси полазној царинарници, представља овлашћеног за
ступника принципала.
3. Коришћење оваквих уверења када је употреба зајед
ничке гаранције забрањена
За поступак, примењује се став 4. Прилога IV Додатка I
ДОДАТАК IV69
УЗАЈАМНА ПОМОЋ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
Циљ
Члан 1.
Овај додатак утврђује правила за обезбеђење наплате потра
живања у свакој земљи потраживања у складу са чланом 3. које
настаје у другој земљи. Одредбе које се спроводе су постављене у
Прилогу I овог додатка.
Дефиниције
Члан 2.
У овом додатку:
– „подносилац захтева” означава надлежни орган земље која
подноси захтев за помоћ у погледу потраживања из члана 3,
– „прималац захтева” означава надлежни орган земље којој се
подноси захтев.

––––––––
68 Промењено Одлуком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1).
69 Додато на основу Препоруке бр. 1/94 од 8.12.1994. (Сл. лист 91, 5.4. 1997, стр. 17).

Комуникација и употреба информација
Члан 4.
1. На захтев подносиоца захтева, прималац захтева пружа све
информације које би подносиоцу захтева биле корисне у наплати
његовог потраживања. Како би добио те информације, прималац
захтева користи своја овлашћења предвиђена законом или неким
другим прописима који се примењују за наплату неких сличних
потраживања која су настала у земљи где тај орган има седиште.
2. У захтеву за достављање информација наводи се име и
адреса особе на коју се односе информације, као и природа и износ
потраживања у вези с којим је захтев поднесен.
3. Прималац захтева није обавезан да достави информације:
(а) које не би могао добити у сврху наплате сличних потражи
вања која су настала у земљи у којој тај орган има седиште;
(б) које би откриле неку трговачку, индустријску или профе
сионалну тајну; или
(в) чије објављивање би могло да угрози сигурност јавног ин
тереса те земље или било у супротности са њим.
4. Прималац захтева обавештава подносиоца захтева о разло
зима одбијања захтева за информацијама.
5. Информације добијене у складу са овим чланом користе
се искључиво у сврху ове Конвенције и земља која их прима мо
ра да их штити на исти начин на који штити информације сличне
природе на основу законодавства те земље. Те информације могу
да се користе у друге сврхе само уз писано допуштење надлежног
органа које је доставило информације и подложно је евентуалним
ограничењима које је тај орган утврдио.
6. Захтев за достављање информације израђује се на обрасцу
који одговара примеру из Прилога II овог Додатка.
Обавештење
Члан 5.
1. На захтев подносиоца захтева прималац ће, у складу с ва
жећим правилима о обавештавању у вези сличних инструмената
или одлука у земљи у којој прималац захтева има седиште, обаве
стити адресата о свим инструментима и одлукама, укључујући и
оне судске природе, који су из земље у којој подносилац захтева
има седиште и који се односе на потраживање и/или наплату по
траживања.
2. У захтеву за обавештавање се наводи име, презиме и адре
са конкретног примаоца, природа и предмет инструмента или од
луке о којој се обавештава, према потреби име и презиме и адреса
дужника и потраживање на које се инструмент или одлука односе,
као и све друге корисне информације.
3. Прималац захтева одмах информише подносиоца захтева о
предузетим мерама у вези са захтевом за обавештавање, а посебно
о датуму када је адресату достављен инструмент или одлука.
4. Захтев за обавештавање се доставља на обрасцу који одго
вара примеру из Прилога III овог Додатка.
Извршење захтева
Члан 6.
1. На захтев подносиоца, прималац захтева наплаћује потра
живања која су предмет инструмента којим се омогућује њихова
––––––––
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принудна наплата у складу са законима и другим прописима који
се примењују за наплату сличних потраживања која су настала у
земљи у којој прималац захтева има седиште.
2. У ту сврху, са сваким потраживањем за које је био поднесен
захтев за наплату поступа се као са потраживањем земље у којој
прималац захтева има седиште, осим када се примењује члан 12.
Члан 7.
1. Уз захтев за наплату потраживања који подносилац упућује
примаоцу захтева мора да се приложи службени или оверени при
мерак инструмента којим се дозвољава његова принудна наплата,
издат у земљи у којој подносилац захтева има седиште, и према
потреби, оригинал или оверени примерак осталих исправа потреб
них за наплату.
2. Подносилац захтева не може поднети захтев за наплату
осим ако:
а) нико не оспорава потраживање и/или инструмент који омо
гућава његову принудну наплату у земљи у којој подносилац зах
тева има седиште;
б) је у земљи у којој има седиште поднео захтев за поступак
наплате који му је доступан на основу инструмента из става 1, а
предузете мере нису довеле до наплате потраживања у целости;
в) је потраживање веће од 1.500 евра. Вредност износа у на
ционалним валутама изражен у еврима израчунава се у складу с
одредбама члана 22. Додатка II.71
3. У захтеву за наплату наводи се име и адреса особе, сврха
потраживања, износ главнице и доспелих камата и трошкова, као и
друге релевантне информације.
4. Осим тога, захтев за наплату садржи изјаву подносиоца
захтева у којој се наводи датум од када је могућа принудна напла
та, у складу са законима на снази у земљи у којој подносилац зах
тева има седиште и којом се потврђује да су испуњени услови на
ведени у ставу 2.
5. Чим подносилац захтева сазна било какве релевантне ин
формације које се односе на предмет који је довео до захтева за
извршење, он их шаље примаоцу захтева.
Члан 8.
Инструмент којим се одобрава принудна наплата потражива
ња се, према потреби, и у складу са важећим законским одредбама
земље у којој прималац захтева има седиште, прихвата, признаје,
допуњује или замењује инструментом којим се дозвољава принуд
на наплата на територији те земље.
Прихватање, признавање, допуњавање или замена морају се
обавити у најкраћем могућем року, после датума примања захтева
за наплатом. Они се не могу одбити уколико је инструмент, којим
се одобрава принудна наплата у земљи у којој подносилац захтева
има седиште, правилно састављен.
Ако било која од ових формалности доведе до испитивања
или оспоравања у вези с потраживањем и/или инструментом којим
се одобрава принудна наплата коју је издао подносилац захтева,
примењују се одредбе члана 12.
Члан 9.
1. Потраживања се наплаћују у валути земље у којој прима
лац захтева има седиште.
2. Прималац захтева може, уколико је то прописано законом
или другим прописима у земљи у којој тај орган има седиште, и
након саветовања с подносиоцем захтева, да омогући дужнику вре
ме за плаћање или плаћање у ратама. Све камате које је прималац
захтева обрачунао у вези са тим додатним временом за плаћање,
прослеђују се подносиоцу захтева.
Камате обрачунате за кашњење у плаћању на основу закона и
других прописа на снази у земљи у којој прималац захтева има се
диште, такође се прослеђују подносиоцу захтева.
Члан 10.
Потраживања која се морају наплатити, не добијају повла
шћени третман у земљи у којој прималац захтева има седиште.
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Члан 11.
Прималац захтева одмах обавештава подносиоца захтева о
радњама које је предузео у вези са захтевом за наплату.
Оспоравани захтеви
Члан 12.
1. Ако, у току поступка наплате, нека заинтересована страна
оспори потраживање и/или инструмент којим се допушта његова
принудна наплата, она покреће парницу пред надлежним органом
земље у којој подносилац захтева има седиште, у складу са њеним
законима и прописима. Подносилац захтева мора о тој парници
обавестити примаоца захтева. Странка такође може о парници да
обавести примаоца захтева.
2. Чим је прималац захтева примио обавештење из става 1. од
подносиоца захтева или од заинтересоване странке, он обуставља
поступак принудне наплате у очекивању одлуке надлежног орга
на у том предмету. Уколико прималац молбе то сматра потребним,
не доводећи у питање одредбе члана 13, тај орган може да преду
зме мере предострожности како би се захтевала наплата ако закони
или прописи на снази у земљи у којој се тај орган налази омогућа
вају такве парнице за слична потраживања.
3. Када се оспоравају мере принудне наплате предузете у зе
мљи у којој прималац захтева има седиште, покреће се парница
пред надлежним органом те земље, у складу с њеним законима и
прописима.
4. Када је надлежни орган пред којим је покренута парница у
складу са ставом 1, суд или управни суд, одлука тог суда, уколико
је у корист подносиоца захтева и одобрава наплату потраживања у
земљи у којој подносилац захтева има седиште, представља »ин
струмент који одобрава принудну наплату« у складу са чланом 6,
7. и 8, а са наплатом потраживања се наставља на основу те одлуке.
Мере предострожности
Члан 13.
1. На образложени захтев подносица захтева, прималац пред
узима мере предострожности ради осигуравања наплате потражи
вања, ако је дозвољено законима и прописима земље у којој тај ор
ган има седиште.
2. Како би одредбе првог става овог члана ступиле на снагу,
сходно се примењују члан 6, члан 7. ст. 1, 3. и 5. и чл. 8, 11, 12. и 14.
3. Захтев за мере предострожности саставља се на обрасцу
који одговара примерку у Прилогу IV овог додатка.
Изузеци
Члан 14.
Прималац захтева није обавезан:
(а) дати помоћ која је прописана у чл. 6. и 13, ако би наплата
потраживања, због стања дужника довела до озбиљних економских
или социјалних потешкоћа у земљи у којој тај орган има седиште;
(б) прихватити наплату потраживања, ако сматра да би она
могла да наруши јавни интерес или друге битне интересе земље у
којој тај орган има седиште;
(в) предузети наплату потраживања, ако подносилац захтева
није исцрпио средства наплате на територији земље у којој има се
диште.
Прималац захтева обавештава подносиоца захтева о разлози
ма одбијања захтева за помоћ.
Члан 15.
1. Питања у погледу времена ограничења уређују искључиво
закони на снази у земљи у којој подносилац захтева има седиште.
2. Сматра се да радње које је прималац захтева предузео у на
плати потраживања, поступајући према молби за помоћ које би,
да их је предузео подносилац захтева, довели до обустављања или
прекида времена ограничења у складу са законима на снази у зе
мљи у којој подносилац захтева има седиште, били предузети у
другој земљи у мери у којој је тај ефекат у питању.
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Члан 16.
Исправе и информације достављене примаоцу захтева у скла
ду с овим Додатком он може послати само:
(а) особи наведеној у захтеву за помоћ;
(б) особама и органима одговорним за наплату потраживања
и искључиво у ту сврху;
(в) судским органима који се баве предметима везаним уз на
плату потраживања.
Језици
Члан 17.
Молбама за помоћ и релевантним исправама прилаже се пре
вод на службеном језику, или на једном од службених језика земље
у којој прималац захтева има седиште, или на језику који је том
органу прихватљив.
Трошкови помоћи
Члан 18.
Земље у поступку одричу се свих међусобних потраживања
за повраћај трошкова насталих услед међусобне помоћи на основу
овог Додатка.
Међутим, земља у којој подносилац захтева има седиште, има
обавезу према земљи у којој прималац захтева има седиште за тро
шкове настале као последицу парница које су се показале неосно
ваним, и то како у погледу садржаја потраживања тако и у погледу
тачности инструмента који је издао подносилац захтева.
Овлашћени органи
Члан 19.
Земље међусобно достављају списак органа који су овлашће
ни за подношење или примање захтева за помоћ, као и све накнад
не релевантне промене.
Чланови 20. до 22.
(Овај додатак не садржи чланове 20. до 22.)
Комплементарност
Члан 23.
Одредбе овог додатка не спречавају поједине земље да пру
жају већу меру узајамне помоћи, било сада или у будућности, на
основу споразума или договора, укључујући и оних за обавештава
ње о законским и подзаконским актима.
Чланови 24. до 26
(Овај додатак не садржи чланове 24. до 26.)
ПРИЛОЗИ ДОДАТКА IV

НАСЛОВ II
Захтев за достављање информација
Члан 2.
1. Захтев за достављање информација из члана 4. Додатка IV са
ставља се у писаном облику, а одговара примеру из Анекса II. Наве
дени захтев има отиснут службени печат подносиоца захтева и потпис
службене особе тог органа овлашћеног за подношење таквог захтева.
2. Подносилац захтева, према потреби, у захтеву за информа
ције наводи назив сваког другог примаоца захтева коме је био упу
ћен сличан захтев за информације.
Члан 3.
Захтев за достављање информација може се односити на:
(а) дужника; или
(б) сваку особу одговорну за наплату потраживања на основу за
кона који је на снази у земљи у којој подносилац захтева има седиште.
Када подносилац захтева зна да је у поседу треће стране имо
вина, која припада једној од особа наведених у претходној ставци,
захтев се такође може односити на ту трећу страну.
Члан 4.
Прималац захтева потврђује пријем захтева за информације у
писаном облику (нпр. телексом или телефаксом) што је пре могу
ће, односно у року седам дана од дана пријема.
Члан 5.
1. Прималац захтева шаље подносиоцу захтева сваку тражену
информацију како и када је добије.
2. Када у разумном року није могуће добити све или део траже
них информација, узимајући у обзир одређени случај, прималац зах
тева о томе обавештава подносиоца захтева, наводећи разлоге за то.
У сваком случају, на крају шест месеци од дана потврде пријема
захтева, прималац захтева обавештава подносиоца захтева о резул
тату истраге које је спровео ради добијања тражених информација.
Прималац захтева у складу са добијеним информацијама од под
носиоца захтева, може од другог лица да затражи да настави истрагу.
Захтев се подноси у писаном облику (нпр. телексом или телефаксом)
у року од два месеца од пријема обавештења о резултату истраге ко
ју је обавио прималац захтева, а прималац захтева са њим поступа у
складу с одредбама које се примењују на првобитни захтев.
Члан 6.
Ако прималац захтева одлучи да неће да решава по захтеву за
достављање информација који му је упућен, он у писаном облику
обавештава подносиоца захтева о разлозима одбијања, наводећи
одредбу члана 4. Додатка IV на коју се позива. Ово обавештење
прималац захтева упућује чим је донео одлуку, а у сваком случају у
року од шест месеци од датума потврде пријема захтева.
Члан 7.
Подносилац захтева може у било ком тренутку да повуче зах
тев за достављање информација који је послао примаоцу захтева.
Одлука о повлачењу шаље се у писаном облику примаоцу захтева
(нпр. телексом или телефаксом).

ПРИЛОГ I

НАСЛОВ III

ОДРЕДБЕ ЗА ПРИМЕНУ

Захтев за обавештење

НАСЛОВ I
Подручје примене
Члан 1.
1. Овај Прилог утврђује детаљна правила за спровођење До
датка IV.
2. Овај Прилог такође утврђује детаљна правила о конверзији
и преносу наплаћених износа.
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Члан 8.
Захтев за обавештење из члана 5. Додатка IV саставља се у пи
саном облику, у два примерка, у складу с примером из Прилога III.
Наведени захтев оверава се печатом подносиоца захтева и потписом
службеника тога органа овлашћеног за подношење таквог захтева.
Уз захтев из претходног става прилажу се два примерка ин
струмента (или одлуке) за које се тражи обавештење.
Члан 9.
Захтев за обавештавање може да се односи на било које фи
зичко или правно лице које се, у складу с важећим законским
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прописима у земљи у којој подносилац захтева има седиште, оба
вештава о свим инструментима или одлукама које су јој важне.
Члан 10.
1. Одмах по пријему захтева за обавештавање, прималац захте
ва предузима потребне мере како би обавештавање извршио у скла
ду са важећим законским прописима у земљи у којој има седиште.
2. Прималац захтева одмах информише подносиоца захтева о
датуму обавештавања, и враћа један од примерака захтева са попу
њеном потврдом на полеђини.
НАСЛОВ IV
Захтев за наплату и/или предузимање мера предострожности
Члан 11.
1. Захтев за наплату и/или предузимање мера предострожности
из чл. 6. и 13. Додатка IV саставља се у писаном облику у складу с
примерком из Прилога IV. Захтев, који обухвата изјаву да су испуње
ни услови утврђени у Додатку IV за покретање поступка међусобне
помоћи у одређеном случају, има службени печат подносиоца захте
ва и потпис његовог службеника овлашћеног за подношење захтева.
2. Инструмент који дозвољава принудну наплату, који је при
ложен уз захтев за наплату и/или за предузимање мера предостро
жности, може се издати за неколико потраживања ако се односе на
једну особу.
У складу са чл. 12. до 19, сва потраживања обухваћена истим
инструментом који одобрава принудну наплату, представљају је
динствено потраживање.
Члан 12.
1. Захтев за наплату и/или предузимање мера предострожно
сти може се односити на:
(а) дужника; или
(б) свако лице одговорно за намирење потраживања на осно
ву закона који су на снази у земљи у којој подносилац захтева има
седиште.
2. Према потреби, подносилац захтева обавештава примаоца
захтева о укупној имовини особа из става 1, коју према његовим
сазнањима има трећа страна.
Члан 13.
1. Подносилац захтева наводи износе потраживања које је по
требно наплатити у валути земље у којој има седиште, као и у ва
лути земље у којој прималац захтева има седиште.
2. Девизни курс који се примењује из става 1. је најновији
продајни курс на најрепрезентативнијем девизном тржишту или
тржиштима земље у којој подносилац захтева има седиште, на дан
потписивања захтева за наплату.
Члан 14.
Прималац захтева потврђује пријем захтева за наплату и/или
предузимање мера предострожности у писаном облику (нпр. те
лексом или телефаксом) што је пре могуће, а у сваком случају у
року од седам дана од пријема.
Члан 15.
Када се у разумном року, у конкретном случају, не може на
платити укупно потраживање или његов део, или се не могу пред
узети мере предострожности, прималац захтева о томе обавештава
подносиоца захтева, наводећи разлоге за то.
У сваком случају, на крају једне године од дана потврде при
јема захтева, прималац захтева обавештава подносиоца захтева о
исходу поступка који је предузео за наплату и/или предузимање
мера предострожности.
У складу са добијеним информацијама од примаоца захте
ва, подносилац захтева може од другог затражити да настави са
поступком који је покренуо за наплату и/или предузимање мера
предострожности. Тај захтев се подноси у писаном облику (нпр.
телексом или телефаксом) у року од два месеца од пријема оба
вештења о исходу поступка који је прималац захтева покренуо за
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наплату и/или предузимање мера предострожности, а прималац
захтева са њим поступа у складу с одредбама које се примењују на
првобитни захтев.
Члан 16.
Подносилац захтева обавештава примаоца захтева, у писа
ном облику (нпр. телексом или телефаксом), о свакој парници ко
јом се оспорава потраживање или инструменту којим се одобрава
принудна наплата и која је покренута у земљи у којој подносилац
захтева има седиште одмах након што је обавештен о тој парници.
Члан 17.
1. Ако захтев за наплату и/или предузимање мера предостро
жности постане ништаван као последица плаћања потраживања
или његовог поништења или из било ког другог разлога, подноси
лац захтева одмах обавештава примаоца захтева у писаном облику
(нпр. телексом или телефаксом), како би овај могао прекинути све
радње које је предузео.
2. Ако је износ потраживања, које је предмет захтева за по
враћај и/или предузимање мера предострожности, из било ког раз
лога промењен, подносилац захтева одмах обавештава примаоца
захтева у писаном облику (нпр. телексом или телефаксом).
Ако се измена састоји у смањењу износа потраживања, при
малац захтева наставља радње које је предузео ради наплате и/или
предузимања мера предострожности, али се те радње ограничавају
на износ који још није плаћен. Ако је у тренутку када је прималац
захтева обавештен о смањењу износа потраживања већ наплатио
првобитни износ, али још није почео поступак преноса у складу са
чланом 18, прималац захтева ће вратити више плаћени износ осо
би која на њега има право.
Ако се измена састоји од повећања износа потраживања, под
носилац захтева ће, у што краћем временском року, упутити примао
цу захтева додатни захтев за наплату и/или предузимање мера предо
строжности. Прималац захтева решава додатни захтев ако је могуће
у исто време као и првобитни захтев подносиоца захтева. Када није
могуће спајање додатног захтева и првобитног захтева, од примаоца
захтева се само тражи да се придржава додатног захтева, ако се он
односи на износа који није мањи од износа из члана 7. Додатка IV.
3. Да би конвертовао измењени износ потраживања у валуту
земље у којој прималац захтева има седиште, подносилац захтева
примењује девизни курс који се користи у првобитном захтеву.
Члан 18.
Сваки износ који је прималац захтева наплатио, укључујући,
према потреби, камате из члана 9. став 2. Додатка IV, преноси се
подносиоцу захтева у валути земље у којој прималац захтева има
седиште. Овај пренос се обавља у року од месец дана од датума
када је наплата извршена.
Члан 19.
Без обзира на износе које је прималац захтева прикупио на
име камата из члана 9. става 2. Додатка IV, сматра се да је потра
живање било наплаћено сразмерно са наплатом износа израженог
у националној валути земље у којој прималац захтева има седи
ште, на основу девизног курса из члана 13. став 2.
НАСЛОВ V
Опште и завршне одредбе
Члан 20.
1. Подносилац захтева може поднети захтев за помоћ у вези
са једним или више потраживања, ако они могу да се наплате од
једне особе.
2. Информације наведене у Прилозима II, III и IV могу да се
саставе на папиру помоћу система за обраду података, под усло
вом да су резултирајући отисци у складу са форматом образаца ко
ји се налазе у Прилозима.
Члан 21.
Информације и остали подаци које прималац захтева шаље
подносиоцу захтева, састављају се на службеном језику, или једном
од службених језика земље у којој прималац захтева има седиште.
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Члан 3.
О прихватању измена и допуна техничких прописа који су саставни део Конвенције о заједничком транзитном поступку и њиховој
примени у Републици Србији одлучује Влада.
О објављивању техничких прописа из става 1. овог члана стара се министарство надлежно за послове финансија.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике
Србије, доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције
о поједностављењу формалности у трговини робом
Проглашава се Закон о потврђивању Конвенције о поједно
стављењу формалности у трговини робом, који је донела Народна
скупштина Републике Србије на седници Десетог ванредног засе
дања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.
ПР број 81
У Београду, 25. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Конвенције о поједностављењу
формалности у трговини робом
Члан 1.
Потврђује се Конвенција о поједностављењу формалности
у трговини робом, сачињена у Интерлакену 20. маја 1987. године
у оригиналу на данском, холандском, енглеском, финском, фран
цуском, немачком, грчком, исландском, италијанском, норвешком,
португалском, шпанском и шведском језику.
Члан 2.
Текст Конвенције о поједностављењу формалности у тргови
ни робом у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски
језик гласи:

CONVENTION
ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADE
IN GOODS
THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,
(hereinafter called the Community),
AND THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF
FINLAND, THE REPUBLIC OF ICELAND, THE KINGDOM OF
NORWAY, THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE SWISS CON
FEDERATION
(hereinafter called the EFTA countries)
CONSIDERING the Free Trade Agreements between the Com
munity and each of the EFTA countries;
CONSIDERING the Joint Declaration calling for the creation of
a European economic space, adopted by Ministers of the EFTA coun
tries and the Member States of the Community and the Commission of
the European Communities in Luxembourg on 9 April 1984, especially
with regard to simplification of border formalities and rules of origin;
CONSIDERING that, in the framework of action to strengthen
the internal market, the Community has decided to introduce a single
administrative document for use in such trade from 1 January 1988;
CONSIDERING it appropriate to simplify also formalities in tra
de in goods between the Community and the EFTA countries as well as

Број 13 – Страна 157

between the EFTA countries themselves, in particular by introducing a
single administrative document;
CONSIDERING that no provision of this Convention may be in
terpreted as exempting the Contracting Parties from their obligations
under other international agreements,
HAVE DECIDED TO CONCLUDE THE FOLLOWING CON
VENTION
General provisions
Article 1
[1. This Convention lays down the measures to simplify formali
ties in trade in goods between the Contracting Parties, in particular by
introducing a single administrative document (herein after referred to as
the single document) to be used for any procedure at export and import
and for a common transit procedure (herein after referred to as transit),
applicable to trade between the Contracting Parties regardless of the
kind and origin of the goods.
2. For the purposes of this Convention, “third country” shall mean
any country which is not a Contracting Party to this Convention.
3. From the date on which the accession of a new Contracting
Party becomes effective in accordance with Article 11a, all references
in this Convention to EFTA countries shall apply to that country muta
tis mutandis, and solely for the purposes of this Convention.]3
Article 2
Where goods are the subject of trade between the Contracting
Parties, the formalities connected with such trade shall be completed
using a single document based on a declaration form, the specimens of
which are to be found in Annex I to this Convention. The single docu
ment shall, depending on the circumstances, serve as a declaration or
document of export, transit or import.
Article 3
Administrative documents may be requir ed by a Contracting
Party in addition to the single document only where:
– expressly requir ed for the implementation of a legislation in for
ce in a Contracting Party for which the use of the single document wo
uld not suffice;
– requir ed under the terms of international agreements to which
it is a party;
– required from operators to enable them to qualify, at their requ
est, for an advantage or a specific facility.
Article 4
1. Nothing in this Convention shall preclude the Contracting Par
ties from applying simplified procedures, whether or not based on the
use of computers, with a view to greater simplification for operators.
2. Simplified procedures may, in particular, consist in allowing
operators not to have to present to a customs office either the goods
in question or the declaration relating to them, or in allowing them to
draw up an incomplete declaration. In such cases, a declaration, which,
if the competent authorities agree, may be a general periodic declara
tion, must be submitted subsequently within the time-limits laid down
by those authorities.
In the cases referred to in paragraph 1, operators may be authori
zed to use commercial documents in the place of the single document.
Where the single document is used, the persons concerned may,
on authorization by the competent authorities, attach to it commercial
schedules describing the goods in lieu of continuation sheets of the sin
gle document for the purpose of completing formalities for any proce
dure at export and import.
3. Nothing in this Convention shall preclude the Contracting Par
ties from:
– dispensing with the single document with regard to postal traffic
(by letter or parcel post);

––––––––
3
Recommendation Nr 1/93 of the EEC-EFTA Joint Committee on the simplification of
formalities in trade in goods of 23 September 1993 for the amendment of the Conven
tion of 20 May 1987. on the simplification of formalities in trade in goods
Official Journal L 036 , 14/02/1996 p. 0027 - 0028
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– dispensing with the requirement of written declarations;
– concluding between themselves agreem
 ents or arrangements
with a view to greater simplification of formalities in all or part of the
trade between them;
– allowing the use of loading lists for the completion of transit
formalities in the case of consignments composed of several kinds of
goods, in lieu of continuation sheets of the single document;
– allowing declarations to be made, where appropriate on plain
paper, by means of public or private computers on conditions fixed by
the competent authorities;
– enabling the competent authorities to requir e that data necessary
for completing the formalities in question be entered in their compute
rized declaration-processing systems without, where appropriate, requ
iring a written declaration;
– enabling the competent authorities, should a computerized dec
laration-processing system be used, to provide that the export, transit
or import declaration be constituted either by the single document pro
duced by that system or by entry of the data in the computer if such a
document is not produced;
– applying any facility adopted by way of a decision of the Joint
Committee, as referred to in Article 11 (3).
Formalities
Article 5
1. Provisions on the completion, by means of the single docu
ment, of the formalities needed for the export, transit and import of the
goods are laid down in Annex II to this Convention.
2. The common codes to be used in the forms laid down in Annex
I are to be found in Annex III to this Convention.
Article 6
1. The declaration must be completed in one of the official lan
guages of the Contracting Parties which is acceptable to the competent
authorities of the country in which the export or transit formalities are
completed. Where necessary, the customs authority of the country of
destination or of transit may require from the declarant or his represen
tative in that country a translation of the said declaration into the offi
cial language or one of the official languag es of that country.
2. By way of derogation from paragraph 1, the declaration shall
be completed in one of the official languages of the country of import
in all cases where the declaration in that country is made on copies of
the declaration from other than those presented to the customs authori
ties of the country of export or departure.
Article 7
1. The declarant or his representative may, for each stage of an
operation involving trade in goods between Contracting Parties, use the
copies of the declaration necessary for completion of the formalities re
lating to that stage alone, to which may be attached, where appropriate,
the copies necessary for completion of the formalities relating to one or
other of the subsequent stages of that operation.
2. The benefit of the provisions of paragraph 1 shall not be subject
to compliance with any special condition imposed by the competent
authorities.
However, without prejudice to specific provisions concerning
groupage traffic, the competent authorities may lay down that forma
lities relating to export and transit operations should be completed on
the same form by means of copies corresponding to these formalities.
Article 8
In the cases referred to in Article 7, the competent authorities
shall, to the extent possible, satisfy themselves that the particulars gi
ven in the copies of the declaration drawn up in the course of the vario
us stages of the operation in question all agree.
Administrative assistance
Article 9
1. In order to ensure the smooth functioning of trade between the
Contracting Parties and to facilitate the detection of any irregularity or
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infringement, the customs authorities of the countries concerned shall,
upon request or, where they consider that this would be in the interest
of another Contracting Party, on their own initiative, provide each ot
her with all available information (including administrative reports and
findings) of interest for the proper implementation of this Convention.
2. Assistance may be withheld or denied, totally or partly, when
the requested country considers that the assistance would be prejudicial
to its security, public policy (ordre public) or other essential interests,
or would violate an industrial, commercial or professional secret.
3. If assistance is withheld or denied, the decision and the reasons
therefor must be notified to the requesting country without delay.
4. If the customs authority of a country requests assistance which
it would not be able to give if requested, it shall draw attention to that
fact in the request. Compliance with such a request shall be at the di
scretion of the customs authority to whom the request is made.
5. Information obtained in accordance with paragraph 1 shall be
used solely for the purposes of this Convention and shall be accorded
the same protection by a receiving country as is afforded to information
of like nature under the national law of that country. Such information
may be used for other purposes only with the written consent of the
customs authority which furnished them and subject to any restrictions
laid down by that authority.
The Joint Committee
Article 10
1. A Joint Committee is hereby established in which each Con
tracting Party to this Convention shall be represented.
2. The Joint Committee shall act by mutual agreement.
3. The Joint Committee shall meet whenever necessary but at least
once a year. Any Contracting Party may request that a meeting be held.
4. The Joint Committee shall adopt its own rules of procedure
which shall contain, inter alia, provisions for convening meetings and
for the designation of the Chairman and his term of office.
5. The Joint Committee may decide to set up any Sub-Committee
or Working Party that can assist it in carrying out its duties.
Article 11
1. It shall be the responsibility of the Joint Committee to admi
nister this Convention and ensure its proper implementation. For this
purpose, the said Committee shall be kept regularly informed, by the
Contracting Parties, of the experiences gained from application of the
Convention, shall make recommendations, and, in the cases provided
for in paragraph 3, shall take decisions.
2. In particular, the Joint Committee shall recommend:
(a) amendments to this Convention;
(b) any other measure requir ed for its application.
[3. The Joint Committee shall adopt, by decision, amendments to
the Annexes to this Convention, facilities referred to in the last indent
of Article 4 (3) and invitations to third countries within the meaning of
Article 1 (2) to accede to this Convention in accordance with Article
11a. Such decisions, except invitations to third countries, shall be put
into effect by the contracting parties in accordance with their own le
gislation.] 4
4. If a Contracting Party’s representative in the Joint Committee
has accepted a decision subject to the fulfilment of constitutional re
quirements, the decision shall enter into force, if no date is contained
therein, on the first day of the second month following notification that
the reservation has been lifted.
[5. Decisions of the Joint Committee referred to in paragraph 3
inviting a third country to accede to this Convention shall be sent to
the General Secretariat of the Council of the European Communities,
which shall communicate it to the third country concerned, together
with a text of the Convention in force on that date.
6. From the date referred to in paragraph 5, the third country con
cerned may be represented on the Joint Committee and working parties
by observers.] 5

–––––––––––
4
Recommendation Nr 1/93
5
Recommendation Nr 1/93
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[Accession of third countries

Article 11a
1. Any third country may become a Contracting Party to this Con
vention if invited to do so by the depositary of the Convention follo
wing a decision of the Joint Committee.
2. A third country invited to become a Contracting Party to this
Convention shall do so by lodging an instrument of accession with the
General Secretariat of the Council of the European Communities. The
said instrument shall be accompanied by a translation of the Conven
tion into the official language(s) of the acceding country.
3. The accession shall become effective on the first day of the se
cond month following the lodging of the instrument of accession.
4. The depositary shall notify all Contracting Parties of the date
on which the instrument of accession was lodged and the date on which
the accession will become effective.
5. Recommendations and decisions of the Joint Committee refer
red to in Article 11 (2) and (3) adopted between the date referred to in
paragraph 1 of this Article and the date on which accession becomes
effective shall also be communicated to the invited third country via the
General Secretariat of the Council of the European Communities.
A declaration accepting such acts shall be inserted either in the in
strument of accession or in a separate instrument lodged with the Gene
ral Secretariat of the Council of the European Communities within six
months of the communication. If the declaration is not lodged within
that period the accession shall be considered void.] 6
General and final provisions
Article 12
Each Contracting Party shall take appropriate measures to ensure
that the provisions of this Convention are effectively and harmoniously
applied taking into account the need to reduce as far as possible the
formalities imposed on trade and the need to achieve mutually satis
factory solutions of any difficulties arising out of the operation of those
provisions.
Article 13
The Contracting Parties shall keep each other informed of the pro
visions which they adopt for the implementation of this Convention.

reof.

Article 14
The Annexes to this Convention shall form an integral part the

Article 15
1. This Convention shall apply, on the one hand, to the territories
in which the Treaty establishing the European Economic Community is
applied and under the conditions laid down in that Treaty and, on the
other hand, to the territories of the EFTA countries.

–––––––––
6
Recommendation Nr 1/93
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2. This Convention shall also apply to the Principality of Lichten
stein for as long as that Principality remains bound to the Swiss Confe
deration by a customs union treaty.
Article 16
Any Contracting Party may withdraw from this Convention pro
vided it gives twelve months’ notice in writing to the depositary refer
red to in Article 17 which shall notify all other Contracting Parties.
Article 17
1. This Convention shall enter into force on 1. January 1988, pro
vided that, before 1 November 1987, the Contracting Parties have depo
sited their instruments of acceptance with the General Secretariat of the
Council of the European Communities, which shall act as depositary.
2. If this Convention does not enter into force on 1 January 1988,
it shall do so on the first day of the second month following the deposit
of the last instrument of acceptance.
3. The depositary shall notify the Contracting Parties of the date
of the deposit of the instrument of acceptance of each Contracting Party
and of the date of the entry into force of the Convention.
Article 18
This Convention, drawn up in a single original of the Danish,
Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Icelandic, Italian,
Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts be
ing equally authentic, shall be deposited in the archives of the General
Secretariat of the Council of the European Communities, which shall
transmit a certified copy thereof to each Contracting Party.
[Done at Interlaken, the 20 may 1987.] 7
ANNEX I
SPECIMENS REFERRED TO IN ARTICLE 2 OF THE CON
VENTION 8
This Annex contains at:
– appendix 1: the specimen single document form referred to in
paragraph 1 (a) of Article 1 of Annex II,
– appendix 2: the specimen single document form referred to in
paragraph 1 (b) of Article 1 of Annex II,
– appendix 3: the specimen continuation sheet form referred to in
paragraph 2 (a) of Article 1 of Annex II,
and
– appendix 4: the specimen continuation sheet form referred to in
paragraph 2 (b) of Article 1 of Annex II.
–––––––––––––
7
Is not part of the text officially published in the O.J.
8
In all the forms in this Annex, either the words “Community transit” or the words
“common transit” may be used.
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ANNEX II

PRINT, COMPLETION AND USE OF THE SINGLE DOCU
MENT
Print of the single document
Article 1
1. Without prejudice to the possibility of split use provided for in
Appendix 3 to this Annex, forms for the single document shall consist
of eight copies:
(a) either as a set of eight consecutive sheets, in accordance with
the specimen contained in Appendix 1 to Annex I;
(b) or, particularly in the event of issue by means of a computeri
zed system for processing declarations, of two sets of four consecutive
sheets, in accordance, with the specimen contained in Appendix 2 to
Annex I.
2. The single document may, if necessary, be supplemented by
continuation sheets:
(a) either as a set of eight consecutive sheets, in accordance with
the specimen contained in Appendix 3 to Annex I;
(b) or of two sets of four consecutive sheets, in accordance with
the specimen contained in Appendix 4 to Annex I.
3. By way of derogation from paragraph 2, Contracting Parties
shall have the option of not authorizing the use of continuation sheet
forms in the event of use of a computerized system for processing dec
larations which issues such declarations.
4. Users shall be free to have forms printed, containing only those
copies of the specimen in Annex I which they need for completing their
declarations.
5. In the top left-hand corner of the form the Contracting Parties
may print an indication identifying the Contracting Party concerned.
Where such documents are presented in another Contracting Party this
indication shall not prevent the declaration from being accepted.
Article 2
1. Forms shall be printed on self-copying paper dressed for wri
ting purposes and weighing at least 40 grams per square metre. The
paper must be sufficiently opaque for the information on one side not to
affect the legibility of the information on the other side and its strength
should be such that in normal use it does not easily tear or crease. The
paper shall be white for all copies. [However, on the copies used for
transit (1, 4 and 5), boxes 1 (except the middle sub-division), 2, 3, 4, 5,
6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (first sub-division on the left),
35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 and 56 have a green background.]11
The forms shall be printed in green ink.
[1a. A colour marking of the different copies of the forms shall be
effected in the following manner:
(a) on forms conforming to the specimens shown in Appendices 1
and 3 of Annex I:
– copies 1, 2, 3 and 5 shall have at the right-hand edge a continuo
us margin coloured respectively red, green, yellow and blue,
– copies 4, 6, 7 and 8 shall have at the right-hand edge a broken
margin coloured respectively blue, red, green and yellow;
(b) on forms conforming to the specimens shown in Appendices
2 and 4 of Annex I, copies 1/6, 2/7, 3/8 and 4/5 shall have at the righthand edge a continuous margin and, to the right of this, a broken mar
gin coloured respectively red, green, yellow and blue.
The width of these margins shall be approximately 3 millimetres.
The broken margin shall comprise a series of squares with a side mea
surement of 3 millimetres, each one separated by 3 millimetres.]12
––––––––––––
11 Decision Nr 1/2000 of the EC-EFTA Joint Committee on simplification of formalities
in trade in goods of 20 December 2000 amending Annexes II and III of the Convention
on the simplification of formalities in trade in goods.
Official Journal No L 009 12/01/2001, p. 0108 - 0109
12 Decision Nr 1/89 of the EEC-EFTA Joint Committee ‘Simplification of Formalities’ of
3 May 1989 amending Annex II to the Convention on the simplification of formalities
in trade in goods.
Official Journal No L 200 , 13/07/1989 p. 0003 - 0003
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2. The indication of the copies on which the particulars contained
in the forms must appear by a self-copying process is given in Appen
dix 1. An indication of the copies on which the particulars contained in
the continuation sheets must appear by a self-copying process is given
in Appendix 2.
3. The format of the forms shall be 210 x 297 millimetres with a
maximum tolerance of 5 millimetres less and 8 millimetres more with
regard to their length.
4. Contracting Parties may require that the forms must also show
the name and address of the printer or a mark enabling the printer to be
identified.
Completion of the single document
Article 3
1. The forms shall be completed in accordance with the explana
tory note in Appendix 3.
2. When formalities are completed using public or private compu
ter systems, the competent authorities shall authorize persons, who so
request, to replace the handwritten signature with a comparable techni
cal device, which may, where applicable, be based on the use of codes,
and which has the same legal consequences as a handwritten signature.
This facility shall be granted only if the technical and administrative
conditions laid down by the competent authorities are met.
3. When formalities are completed using public or private com
puters which also print out the declarations, the competent authorities
may provide for direct authentication by those systems of the declara
tions thus produced, in place of the manual or mechanical application
of the customs office stamp and the signature of the competent official.
Use of the single document
Article 4
The provisions for the use of the single document are laid down
in Appendix 3.
Article 5
1. When a single document set is used successively for comple
tion of export, transit and/or import formalities, each person interve
ning in the operation shall be liable only with respect to the particulars
relating to the procedure which he requested as declarant, principal or
representative of the declarant or principal.
2. For the purposes of applying paragraph 1, when the person
concerned uses a single document issued in an earlier phase of the trade
operation in question, he shall be required, prior to lodging his declara
tion, to verify the accuracy of the existing particulars for the boxes for
which he is responsible and their applicability to the goods in ques tion
and to the procedure requested, as well as to supplement them where
necessary.
3. In the cases referred to in paragraph 2, the person concerned
must immediately inform the customs service of any discrepancy esta
blished between the goods in question and the existing particulars.
Article 6
1. For the export of goods from the territory of a Contracting
Party the copies 1, 2 und 3 conforming to the specimen contained in
Appendix 1 to Annex I or the copies 1/6, 2/7 and 3/8 conforming to the
specimen contain ed in Appendix 2 to Annex I shall be required.
[For transit the copies 1, 4 and 5 conforming to the specimen con
tain ed in Appendix 1 to Annex I or the copies 1/6 and 4/5 (twice) con
forming to the specimen in Appendix 2 to Annex I shall be required.]13
3. For the import of goods into the territory of a Contracting Party
the copies 6, 7 and 8 conforming to the specimen contain ed in Appen
dix 1 to Annex I or the copies 1/6, 2/7 and 3/8 conforming to the speci
men contained in Appendix 2 to Annex I shall be required.
––––––––––––
13 Decision Nr 1/2000
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Lodging of the declaration
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28

1 to 3

A

1 to 4 (2)

F

-

B

1 to 3

G

-

C

1 to 8 (²)

H

-

D

1 to 4

I

-

E

-

J

-

II. ADMINISTRATIVE BOXES

Article 7
1. The declarations must be accompanied, within the limits laid
down in Article 3 of the Convention, by the documents necessary for
entry of the goods in question under the procedure applied for.
2. The lodging with a customs office of a declaration signed by
the declarant or his representative shall indicate that the person concer
ned is declaring the goods in question for the procedure applied for and,
without prejudice to the possible application of penal provisions, shall
be equivalent to the engagement of responsibility, under the provisions
in force in the Contracting Parties, in respect of:
– the accuracy of the information given in the declaration,
– the authenticity of the documents attached, and
– the observance of all the obligations inherent in the entry of the
goods in question under the procedure concerned.
Article 8
In cases where supplementary copies of the single document or
declaration are requir ed, the persons concerned may use addition al she
ets or photocopies of that document or declaration for this purpose, as
necessary. They shall be accepted by the competent authorities as if
they were original documents provided that their quality and legibility
are considered satisfactory by the authorities.

Indication of the copies of the forms given in Appendices 1 and 3
of Annex I on which the particulars contained therein must appear
by a self-copying process
(counting copy 1)
Copies

Box No

Copies

I. BOXES FOR COMMERCIAL OPERATIONS
1

Appendix 2
Indication of the copies of the forms given in Appendices 2 and 4
of Annex I on which the particulars contained therein must appear
by a self-copying process
(counting copy 1)
Box No

Copies

Box No

Copies

I. BOXES FOR COMMERCIAL OPERATIONS
1

Appendix 1

Box No

––––––––––
(1) In no case may operators be obliged to complete these boxes for transit purposes on
copies 5 and 7.
(2) The country of export can choose whether these particulars appear on the copies speci
fied.

1 to 4

29

1 to 3

except middle sub-division

30

1 to 3

1 to 3

31

1 to 4

2

1 to 4

32

1 to 4

3

1 to 41)

33

first sub-division

4

1 to 4

on the left

5

1 to 4

1 to 4

6

1 to 4

remainder

7

1 to 3

8

1 to 4

34a

1 to 3

1 to 3

1 to 8

29

1 to 3

9

1 to 3

34b

1 to 3

except middle sub-division

30

1 to 3

10

1 to 3

35

1 to 4

1 to 3

31

1 to 8

11

1 to 3

36

1 to 3

2

1 to 5 (1)

32

1 to 8

12

1 to 3

37

1 to 3

3

1 to 8

33

first sub-division

13

1 to 3

38

1 to 4

4

1 to 8

on the left

14

1 to 4

39

1 to 3

5

1 to 8

1 to 8

15

1 to 4

40

1 to 4

6

1 to 8

remainder

15a

1 to 3

41

1 to 3

7

1 to 3

1 to 3

15b

1 to 3

42

1 to 3

8

1 to 5 (¹)

34a

1 to 3

16

1 to 3

43

1 to 3

9

1 to 3

34b

1 to 3

17

1 to 4

44

1 to 4

10

1 to 3

35

1 to 8

17a

1 to 3

45

1 to 3

11

1 to 3

36

-

17b

1 to 3

46

1 to 3

12

-

37

1 to 3

18

1 to 4

47

1 to 3

13

1 to 3

38

1 to 8

19

1 to 4

48

1 to 3

14

1 to 4

39

1 to 3

20

1 to 3

49

1 to 3

15

1 to 8

40

1 to 5 (¹)

21

1 to 4

50

1 to 4

15a

1 to 3

41

1 to 3

22

1 to 3

51

1 to 4

15b

1 to 3

42

-

23

1 to 3

52

1 to 4

16

1, 2, 3, 6, 7 and 8

43

-

24

1 to 3

53

1 to 4

17

1 to 8

44

1 to 5 (¹)

25

1 to 4

54

1 to 4

17a

1 to 3

45

-

26

1 to 3

55

-

17b

1 to 3

46

1 to 3

27

1 to 4

56

-

18

1 to 5 (¹)

47

1 to 3

28

1 to 3

19

1 to 5 (¹)

48

1 to 3

20

1 to 3

49

1 to 3

A

1 to 4 (1)

F

-

21

1 to 5 (¹)

50

1 to 8

B

1 to 3

G

-

22

1 to 3

51

1 to 8

C

1 to 4

H

-

23

1 to 3

52

1 to 8

D/J

1 to 4

I

-

24

1 to 3

53

1 to 8

E/J

-

25

1 to 5 (¹)

54

1 to 4

26

1 to 3

55

-

27

1 to 5 (¹)

56

-

II. ADMINISTRATIVE BOXES

–––––––––––
(1) The country of export can choose whether these particulars appear on the copies speci
fied.
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Appendix 3
EXPLANATORY NOTE ON THE USE OF SINGLE
DOCUMENT FORMS
TITLE I
A. General description

There are various possible ways of using the forms and these may
be grouped under two headings:
– full use of the system,
or
– split use.
1. Full use
This refers to cases in which, at the time when the export forma
lities are carried out, the person concerned uses a form containing the
copies needed for the formalities relating to export and to transit as well
as those to be carried out in the country of destination.
The form used for this purpose contains eight copies:
– copy 1 which is to be retain ed by the authorities of the country
of export (export and transit formalities),
– copy 2 which is to be used for statistics by the country of export,
– copy 3 which is returned to the exporter after being stamped by
the customs authorities,
– copy 4 which is to be kept in a transit operation by the office of
destination,
– copy 5 which is the return copy for the transit,
– copy 6 which is to be retained by the authorities of the country
of destination (for import formalities),
[- copy 7 which is to be used for statistics by the country of desti
nation (for import formalities),]14
– copy 8 which is returned to the consignee after being stamped
by the customs authorities.
(Copies 2 and 7 may be used for other administrative purposes ac
cording to the requirements of the Contracting Parties).
The form is thus composed of a set of eight copies, of which the
first three have to do with the formalities to be carried out in the coun
try of export and the following five concern the formalities ot be car
ried out in the country of destination.
Each set of eight copies is designed in such a way that where bo
xes must contain identical information in the countries involved it may
be entered directly by the exporter or the principal on copy 1 and will
then appear, by means of a chemical treatment of the paper, on all the
copies.Where, however, for any reason (for example, protection of tra
de secrets, content of information different as between the country of
export and that of destination) information is not to be forwarded from
one country to another, the desensitization of the self-copying paper
restricts reproduction to the copies intended for the country of export.
If the same box is to be used but with a different content in the
country of destination, carbon paper will then have to be used to repro
duce these additional particulars on copies 6 to 8.
However, particularly in cases where use is made of computerized
processing of declarations, it is possible to use not the set of 8 copies
referred to above but two sets of four copies, in which each copy may
have a dual function: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5; the first set would then corre
spond, as regards the particulars to be given therein, to copies 1 to 4
above, and the second to copies 5 to 8. In this case, in each four-copy
set, the numbers of the copies being used must be shown by deleting
the numbers, in the margin of the form, referring to the copies not be
ing used.
Each set of four copies thus defined is designed so that the infor
mation which has to be reproduced on the various copies will be repro
duced by means of a chemical treatment of the paper.
2. Split use
This refers to cases where the person concerned does not wish to
use a complete set as outlined in paragraph 1 above. He may then use
–––––––––––
14 Decision Nr 1/2000
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for each of the stages (export, transit or import) of an operation invol
ving trade in goods between Contracting Parties the copies of the dec
laration needed to carry out the formalities relating to this stage alone.
He may, in addition, attach to these copies, in so far as he wishes to, the
copies needed to carry out the formalities relating to one another of the
following stages of the operation.
Various different combinations are therefore possible in cases of
split use, the numbers of the copies listed being the same as those al
ready mentioned in paragraph 1 above.
By way of example, the following combinations are possible:
– export alone: copies 1, 2 and 3,
[- export + transit: copies 1, 2, 3, 4 and 5,]15
– export + import: copies 1, 2, 3, 6, 7 and 8,
[- transit alone: copies 1, 4 and 5,]16
– transit + import: copies 1, 4, 5, 6, 7 and 8,
– import alone: copies 6, 7 and 8.
In addition, there are situations in which it is essential to provide
proof at destination of the Community status of the goods in question
although use has not been made of transit. In such cases it will be ne
cessary to use the copy provided for this purpose (copy No 4), either on
its own or in combination with one or other of the sets described above.
When under Community rules the document proving the Community
status of the goods must be produced in three copies, additional copies
or photocopies of copy No 4 must be produced.
B. Particulars required
The forms concerned contain all the details which may be requi
red by the Contracting Parties. It is compulsory for certain boxes to be
filled in, whereas others have to be filled in only if requested by the
country in which the formalities are completed. In this respect the sec
tion of this notice dealing with the use of the various boxes should be
closely followed.
In any case, without prejudice to the application of simplified
procedures, the respective maximum lists of the boxes which may be
completed at each stage of a trading operation between the Contracting
Parties, including those required only in the event of the application of
specific legislation, are as follows:
[- export formalities: boxes 1 (first and second subdivisions), 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 and 54,]17
[- transit formalities: boxes 1 (third subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (first subdivi
sion), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 and 56,]18 19
– import formalities: boxes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 54,
– proof of Community character of the goods (T2L): boxes 1 (ex
cept second sub-division), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.
C. Instructions for use of the form
In all cases where the kind of set used contains at least one copy
which may be used in a country other than the one in which it was first
completed, the forms must be completed by typewriter or by a mecha
nographical or similar process. For ease of completion by typewriter
the form should be inserted in the machine in such a way that the first
letter of the particulars to be entered in box 2 is placed in the position
box in the top left-hand corner.
Where all the copies of the set used are intended for use in the sa
me country and provided that this option is provided for by that country
they may also be filled in legibly by hand, in ink and in block capitals.
The same applies with regard to the particulars to be given on the copi
es used for the purposes of the application of transit.

––––––––
15 Decision Nr 1/2000
16 Decision Nr 1/2000
17 Decision Nr 1/2006 of the EC-EFTA Joint Committee on simplification of formalities
in trade in goods of 25 October 2006 amending the Convention on the simplification of
formalities in trade in goods.
Official Journal No L 357 of 15/12/2006, p. 01 - 52
18 Decision Nr 1/2000
19 Decision Nr 1/2006
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The form must contain no erasures or overwriting. Any alterations
must be made by crossing out the incorrect particulars and, where ap
propriate, adding those required. Any alterations made in this way must
be initialled by the person making them and expressly authenticated by
the competent authorities. The latter may, where necessary, requir e a
new declaration to be lodged.
In addition, the forms may be completed using an automatic re
production process instead of any of the procedures mentioned above.
They may also be produced and completed by this means provided that
the provisions as regards the specimens, the paper, the size, the langua
ge used, the legibility, the prohibition of erasures and alterations and as
regards amendments are strictly observed.
Only numbered boxes are, where necessary, to be completed. The
other boxes, indicated by a capital letter, are reserved exclusively for
internal use by the administration.
The copies which are to remain at the office of export and/or de
parture must bear the original signature of the persons concerned. The
signature of the principal, or where applicable, of his authorized repre
sentative, commits him to all of the particulars relating to the transit
operation as these result from the implementation of the relevant provi
sions including those described in section B above.
The copies which are to remain at the office of destination must
bear the original signature of the person concerned. It should be re
membered that under the export and import formalities, the signature
of the person concerned is equivalent to a commitment, in accordance
with the legislation in force in the Contracting Parties, to:
– the accuracy of the information given in the declaration relating
to the formalities for which he is responsible,
– the authenticity of the documents attached, and
– the observance of all the obligations inherent in the entry of the
goods in question under the procedure concerned.
As regards transit and import formalities it should be noted that it
is in the interests of each person intervening in the operation to check
the contents of his declaration. In particular, any discrepancy found by
the person concerned between the goods which he must declare and the
particulars already shown, if applicable, in the forms being used must
immediately be notified by that person to the customs authority. In such
cases the declaration must then be made on fresh forms.
Subject to Title III, where a box is not to be used, it should be left
blank.
TITLE II
PARTICULARS TO BE ENTERED IN THE DIFFERENT BOXES
I. Formalities in the country of export
Box 1: Declaration
In the first sub-division enter the code laid down in Annex III, as
applicable.
As far as the type of declaration (second sub-division) is concer
ned this item is optional for the Contracting Parties.
In addition, where transit is used, the appropriate symbol should
be shown in the right-hand (third) sub-division of this box.
[Box 2: Exporter
Box for optional use by the Contracting Parties. Enter the full na
me and address of the person or company concerned. The Contracting
Parties may add to the explanatory note the requir ement to include a
reference to the identification number allocated by the competent aut
horities for tax, statistical or other purposes.
In the case of groupage consignments, the Contracting Parties
may provide that the word “various” be entered in this box and that the
list of exporters be attached to the declaration.
In the case of transit this box is optional for the Contracting Par
ties.]20
Box 3: Forms
Enter the serial number of the set among the total number of sets
of forms and continuation sheets used (for example, if there is one form
and two continuation sheets, indicate on the form 1/3, on the first conti
nuation sheet 2/3 and on the second continuation sheet 3/3).

––––––––––
20 Decision Nr 1/2006
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When the declaration covers only one item (i.e. when only
one ‘description of the goods’ box has to be completed) do not enter
anything in box 3 but enter the figure 1 in box 5.
When two sets of four copies are used instead of one set of eight
copies, the two sets are to be treated as one.
Box 4: Number of loading lists
Enter in figures the number of any loading lists attached or of any
descriptive commercial lists authorized by the competent authority.
This box is optional for the Contracting Parties for export formalities.
Box 5: Items
Enter the total number of items declared by the person concerned
in the total number of forms and continuation sheets (or loading lists
or commercial lists) used.The number of items must correspond to the
number of ‘description of the goods’ boxes to be completed.
Box 6: Total packages
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the total
number of packages making up the consignment in question.
Box 7: Reference number
Optional item for users, to contain any reference number alloca
ted by the person concerned to the consignment in question.
Box 8: Consignee
Enter the full name and address of the person(s) or company(ies)
to whom the goods are to be delivered.
[This box is optional for the Contracting Parties as far as export for
malities are concered. For transit purposes, it shall be obligatory but the
Contracting Parties may allow that this box need not be completed where
the consignee is established outside the territory of the Contracting Parti
es. The identification number need not be shown at this stage.]21
Box 9: Person responsible for financial settlement
This box is optional for the Contracting Parties (the person who
is responsible for either the transfer or repatriation of the funds relating
to the transaction).
Box 10: Country of first destination
This box is optional for the Contracting Parties for use in accor
dance with their requirements.
Box 11: Trading country
This box is optional for the Contracting Parties for use in accor
dance with their requirements.
Box 13: CAP
This box is optional for the Contracting Parties (information rela
ting to the application of an agricultural policy).
[Box 14: Declarant or representative of the exporter
Box for optional use by the Contracting Parties. Enter the full
name and address of the person or company concerned in accordance
with the provisions in force. Where the declarant is also the exporter,
enter “exporter”.
The Contracting Parties may add to the explanatory note the requ
irement to include a reference to the identification number allocated by
the competent authorities for tax, statistical or other purposes.]22.
[Box 15: Country of export
Box for optional use by the Contracting Parties in the event of
export formalities but compulsory when applying the transit procedure.
Enter the name of the country from which the goods are exported.
In box 15a enter the code for the country concerned.
Box 15b is for optional use by the Contracting Parties (region
from which the goods are exported).
Box 15b must not be used for transit purposes.]23
Box 16: Country of origin
This box is optional for the Contracting Parties. If the declaration
covers a number of items of different origin, enter the word ‘various’
in this box.
[Box 17: Country of destination
Enter the name of the country concerned. In box 17a enter the
code for this country. Box 17b must not be completed at this stage in
trade.
Box 17b must not be used for transit purposes.]24
––––––––––
21 Decision Nr 1/89
22 Decision Nr 1/2006
23 Decision Nr 1/2006.
24 Decision Nr 1/2006
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Box 18: Identity and nationality of means of transport at depar

This box is optional for the Contracting Parties as far as export
formalities are concerned but obligatory in the case of use of transit.
Enter the identify, e.g. registration number(s) or name of the means of
transport (lorry, ship, railway wagon, aircraft) on which the goods are
directly loaded on presentation at the customs office where the export
or transit formalities are completed, followed by the nationality of the
means of transport (or that of the vehicle propelling the others if there
are several means of transport) in accordance with the codes laid down
for this purpose. For example, in the case of use of a tractor and trailor
with different licence numbers, enter the licence number of the tractor
and that of the trailer, together with the nationality of the tractor.
In the case of postal consignments or carriage by fixed transport
installations, nothing should be entered in this box in respect of the re
gistration number or nation ality.
In the case of carriage by rail, the item on nationality should not
be completed.
In other cases, declaration of the nationality is optional for the
Contracting Parties.
Box 19: Container (Ctr)
Enter in accordance with the codes laid down in Annex III the
necessary particulars with regard to the presumed situation at the bor
der of the country of export, as known at the time of completion of the
export or transit formalities.
For transit purposes this box is optional for the Contracting Par
ties.
Box 20: Delivery terms
This box is optional for the Contracting Parties (indication of cer
tain terms of the commercial contract).
Box 21: Identity and nationality of the active means of transport
crossing the border
This box is optional for the Contracting Parties with regard to the
identity.
This box is obligatory as regards the nationality.
However, in the case of postal consignments or carriag e by rail or
fixed transport installation, nothing should be entered in respect of the
registration number or nationality.
Enter the type (lorry, ship, railway wagon, aircraft), followed by
the identity, e.g. registration number or name of the active means of
transport (i.e. the propelling means of transport) which it is presumed
will be used at the frontier crossing point on exit from the country of
export, followed by its nationality, as known at the time of completion
of the export or transit formalities, by using the appropriate code.
In the case of combined transport or if there are several means
of transport, the active means of transport is the one which propels the
whole combination. For example, if lorry on sea-going vessel, the acti
ve means of transport is the ship, if tractor and trailer, the active means
of transport is the tractor.
Box 22: Invoice currency and total amount invoiced
This box is optional for the Contracting Parties (enter the code for
the currency in which the invoice was drawn up, followed by the invoi
ced price for the total amount of the goods declared).
Box 23: Exchange rate
This box is optional for the Contracting Parties (exchange rate
in force between the invoice currency and the currency of the country
concerned).
Box 24: Nature of the transaction
This box is optional for the Contracting Parties (indicating certain
terms of the commercial contract).
[Box 25: Mode of transport at the border
Use the codes in Annex III to enter the mode of transport which
it is presumed will provide the active means of transport on which the
goods will leave the territory of the Contracting Party of export.
Box for optional use by the Contracting Parties in the case of tran
sit.]25.

––––––––
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Box 26: Mode of transport inland
This box is optional for the Contracting Parties (indicating, in ac
cordance with the codes laid down in Annex III, the nature of the mode
of transport used within the country concerned).
Box 27: Place of loading
This box is optional for the Contracting Parties. Enter, if applica
ble in code form, where provided for, the place of loading of the goods
on to the active means of transport on which they are to cross the bor
der of the country of export, as far as this is known at the time of com
pletion of the export or transit formalities.
Box 28: Financial and banking data
This box is optional for the Contracting Parties (transfer of funds
relating to the operation in question - information on financial formali
ties and procedure and on bank references).
[Box 29: Office of exit
Box for optional use by the Contracting Parties (enter the customs
office by which it is intended that the goods should leave the territory
of the Contracting Party concerned)]26.
Box 30: Location of the goods
This box is optional for the Contracting Parties (indicating the
precise location where the goods may be examined).
Box 31: Packages and description of goods - Marks and numbers
- Container No(s) - Number and kind
[Enter the marks, numbers, number and kind of packages or, in
the case of unpackaged goods, the number of such goods covered by
the declaration, or the word “bulk”, as appropriate ; the normal trade
description must be entered in all cases ; for export purposes this de
scription must comprise the particulars necessary to identify the goods.
Where box 33 “Commodity Code” must be completed, this descrip
tion must be expressed in sufficiently precise terms to allow classifica
tion of the goods. This box must also show the particulars required by
any specific rules (excise duties, etc.) . If contain ers are used, the iden
tifying marks of the containers should also be entered in this box.]27
When the person concerned has entered the word ‘various’ in box
16, the Contracting Parties may request that the name of the country of
origin of the goods in question be entered in this box, but cannot make
it obligatory.
Box 32: Item number
Enter the number of the item in question in relation to the total
number of articles declared in the forms used, as defined in the note to
box 5
When the declaration covers only one item of goods, the Con
tracting Parties need not require this box to be completed, the figure 1
having been entered in box 5.
[Box 33: Commodity code
Enter the code number corresponding to the item in question.
For the purposes of transit and proving the Community status of
the goods this box is optional for the Contracting Parties, except in ca
ses where the Convention on a common transit procedure of 20 May
1987 specifies that its use is obligatory.]28
Box 34: Code, country of origin
This box is optional for the Contracting Parties:
– box 34a (code corresponding to the country given in box 16.
When the word ‘various’ is given in box 16, enter the code correspon
ding to the country of origin of the item in question),
– box 34b (region of production of the goods in question).
Box 35: Gross mass
This box is optional for the Contracting Parties as far as export for
malities are concerned but obligatory in the case of transit. Enter the gross
mass of the goods described in the corresponding box 31, expressed in ki
lograms. The gross mass is the aggregated mass of the goods with all their
packing, excluding containers and other transport equipment.
Box 37: Procedure
Enter, in accordance with the codes laid down for this purpose,
the procedure for which the goods are declared on export.

–––––––––
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Box 38: Net mass
Enter the net mass of the goods described in the corresponding
box 31, expressed in kilograms. The net mass is the mass of the goods
themselves without any packaging.
As far as transit is concerned this box is optional for the Contrac
ting Parties.
Box 39: Quota
This box is optional for the Contracting Parties (where necessary
for the application of quota legislation).
Box 40: Summary declaration/previous document
This box is optional for the Contracting Parties (references of do
cuments relating to the administrative procedure preceding export to
another country).
[For the purposes of transit and proving the Community status of
the goods this box is optional for the Contracting Parties, except in ca
ses where the Convention on a common transit procedure of 20 May
1987 specifies that its use is obligatory.]29
Box 41: Supplementary units
For use as necessary in accordance with the goods nomenclatu
re. Enter the quantity of the item in question, expressed in the unit laid
down in the goods nomenclature.
Box 44: Additional information, documents produced, certificates
and authorizations
Enter the details requir ed by any specific regulations applicable
in the country of export, together with the references of the documents
produced in support of the declaration. (This may include serial Nos of
Control Copies T5, No of export licence/permit; data concerning vete
rinary and phytosanitary regulations; bill of lading No etc.). In the subdivision ‘Additional information (A.1) code’, enter as necessary the
code number, provided for this purpose for the additional information
which may be required for transit purposes. This sub-division must not
be used until a computerized system for discharging transit operations
comes into effect.
Box 46: Statistical value
Enter the amount, expressed in the currency stipulated by the
Contracting Party of the statistical value in accordance with the provi
sions in force.
Box 47: Calculation of taxes
The Contracting Parties may require the following to be shown,
where appropriate, on each line, using the relevant codes laid down for
this purpose:
– the type of tax (export duties),
– the tax base,
– the rate of tax applicable,
– the amount of the tax thus calculated,
– the method of payment chosen (MP).
Box 48: Deferred payment
This box is optional for the Contracting Parties (reference to the
authorization in question).
Box 49: Identification of warehouse
This box is optional for the Contracting Parties.
[Box 50: Principal and authorised representative, place, date and
signature
Enter the full name (person or company) and address of the prin
cipal, together with the identification number, if any, allocated by the
competent authorities. Where appropriate, enter the full name (person
or company) of the authorised representative signing on behalf of the
principal.
Subject to specific provisions to be adopted with regard to the use
of computerised systems, the original of the handwritten signature of
the person concerned must figure on the copy which is to remain at the
office of departure. Where the person concerned is a legal person, the
signatory should add after his signature his full name and the capacity
in which he is signing.
For export operations, the declarant or his representative may en
ter the name and address of a person established in the district of the
office of exit to whom Copy No 3 of the declaration endorsed by the
said office may be given.]30

–––––––––
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[Box 51: Intended offices of transit (and countries)
Enter the intended office of entry into each Contracting Party who
se territory is to be transited in the course of carriage or, where the ope
ration involves transiting territory other than that of the Contracting Par
ties, the office of exit by which the means of transport will leave their
territory. Note that the transit offices appear in the list of offices compe
tent for transit operations. Enter the code for the country concerned.]31.
After the name of the office, enter the code relating to the country
concerned.
Box 52: Guarantee
Enter any appropriate information relating to the type of guaran
tee used for the operation concerned.
Box 53: Office of destination (and country)
Enter the name of the office where the goods are to be presented
in order to complete the transit operation. The offices of destination are
listed in the ‘list of customs offices competent for transit operations’.
After the name of the office, enter the code relating to the country
concerned.
Box 54: Place and date, signature and name of the declarant or
his representative
Subject to specific provisions to be adopted with regard to the use
of computerized systems, the original of the handwritten signature of the
person concerned must be given on the copy which is to remain at the
office of departure followed by the full name of that person. When the
person concerned is a legal person, the signatory should add his status
after his signature and name, if so required by the Contracting Parties.
II. Formalities en route
Between the time when the goods leave the office of export and/
or departure, and the time when they arrive at the office of destination,
it is possible that certain details may need to be added on the copies of
the single document which accompany the goods. These details con
cern the transport operation and must be added to the document by the
carrier responsible for the means of transport on which the goods are
directly loaded, as and when the transport operations take place. These
particulars may be added legibly by hand; in this case, the form should
be completed in ink and in block capitals.
These details concern the following boxes only (copies 4 and 5):
– Transhipment: use box 55 Box 55 (transhipments):
[Box to be used in accordance with the provisions of the Conven
tion on a common transit procedure of 20 May 1987.]32
– Other incidents: use box 56
Box 56 (other incidents during carriage):
Box to be completed in accordance with existing obligations for
transit.
In addition, when the goods were loaded on a semi-trailer and
only the tractor vehicle is changed during the journey (without the
goods being handled or transhipped) enter in this box the registration
number and the nationality of the new tractor. In such cases, certifica
tion by the competent authorities is not necessary.
III. Formalities in the country of destination
Box 1: Declaration
Enter the codes laid down in Annex III as applicable.
As far as the type of declaration (second subdivision) is concer
ned, this item is optional for the Contracting Parties.
The right- hand (third) subdivision must not be used for import
formalities.
Box 2: Exporter
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the full na
me and address of the exporter or seller of the goods.
Box 3: Forms
Enter the serial number of the set among the total number of sets
of forms and continuation sheets used (for example, if there are one
form and two continuation sheets, indicate on the form 1/3, on the first
continuation sheet 2/3 and on the second continuation sheet 3/3).

–––––––––
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When the declaration covers only one item (i. e. when only
one ‘description of the goods’ box has to be completed) do not enter
anything in box 3 but enter the figure 1 in box 5.
Box 4: Number of loading lists
This box is optional for the Contracting Parties.
Enter in figures the number of any loading lists attached, or of de
scriptive commercial lists where these are authorized by the competent
authority.
Box 5: Items
Enter the total number of items declared by the person concerned
in the total number of forms and continuation sheets (or loading lists
or commercial lists) used. The number of items must correspond to the
number of ‘description of the goods’ boxes to be completed.
Box 6: Total packages
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the total
number of packages making up the consignment in ques tion.
Box 7: Reference number
Optional item for users, to contain the reference number allocated
by the person concerned to the consignment in ques tion.
[Box 8: Consignee
Box for optional use by the Contracting Parties. Enter the full na
me and address of the person or company concerned. In the case of gro
upage consignments, the Contracting Parties may provide that the word
“various” be entered in this box, and the list of consignees attached
to the declaration. The Contracting Parties may add to the explanatory
note the requirement to include a reference to the identification num
ber allocated by the competent authorities for tax, statistical or other
purposes.]33.
Box 9: Person responsible for financial settlement
This box is optional for the Contracting Parties (the person who
is responsible for either the transfer or repatriation of the funds relating
to the transaction).
Box 10: Country of last consignment
This box is optional for the Contracting Parties for use in accor
dance with their requirements.
Box 11: Trading country/country of production
This box is optional for the Contracting Parties for use in accor
dance with their requirements.
Box 12: Value details
This box is optional for the Contracting Parties (details necessary
for determining the dutiable, statistical or taxable value).
Box 13: CAP
This box is optional for the Contracting Parties (information rela
ting to the application of an agricultural policy).
[Box 14: Declarant or representative of the consignee
Box for optional use by the Contracting Parties. Enter the full
name and address of the person or company concerned in accordance
with the provisions in force. Where the declarant is also the consignee,
enter “consignee”. The Contracting Parties may add to the explanatory
note the requirement to include a reference to the identification number
allocated by the competent authorities for tax, statistical or other pur
poses.]34
Box 15: Country of export
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the name of
the country from which the goods were exported. In box 15a enter the
code for the country concerned.
Box 15b must not be used.
Box 16: Country of origin
This box is optional for the Contracting Parties. If the declaration
covers a number of items of different origin, enter the word ‘various’
in this box.
Box 17: Country of destination
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the name of
the country concerned.
In Box 17a enter the code for the country concerned.
In Box 17b enter the region of destination of the goods.
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Box 18: Identity and nationality of means of transport on arrival
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the identity,
e. g. registration number(s) or name of the means of transport (lorry,
ship, railway wagon, aircraft) on which the goods were directly loaded
on presentation at the customs office where the import formalities are
completed, followed by the nationality of the means of transport (or
that of the vehicle propelling the others if there are several means of
transport) according to the codes laid down for this purpose. For exam
ple, in the case of use of a tractor and trailer with different licence num
bers, enter the licence number of the tractor and that of the trailer, to
gether with the nationality of the tractor.
In the case of postal consignments or carriage by fixed transport
installation nothing should be entered in this box in respect of the regi
stration number or nation ality.
In the case of carriage by rail nothing should be entered in respect
of the nationality.
Box 19: Container (Ctr)
Enter the necessary particulars in accordance with the codes laid
down in Annex III.
Box 20: Delivery terms
This box is optional for the Contracting Parties (indication of cer
tain terms of the commercial contract).
Box 21: Identity and nationality of the active means of transport
crossing the border
This box is optional for the Contracting Parties with regard to
identity. This box is obligatory as regards the nationality.
However, in the case of postal consignments or carriage by rail or
fixed transport installation nothing should be entered in respect of the
registration number or nationality.
Enter the type (for example, lorry, ship, railway wagon, aircraft),
followed by the identity, e.g. registration number or name of the active
means of transport (i.e. the propelling means of transport) used at the
frontier crossing point on entry into the country of destination, follo
wed by its nationality, by using the appropriate code.
In the case of combined transport or if there are several means
of transport, the active means of transport is the one which propels the
whole combination. For example, if lorry on sea-going vessel, the acti
ve means of transport is the ship, if tractor and trailer, the active means
of transport is the tractor.
Box 22: Invoice currency and total amount invoiced
This box is optional for the Contracting Parties (enter the code for
the currency in which the invoice was drawn up, followed by the invoi
ced price for the total amount of the goods declareBox 23: Exchange rate
This box is optional for the Contracting Parties (exchange rate
in force between the invoice currency and the currency of the country
concerned).
Box 24: Nature of the transaction
This box is optional for the Contracting Parties (indicating certain
terms of the commercial contract).
[Box 25: Mode of transport at the border
Use the codes in Annex III to enter the mode of transport which
provided the active means of transport on which the goods entered the
territory of the Contracting Party of destination]35.
Box 26: Mode of transport inland
This box is optional for the Contracting Parties (indication, in ac
cordance with the codes laid down in Annex III, of the mode of tran
sport used within the country concerned).
Box 27: Place of unloading
This box is optional for the Contracting Parties. Enter, if appli
cable in code form, where provided for, the place where the goods are
unloaded from the active means of transport on which they crossed the
border of the country of destination.
Box 28: Financial and banking data
This box is optional for the Contracting Parties (transfer of funds
relating to the operation in question - information on financial formali
ties and procedure and on bank references).
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[Box 29: Office of entry
Box for optional use by the Contracting Parties (enter the customs
office by which the goods entered the territory of the Contracting Party
concerned).]36
Box 30: Location of the goods
This box is optional for the Contracting Parties (indicating the
precise location where the goods may be examined).
Box 31: Packages and description of goods - Marks and numbers
- Container No(s) - Number and kind
Enter the marks, numbers, quantity and kind of packages or, in
the case of unpackaged goods, enter the number of such goods cove
red by the declaration, or the word ‘bulk’, as appropriate, together with
the particulars necessary to identify the goods. The description of the
goods means the normal trade description expressed in sufficiently pre
cise terms to enable immediate and unambiguous identification and
classification. This box must also show the particulars required by any
specific rules (such as VAT or excise duties). If contain ers are used, the
identifying marks of the container should also be entered in this box.
When the person concerned has entered the word ‘various’ in box
16, (country of origin), the Contracting Parties may require the indica
tion here of the name of the country of origin of the goods in question.
Box 32: Item number
Enter the number of the item in question in relation to the total
number of articles declared in the forms used, as defined in the note to
box 5.
When the declaration covers only one item of goods, the Con
tracting Parties need not require this box to be completed, the figure 1
having been entered in box 5.
Box 33: Commodity code
Enter the code number corresponding to the item in question. In
the second and following sub-divisions the Contracting Parties may
provide for use of a nomenclature for specific purposes.
[Box 34: Code, country of origin
Box for optional use by the Contracting Parties (enter in box 34a
the code for the country of origin, if any, mentioned in box 16). When
the word “various” is given in box 16, enter the code corresponding to
the country of origin of the item in question (do not complete box 34b).]37
Box 35: Gross mass
This box is optional for the Contracting Parties. Enter the gross
mass of the goods described in the corresponding box 31, expressed in
kilograms. The gross mass is the aggregated mass of the goods with all
their packing, excluding containers and other transport equipment.
Box 36: Preference
This box is optional for the Contracting Parties (reference to any
preferential rate of duty which should be applied).
Box 37: Procedure
Enter the procedure for which the goods are declared at destina
tion in accordance with the codes laid down for this purpose.
Box 38: Net mass
Enter the net mass of the goods described in the corresponding
box 31, expressed in kilograms. The net mass is the mass of the goods
themselves without any packaging.
Box 39: Quota
This box is optional for the Contracting Parties (where necessary
for the application of quota legislation).
Box 40: Summary declaration/previous document
This box is optional for the Contracting Parties (reference of any
summary declaration used in the country of destination or of the docu
ments relating to any previous administrative procedure).
Box 41: Supplementary units
For use as necessary in accordance with the goods nomenclatu
re. Enter the quantity of the item in question, expressed in the unit laid
down in the goods nomenclature.
[Box 42: Item price
Box for optional use by the Contracting Parties (enter the amount
included in any price entered in box 22 which relates to the item in qu
estion).]38
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Box 43: Valuation method
This box is optional for the Contracting Parties (details necessary
for determining the dutiable, statistical or taxable value).
Box 44: Additional information, documents produced, certificates
and authorizations
Enter the details required by any specific regulations applicable
in the country of destination together with the references of the docu
ments produced in support of the declaration. (This may include Serial
Nos of Control Copies T5; No of import licence/permit; data concer
ning veterinary and phytosanitary regulations; bill of lading No). The
sub-division ‘Additional information (A. I.) code’ must not be used.
Box 45: Adjustment
This box is optional for the Contracting Parties (details necessary
for determining the dutiable, statistical or taxable value).
Box 46: Statistical value
Enter the amount, expressed in the currency stipulated by the co
untry of destination, of the statistical value in accordance with the pro
visions in force.
Box 47: Calculation of taxes
The Contracting Parties may require the following to be shown,
where appropriate, on each line, using the relevant codes laid down for
this purpose:
– the type of tax (import duties),
– the tax base,
– the rate of tax applicable,
– the amount of the tax thus calculated,
– the method of payment chosen (MP).
Box 48: Deferred payment
This box is optional for the Contracting Parties (reference to the
authorization in question).
Box 49: Identification of warehouse
This box is optional for the Contracting Parties.
Box 54: Place and date, signature and name of the declarant or
his representative
Subject to specific provisions to be adopted with regard to the use
of computerized systems, the original of the handwritten signature of the
person concerned must be given on the copy which is to remain at the
office of destination followed by the full name of that person. When the
person concerned is a legal person, the signatory should, if so required
by the Contracting Parties, add his status after his signature and name.
TITLE III
Remarks concerning the continuation sheets
A. Continuation sheets should only be used if the declaration co
vers more than one item (see box 5).They must be presented together
with a form.
B. The remarks set out in Titles I and II above apply also to the
continuation sheets.
However:
– Box 2/8 is for optional use by the Contracting Parties and sho
uld show only the name and identification number, if any, of the person
concerned,
– the ‘summary’ part of box 47 concerns the final summary of
all the items covered by the forms used. It should therefore be used
only on the last of the continuation sheets attached to a single document
form in order to show the total per type of tax and the grand total (GT)
of the charges payable.
C. If continuation sheets are used, the boxes ‘description of go
ods’ which have not been used must be crossed through to prevent any
subsequent use.
ANNEX III
CODES TO BE USED IN THE SINGLE DOCUMENT
Box 1: Declaration
First sub-division:
The symbol EU must be used for:
– declaration for export to another Contracting Party,
– declaration for import from another Contracting Party.
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Third sub-division:
This sub-division must be completed only when the form is to be
used for transit purposes.
Box 19: Container
The codes applicable are given below:
0: goods not transported in containers,
1: goods transported in containers.
Box 25: Mode of transport at the border
The list of codes applicable is given below:
Code for modes of transport, post and other consignments
A. 1-figure code (obligatory).
B. 2-figure code (2nd digit optional for the Contracting Parties)
A

B

Denomination

1

10

Sea transport

12

Railway wagon on sea-going vessel

16

Powered road vehicle on sea-going
vessel

17

Inland waterway vessel on seagoing vessel

2
3

20

УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР Заједничку декларацију о стварању
Европског економског простора, коју су усвојили министри зема
ља ЕФТА и држава чланица Заједнице и Комисија Европских за
једница у Луксембургу 9. априла 1984. године, а посебно у погледу
поједностављења формалности на граници и правила о пореклу;
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР да је, у оквиру мера за јачање уну
трашњег тржишта, Заједница одлучила да уведе јединствен адми
нистративни документ за употребу у таквој трговини од 1. јануара
1988. године;
СМАТРАЈУЋИ да је прикладно да се поједноставе и формал
ности у трговини робом између Заједнице и земаља ЕФТА, као и
између самих земаља ЕФТА, посебно увођењем јединственог ад
министративног документа;
СМАТРАЈУЋИ да ниједна одредба ове конвенције не може да
се тумачи као ослобађање страна уговорница од обавеза из других
међународних споразума,
ОДЛУЧИЛЕ СУ ДА ЗАКЉУЧЕ СЛЕДЕЋУ КОНВЕНЦИЈУ:
Опште одредбе

Trailer or semi-trailer on sea-going
vessel

18
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Rail transport

23

Road vehicle on rail-wagon

30

Road transport

4

40

Air transport

5

50

Mail

7

70

Fixed transport installations

8

80

Inland waterway transport

9

90

Own propulsion

Box 26: Inland mode of transport
The codes adopted for box 25 are applicable.
Box 33: Commodity code
[First sub-division:
In the Community indicate the eight digits of the Combined No
menclature. In the EFTA countries indicate in the left-hand side of this
sub-division the six digits of the Harmonised Commodity Description
and Coding System.
For transit purposes, where required by the Convention on a com
mon transit procedure of 20 May 1987, indicate the code of at least
six digits from the Harmonised Commodity Description and Coding
System.]39
Other sub-divisions
To be completed in accordance with any other specific codes of
the Contracting Parties (this should be indicated starting immediately
after the first sub-division).
КОНВЕНЦИЈА
О ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊУ ФОРМАЛНОСТИ
У ТРГОВИНИ РОБОМ
ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ЗАЈЕДНИЦА
(у даљем тексту: Заједница),
И РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА, РЕПУБЛИКА ФИНСКА, РЕ
ПУБЛИКА ИСЛАНД, КРАЉЕВИНА НОРВЕШКА, КРАЉЕВИНА
ШВЕДСКА И ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА
(у даљем тексту: земље ЕФТА)
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР Споразуме о слободној трговини из
међу Заједнице и сваке од земаља ЕФТА;
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39 Decision Nr 1/2000

Члан 1.
[1. Ова конвенција утврђује мере за поједностављење фор
малности у трговини робом између страна уговорница, посебно
увођењем јединственог административног документа (у даљем
тексту јединствени документ), који ће се користити у свим изво
зним и увозним поступцима и за заједнички транзитни поступак (у
даљем тексту: транзит), који се примењује у трговини између стра
на уговорница, без обзира на врсту и порекло робе.
2. У смислу ове конвенције ,,трећа земља” означава сваку зе
мљу која није страна уговорница ове конвенције.
3. Од датума када приступање нове стране уговорнице ступа
на снагу у складу са чланом 11а свако позивање у овој конвенцији
на земље ЕФТА примењује се на ту земљу mutatis mutandis и то ис
кључиво у сврху ове конвенције.]1
Члан 2.
Ако је роба предмет трговине између страна уговорница,
формалности у вези са том трговином обављају се употребом је
динственог документа, који се заснива на обрасцу декларације, чи
ји су узорци дати у Прилогу I уз ову конвенцију. Јединствени доку
мент у зависности од случаја служи као декларација или документ
о извозу, транзиту, односно увозу.
Члан 3.
Поред јединственог документа, страна уговорница може да
захтева административна документа само ако:
– се изричито захтевају за примену важећих прописа у страни
уговорници, за чију примену употреба јединственог документа не
би била довољна;
– се захтевају на основу међународних споразума, чији је пот
писник страна уговорница;
– се захтевају од оператора, да би им се омогућило да, на њи
хов захтев, добију право на одређену погодност или посебну олак
шицу.
Члан 4.
1. Ништа у овој конвенцији не спречава стране уговорнице
да користе поједностављене поступке, без обзира на то да ли се
заснивају на употреби компјутера или не, у циљу већег олакшања
рада оператoра.
2. Поједностављење поступака може да буде у томе да се опе
раторима дозволи да немају обавезу показивања предметне робе
царинарници или декларације која се односи на ту робу, или да им
се дозволи да сачине непотпуну декларацију. У таквим случајеви
ма, декларација која, ако то дозволе надлежни органи, може да бу
де општа периодична декларација, мора да се поднесе накнадно у
року који одреде ти органи.

–––––––––
1
Препорука Бр. 1/93 ЕЕЗ-ЕФТА Заједничког одбора за поједностављење формал
ности у трговини робом од 23. септембра 1993. за измену Конвенције од 20. маја
1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом
Службени лист Л 036 од 14.02.1996., стр. 0027-0028
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У случајевима из става 1. оператори могу да буду овлашћени
да користе комерцијална документа уместо јединственог документа.
Када се користи јединствени документ, заинтересоване стра
не могу за обављање формалности у свим извозним и увозним по
ступцима, уз дозволу надлежних органа, уместо додатних листова
јединственог документа да приложе комерцијалне листе са описом
робе.
3. Ништа у овој конвенцији не спречава стране уговорнице да:
– не захтевају јединствен документ у поштанском саобраћају
(који се одвија путем писма или поштанских пакета);
– не захтевају писане декларације;
– међусобно закључе споразуме или договоре за веће појед
ностављење формалности у укупној трговини или у делу трговине
која се одвија између њих;
– дозволе употребу товарних листова за окончање транзитних
формалности у случају пошиљки са више врста робе, уместо до
датних листова јединственог документа;
– дозволе да се декларације сачине, по могућности, на обич
ном папиру помоћу јавних или приватних рачунара, под условима
које одреде надлежни органи;
– омогуће надлежним органима да захтевају, да се потреб
ни подаци за обављање предметних формалности уносе у њихове
компјутеризоване системе за обраду декларација, а да при том не
захтевају писане декларације, где је прикладно;
– омогуће надлежним органима да, уколико се користе ком
пјутеризовани системи за обраду декларација, обезбеде да се изво
зна, транзитна или увозна декларација сачини или као јединствен
документ који тај систем произведе или уносом података у компју
тер, ако тај документ није произведен;
– употребе сва средства усвојена одлуком Заједничког одбо
ра, како је наведено у члану 11. 3.
Формалности
Члан 5.
1. Одредбе о окончању формалности, потребних за извоз,
транзит и увоз робе, помоћу јединственог документа садржане су у
Прилогу II уз ову конвенцију.
2. Заједничке шифре које се користе на обрасцима наведеним
у Прилогу I, налазе се у Прилогу III уз ову конвенцију.
Члан 6.
1. Декларација мора да се попуни на једном од званичних је
зика страна уговорница, који је прихватљив за надлежне органе у
земљи у којој се завршавају извозне или транзитне формалности.
У случају потребе, царински органи у земљи одредишта или тран
зита могу да захтевају од декларанта или од његовог заступника у
тој земљи превод наведене декларације на званичан језик или на
један од званичних језика те земље.
2. Изузетно од става 1, декларација се попуњава на једном
од званичних језика земље увознице, у свим случајевима када се
декларација у тој земљи сачињава на примерцима обрасца декла
рације који се разликују од оних који су били поднети царинским
органима у земљи извозници или полазној земљи.
Члан 7.
1. Декларант или његов заступник може, за сваку фазу опера
ције у вези са трговином робом између страна уговорница, да упо
треби примерке декларације који су потребни за окончање формал
ности које се односе само на ту фазу, уз које могу да се приложе,
где је одговарајуће, примерци потребни за окончање формалности
у вези са једном или другом, следећом фазом наведеног поступка.
2. За повластицу из одредаба става 1. не захтева се испуњава
ње посебних услова које су одредили надлежни органи.
Међутим, не доводећи у питање посебне одредбе о збирном
превозу, надлежни органи могу да пропишу да би формалности у
вези са извозним и транзитним операцијама требало окончати на
истом обрасцу помоћу примерака који одговарају тим формално
стима.
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Члан 8.
У случајевима наведеним у члану 7. надлежни органи морају,
колико је то могуће, да се увере да се сви подаци наведени у при
мерцима декларације сачињене у току различитих фаза предметне
операције, слажу.
Административна помоћ
Члан 9.
1. Да би се обезбедило несметано одвијање трговине изме
ђу страна уговорница и олакшало откривање могућих неправил
ности или прекршаја, царински органи заинтересованих земаља,
на захтев или самоиницијативно уколико сматрају да би то било
у интересу друге стране уговорнице, размењују све расположиве
информације (укључујући и службене извештаје и налазе) које су
корисне за правилну примену ове конвенције.
2. Помоћ може да се ускрати или одбије, у потпуности или
делимично, ако замољена земља сматра да би помоћ могла да на
несе штету њеној безбедности, јавној политици (јавном реду) или
другим битним интересима, или би могла да доведе до повреде ин
дустријске, трговачке или професионалне тајне.
3. Ако је помоћ ускраћена или одбијена, о одлуци и о разлози
ма за то мора одмах да се обавести земља молилац.
4. Ако царински орган једне земље тражи помоћ коју он сам
не би могао да пружи да се то од њега затражи, он ће у свом захте
ву указати на ту чињеницу. У том случају, царинском органу коме
је упућен захтев је препуштено да одлучи како ће да одговори на
такав захтев.
5. Информације, које су добијене у складу са ставом 1, кори
сте се искључиво за потребе ове конвенције и уживају исту зашти
ту у земљи која их је примила коју сличне информације уживају
према националним прописима те земље. Такве информације могу
да се користе у друге сврхе само уз писану сагласност царинског
органа који их је доставио и уз поштовање ограничења која одреди
тај орган.
Заједнички одбор
Члан 10.
1. Установљава се Заједнички одбор у ком су заступљене све
стране уговорнице ове конвенције.
2. Заједнички одбор ради споразумно.
3. Заједнички одбор се састаје по потреби, а најмање једном
годишње. Свака страна уговорница може да затражи одржавање
састанка.
4. Заједнички одбор усваја свој пословник о раду који, изме
ђу осталог, садржи одредбе о сазивању састанака и о именовању
председника и одређивању његовог мандата.
5. Заједнички одбор може да установи пододборе или радне
групе, који му помажу у извршавању његових обавеза.
Члан 11.
1. Заједнички одбор је одговоран за управљање овом конвен
цијом и за обезбеђење њене правилне примене. У ту сврху, стране
уговорнице редовно обавештавају наведени одбор о искуствима
стеченим у примени ове конвенције, он припрема препоруке, а у
случајевима предвиђеним у ставу 3, доноси одлуке.
2. Заједнички одбор посебно препоручује:
(а) измене и допуне ове конвенције;
(б) све друге мере потребне за њену примену.
[3. Заједнички одбор доношењем одлуке усваја измене и до
пуне прилога уз ову конвенцију и мере наведене у последњој али
неји члана 4. тачка 3. те позиве трећим земљама у смислу члана 1.
тачка 2. да приступе овој конвенцији у складу са чланом 11а. Стра
не уговорнице почињу са применом такве одлуке, изузев позива
трећим земљама, у складу са својим законодавством.]2
–––––––––
2
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4. Ако представник стране уговорнице у Заједничком одбо
ру прихвати одлуку под условом да испуњава захтеве прописане
уставом, одлука ступа на снагу, уколико се у њој не наводи датум,
првог дана другог месеца након обавештења о повлачењу резерве.
[5. Одлука Заједничког одбора из става 3. којом се трећа зе
мља позива да приступи овој конвенцији доставља се Генералном
секретаријату Савета Европских заједница, који је доставља трећој
земљи, заједно са текстом конвенције који је на снази тог дана.
6. Од датума из става 5. трећу земљу у Заједничком одбору и
радним групама могу заступати посматрачи.]3
[Приступање трећих земаља
Члан 11а
1. Свака трећа земља може постати страна уговорница ове
конвенције уколико је позове депозитар конвенције након одлуке
Заједничког одбора.
2. Трећа земља која је позвана да постане страна уговорни
ца ове конвенције ће то учинити полагањем инструмента о при
ступању Генералном секретаријату Савета Европске заједнице. Тај
документ прати превод Конвенције на службени језик земље при
ступнице.
3. Приступање ступа на снагу првог дана другог месеца након
полагања инструмента о приступању.
4. Депозитар обавештава све уговорне стране о датуму када
је положен инструмент о приступању и о датуму када приступање
ступа на снагу.
5. Препоруке и одлуке Заједничког одбора из члана 11. ст. 2.
и 3. донесене између датума из става 1. овог члана и датума када
приступање ступа на снагу, такође се достављају позваној трећој
земљи преко Генералног секретаријата Савета Европске заједнице.
Изјава којом се прихватају те радње уноси се било у инстру
мент о приступању или у одвојени документ који се подноси Гене
ралном секретаријату Савета Европске заједнице у року од шест
месеци од достављања. Ако се изјава не преда у том року присту
пање ће се сматрати ништавним.]4
Опште и завршне одредбе
Члан 12.
Свака страна уговорница предузима одговарајуће мере да
обезбеди делотворну и усклађену примену одредаба ове конвен
ције, узимајући у обзир потребу да се колико год је то могуће сма
ње формалности уведене у трговини, као и потребу да се постигну
обострано задовољавајућа решења за све проблеме који произила
зе из примене тих одредаба.
Члан 13.
Стране уговорнице обавештавају једна другу о одредбама ко
је усвоје за спровођење ове конвенције.
–––––––––
3
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Члан 14.
Прилози ове конвенције су њен саставни део.
Члан 15.
1. Ова конвенција се, с једне стране, примењује на територи
јама на којима се примењује Уговор о оснивању Европске економ
ске заједнице и под условима који су утврђени у том уговору, и с
друге стране, на територијама земаља ЕФТА.
2. Ова конвенција се примењује и у Кнежевини Лихтенштајн
све док је та Кнежевина повезана са Швајцарском Конфедерацијом
уговором о царинској унији.
Члан 16.
Свака страна уговорница може иступити из ове конвенције
под условом да о томе достави писмено обавештење, дванаест ме
сеци унапред, депозитару наведеном у члану 17. који обавештава
све друге стране уговорнице.
Члан 17.
1. Ова конвенција ступа на снагу 1. јануара 1988. године, под
условом да стране уговорнице, пре 1. новембра 1987. године, де
понују своје инструменте о прихватању Генералном секретаријату
Савета Европских заједница, који обавља функцију депозитара.
2. Ако ова конвенција не ступи на снагу 1. јануара 1988. годи
не, онда ступа на снагу првог дана другог месеца после депонова
ња последњег инструмента о прихватању.
3. Депозитар обавештава стране уговорнице о датуму депоно
вања инструмента о прихватању сваке стране уговорнице и о дату
му ступања на снагу Конвенције.
Члан 18.
Ова конвенција, сачињена у по једном оригиналу на данском,
холандском, енглеском, финском, француском, немачком, грчком,
исландском, италијанском, норвешком, португалском, шпанском и
шведском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни,
депонује се у архиви Генералног секретаријата Савета Европских
заједница, који свакој страни уговорници доставља оверену копију.
ПРИЛОГ I
УЗОРЦИ ИЗ ЧЛАНА 2. КОНВЕНЦИЈЕ5
Овај прилог садржи:
– у додатку 1: узорак обрасца јединственог документа који се
наводи у члану 1. став 1(а) прилога II,
– у додатку 2: узорак обрасца јединственог документа који се
наводи у члану 1. став 1(б) прилога II,
– у додатку 3: узорак обрасца додатног листа који се наводи у
члану 1. став 2(а) прилога II,
и
– у додатку 4: узорак обрасца додатног листа који се наводи у
члану 1. став 2(б) прилога II.

–––––––––
5
На свим обрасцима из овог прилога може да се употреби израз „транзит у
Заједници” или израз „заједнички транзит”.
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ПРИЛОГ II
ШТАМПАЊЕ, ПОПУЊАВАЊЕ И УПОТРЕБА
ЈЕДИНСТВЕНОГ ДОКУМЕНТА
Штампање јединственог документа

Члан 1.
1. Не доводећи у питање могућност појединачне употребе из
додатка 3 уз овај Прилог, обрасци јединственог документа састоје
се из осам примерака:
(а) било као сет од осам узастопних листова, у складу са узор
ком који се налази у Додатку 1 Прилога I;
(б) или, посебно у случају издавања помоћу компјутерског
система за обраду декларација, два сета од четири узастопна ли
ста, у складу са узорком који се налази у Додатку 2 Прилога I.
2. Јединствен документ може, по потреби, да се допуни са до
датним листовима:
(а) било као сет од осам узастопних листова, у складу са узор
ком из Додатка 3 уз Прилог I;
(б) или два сета од четири узастопна листа, у складу са узор
ком из Додатка 4 уз Прилог I.
3. Одступајући од става 2, стране уговорнице имају могућ
ност да не одобре употребу додатних листова у случају употребе
компјутерског система за обраду декларација, који издаје такве де
кларације.
4. Корисници могу да штампају обрасце, који садрже само
оне примерке узорка из прилога I, који су им потребни да би попу
нили своје декларације.
5. У левом горњем углу обрасца стране уговорнице могу да
одштампају идентификациону ознаку, која означава заинтересова
ну страну уговорницу. Ако се таква документа подносе у другој
страни уговорници, та ознака не спречава прихватање декларације.
Члан 2.
1. Обрасци се штампају на самокопирајућем папиру за пи
сање масе најмање 40 грама по квадратном метру. Папир мора да
буде довољно непрозиран, тако да подаци на једној страни не ути
чу на читљивост података на другој страни и довољно чврст да се
приликом нормалне употребе не може лако поцепати или изгужва
ти. Папир мора да буде беле боје за све примерке. [Међутим, на
примерцима који се користе за транзит (1, 4 и 5), рубрике 1 (осим
поделе у средини), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32,
33 (прва подела са леве стране), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и
56 имају позадину зелене боје.]8 Обрасци се штампају зеленим ма
стилом.
[1a. Различити примерци образаца означени су бојама на сле
дећи начин:
(a) обрасци који одговарају узорцима образаца датих у Дода
цима 1 и 3 Прилога I:
– примерци 1, 2, 3 и 5 дужином десне ивице су означени пу
ном цртом црвене, зелене, жуте односно плаве боје;
– примерци 4, 6, 7 и 8 дужином десне ивице су означени ис
прекиданом цртом плаве, црвене, зелене, односно жуте боје;
(б) обрасци који одговарају узорцима образаца из Додатака 2
и 4 Прилога I, примерци 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 дужином десне ивице су
означени пуном цртом а са њене десне стране испрекиданом цртом
црвене, зелене, жуте, односно плаве боје.
Ширина пуне црте је отприлике 3 милиметра. Испрекидана
црта састоји се од низа квадрата чије су странице дужине 3 мили
метра, између којих је размак од 3 милиметра.]9
–––––––––
8
Одлука Бр 1/2000 Заједничког одбора ЕК-ЕФТА о поједностављењу формално
сти у трговини робом од 20. децембра 2000. којом се врше измене Прилога II и III
Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом.
Службени лист Л 009 од 12/01/2001, стр. 0108 - 0109
9
Одлука Бр. 1/89 ЕЕЗ-ЕФТА Заједничког одбора „Поједностављење формално
сти” од 3. маја 1989. којом се врше измене Прилога II Конвенције о поједноста
вљењу формалности у трговини робом.
Службени лист Л 200, 13/07/1989. стр. 0003 - 0003
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2. Примерци на којима подаци садржани у обрасцима морају
бити видљиви приликом самокопирања, наведени су у додатку 1.
Примерци на којима подаци садржани у додатним листовима мора
ју бити видљиви приликом самокопирања, наведени су у Додатку 2.
3. Димензије обрасца су 210 x 297 милиметара, уз максимал
ну толеранцију до минус 5 милиметара или плус 8 милиметара по
дужини.
4. Стране уговорнице могу захтевати да на обрасцима мора
да буде наведен назив и адреса штампарије или ознака по којој се
штампарија може идентификовати.
Попуњавање јединственог документа
Члан 3.
1. Обрасци се попуњавају у складу са објашњењем у Додатку 3.
2. Ако се формалности обављају коришћењем јавних или при
ватних компјутерских система, надлежни органи овлашћују лица,
која то затраже, да својеручни потпис замене неким одговарајућим
техничким средством које може, где је одговарајуће, да се заснива
на употреби шифара и има исте правне последице као својеручни
потпис. Ова олакшица се одобрава само ако су испуњени технич
ки и административни услови које су прописали надлежни органи.
3. Ако се формалности обављају коришћењем јавних или
приватних рачунара који, такође, штампају декларације, надлежни
органи могу да предвиде да ти системи непосредно оверавају та
ко сачињене декларације, уместо ручног или механичког стављања
печата царинарнице и потписа надлежног службеника.
Употреба јединственог документа
Члан 4.
Одредбе о употреби јединственог документа садржане су у
Додатку 3.
Члан 5.
1. Када се сет јединственог документа узастопно користи за
извозне, транзитне и/или увозне формалности, свако лице које
учествује у операцији одговорно је само за податке који се одно
се на поступак који је захтевало као декларант, принципал или за
ступник декларанта или принципала.
2. За примену става 1, када заинтересовано лице користи је
динствен документ издат у некој од претходних фаза предметне
трговинске операције, од њега се захтева да пре подношења декла
рације, провери тачност постојећих података у рубрикама за које је
одговорно и њихову применљивост на предметну робу и тражени
поступак, као и да их по потреби допуни.
3. У случајевима из става 2, дотично лице мора одмах да оба
вести царинску службу о свим утврђеним неслагањима између
предметне робе и постојећих података.
Члан 6.
1. За извоз робе са територије неке од страна уговорница зах
тевају се примерци 1, 2 и 3, који одговарају узорку из Додатка 1 уз
Прилог I, или примерци 1/6, 2/7 и 3/8, који одговарају узорку из
Додатка 2 Прилога I.
[За транзит се захтевају примерци 1, 4 и 5, који одговарају
узорку из Додатка 1 Прилога I, или примерци 1/6 и 4/5 (два пута),
који одговарају узорку из Додатка 2 Прилога I.]10
3. За увоз робе на територију стране уговорнице захтевају се
примерци 6, 7 и 8, који одговарају узорку из Додатка 1 уз Прилог
I, или примерци 1/6, 2/7 и 3/8, који одговарају узорку из Додатка 2
уз Прилог I.
Подношење декларације
Члан 7.
1. Декларације морају, у оквирима које одређује члан 3. Кон
венције, да прате документа потребна за стављање конкретне робе
у захтевани поступак.
–––––––––
10 Одлука бр. 1/2000
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2. Када се царинарници поднесе декларација, коју је потпи
сао декларант или његов заступник, сматраће се да дотично лице
пријављује предметну робу за поступак који се захтева и да је, не
доводећи у питање могућу примену казнених одредаба, у складу
са важећим прописима страна уговорница, одговорно за:
– тачност података наведених у декларацији,
– веродостојност приложених докумената, и
– испуњавање свих обавеза повезаних са стављањем пред
метне робе у предметни поступак.

Ц

1 до 8(2)

Х

-

Д

1 до 4

И

-

Е

-

Ј

-

–––––––––
(1) Ни под којим условима се не може захтевати од корисника да у сврхе транзита
попуњавају ове рубрике на примерцима 5 и 7.
(2) Земља извозница може да изабере да ли ти подаци морају да буду на наведеним
примерцима.

Члан 8.
У случајевима када се захтевају додатни примерци једин
ственог документа или декларације, заинтересована лица могу за
те потребе да користе додатне листове или фотокопије наведеног
документа или декларације, по потреби. Надлежни органи их при
хватају као да су изворна документа, под условом да су довољно
квалитетни и читљиви.

Додатак 2
Примерци образаца из Додатка 2 и 4 Прилога I, на којима
подаци које садрже морају да се уписују поступком
самокопирања

Додатак 1

(рачунајући примерак 1)

Примерци образаца из Додатка 1 и 3 Прилога I, на којима
подаци које садрже морају да се уписују поступком
самокопирања

Рубрика
бр.

Примерци

Рубрика
бр.

Рубрика
бр.

Примерци

I. РУБРИКЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ РАДЊЕ

Примерци

I РУБРИКЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ РАДЊЕ
1

Примерци

1

(рачунајући примерак 1)
Рубрика
бр.

26. јун 2015.

1 до 4

29

1 до 3

осим средње поделе

30

1 до 3

1 до 3

31

1 до 4

2

1 до 4

32

1 до 4

3

1 до 4

33

прва подела

4

1 до 4

1 до 8

29

1 до 3

5

1 до 4

на лево
1 до 4

осим средње поделе

30

1 до 3

6

1 до 4

преостало

1 до 3

31

1 до 8

7

1 до 3

2

1 до 5(1)

32

1-8

8

1 до 4

34а

1 до 3

3

1 до 8

33

прва подела

9

1 до 3

34б

1 до 3

4

1 до 8

на лево

10

1 до 3

35

1 до 4

5

1 до 8

1 до 8

11

1 до 3

36

1 до 3

6

1 до 8

преостало

12

1 до 3

37

1 до 3

7

1 до 3

1 до 3

13

1 до 3

38

1 до 4
1 до 3

1 до 3

8

1 до 5(1)

34а

1 до 3

14

1 до 4

39

9

1 до 8

34б

1 до 3

15

1 до 4

40

1 до 4

10

1 до 3

35

1 до 8

15а

1 до 3

41

1 до 3

11

1 до 3

36

-

15б

1 до 3

42

1 до 3

12

-

37

1 до 3

16

1 до 3

43

1 до 3

13

1 до 3

38

1 до 8

17

1 до 4

44

1 до 4

14

1 до 4

39

1 до 3

17а

1 до 3

45

1 до 3

15

1 до 8

40

1 до 5(1)

17б

1 до 3

46

1 до 3

15а

1 до 3

41

1 до 3

18

1 до 4

47

1 до 3

15б

1 до 3

42

-

19

1 до 4

48

1 до 3

16

1, 2, 3, 6, 7 и 8

43

-

20

1 до 3

49

1 до 3

17

1 до 8

44

1 до 5(1)

21

1 до 4

50

1 до 4

17а

1 до 3

45

-

22

1 до 3

51

1 до 4

17б

1 до 3

46

1 до 3

23

1 до 3

52

1 до 4

18

1 до 5(1)

47

1 до 3

24

1 до 3

53

1 до 4

19

1 до 5(1)

48

1 до 3

25

1 до 4

54

1 до 4

20

1 до 3

49

1 до 3

26

1 до 3

55

-

21

1 до 5(1)

50

1 до 8

27

1 до 4

56

-

22

1 до 3

51

1 до 8

28

1 до 3

23

1 до 3

52

1 до 8

24

1 до 3

53

1 до 8

А

1 до 4(1)

Ф

-

25

1 до 5(1)

54

1-4

Б

1 до 3

Г

-

26

1 до 3

55

-

Ц

1 до 4

Х

-

27

1 до 5(1)

56

-

Д/Ј

1 до 4

И

-

28

1 до 3

Е/Ј

-

II. РУБРИКЕ ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ
А

1 до 4

Ф

-

Б

1 до 3

Г

-

II. РУБРИКЕ ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

–––––––––
(1) Земља извоза може да изабере да ли ти подаци морају да буду на наведеним при
мерцима.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

26. јун 2015.
Додатак 3

ОБЈАШЊЕЊЕ УПОТРЕБЕ ОБРАЗАЦА ЈЕДИНСТВЕНОГ
ДОКУМЕНТА
НАСЛОВ I
А. Општи опис
Постоје разни начини на које је могуће употребити обрасце и
могу се груписати у две категорије:
– потпуна употреба система,
или
– појединачна употреба.
1. Потпуна употреба
Односи се на случајеве када, за време обављања извозних
формалности, заинтересовано лице користи образац који садржи
примерке који су потребни за обављање формалности у вези са из
возом и транзитом, као и за формалности које се обављају у земљи
одредишта.
Образац који се користи за те потребе има осам примерака:
– примерак 1, који задржавају органи у земљи извоза (извозне
и транзитне формалности),
– примерак 2, који земља извоза користи за потребе статистике,
– примерак 3, који се враћа извознику, пошто су га царински
органи оверили печатом,
– примерак 4, који у транзиту задржава одредишна царинар
ница,
– примерак 5, који се у транзиту враћа,
– примерак 6, који задржавају органи у земљи одредишта (за
увозне формалности),
[– примерак 7, који земља одредишта користи за потребе ста
тистике (за увозне формалности),]11
– примерак 8, који се враћа примаоцу, пошто су га царински
органи оверили печатом.
(Примерци 2 и 7 могу да се користе и за друге администра
тивне потребе према захтевима страна уговорница).
Образац се, према томе, састоји од сета од осам примерака,
од којих се прва три односе на формалности које се обављају у зе
мљи извоза, а следећих пет се односи на формалности које се оба
вљају у земљи одредишта.
Сваки сет од осам примерака израђен је тако да, када рубрике
морају да садрже исте податке у обухваћеним земљама, извозник
или принципал може непосредно да их унесе на примерак 1, а по
даци се, захваљујући хемијској обради папира, појављују на свим
примерцима. Међутим, ако из неког разлога (нпр. због заштите тр
говинске тајне, разлике у садржају података између земље изво
за и земље одредишта) податке не би требало проследити из једне
земље у другу, смањењем осетљивости самокопирајућег папира
ограничава се репродукција на примерке који су намењени за зе
мљу извоза.
Ако се користи иста рубрика, али са различитим садржајем у
одредишној земљи, за репродукцију тих додатних података на при
мерке 6 до 8, мора се употребити индиго папир.
Међутим, посебно у случајевима када се користи компјуте
ризована обрада декларација, могуће је да се не користи горе наве
ден сет од 8 примерака, него два сета од четири примерка, у којем
сваки примерак може имати двоструку функцију: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5;
први сет би онда одговарао, у погледу података који се у њему на
воде, горе наведеним примерцима 1 до 4, а други примерцима 5 до
8. У том случају, у сваком сету од четири примерка морају бити
приказани бројеви употребљених примерака тако што се на марги
ни обрасца бришу бројеви неупотребљених примерака.
Сваки тако дефинисан сет од четири примерка израђен је та
ко да се подаци, који морају бити репродуковани на различитим
примерцима, репродукују уз помоћ хемијске обраде папира.
–––––––––
11 Одлука бр. 1/2000
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2. Појединачна употреба
Ово се односи на случајеве када предметно лице не жели да
употреби цео сет, како је наведено у тачки 1. Онда може, за сва
ку фазу (извоз, транзит или увоз) операције у вези са трговином
робом између страна уговорница, користити примерке декларације
који су потребни за обављање формалности које се односе само на
ту фазу. Поред тога, лице може уз те примерке да приложи, уколи
ко жели, примерке који су потребни за обављање формалности у
вези са једном од других каснијих фаза поступка.
Према томе, у случајевима појединачне употребе постоји мо
гућност више различитих комбинација, при чему су бројеви наве
дених примерака исти као бројеви који су наведени у тачки 1.
На пример, могуће су следеће комбинације:
– само извоз: примерци 1, 2 и 3,
[– извоз + транзит: примерци 1, 2, 3, 4 и 5,]12
– извоз + увоз: примерци 1, 2, 3, 6, 7 и 8,
[– само транзит: примерци 1, 4 и 5,]13
– транзит + увоз: примерци 1, 4, 5, 6, 7 и 8,
– само увоз: примерци 6, 7 и 8.
Осим тога, у неким околностима је неопходно да се у одреди
шту поднесе доказ о статусу предметне робе из Заједнице, иако се
није обављао транзит. У таквим случајевима потребно је да се упо
треби примерак предвиђен за ту намену (примерак бр. 4), сам или
у комбинацији са једним или другим горе наведеним сетом. Ако
се, према правилима Заједнице, документ којим се доказује статус
робе из Заједнице мора поднети у три примерка, морају се поднети
додатни примерци или фотокопије примерка бр. 4.
Б. Потребни подаци
Предметни обрасци садрже све појединости које могу захте
вати стране уговорнице. Попуњавање неких рубрика је обавезно,
док је друге потребно попунити само ако то захтева земља у којој
се обављају формалности. У вези са тим, потребно је помно сле
дити онај део овог објашњења који се односи на употребу разних
рубрика.
У сваком случају, не доводећи у питање примену поједно
стављених поступака, највећи број рубрика које могу да се попу
не у свакој фази трговинске операције између страна уговорница,
укључујући и оне које се захтевају само у случају примене посеб
них прописа, је следећи:
[- извозне формалности: рубрике 1 (прва и друга подела), 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 34б, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 и 54,]14
[– транзитне формалности: рубрике 1 (трећа подела), 2, 3, 4,
5, 6,7, 8, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (прва
подела), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56,]15 16
– увозне формалности: рубрике 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 54,
– доказ о пореклу робе из Заједнице (Т2Л): рубрике 1 (осим
друге поделе), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.
В. Упутства за употребу обрасца
У свим случајевима када употребљен сет садржи најмање један
примерак који може да се користи изван земље у којој је био први
пут попуњен, обрасци морају да се попуне писаћом машином или
другим механографским или сличним поступком. Ради лакшег попу
њавања писаћом машином, потребно је да се образац увуче у маши
ну на такав начин да се прво слово података који се уносе у рубрику
2 налази у малом пољу за позиционирање у горњем левом углу.

–––––––––
12 Одлука бр. 1/2000
13 Одлука бр. 1/2000
14 Одлука Бр. 1/2006 Заједничког одбора ЕК-ЕФТА о поједностављењу формално
сти у трговини робом од 25. октобра 2006. којом се врше измене Конвенције о
поједностављењу формалности у трговини робом.
Службени лист Л 357 од 15/12/2006, стр. 01 - 52
15 Одлука бр. 1/2000
16 Одлука бр. 1/2006
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Ако су сви примерци употребљеног сета намењени за употре
бу у истој земљи, могу се попунити и читким рукописом, мастилом
и великим словима, под условом да је у тој земљи то дозвољено.
Исто се односи и на податке који се наводе на примерцима који се
користе за потребе транзита.
На обрасцу није дозвољено брисати податке или писати пре
ко њих. Све исправке морају да се унесу тако што ће се прецртати
нетачни подаци и по потреби додати они који се траже. Све ис
правке унете на овај начин мора да парафира лице које их уноси,
а изричито надлежни органи их потврђују. Надлежни органи могу,
по потреби, захтевати подношење нове декларације.
Поред тога, обрасци се могу попунити применом поступ
ка аутоматске репродукције, уместо неким од горе наведених по
ступака. Они се такође могу сачинити и попунити на тај начин, уз
строго поштовање одредби које се односе на узорке, папир, вели
чину, употребу језика, читљивост, забрану брисања и исправљања,
као и оних које се односе на измене.
По потреби се попуњавају само бројчано означене рубрике.
Друге рубрике, означене великим словом, намењене су искључиво
за интерну службену употребу.
На примерцима који остају у извозној и/или полазној цари
нарници мора да буде оригинални потпис заинтересованих лица.
Потпис принципала, или где може да се примени, његовог овла
шћеног заступника, обавезује га у вези са свим подацима који се
односе на транзитну операцију, с обзиром да они произилазе из
примене одговарајућих одредаба, укључујући и оних описаних у
одељку Б горе.
На примерцима који остају у одредишној царинарници мора
да буде оригиналан потпис заинтересованог лица. Требало би да
се има на уму да је према извозним и увозним формалностима, а у
складу са законима који су на снази у странама уговорницама, пот
пис заинтересованог лица једнак преузимању обавезе за:
– тачност података наведених у декларацији у вези са фор
малностима за које је то лице одговорно,
– веродостојност приложених докумената, и
– испуњавање свих обавеза повезаних са уносом дотичне ро
бе у предметни поступак.
У вези са транзитним и увозним формалностима потребно је
нагласити да је у интересу свих учесника операције да провере са
држај своје декларације. Сва неслагања која заинтересовано лице
открије између робе, коју мора да пријави, и података који су већ
унети у употребљене обрасце, наведено лице мора одмах да саоп
шти царинском органу. У таквим случајевима декларација мора да
се испуни на новим обрасцима.
Узимајући у обзир главу III, рубрика која се не користи, тре
бало би да остане празна.
НАСЛОВ II
ПОДАЦИ КОЈИ СЕ УНОСЕ У РАЗЛИЧИТЕ РУБРИКЕ
I. Формалности у земљи извоза
Рубрика 1: Декларација
У прву поделу уписује се одговарајућа шифра из Прилога III.
Ова шифра је необавезна за стране уговорнице у погледу вр
сте декларације (друга подела).
Поред тога, када се обавља транзит, потребно је у десну (тре
ћу) поделу ове рубрике уписати одговарајућу ознаку.
[Рубрика 2: Извозник
Ово поље није обавезно за стране уговорнице. Уписује се
пуно име и адреса заинтересованог лица или компаније. Стране
уговорнице могу да унесу напомену којом се захтева да се наведе
идентификациони број, који су надлежни органи доделили датом
лицу за фискалне, статистичке или друге потребе.
У случају збирних пошиљки, стране уговорнице могу да
предвиде да се у ову рубрику упише реч „разно” и да се уз декла
рацију приложи списак извозника.
Ова рубрика код транзита није обавезна за стране уговорнице.]17
–––––––––
17 Одлука бр. 1/2006

26. јун 2015.

Рубрика 3: Обрасци
Уписује се редни број сета у укупном броју употребљених
сетова образаца и додатних листова (на пример, ако постоји један
образац и два додатна листа, на обрасцу се уписује 1/3, на првом
додатном листу 2/3 и на другом додатном листу 3/3).
Ако декларација обухвата само једну ставку (тј. када је по
требно попунити само једну рубрику „опис робе”), у рубрику 3 се
не уписује ништа, али се у рубрику 5 уписује број 1.
Када се користе два сета од по четири примерка, уместо јед
ног сета од осам примерака, та два сета се сматрају као један.
Рубрика 4: Број товарних листова
Уписује се цифрама број свих приложених товарних листова
или свих трговачких листа са описом робе, које су одобрили надле
жни органи. Ова рубрика код извозних формалности није обавезна
за стране уговорнице.
Рубрика 5: Наименовања
Уписује се укупан број наименовања, која је пријавило заин
тересовано лице на свим употребљеним обрасцима и додатним ли
стовима (или товарним листовима или трговачким листама). Број
наименовања мора да одговара броју рубрика „опис робе”, које је
потребно попунити.
Рубрика 6: Укупан број пакета
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
укупан број пакета који сачињавају предметну пошиљку.
Рубрика 7: Референтни број
Необавезна ставка за кориснике, наводи се референтни број
који је предметно лице доделило дотичној пошиљки.
Рубрика 8: Прималац
Уписује се пуно име или назив и адреса једног или више лица
или компанија којима се роба испоручује.
[Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице у поступку
извоза. Она је обавезна у сврхе транзита, али стране уговорнице
могу дозволити да се не мора попунити када прималац има седи
ште или пребивалиште изван територије уговорних страна. У овој
фази није потребно да се прикаже идентификациони број.]18
Рубрика 9: Лице одговорно за финансијско поравнање
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (лице које
је одговорно за пренос или повраћај средстава у вези са трансак
цијом).
Рубрика 10: Прва одредишна земља
Рубрика није обавезна за стране уговорнице, користе је у
складу са њиховим потребама.
Рубрика 11: Земља трговца
Рубрика није обавезна за стране уговорнице, користе је у
складу са њиховим потребама.
Рубрика 13: ЗПП
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (подаци у ве
зи са применом пољопривредне политике).
[Рубрика 14: Декларант или заступник извозника
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
пуно име или назив и адреса дотичног лица или компаније, у скла
ду са важећим прописима. Ако су декларант и извозник исто лице,
у ту рубрику се уписује реч „извозник”. Стране уговорнице могу
да унесу напомену којом се захтева да се наведе идентификациони
број, који су надлежни органи доделили датом лицу за фискалне,
статистичке или друге потребе.]19
[Рубрика 15: Земља извоза
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице ако су у пи
тању извозне формалности, али је обавезна за транзит.
Уписује се име земље из које се роба извози.
У рубрику 15а уписује се шифра за предметну земљу.
Рубрика 15б није обавезна за стране уговорнице (регион из
ког се роба извози).
Рубрика 15б не сме да се користи за транзит.]20
Рубрика 16: Земља порекла
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Ако декла
рација обухвата робу различитог порекла, у ту рубрику се уписује
„разно”.
–––––––––
18 Одлука бр. 1/89
19 Одлука бр. 1/2006
20 Одлука бр. 1/2006
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[Рубрика 17: Земља одредишта
Уписује се име предметне земље. У рубрику 17а уписује се
шифра ове земље. У овој фази није дозвољено да се попуни ру
брика 17б.
Рубрика 17б не сме да се користи за транзит.]21
Рубрика 18: Идентитет и националност превозног средства
у одласку
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице ако су у пи
тању извозне формалности, али је обавезна за транзит. У рубрику
се уписују подаци о превозном средству, на пример регистарски
број (бројеви) или назив превозног средства (камион, брод, же
лезнички вагон, ваздухоплов) на које је роба непосредно натова
рена после показивања царинарници у којој се обављају извозне
или транзитне формалности, а након тога се уписује националност
превозног средства (или возила које покреће друга, ако има више
превозних средстава), у складу са шифрама које су за то утврђене.
На пример, ако се користи вучно возило и приколица са различи
тим регистарским бројевима, уписује се регистарски број вучног
возила и регистарски број приколице, заједно са националношћу
вучног возила.
За пошиљке у поштанском саобраћају или у случају превоза
фиксним превозним инсталацијама, у ову рубрику не би требало
да се упише регистарски број или националност.
У случају пошиљки у железничком саобраћају у рубрику се
не уписује националност.
У осталим случајевима пријављивање националности није
обавезно за стране уговорнице.
Рубрика 19: Контејнер (Конт.)
У складу са шифрама из Прилога III уписују се потребни по
даци о предвиђеној ситуацији на граници земље извоза, који су по
знати у време обављања извозних или транзитних формалности.
Ова рубрика није обавезна код транзита за стране уговорнице.
Рубрика 20: Услови испоруке
Ова рубрика је необавезна за стране уговорнице (наводе се
неки услови из комерцијалног уговора).
Рубрика 21: Идентитет и националност активног превозног
средства које прелази границу
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице у делу који
се односи на идентитет.
У рубрику се обавезно уписује националност.
Међутим, у случају пошиљки у поштанском саобраћају или
превоза железницом или фиксним превозним инсталацијама, у ову
рубрику се не уписује регистарски број или националност.
Уписује се врста (камион, брод, железнички вагон, ваздухо
плов) и подаци о идентитету нпр. регистарски број или назив ак
тивног превозног средства (тј. погонског превозног средства) за
које се претпоставља да ће се користити на месту прелаза преко
границе приликом излаза из земље извоза, затим његова национал
ност, онако како је познато у време обављања извозних или тран
зитних формалности, употребом одговарајућих шифара.
У случају комбинованог превоза или ако се користи више
превозних средстава, активно превозно средство је оно које по
креће читаву комбинацију. На пример, ако је камион на поморском
пловилу, активно превозно средство је брод, а у случају вучног во
зила и приколице, активно превозно средство је вучно возило.
Рубрика 22: Валута и укупан износ из фактуре
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (уписује се
шифра валуте у којој је састављена фактура, затим износ фактуре
за сву пријављену робу).
Рубрика 23: Девизни курс
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (важећи де
визни курс између валуте фактуре и валуте предметне земље).
Рубрика 24: Врста посла
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводе се
неки услови из комерцијалног уговора).
[Рубрика 25: Врста саобраћаја на граници
У складу са шифрама из Прилога III, уписује се врста саобра
ћаја која одговара активном превозном средству за које се претпо
ставља да ће бити коришћено на излазу са територије земље извоза.
–––––––––
21 Одлука бр. 1/2006
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Када је у питању транзит, ова рубрика није обавезна за стране
уговорнице.]22
Рубрика 26: Врста саобраћаја у унутрашњости
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводи се,
према шифрама из Прилога III, врста саобраћаја који се користи у
предметној земљи).
Рубрика 27: Место утовара
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уноси се,
уколико је могуће у облику шифре, место утовара робе на активно
превозно средство на ком треба да пређе границу земље извоза,
према подацима познатим у време обављања извозних или тран
зитних формалности.
Рубрика 28: Финансијски и банкарски подаци
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (пренос
средстава у вези са предметном операцијом – подаци о финансиј
ским формалностима и поступку и о референцама банке).
[Рубрика 29: Излазна царинарница
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (навести ца
ринарницу преко које би роба требало да напусти територију пред
метне стране уговорнице).]23
Рубрика 30: Место робе
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (навођење
тачног места где роба може да се прегледа).
Рубрика 31: Паковање и опис робе – ознаке и бројеви – кон
тејнер број (бројеви) – број и врста
[Уписују се ознаке, бројеви, количина и врста паковања или,
у случају неупаковане робе, уписује се број такве робе обухваћене
декларацијом, или реч „расуто”, зависно од случаја. У свим слу
чајевима потребно је уписати трговачки назив робе. За поступак
извоза овај назив мора бити довољно прецизан да омогући утвр
ђивање истоветности робе. Када се мора попунити рубрика 33
,,Шифра робе” овај опис мора бити довољно прецизан да омогући
сврставање робе. Ова рубрика такође мора да садржи и податке ко
је захтевају посебни прописи (на пример, акцизе). Ако се користе
контејнери, њихове идентификационе ознаке треба такође уписати
у ову рубрику.]24
Ако је заинтересовано лице у рубрику 16 уписало реч „ра
зно”, стране уговорнице могу захтевати да се у тој рубрици наведе
земља порекла предметне робе, али та рубрика није обавезна за ко
риснике.
Рубрика 32: Број наименовања
Уписује се број предметног наименовања у односу на укупан
број производа пријављених на употребљеним обрасцима, као што
је наведено у објашњењу за рубрику 5.
Када декларација обухвата само једно наим
 еновање робе,
стране уговорнице не морају захтевати да се попуни ова рубрика,
пошто је у рубрици 5 уписан број 1.
[Рубрика 33: Шифра робе
Уписује се одговарајућа тарифна ознака предметне робе.
У случају транзита и доказивања статуса робе заједнице, ова
рубрика није обавезна за стране уговорнице, осим у случајевима
када је Конвенцијом о заједничком транзитном поступку од 20. ма
ја 1987. године прописано да је његова употреба обавезна.]25
Рубрика 34: Шифра земље порекла
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице:
– рубрика 34а (шифра земље која је наведена у рубрици 16.
Ако је у рубрици 16 уписано „разно”, уписује се шифра која одго
вара земљи порекла предметне робе),
– рубрика 34б (регион производње предметне робе).
Рубрика 35: Бруто маса
Ове рубрика није обавезна за стране уговорнице ако су у пи
тању извозне формалности, али је обавезна за транзит. Уписује се
бруто маса робе описане у одговарајућој рубрици 31, изражена у
килограмима. Бруто маса је укупна маса робе са свом амбалажом,
изузев контејнера и друге превозне опреме.
–––––––––
22 Одлука бр. 1/2006
23 Одлука бр. 1/2006
24 Одлука бр. 1/89
25 Одлука бр. 1/2000
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Рубрика 37: Поступак
У складу са за то предвиђеним шифрама, уписује се поступак
за који се роба пријављује приликом извоза.
Рубрика 38: Нето маса
Уписује се нето маса робе описане у одговарајућој рубрици
31, изражена у килограмима. Нето маса је маса саме робе, без ам
балаже.
У случају транзита, ова рубрика није обавезна за стране уго
ворнице.
Рубрика 39: Квота
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (по потреби,
за примену прописа о квотама).
Рубрика 40: Сажета декларација/претходни документ
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (упућивање
на документа која се односе на административни поступак пре из
воза у другу земљу).
[Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице у случају
транзита и доказивања статуса робе заједнице, осим у случајевима
када је Конвенцијом о заједничком транзитном поступку од 20. ма
ја 1987. године прописано да је употреба обавезна.]26
Рубрика 41: Допунске јединице
Употребљава се по потреби у складу са номенклатуром робе.
Уписује се количина предметне робе изражена у јединици мере из
номенклатуре робе.
Рубрика 44: Додатне информације, поднета документа, уве
рења и одобрења
Уписују се подаци које захтевају било који посебни пропи
си у земљи извоза, заједно са референтним бројевима докумена
та приложених уз декларацију. (То могу да буду и редни бројеви
контролних примерака Т5, број извозне лиценце/дозволе; подаци о
ветеринарским и фитосанитарним прописима; број товарног листа
итд.) У поделу „Шифра додатних информација (ДИ)” по потреби
се уписује шифра, која је предвиђена у ту сврху за додатне инфор
мације, које се могу захтевати за транзит. Ова подела не сме да се
попуњава све док не почне да се користи компјутеризован систем
за раздужење транзитних операција.
Рубрика 46: Статистичка вредност
Уписује се износ статистичке вредности, изражен у валути
коју одреди страна уговорница, у складу са важећим прописима.
Рубрика 47: Обрачун дажбина
Стране уговорнице могу захтевати да се, по потреби, у сваком
реду, одговарајућим шифрама прописаним за те намене, прикаже
следеће:
– врста дажбине (извозне дажбине),
– основица за обрачун дажбине,
– стопа дажбине која се примењује,
– износ тако обрачунате дажбине,
– изабран начин плаћања (НП).
Рубрика 48: Одложено плаћање
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (упућивање
на предметно одобрење).
Рубрика 49: Идентификација складишта
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице.
[Рубрика 50: Принципал и овлашћени заступник, место, да
тум и потпис
Уписује се пуно име или назив (лица или компаније) и адре
са принципала заједно са идентификационим бројем, ако постоји,
који су доделили надлежни органи. Када је то могуће, уписује се
пуно име или назив (лица или компаније) овлашћеног заступника,
који потписује у име принципала.
Уз поштовање посебних одредаба, које ће се усвојити за
коришћење компјутеризованих система, на примерку који оста
је код полазне царинарнице мора да буде оригиналан својеручни
потпис предметног лица. Ако је то лице правно лице, потписник
обрасца би после свог потписа требало да наведе своје пуно име
и функцију.
–––––––––
26 Одлука бр. 1/2000
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За извозне операције декларант или његов заступник може
уписати име и адресу особе са седиштем или пребивалиштем на
подручју излазне царинарнице којој се може уручити примерак
број 3 декларације коју је оверила наведена царинарница.]27
[Рубрика 51: Предвиђене транзитне царинарнице (и земље)
Уписује се предвиђена улазна царинарница у свакој страни
уговорници чија територија намерава да се пређе у току превоза,
или ако се у току превоза прелази друга територија, а не територи
је страна уговорница, уписује се излазна царинарница преко које
превозно средство напушта територију страна уговорница. Тран
зитне царинарнице су наведене у списку царинарница надлежних
за транзитне операције. Уписује се шифра предметне земље.]28
После имена царинарнице уписује се шифра за предметну зе
мљу.
Рубрика 52: Гаранција
Уписују се сви одговарајући подаци о врсти гаранције која се
користи за предметну операцију.
Рубрика 53: Одредишна царинарница (и земља)
Уписује се име царинарнице у којој ће се роба показати ради
окончања транзитне операције. Одредишне царинарнице су наве
дене у „списку царинарница надлежних за транзитне операције”.
После имена царинарнице уписује се шифра за предметну зе
мљу.
Рубрика 54: Место и датум, потпис и име декларанта или
његовог заступника
Узимајући у обзир посебне одредбе које ће се усвојити за ко
ришћење компјутеризованих система, на примерку који остаје у
полазној царинарници мора да буде оригинал својеручног потписа
дотичног лица, а после њега и пун назив тог лица. Ако је то лице
правно лице, потписник обрасца после свог потписа и имена наво
ди и своју функцију, уколико то захтевају стране уговорнице.
II. Формалности у току превоза
Од момента када роба напусти извозну и/или полазну цари
нарницу, до момента када иста стигне у одредишну царинарницу,
може се указати потреба да се додају одређени подаци на примерке
јединственог документа који прати робу. Ови подаци су повезани
са превозном операцијом и превозник, који је одговоран за прево
зно средство на које је роба непосредно утоварена, мора да их дода
на документ на почетку или у току превозне операције. Ови пода
ци могу да се унесу читким рукописом; у том случају образац би
требало да се попуни мастилом и великим штампаним словима.
Ови подаци се односе само на следеће рубрике (примерци 4
и 5):
– Претовар: користи се рубрика 55
Рубрика 55 (претовар):
[Рубрика се користи у складу са одредбама Конвенције о за
једничком транзитном поступку од 20. маја 1987. године.]29
– Друге незгоде: користи се рубрика 56
Рубрика 56 (друге незгоде у току превоза):
Рубрика се попуњава у складу са постојећим обавезама за
транзит.
Поред тога, ако је роба била утоварена у полуприколицу и у
току превоза се замени само вучно возило (а да се са робом није
руковало, нити је претоварена), у ову рубрику се уписује регистар
ски број и националност новог вучног возила. У таквим случајеви
ма није потребна овера надлежних органа.
III. Формалности у земљи одредишта
Рубрика 1: Декларација
Уписују се одговарајуће шифре из Прилога III.
Ова ставка није обавезна за стране уговорнице у погледу вр
сте декларације (друга подела).
Десна (трећа) подела не сме да се користи за увозне формал
ности.

–––––––––
27 Одлука бр. 1/2006
28 Одлука бр. 1/2006
29 Одлука бр. 1/2000
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Рубрика 2: Извозник
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
пуно име и адреса извозника или продавца робе.
Рубрика 3: Обрасци
Уписује се редни број сета од укупног броја употребљених
сетова образаца и додатних листова (на пример, ако постоји један
образац и два додатна листа, на обрасцу се уписује 1/3, на првом
додатном листу 2/3 и на другом додатном листу 3/3).
Када декларација обухвата само једну ставку (тј. када је по
требно да се попуни само једна рубрика „опис робе”), у рубрику 3
се не уписује ништа, али се у рубрику 5 уписује број 1.
Рубрика 4: Број товарних листова
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице.
Уписује се цифрама број свих приложених товарних листова
или свих трговачких листа са описом робе, које су одобрили над
лежни органи.
Рубрика 5: Наименовања
Уписује се укупан број наименовања, које је пријавило заин
тересовано лице на свим употребљеним обрасцима и допунским
листовима (или товарним листовима или трговачким листама).
Број наим
 еновања мора да одговара броју рубрика „опис робе”, ко
је је потребно попунити.
Рубрика 6: Укупан број пакета
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
укупан број пакета који сачињавају предметну пошиљку.
Рубрика 7: Референтни број
Необавезна ставка за кориснике, наводи се референтни број
који је предметно лице доделило дотичној пошиљци.
[Рубрика 8: Прималац
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
пуно име или назив и адреса предметног лица или компаније. У
случају збирних пошиљки, стране уговорнице могу да предвиде да
се у ову рубрику упише реч „разно” и да се уз декларацију прило
жи списак прималаца. Стране уговорнице могу да унесу напомену
којом се захтева да се наведе идентификациони број, који су над
лежни органи доделили датом лицу за фискалне, статистичке или
друге потребе.]30
Рубрика 9: Лице одговорно за финансијско поравнање
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (лице које
је одговорно за пренос или повраћај средстава у вези са трансак
цијом).
Рубрика 10: Земља последње отпреме
Рубрика није обавезна за стране уговорнице, користе је у
складу са њиховим потребама.
Рубрика 11: Земља трговине/производње
Рубрика није обавезна за стране уговорнице, користе је у
складу са њиховим потребама.
Рубрика 12: Подаци о вредности
Рубрика није обавезна за стране уговорнице (подаци потреб
ни за утврђивање царинске, статистичке или опорезиве вредности).
Рубрика 13: ЗПП
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (подаци о
примени пољопривредне политике).
[Рубрика 14: Декларант или заступник примаоца
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
пуно име или назив и адреса дотичног лица или компаније, у скла
ду са важећим прописима. Ако су декларант и прималац исто лице,
у ту рубрику се уписује реч „прималац”. Стране уговорнице могу
да унесу напомену којом се захтева да се наведе идентификациони
број, који су надлежни органи доделили датом лицу за фискалне,
статистичке или друге потребе.]31
Рубрика 15: Земља извоза
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
име земље из које је роба извезена. У рубрику 15а уписује се ши
фра дотичне земље.
Рубрика 15б се не попуњава.
–––––––––
30 Одлука бр. 1/2006
31 Одлука бр. 1/2006
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Рубрика 16: Земља порекла
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Ако декла
рација обухвата робу различитог порекла, у то поље се уписује
„разно”.
Рубрика 17: Земља одредишта
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се
име предметне земље.
У рубрику 17а уписује се шифра предметне земље.
У рубрику 17б уписује се регион одредишта робе.
Рубрика 18: Идентитет и националност превозног средства
при доласку
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. У рубрику
се уписују подаци о превозном средству, на пример регистарски
број (бројеви) или назив превозног средства (камион, брод, желе
знички вагон, ваздухоплов) на које је роба непосредно натоварена
после показивања царинарници у којој се обављају увозне фор
малности, после чега се уписује националност превозног средства
(или возила које покреће друга, ако има више превозних средста
ва), у складу са шифрама које су за то утврђене. На пример, ако
се користи вучно возило и приколица са различитим регистарским
бројевима, уписује се регистарски број вучног возила и регистар
ски број приколице, заједно са националношћу вучног возила.
За пошиљке у поштанском саобраћају или у случају превоза
фиксним превозним инсталацијама, у ову рубрику не би требало
да се упише регистарски број или националност.
У случају пошиљки у железничком саобраћају у рубрику се
не уписује националност.
Рубрика 19: Контејнер (Конт.)
Уписују се потребни подаци према шифрама из прилога III.
Рубрика 20: Услови испоруке
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводе се
неки услови из комерцијалног уговора).
Рубрика 21: Идентитет и националност активног превозног
средства које прелази границу
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице, ако се ради
о идентитету. У рубрику се обавезно уписује националност.
Међутим, за пошиљке у поштанском саобраћају или за по
шиљке у железничком саобраћају или приликом превоза фиксним
превозним инсталацијама у ову рубрику се не уписује регистарски
број ни националност.
Уписује се врста (на пример: камион, брод, железнички ва
гон, ваздухоплов), подаци о идентитету нпр. регистарски број или
назив активног превозног средства (тј. погонског превозног сред
ства) које се користи на месту прелаза преко границе приликом
улаза у земљу одредишта, затим његова националност употребом
одговарајуће шифре.
У случају комбинованог превоза или ако се користи више
превозних средстава, активно превозно средство је оно које по
креће читаву комбинацију. На пример, ако је камион на поморском
броду, активно превозно средство је брод, а ако се користи комби
нација вучног возила и приколице, активно превозно средство је
вучно возило.
Рубрика 22: Валута и укупан износ из фактуре
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (уписује се
шифра за валуту, у којој је била састављена фактура, затим износ
фактуре за сву пријављену робу).
Рубрика 23: Девизни курс
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (уписује се
важећи девизни курс између валуте фактуре и валуте предметне
земље).
Рубрика 24: Врста посла
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводе се
неки услови из комерцијалног уговора).
[Рубрика 25: Врста саобраћаја на граници
У складу са шифрама из Прилога III, уписује се врста сао
браћаја који одговара активном превозном средству на ком је роба
ушла у земљу одредишта.]32
–––––––––
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Рубрика 26: Врста саобраћаја у унутрашњости
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводи се, у
складу са шифрама из Прилога III, врста саобраћаја који се кори
сти у предметној земљи).
Рубрика 27: Место истовара
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице. Уписује се,
ако је могуће у облику шифре, ако је предвиђено, место у ком се
роба истоварује са активног превозног средства на ком је прешла
границу одредишне стране уговорнице.
Рубрика 28: Финансијски и банкарски подаци
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (пренос
средстава у вези са предметном операцијом – подаци о финансиј
ским формалностима и поступку, као и о референцама банке).
[Рубрика 29: Улазна царинарница
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводи се
царинарница преко које је роба ушла на територију предметне
стране уговорнице).]33
Рубрика 30: Место робе
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (наводи се
тачно место где роба може да се прегледа).
Рубрика 31: Паковања и опис робе – ознаке и бројеви – кон
тејнер број (бројеви) – број и врста
Уписују се ознаке, бројеви, количина и врста паковања или,
у случају неупаковане робе, уписује се број такве робе обухваћене
декларацијом, или реч „расуто”, зависно од случаја, заједно са по
требним подацима за утврђивање истоветности робе. Опис робе је
уобичајен трговачки опис, наведен довољно прецизно да омогућа
ва њену непосредну и недвосмислену идентификацију и сврстава
ње. Ова рубрика мора да садржи и податке које захтевају посебни
прописи (као што су ПДВ или акцизе). Ако се користе контејнери,
идентификационе ознаке на контејнерима требало би, такође, упи
сати у ову рубрику.
Ако је заинтересовано лице у рубрику 16 уписало реч „разно”
(земља порекла), стране уговорнице могу да захтевају да се земља
порекла предметне робе наведе у тој рубрици.
Рубрика 32: Број наименовања
Уписује се број предметног наименовања у односу на укупан
број производа пријављених на употребљеним обрасцима, како је
наведено у објашњењу за рубрику 5.
Ако декларација обухвата само једно наименовање, стране
уговорнице не морају захтевати да се попуни ова рубрика, пошто
је у рубрици 5 уписан број 1.
Рубрика 33: Шифра робе
Уписује се одговарајућа шифра предметне робе. У другој и
следећим поделама стране уговорнице могу да предвиде употребу
номенклатуре за посебне намене.
[Рубрика 34: Шифа земље порекла
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (у рубрику
34а се уписује шифра земље порекла, ако је наведена у рубрици
16). Ако је у рубрици 16 уписано „разно”, уписује се шифра која
одговара земљи порекла предметне робе (рубрика 34б не сме да се
употреби.)]34
Рубрика 35: Бруто маса
Попуњавање ове рубрике није обавезно за стране уговорни
це. Уписује се бруто маса робе описане у одговарајућој рубрици
31, изражена у килограмима. Бруто маса је укупна маса робе са
свом амбалажом, изузев контејнера и друге превозне опреме.
Рубрика 36: Повластица
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (упућивање
на било коју преференцијалну стопу царине коју би требало при
менити).
Рубрика 37: Поступак
У складу са за то предвиђеним шифрама, уписује се поступак
за који се роба пријављује у одредишту.
–––––––––
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Рубрика 38: Нето маса
Уписује се нето маса робе описане у одговарајућој рубрици
31, изражена у килограмима. Нето маса је маса саме робе, без ам
балаже.
Рубрика 39: Квота
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (по потреби,
за употребу прописа о квотама).
Рубрика 40: Сажета декларација/претходни документ
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (упућивање
на било коју сажету декларацију употребљену у земљи одредишта
или документа која се односе на претходни административни по
ступак).
Рубрика 41: Допунске јединице
Употребљава се по потреби у складу са номенклатуром робе.
Уписује се количина предметне робе, изражена у јединици мере из
номенклатуре робе.
[Рубрика 42: Цена робе
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (уписује се
износ укључен у цену наведену у рубрици 22, који се односи на
цену ове робе).]35
Рубрика 43: Метод вредновања
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (подаци по
требни за утврђивање царинске, статистичке или опорезиве вред
ности).
Рубрика 44: Додатне информације, приложена документа,
уверења и одобрења
Уписују се подаци које захтевају посебни прописи у земљи од
редишта, заједно са референтним бројевима докумената, приложе
них уз декларацију. (То могу да буду и редни бројеви контролних
примерака Т5; број увозне лиценце/дозволе; подаци о ветеринар
ским и фитосанитарним прописима; број товарног листа). Подела
„Шифра додатних информација (ДИ)” не сме да се користи.
Рубрика 45: Прилагођавање
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (подаци потреб
ни за утврђивање царинске, статистичке или опорезиве вредности).
Рубрика 46: Статистичка вредност
Уноси се износ статистичке вредности, изражен у валути коју
је прописала земља одредишта, у складу са важећим прописима.
Рубрика 47: Обрачун дажбина
Стране уговорнице могу захтевати да се, по потреби, у сваком ре
ду, одговарајућим шифрама, прописаним за те намене, прикаже следеће:
– врста дажбине (увозне дажбине),
– основица за обрачун дажбине,
– применљива стопа дажбине,
– износ тако обрачунате дажбине,
– изабран начин плаћања (НП).
Рубрика 48: Одложено плаћање
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице (упућивање
на предметно одобрење).
Рубрика 49: Идентификација складишта
Ова рубрика није обавезна за стране уговорнице.
Рубрика 54: Место и датум, потпис и име декларанта или
његовог заступника
Узимајући у обзир посебне одредбе које ће се усвојити за упо
требу компјутеризованих система, на примерку који остаје у одре
дишној царинарници мора да буде оригинал својеручног потписа
заинтересованог лица, а после њега и пуно име тог лица. Ако је то
лице правно лице, потписник би требало, ако то захтевају стране
уговорнице, после свог потписа и назива да наведе у ком својству
потписује.
НАСЛОВ III
Напомене у вези са додатним листовима
А. Додатни листови се користе само ако декларација обухвата
више од једног наименовања (види рубрику 5). Морају да се пока
жу заједно са обрасцем.

–––––––––
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Б. Напомене у Главама I и II, горе, односе се и на додатне ли
стове.
Међутим:
– рубрика 2/8 није обавезна за стране уговорнице и у њој се
наводи само име и идентификациони број заинтересованог лица,
ако постоји,
– простор „укупно” у рубрици 47 односи се на коначан збир
свих наименовања обухваћених употребљеним обрасцима. Стога
би га требало попунити само на последњем додатном листу који
је приложен уз образац јединственог документа, да би се приказао
укупан износ у погледу врсте дажбине и укупан унос (УИ) свих
дажбина које се плаћају.
В. Ако се користе додатни листови, потребно је прецртати
оне рубрике „наим
 еновање робе” које нису биле попуњене како би
се спречили накнадни уноси.
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Друге поделе
Попуњавају се употребом других посебних шифара страна
уговорница (такве шифре би требало да се унесу одмах после прве
поделе).
Члан 3.
О прихватању измена и допуна техничких прописа који су са
ставни део Конвенције о поједностављењу формалности у тргови
ни робом и њиховој примени у Републици Србији одлучује Влада.
О објављивању техничких прописа из става 1. oвог члана ста
ра се министарство надлежно за послове финансија.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

ПРИЛОГ III
ШИФРЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ
ДОКУМЕНТУ
Рубрика 1: Декларација
Прва подела:
Мора да се унесе ознака ЕУ за:
– декларацију за извоз у другу страну уговорницу,
– декларацију за увоз из друге стране уговорнице.
Трећа подела:
Ова подела мора да се попуни само када се образац користи
за транзит.
Рубрика 19: Контејнер
Употребљавају се следеће шифре:
0: роба која се не превози у контејнерима,
1: роба која се превози у контејнерима.
Рубрика 25: Врста саобраћаја на граници
Употребљавају се следеће шифре:
Шифре за врсту превоза, пошиљке у поштанском саобраћају
и друге пошиљке
А. једноцифрена шифра (обавезна);
Б. двоцифрена шифра (друга цифра није обавезна за стране
уговорнице)
А

Б

1

10

Поморски саобраћај

12

Железнички вагон на поморском броду

16

Друмско моторно возило на поморском броду

2

Опис

17

Приколица или полуприколица на поморском броду

18

Брод за пловидбу речним пловним путевима, на поморском броду

20

Железнички саобраћај

23

Друмско возило на вагону

3

30

Друмски саобраћај

4

40

Ваздушни саобраћај

5

50

Поштански саобраћај

7

70

Посебни видови превоза (далеководи, цевоводи, гасоводи)

8

80

Речни саобраћај

9

90

Сопствени погон

Рубрика 26: Врста саобраћаја у унутрашњости
Примењују се шифре усвојене за рубрику 25.
Рубрика 33: Шифра робе
[Прва подела:
У Заједници се наводи осам цифара Комбиноване номенкла
туре. У земљама ЕФТА, на левој страни ове поделе уписује се шест
цифара Хармонизованог система назива и шифарских ознака робе.
У транзитном поступку где то захтева Конвенција о зајед
ничком транзитном поступку од 20. маја 1987. године, наводи се
шифра од најмање шест цифара Хармонизованог система назива и
шифарских ознака робе.]36

–––––––––
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике
Србије, доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
о зајму (Пројекат унапређења земљишне
администрације у Србији) између Републике Србије
и Међународне банке за обнову и развој
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о зајму (Про
јекат унапређења земљишне администрације у Србији) између Ре
публике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је
донела Народна скупштина Републике Србије на седници Десетог
ванредног заседања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.
ПР број 82
У Београду, 25. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат
унапређења земљишне администрације у Србији)
између Републике Србије и Међународне банке
за обнову и развој
Члан 1.
Потврђује се Споразум о зајму (Пројекат унапређења земљи
шне администрације у Србији) између Републике Србије и Међу
народне банке за обнову и развој, потписан 17. априла 2015. године
у Вашингтону, Дистрикт Колумбија, Сједињене Америчке Државе.
Члан 2.
Текст Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне ад
министрације у Србији) између Републике Србије и Међународне
банке за обнову и развој, у оригиналу на енглеском језику и прево
ду на српски језик гласи:
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an Approved Currency; (ii) a change of the interest rate basis applicable
to: (A) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn
and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; or
(B) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn
and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and
the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate
and the Variable Spread, or vice versa; or (C) all of the principal amo
unt of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based
on a Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread; and
(iii) the setting of limits on the Variable Rate or the Reference Rate
applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan wit
hdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or
Interest Rate Collar on the Variable Rate or the Reference Rate.
(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this
Section that is accepted by the Bank shall be considered a “Conver
sion”, as defined in the General Conditions, and shall be effected in
accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions
and of the Conversion Guid elines.
ARTICLE III – PROJECT

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this
Agreement) constitute an integral part of this Agreem
 ent.
1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms
used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the Ge
neral Conditions or in the Appendix to this Agreement.

3.01. The Borrower declares its commitment to the objective of
the Project. To this end, the Borrower shall carry out: (a) Parts I, II
(except Part II(vi)), III and IV of the Project through RGA, with the
support of the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure;
and (b) Part II (vi) of the Project through RGA, with the support of the
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure and the Serbian
Business Registers Agency,all in accordance with the provisions of Ar
ticle V of the General Conditions.
3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of
this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall other
wise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in
accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE II – LOAN

ARTICLE IV – ЕFFECTIVENESS; TERMINATION

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms
and conditions set forth or referred to in this Agreem
 ent, the amount
of thirty six million two hundred thousand Euro (EUR 36,200,000),
as such amount may be converted from time to time through a Cur
rency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.08 of
this Agreement (“Loan”),to assist in financing the project described in
Schedule 1 to this Agreement (“Project”).
2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in ac
cordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal
to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.
2.04. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be
equal to one quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwit
hdrawn Loan Balance.
2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Pe
riod shall be at a rate equal to the Reference Rate for the Loan Currency
plus the Variable Spread; provided, that upon a Conversion of all or any
portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the
Borrower during the Conversion Period on such amount shall be deter
mined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the
General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of
the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such nonpayment continues for a period of thirty days, then the interest payable
by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02
(e) of the General Conditions.
2.06. The Payment Dates are May 15 and November 15 in each
year.
2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accor
dance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this
Agreem
 ent.
2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the follo
wing Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent
debt management: (i) a change of the Loan Currency of all or any por
tion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to

4.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the
following:
(a) the PIU has been established, andhas retain ed at least the PIU
director, procurement specialist and financial management specialist,
as referred to in Section I.A.1 of Schedule 2 to this Agreement;
(b) the Operational Manual has been adopted by the Borrower,
through RGA, in a manner acceptable to the Bank.
4.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred eighty
(180) days after the date of this Agreement.

Agreement dated April 17, 2015, between REPUBLIC OF SER
BIA (“Borrower”) and INTERNATIONAL BANK FOR RECON
STRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”). The Borrower and
the Bank hereby agree as follows:
ARTICLE I – GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

ARTICLE V – REPRESENTATIVE; ADDRESSES
5.01. For the purposes of Section 10.02 of the General Conditi
ons, the Borrower’s Representative who, inter alia, may agree to modi
fication of the provisions of this Agreement on behalf of the Borrower,
through exchange of letters (unless otherwise determined by the Borro
wer and the Bank),is its Minister of Finance.
5.02. The Borrower’s Address is:
Ministry of Finance
20 Kneza Milosa St.
11000 Belgrade
Republic of Serbia
Facsimile:
(381-11) 3618-961
5.03. The Bank’s Address is:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable address:
Telex:
Facsimile:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

248423(MCI) or
64145(MCI)

1-202-477-6391

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

26. јун 2015.

AGREED at the District of Columbia, United State of America,
as of the day and year first above written.
REPUBLIC OF SERBIA
By
Authorized Representative
Name: Ph.D. Dušan Vujović, s.r.
Title: Minister of Finance
INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
By
Authorized Representative
Name: Ellen Goldstein, s.r.
Title: Country Director
SCHEDULE 1
Project Description
The objective of the Project is to improve the efficiency, transpa
rency, accessibility and reliability of the Borrower’s real property ma
nagement systems.
The Project consists of the following parts:
Part I: Valuation and Property Taxation
Carrying out of the following activities:
(i) improving the system for annual property taxation through (a)
developing a sales price registry for real estate; (b) developing soft
ware to process data from the sales price registry; (c) developing and
assessing a Mass Apprais al pilot program on property tax rolls and col
lection procedures in local governments units; and (d) establishing a
building registry; and
(ii) improving the real estate valuation framework through impro
ving the quality of education for valuers, and adopting internationally
recognized standards for valuation.
Part II: E-governance for Enabling Access to Real Estate Infor
mation
Enabling access to real estate information through:
(i) developing and implementing an integrated real estate cadaster
and registration system based on RGA’s information and communicati
ons technology (ICT) strategy and archive strategy;
(ii) developing a business model and technical framework in line
with international standards for the Borrower’s national spatial data in
frastructure and upgrading the necessary network services;
(iii) developing a financial mechanism and a business plan for the
sustainability of RGA’s information technology department;
(iv) developing and implementing a central analogue and digital
archive management strategy, including providing necessary equip
ment and Training, and constructing a central archive building;
(v) improving the quality of RGA’s data standardization and ca
rrying out a public outreach campaign for users to submit cadastral da
ta; and
(vi) developing and implementing a one-stop shop system for
electronic issuance of construction permits.
Part III: Institutional Development of the RGA
Improve RGA’s institutional development through:
(i) developing a business plan for RGA’s governance and instituti
onal and corporate planning and strategy;
(ii) supporting the sustain ability of the National Reference System
and the functionality of AGROS, and improving the Borrower’s gravi
metric networks and vertical reference system;
(iii) carrying out the digital mapping of selected cadastral munici
palities and transforming existing utility maps into digital form;
(iv) improving registration procedures of properties, removing re
gistration backlogs in the cities of Belgrade, Novi Sad, Nis and Kraguje
vac, enhancing office infrastructure in selected municipalities of the Bor
rower, and setting up mobile services at selected local RGA offices; and
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(v) acquiring cadastral data (geodetic measurements and digital
cadaster map database production) in the Vojvodina region of the Bor
rower.
Part IV: Project Management and Support Activities
Carrying out Project management activities, including:
(i) provision of support to PIU on Project management;
(ii) monitoring and evaluation of the Project;
(iii) public outreach on the Project activities to improve social in
clusion;
(iv) provision of Training to stakeholders in the public and private sec
tors according to a training plan set forth in the Operational Manual; and
(v) studies on, inter alia, customer satisfaction, real estate admi
nistration and management, and based upon the results of said studies,
design proposals for adoption of policies and regulations.
SCHEDULE 2
Project Execution
Section I. Implementation Arrangements
A. Institutional Arrangements
1. The Borrower shall establish and thereafter maintain at all ti
mes during Project implementation the PIU under the RGA,with the
necessary resources and staff to carry out the Project, and with a com
position and terms of reference satisfactory to the Bank (including a
director, a procurement specialist, a financial management specialist, a
monitoring and evaluation specialist, a training specialist, a valuation
specialist, a safeguards specialist and an accountant).
2. The Borrower shall implement the Project in accordance with
the Operational Manual.
3. The Borrower shall not amend or waive any provision of the
Operational Manual without the Bank’s prior written approval. In case
of any conflict between the terms of the Operational Manual and this
Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.
4. The Borrower shall establish and maintain at all times during
Project implementation a Project Council with a composition, terms of
reference, and resources satisfactory to the Bank. The Project Coun
cil shall be responsible for making major policy decisions concerning
Project implementation and for overall Project supervision, as well
asapproving annual work plans, training plans and reports. The Pro
ject Council shall be chaired by a coordinator from the MCTI and shall
include representatives of the Borrower’s following institutions: Mini
stry of Public Administration and Local Self Government, Ministry of
Finance, Ministry of Justice, Ministry of Economy, Serbian Business
Registers Agency, Tax Administration, Statistical Office, and the Di
rector General of RGA. The PIU director shall act as secretary to the
Project Council.
5. The Borrower shall establish and maintain at all times during
Project implementation a Project Steering Committee with a composi
tion, terms of reference, and resources satisfactory to the Bank. Mem
bers of the Steering Committee shall include the Director General of
RGA, the relevant RGA Sector and Department Directorswhose units
are directly related to the Project activities, and selected experts from
other institutions of the Borrower. The Steering Committee shall be in
charge of supervising the regular implementation activities of the Pro
ject, and shall provide reports to the Project Council on a quarterly ba
sis, or as requested by the Project Council, pursuant to criteria set forth
in the Operational Manual.
6. No later than ninety (90) days following the Effective Date, the
Borrower shall ensure that the PIU has acquired operational accounting
software for Project accounting and financial reporting, acceptable to
the Bank.
B. Anti-Corruption
The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accor
dance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.
C. Safeguards
1. The Borrower shall carry out the Project in accordance with
the EMPs in a manner acceptable to the Bank, and shall not amend, su
spend, abrogate, repeal or waive any provision of the EMPs without the
prior approval of the Bank.
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2. In the event that, during Project implementation, the Borrower
may decide to change the identified location of the central archive bu
ilding referred to in Part II (iv) of the Project, the Borrower shall, prior
to the carrying out of any works: (a) carry out an environmental asses
sment satisfactory to the Bank, and (b) prepare, adopt and implement
an environmental management plan on terms and conditions acceptable
to the Bank.
3. The Borrower shall ensure that no Project activities involve In
voluntary Resettlement.
Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation
A. Project Reports
1. The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the
Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions
of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of the in
dicators acceptable to the Bank. Each Project Report shall cover the
period of one calendar semester, and shall be furnished to the Bank not
later than one month after the end of the period covered by such report.
B. Financial Management, Financial Reports and Audits
1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a finan
cial management system in accordance with the provisions of Section
5.09 of the General Conditions.
2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section,
the Borrower shall prepare and furnish to the Bank not later than fortyfive days (45) after the end of each calendar quarter, interim unaudited
financial reports for the Project covering the pertinent quarter, in form
and substance satisfactory to the Bank.
3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in ac
cordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Condi
tions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of
one fiscal year of the Borrower. The audited Financial Statements for
each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6)
months after the end of such period.
Section III. Procurement
A. General
1. Goods, Works and Non-consulting Services. All goods,
works and non-consulting services required for the Project and to be fi
nanced out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance
with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procu
rement Guidelines, and with the provisions of this Section.
2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for
the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be
procured in accordance with the requirements set forth or referred to in
Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions
of this Section.
3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to
describe particular procurement methods or methods of review by the
Bank of particular contracts refer to the corresponding method descri
bed in Sections II and III of the Procurement Guid elines, or Sections II,
III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be.
B. Particular Methods of Procurement of Goods, Works and
Non-consulting Services
1. International Competitive Bidding. Except as otherwise pro
vided in paragraph 2 below, goods, works and non-consulting services
shall be procured under contracts awarded on the basis of International
Competitive Bidding.
2. Other Methods of Procurement of Goods, Works and Nonconsulting Services. The following methods, other than International
Competitive Bidding, may be used for procurement of goods, works
and non-consulting services for those contracts specified in the Procu
rement Plan: (a) National Competitive Bidding, subject to the additio
nal provisions set out in the Attachment to this Schedule 2; (b) Shop
ping; and (c) Direct Contracting.
C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services
1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise pro
vided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured un
der contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.
2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services.
The following methods, other than Quality and Cost-based Selection,
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may be used for procurement of consultants’ services for those con
tracts which are specified in the Procurement Plan: (a) Quality-based
Selection; (b) Selection under a Fixed Budget; (c) Least Cost Selection;
(d) Selection based on Consultants’ Qualifications; (e) Single-source
Selection of consulting firms; (f) Procedures set forth in paragraphs
5.2 and 5.3 of the Consultant Guid elines for the Selection of Individual
Consultants; and (g) Single-source procedures for the Selection of Indi
vidual Consultants.
D. Review by the Bank of Procurement Decisions
The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall
be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be su
bject to Post Review by the Bank.
Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds
A. General
1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in ac
cordance with the provisions of Article II of the General Conditions,
this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify
by notice to the Borrower (including the “World Bank Disbursement
Guid elines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time
by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such
instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table
in paragraph 2 below.
2. The following table specifies the categories of Eligible Expen
ditures that may be financed out of the proceeds of the Loan (“Cate
gory”), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and
the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures
in each Category.
Category

Amount of the Loan
Allocated
(expressed in EUR)

Percentage of Expenditures
to be financed

(1) Goods, works, nonconsulting services for the
Project

22,700,000

100%
(exclusive of Taxes)

(2) Consultants’ services,
Train ing and Operating Costs
for the Project

13,409,500

100%

90,500

Amount payable pursuant to
Section 2.03 of this Agreement
in accordance with Section
2.07(b) of the General Con
ditions

(3) Front-end Fee

TOTAL AMOUNT

36,200,000

For purposes of this table:
The term “Operating Costs” means the reasonable and incre
mental expenses incurred by RGA, on account of implementation of
the Project, for office supplies and other consumables, office rent, in
ternet connection and communications costs, support for information
systems, translation costs, bank charges, utilities, reasonable travel,
transportation, per diem, accommodation costs (lodging), and other re
asonable expenditures directly associated with the implementation of
the Project, as agreed between the Borrower and the Bank on the basis
of semi-annual budgets acceptable to the Bank, excluding salaries of
the Borrower’s civil service; and
The term “exclusive of Taxes” means, in connection with Sec
tion 2.06 of the General Conditions, that the Loan proceeds shall not be
used for financing of Taxes levied by, or in the territory of the Borrower
on or in respect of Eligible Expenditures, or on their importation, ma
nufacture, procurement or supply.
B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period
1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no
withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this
Agreement.
2. The Closing Date is December 31, 2020.
Section V. Other Covenants
1. In connection with the provision of Training, the Borrower
shall, (a) not later than December 1 of each year during Project imple
mentation, furnish to Bank for its approval, a proposal for the Training
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plan to be carried out under the Project during the following calendar
year, including: (i) an overview of the scope and content of the Training
programs or activities; (ii) an explanation of how each train ing program
or activity is expected to contribute to achieving the objectives of the
Project; (iii) the budget to be made available therefore; (iv) the criteria
for the selection of the beneficiaries and the providers of Train ing; and
(v) the schedule for implementation of the Training plan; and (b) imme
diately thereafter, carry out the pertinent annual Train ing plan in accor
dance with its terms, and in a manner acceptable to the Bank.
2. Without limitation to the provisions of Sections 5.03 and 5.06
of the General Conditions, the Borrower shall:
a. ensure that all RGA offices enhanced under Part III (iv) of the
Project are provided with the necessary funds and resources, and fur
nished and equipped to provide the necessary services to the public, all
in a manner satisfactory to the Bank; and
b. ensure that the RGA offices provided with mobile services un
der Part III (iv) of the Project are provided with the necessary funds and
resources (including resources for the operation and maintenance of ve
hicles) and adequately staffed, all in manner acceptable to the Bank.
Attachment
to
SCHEDULE 2
The procedures to be followed for National Competitive Bidding
shall be those set forth in this Attachment to Schedule 2 to this Agre
ement, provided, however that such procedure shall be subject to the
provisions of Section 1 and Paragraphs 3.3 and 3.4 of the Procurement
Guidelines, and the following additional provisions:
1. “Open Tendering” procedures as defined in Public Procurement
Law of Serbia shall apply to all contracts;
2. Foreign bidders shall not be precluded from bidding and no
preference of any kind shall be given to national bidders in the bidding
process. Government-owned enterprises in Serbia shall be permitted to
bid only if they are legally and financially autonomous and operate un
der commercial law of the Borrower;
3. Procuring entities shall use sample bidding documents appro
ved by the Bank;
4. In case of higher bid prices compared to the official estimate,
all bids shall not be rejected without the prior concurrence of the Bank;
5. A single-envelope procedure shall be used for the submission
of bids;
6. Post-qualification shall be conducted only on the lowest eva
luated bidder; no bid shall be rejected at the time of bid opening on
qualification grounds;
7. Bidders who contract as a joint venture shall be held jointly and
severally liab le;
8. Contracts shall be awarded to the lowest evaluated, substanti
ally responsive bidder who is determined to be qualified to perform in
accordance with pre-defined and pre-disclosed evaluation criteria;
9. Post-bidding negotiations shall not be allowed with the lowest
evaluated or any other bidders;
10. Contracts of long duration (more than 18 months) shall con
tain appropriate price adjustment provisions;
11. The bidding document and contract as deemed acceptable by
the Bank shall include provisions stating the Bank’s policy to sanction
firms or individuals, found to have engaged in fraud and corruption as
defined in the Procurement Guid elines; and
12. In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding
document and contract financed out of the proceeds of the Loanshall
provide that bidders, suppliers and contractors, and their subcontrac
tors, agents, personnel, consultants, service providers, or suppliers,
shall permit the Bank to inspect all accounts, records, and other do
cuments relating to the submission of bids and contract performance,
and to have them audited by auditors appointed by the Bank. Acts in
tended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection and
audit rights provided for in the Procurement Guidelines constitute an
obstructive practice as defined in the Procurement Guidelines.
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SCHEDULE 3
Amortization Schedule
1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of
the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan
payable on each Principal Payment Date (“Installment Share”). If the
proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Bor
rower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank
by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal
Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment
Date[, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct
any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a
Currency Conversion applies.
Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

On each May 15and November15
Beginning on May 15, 2019
through May 15, 2029

4.55%

On November 15, 2029

4.45%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as
of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan
repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be
determined as follows:
(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been wit
hdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay
the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with para
graph 1 of this Schedule.
(c) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date
shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of
such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the
amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which
is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of
this Schedule for said Principal Payment Date (“Original Installment
Share”) and the denominator of which is the sum of all remaining Ori
ginal Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after
such date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to de
duct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which
a Currency Conversion applies.
3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar
months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes
solely of calculating the principal amounts payable on any Principal
Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second
Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be
repayable on each Principal Payment Date commencing with the se
cond Principal Payment Date following the date of withdrawal.
(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system
under which invoices are issued on or after the respective Principal
Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no lon
ger apply to any withdrawals made after the adoption of such billing
system.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this
Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the Wit
hdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the amount so conver
ted in the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment
Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the
Bank by multiplying such amount in its currency of denomination im
mediately prior to the Conversion by either: (i) the exchange rate that
reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by
the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the Conver
sion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion
Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.
5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than
one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separa
tely to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produ
ce a separate amortization schedule for each such amount.
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Section I. Definitions
1. “AGROS” means Active Geodetic Reference Network of Ser
bia, the Borrower’s basic infrastructure network providing geodetic re
ference services to RGA and to public and private sector enterprises.
2. “Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Pre
venting and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by
IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 15, 2006 and
revised in January 2011.
3. “Category” means a category set forth in the table in Section IV
of Schedule 2 to this Agreem
 ent.
4. “Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and
Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and
Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 (revised July
2014).
5. “EMPs” means the three site-specific Environmental Manage
ment Plans satisfactory to the Bank, prepared and adopted by the Bor
rowerand disclosed in the Bank’s InfoShop on July 15, 2014, covering
Project activities to be carried out in the Borrower’s towns of Zemun,
Sopot, and Ruma, each comprised of environmental mitigation plan
and environmental monitoring plan, and to be implemented in accor
dance with the provisions of Schedule 2, Section I of this Agreement,
satisfactory to the Bank, where in are set forth specific details of mea
sures to manage identified or potential environmental risks and to mi
tigate, reduce and/or offset adverse environmental impacts associated
with the implementation of activities under the Project, together with
an environmental and social baseline for each site, details of the rele
vant environmental legislative framework, adequate institutional, mo
nitoring and reporting arrangements capable of ensuring proper imple
mentation of, and regular feedback on compliance with, the terms of
each EMP, as the same may be amended and supplemented from time
to time with the Bank’s prior written approval.
6. “General Conditions” means the “International Bank for Re
construction and Development General Conditions for Loans”, dated
March 12, 2012, with the modifications set forth in Section II of this
Appendix.
7. “Involuntary Resettlement” means the impact of an involuntary
taking of land under the Project, which taking causes affected persons
to have their: (i) standard of living adversely affected; or (ii) right, title
or interest in any house, land (including premises, agricultural and gra
zing land) or any other fixed or movable asset acquired or possessed,
temporarily or permanently; or (iii) access to productive assets adver
sely affected, temporarily or permanently; or (iv) business, occupation,
work or place of residence or habitat adversely affected, temporarily or
permanently.
8. “Mass Appraisal” means a methodology for valuing all proper
ties in a defined geographical area, usually for property tax assessment
purposes.
9. “MCTI” means the Borrower’s Ministry of Construction, Tran
sport and Infrastructure, or any successor thereto.
10. “National Reference System” means the Borrower’s perma
nent network of stations with established and approved coordinates, as
described in the Borrower’s Law on State Survey and Cadaster publis
hed in the Official Gazette No. 72/2009, as amended through 2013, as
per the Official Gazettes Nos. 18/2012 and 65/2013.
11. “Operational Manual” means the Borrower’s manual satisfac
tory to the Bank, describing and setting forth procedures for implemen
tation of the Project and institutional arrangements, consistent with the
provisions of this Agreement including, inter alia, timetables of actions
required to be carried out under the Project, the respective roles and re
sponsibilities of the Borrower’s agencies involved in the implementa
tion of the Project, selection criteria and list of cadastral municipalities
to be mapped under Part III(iii) of the Project, selection criteria and list
of municipalities in which enhancement of office infrastructure activiti
es will be carried out under Part III(iv) of the Project, selection criteria
and list of local RGA offices at which mobile services will be set up
under Part III(iv) of the Project staffing, the fiduciary, technical and ope
rational aspects and procedures for implementation of the Project, inclu
ding the financial management procedures (budgeting, accounting and
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internal control, disbursement and flow of funds, financial reporting, an
nual reports, internal and external audit arrangements procedures and in
cluding the Project specific chart of accounts), procurement procedures,
monitoring and evaluation arrangements, and other fiduciary and admi
nistrative arrangements and necessary terms of reference, as the same
may be amended from time to time by agreement with the Bank.
12. “PIU” means the Project Implementing Unit referred to in
Section I of Schedule 2 of this Agreement.
13. “Procurement Guidelines” means the “Guid elines: Procure
ment of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans
and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” dated January
2011 (revised July 2014).
14. “Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan
for the Project, dated January 29, 2015 and referred to in paragraph
1.18 of the Procurement Guid elines and paragraph 1.25 of the Consul
tant Guid elines, as the same shall be updated from time to time in ac
cordance with the provisions of said paragraphs.
15. “Project Council” means the council specified in Section
I.A.4 of Schedule 2 to this Agreement.
16. “RGA” means Republic Geodetic Authority of the Borrower,
an agency of the Borrower responsible for national mapping surveying
and registration of property right, established pursuant to Borrower’s
Law on State Survey and Cadaster published in the Official Gazette
No. 72/2009, as amended through 2013, as per the Official Gazettes
Nos. 18/2012 and 65/2013, or any successor thereto.
17. “Serbian Business Registers Agency” means a public agency
established by the “Law of Serbian Business Registers Agency”(RS
Official Gazette No 55/2004, 111/2009 and 99/2011) which has been
entrusted by the Law on Planning and Construction (RS Official Gazet
te No 72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, and 145/2014) to manage
the central registry of unified procedures for one-stop shop system for
issuing construction permits.
18. “Statistical Office” means the Borrower’s agency responsible
for production, analysis, dissemination and publication of official stati
stical information, established pursuant to law on Official Statistics RS
Official Gazette No. 104/2009.
19. “Steering Committee” means the committee referred to in
Section I.A.5 of Schedule 2 to this Agreement.
20. “Tax Administration” means the office within the Borrower’s
Ministry of Finance in charge of assessment, control and collection of
taxes.
21. “Train ing” means expenditures (other than for consultants’
services), incurred during the implementation of the Project, based
on periodic budgets acceptable to the Bank, for: (i) reasonable travel,
room, board and per diem expenditures incurred by trainers and tra
inees in connection with their train ing; (ii) course fees; (iii) training/
workshop facility and equipment rentals; and (iv) train ing material pre
paration, acquisition, reproduction and distribution expenses not other
wise covered under this paragraph.
Section II. Modifications to the General Conditions
The General Conditions are hereby modified as follows:
1. In the Table of Contents, the references to Sections, Section
names and Section numbers are modified to reflect the modifications
set forth in the paragraphs below.
2. Section 3.01. (Front-end Fee) is modified to read as follows:
“Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge”
(a) The Borrower shall pay the Banka front-end fee on the Loan
amount at the rate specified in the Loan Agreement (the “Front-end
Fee”).
(b) The Borrower shall pay the Bank a commitment charge on
the Unwithdrawn Loan Balance at the rate specified in the Loan Agre
ement (the “Commitment Charge”). The Commitment Charge shall ac
crue from a date sixty days after the date of the Loan Agreement to
the respective dates on which amounts are withdrawn by the Borrower
from the Loan Account or cancelled. The Commitment Charge shall be
payable semi-annually in arrears on each Payment Date.
3. In the Appendix, Definitions, all relevant references to Section
numbers and paragraphs are modified, as necessary, to reflect the modi
fication set forth in paragraph 2 above.
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4. The Appendix is modified by inserting a new paragraph 19
with the following definition of “Commitment Charge”, and renumbe
ring the subsequent paragraphs accordingly:
“19. “Commitment Charge” means the commitment charge speci
fied in the Loan Agreement for the purpose of Section 3.01(b).”
5. In the renumbered paragraph 49 (originally paragraph 48) of
the Appendix, the definition of “Front-end Fee” is modified by repla
cing the reference to Section 3.01 with Section 3.01 (a).
6. In the renumbered paragraph 68 (originally paragraph 67) of
the Appendix, the definition of the term “Loan Payment” is modified
to read as follows:
“68. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan
Parties to the Bank pursuant to the Legal Agreem
 ents or these General
Conditions, including (but not limited to) any amount of the Withdrawn
Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the Commitment Charge, in
terest at the Default Interest Rate (if any), any prepayment premium,
any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conver
sion, the Variab le Spread Fixing Charge (if any), any premium payable
upon the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar,
and any Unwinding Amount payable by the Borrower.”
7. In the renumbered paragraph 73 (originally paragraph 72) of
the Appendix, the definition of “Payment Date” is modified by deleting
the word “is” and inserting the words “and Commitment Charge are”
after the word “interest”.
БРОЈ ЗАЈМА 8486-YF
СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
(ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ)
ИЗМЕЂУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Датум: 17. април 2015.
СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
Споразум склопљен 17. априла 2015. године, између РЕПУ
БЛИКЕ СРБИЈЕ („Зајмопримца”) и МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА
ОБНОВУ И РАЗВОЈ („Банке”). Зајмопримац и Банка сложили су
се о следећем:
ЧЛАН I – ОПШТИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИЈЕ
1.01. Општи услови (на начин утврђен у Прилогу овог Спора
зума) чине саставни део овог Споразума.
1.02. Уколико контекст не захтева другачије, термини кори
шћени у овом Споразуму, писани великим словом, имају значење
које им је дато у Општим условима или у Прилогу овог Споразума.
ЧЛАН II – ЗАЈАМ
2.01. Банка је сагласна да позајми Зајмопримцу, под услови
ма и на начине који су одређени или поменути у овом Споразуму,
износ од тридесет шест милиона двеста хиљада еура (36.200.000
ЕУР), с тим да се та сума може с времена на време конвертовати
путем Конверзије Валуте у складу са одредбама Одељка 2.08 овог
Споразума, („Зајам”), као подршку за финансирање пројекта опи
саног у Програму 1. овог Споразума („Пројекат”).
2.02. Зајмопримац може повлачити средства Зајма у складу са
Одељком IV Програма 2. овог Споразума.
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2.03. Зајмопримац ће Банци платити Приступну накнаду на
износ Зајма, по стопи од једне четвртине једног процента (0,25%)
износа Зајма.
2.04. Накнада за ангажовање средстава коју плаћа Зајмопри
мац износи једну четвртину једног процента (0,25%) годишње на
износ главнице који није повучен.
2.05. Зајмопримац ће плаћати Камату за сваки Каматни период
по референтној стопи за валуту зајма увећану за Варијабилну ка
матну маржу; под условом да након Конверзије целокупне главни
це зајма или његовог дела, камата коју ће Зајмопримац за тај износ
плаћати током периода Конверзије буде одређена у складу са реле
вантним одредбама Члана 4 Општих услова. Упркос горе помену
том, уколико било који износ Повученог дела Зајма не буде испла
ћен у року, и то плаћање се не изврши у периоду од тридесет дана,
онда ће се камата коју ће Зајмопримац плаћати уместо тога израчу
навати онако како је назначено у Одељку 3.02 (д) Општих услова.
2.06. Датуми за плаћање су 15. мај и 15. новембар сваке го
дине.
2.07. Главница Зајма отплаћиваће се у складу са амортизаци
оним планом утврђеним у Програму 3. овог Споразума.
2.08. (a) Зајмопримац може у свако доба затражити било коју
од следећих Конверзија услова Зајма како би се олакшало пажљи
во управљање дугом: (i) промену Валуте Зајма укупног износа или
било којег дела износа главнице Зајма, повученог и неизмиреног, у
Одобрену Валуту; (ii) промену основе каматне стопе која се при
мењује на: (A) укупни износ или било који део главнице Зајма по
вучени и неизмирени из Варијабилне стопе у Фиксну стопу, или
обрнуто; или (Б) укупни износ главнице зајма или његов део, пову
чени и неизмирени, из Варијабилне стопе засноване на Референт
ној стопи и Варијабилној каматној маржи на Варијабилну стопу
засновану на Фиксној референтној стопи и Варијабилној каматној
маржи и обрнуто; или (В) укупни износ главнице Зајма, повучени
и неизмирени, из Варијабилне стопе засноване на Варијабилној ка
матној маржи на Варијабилну стопу засновану на Фиксној камат
ној маржи; и (iii) одређивање лимита Варијабилне каматне стопе
или Референтне каматне стопе примењивих на укупан износ или
део главнице Зајма, исплаћеног и неотплаћеног до момента успо
стављања Највише каматне стопе (Interest Rate Cap) или најнижих
прихватљивих каматних стопа (Interest Rate Collar) за Варијабилне
каматне стопе или Референтне каматне стопе.
(б) Било која промена тражена у складу са ставом (а) овог
Одељка коју Банка прихвати биће сматрана „Конверзијом” на на
чин на који је дефинисана у Општим условима, и ступиће на сна
гу у складу са одредбама Члана IV. Општих услова и Смерница за
конверзију.
ЧЛАН III – ПРОЈЕКАТ
3.01. Зајмопримац потврђује своју посвећеност циљевима
Пројекта. У ту сврху, Зајмопримац ће спровести: (а) Делове I, II
(осим Дела II (vi)), III и IV Пројекта преко РГЗ уз подршку Мини
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), и
(б) Део II.(vi) Пројекта преко РГЗ, уз подршку Министарства гра
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Агенције за привред
не регистре, све у складу са одредбама члана V. Општих услова.
3.02. Не ограничавајући одредбе Одељка 3.01. овог Споразу
ма, и осим уколико се у Споразуму између Зајмопримца и Банке,
не одлучи другачије, Зајмопримац ће осигурати да се Пројекат реа
лизује у складу са одредбама Програма 2. овог Споразума.
ЧЛАН IV – СТУПАЊЕ НА СНАГУ; РАСКИД
4.01. Додатни услови ефективности се састоје од следећег:
(а) ЈИП је формирана и ангажовала је најмање руководиоца
ЈИП, саветника за набавке и саветника за управљање финансијама,
у складу са Одељком I.A.1. Програма 2. овог Споразума;
(б) Зајмопримац је, преко РГЗ-а, усвојио Оперативни прируч
ник који је прихватљив за Банку.
4.02. Крајњи рок за ступање на снагу је стотину осамдесет
(180) дана од датума склапања овог Споразума.
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ЧЛАН V – ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСЕ

5.01. У смислу дела 10.02 Општих услова, представник Зајмо
примца који, између осталог, може усвојити измену одредби овог
Споразума у име Зајмопримца кроз размену писама (ако Зајмопри
мац и Банка не одлуче другачије) је његов Министар финансија.
5.02. Адреса Зајмопримца је:
Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Република Србија
Факсимил:
(381-11) 3618-961
5.03. Адреса Банке је:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Телеграм:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

Телекс:
248423(MCI) или
64145(MCI)

Факсимил:
1-202-477-6391

СПОРАЗУМ је постигнут у Дистрикту Колумбија, Сједињене
Америчке Државе, горе наведеног дана и године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Овлашћени представник
Име: Др Душан Вујовић, с.р.
Функција: Министар финансија
МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА
ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Овлашћени представник
Име: Ellen Goldstein, s.r.
Функција: Директор канцеларије
за југоисточну Европу
ПРОГРАМ 1
Опис пројекта
Циљ Пројекта је да унапреди ефикасност, транспарентност,
доступност и поузданост система за управљање непокретностима
Зајмопримца.
Пројекат чине следеће компоненте:
Део I: Процена вредности и опорезивање непокретности
(i) унапређење система за наплату годишњег пореза на имо
вину кроз (а) развој регистра купопродајних цена непокретности;
(б) развој софтвера за обраду података из регистра купопродајних
цена; (в) развој и оцењивање пилот програма масовне процене
вредности за поступке разрезивања и наплате пореза у јединицама
локалне самоуправе; и (г) успостављање регистра објеката; и
(ii) унапређење оквира за процену вредности непокретности
кроз унапређење квалитета образовања за проценитеље и усвајање
међународно прихваћених стандарда процене вредности.
Део II: Е – управа за пружање приступа информацијама о не
покретностима
Омогућава приступ информацијама о непокретностима, кроз:
(i) имплементацију интегрисаног система за катастар непокрет
ности и упис права, који се заснива на стратегији информационих и
комуникационих технологија (ИКТ) и стратегији архива РГЗ-а;
(ii) развој пословног модела и техничког оквира у складу са
међународним стандардима за Националну инфраструктуру гео
просторних података Зајмопримца и унапређење неопходних мре
жних сервиса;
(iii) развој финансијских механизама и бизнис плана за одр
живост одељења информационих технологија у РГЗ-у;
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(iv) развој и имплементацију стратегије управљања централ
ним дигиталним и аналогним архивом, уз обезбеђивање неопх одне
опреме и обуке и изградњу објекта централног архива;
(v) унапређење квалитета стандардизације података РГЗ-а и
спровођење кампање за информисање грађана, у циљу подношења
катастарских података; и
(vi) дизајн, развој и имплементација система за електронско
издавање грађевинских дозвола по принципу „све на једном месту”.
Део III: Институционални развој РГЗ-а
Унапређење институционалног развоја РГЗ-а кроз:
(i) израду бизнис плана за управљање РГЗ-ом и институцио
нално и корпоративно планирање и стратегију;
(ii) подршку одрживости државног референтног система и
функционисању АГРОС мреже, и унапређење гравиметријских
мрежа и вертикалног референтног система Зајмопримца;
(iii) спровођење програма израде дигиталног катастарског
плана за одабране катастарске општине и превођење постојећих
планова водова у дигитални облик;
(iv) унапређење поступка уписа непокретности, уклањање
кашњења уписа у градовима Београду, Новом Саду, Нишу и Кра
гујевцу, побољшање канцеларијске инфраструктуре у одабраним
општинама Зајмопримца и успостављање мобилних катастарских
служби у одређеним службама РГЗ-а; и
(v) прикупљање катастарских података (геодетска мерења и
израда базе података дигиталног катастарског плана) у региону
Војводине Зајмопримца.
Део IV: Управљање пројектом и активности подршке
Управљање пројектом и активности подршке, што обухвата:
(i) пружање подршке за ЈИП у оквиру управљања Пројектом;
(ii) праћење и оцењивање Пројекта;
(iii) повезивање са јавношћу у вези са активностима на Про
јекту, у циљу унапређења социјалне инклузије;
(iv) спровођење обуке за интересне групе из јавног и приват
ног сектора у складу са планом обуке који је прописан Оператив
ним приручником; и
(v) студије које, између осталог, обухватају администрацију и
управљање непокретностима, а на основу њихових резултата, из
рада предлога за усвајање политика и прописа.
ПРОГРАМ 2
Извршење пројекта
Одељак I. Аранжмани за имплементацију
A. Институционални аранжмани
1. Зајмопримац ће у оквиру РГЗ-а формирати и одржава
ти ЈИП током читаве имплементације Пројекта, са неопходним
ресурсима и кадровима за спровођење Пројекта, а у саставу и са
пројектним задатком који је прихватљив за Банку (који обухвата
руководиоца, стручњака за набавку, стручњака за управљање фи
нансијама, стручњака за праћење и оцењивање, стручњака за обу
ку, стручњака за процену вредности, стручњака за заштитне мере
и рачуновођу).
2. Зајмопримац ће спроводити Пројекат у складу са Опера
тивним приручником.
3. Зајмопримац неће мењати или брисати било коју одредбу
Оперативног приручника без претходног писаног одобрења Бан
ке. У случају неусклађености одредби Оперативног приручника и
овог Споразума, одредбе овог Споразума имају већу правну снагу.
4. Зајмопримац ће формирати и одржавати Пројектни савет
током читаве имплементације Пројекта, а у саставу, са пројектним
задатком и ресурсима који су прихватљиви за Банку. Пројектни
савет је надлежан за доношење свих значајних одлука у вези са
политикама које се односе на имплементацију Пројекта, за гене
рални надзор над Пројектом, као и за усвајање годишњих планова
рада, планова обуке и извештаја. Пројектним саветом председава
Координатор из МГСИ, а чланство Пројектног савета обухвата
представнике следећих институција Зајмопримца: Министарства
државне управе и локалне самоуправе, Министарства финанси
ја, Министарства правде, Министарства привреде, Агенције за
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привредне регистре, Пореске управе, Завода за статистику и Ди
ректора РГЗ-а Зајмопримца. Руководилац ЈИП има улогу секретара
Пројектног савета.
5. Зајмопримац ће формирати и одржавати Управни одбор
током читаве имплементације Пројекта, а у саставу, са пројект
ним задатком и ресурсима који су прихватљиви за Банку. Чланови
управног одбора ће бити Директор РГЗ-а, директори релевантних
сектора и одељења чије су организационе јединице у директној
вези са активностима на Пројекту и одабрани стручњаци из дру
гих институција Зајмопримца. Управни одбор ће бити надлежан за
надзор над редовном имплементацијом активности на Пројекту и
доставља извештаје Пројектном савету квартално или по захтеву
Пројектног савета у складу са критеријумима дефинисаним Опе
ративним приручником.
6. Зајмопримац ће обезбедити да ЈИП набави оперативан ра
чуноводствени софтвер за рачуноводство и финансијско извешта
вање на Пројекту, који је прихватљив за Банку, најкасније у року од
деведесет (90) дана након оперативности Пројекта.
Б. Анти-корупција
Зајмопримац ће осигурати спровођење Пројекта у складу са
одредбама Смерница о анти-корупцији.
В. Заштитне политике
1. Зајмопримац ће реализовати Пројекат у складу са три
ПУЖС и неће додељивати, мењати, стављати ван снаге, опозивати,
поништавати или одбацивати било коју одредбу ПУЖС без прет
ходног одобрења Банке.
2. У случају да током имплементације Пројекта Зајмопримац
одлучи да промени локацију за објекат централног архива која је
утврђена у Делу II(iv) Пројекта, пре извођења било каквих радова,
Зајмопримац је у обавези да (а) обави процену утицаја на животну
средину која је прихватљива за Банку, и (б) изради, усвоји и спро
веде план управљања животном средином у вези са обавезама и
условима који су прихватљиви за Банку.
3. Зајмопримац ће обезбедити да Пројектне активности не об
ухватају принудно расељавање.
Одељак II. Праћење, извештавање и вредновање пројекта
A. Пројектни извештаји
1. Зајмопримац ће пратити и вредновати напредак постигнут
у спровођењу Пројекта и израђивати Пројектне извештаје у складу
са одредбама Одељка 5.08. Општих услова и на основу показатеља
који су усаглашени са Банком. Сваки Пројектни извештај обухва
таће период од једног календарског квартала, и достављаће се Бан
ци у року од једног месеца по истеку сваког периода обухваћеног
датим извештајем.
Б. Управљање финансијама, финансијски извештаји и
ревизије
1. Зајмопримац ће одржавати или учинити да се одржава си
стем за управљање финансијама у складу са одредбама Одељка
5.09. Општих услова.
2. Не ограничавајући одредбе Дела А овог Одељка, Зајмо
примац ће израђивати и достављати Банци, најкасније у року од
четрдесет пет (45) дана по истеку сваког календарског квартала,
прелазне финансијске извештаје за Пројекат за које није извршена
ревизија, који ће обухватати дати квартал и чији ће формат и садр
жај бити прихватљиви за Банку.
3. Зајмопримац ће извршити ревизију својих Финансијских
извештаја у складу са одредбама Одељка 5.09. (б) Општих услова.
Свака ревизија Финансијских извештаја обухватаће период од јед
не фискалне године Зајмопримца. Финансијски извештаји за које
је извршена ревизија за сваки такав период достављаће се Банци
у року од најкасније шест (6) месеци по истеку сваког таквог пе
риода.
Одељак III. Набавка
A. Опште одредбе
1. Роба, радови и неконсултантске услуге. Набавка робе,
радова и неконсултантских услуга за потребе Пројекта који се фи
нансирају средствима зајма вршиће се у складу са захтевима утвр
ђеним или поменутим у Одељку I Смерница за набавке и у складу
са одредбама овог Одељка.
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2. Консултантске услуге. Све консултантске услуге које су
неопходне за Пројекат и које ће се финансирати из средстава Зај
ма набављаће се у складу са захтевима утврђеним и поменутим у
Одељцима I и IV Смерница за консултанте и у складу са одредбама
овог Одељка.
3. Дефиниције. Термини писани великим словом, коришћени
у наставку овог Одељка за опис појединих процедура за набавке
или процедура за ревизију појединих уговора од стране Банке, од
носе се на методе описане у Одељцима II и III Смерница за набав
ке или Одељцима II, III, IV и V Смерница за консултанте, у зави
сности од потребе.
Б. Појединачне процедуре за набавку робе, радова и не
консултантских услуга
1. Међународно јавно надметање. Осим уколико у ставу 2.
у наставку није другачије одређено, набавка робе врши се у окви
ру уговора додељених на основу међународног јавног надметања.
2. Друге методе за набавку робе, радова и неконсултант
ских услуга. Следеће методе поред међународног јавног надмета
ња, могу се користити за набавку робе, радова и неконсултантских
услуга за уговоре који су наведени у плану набавке: (a) Национал
но јавно надметање, на које се односе и додатне одредбе дефиниса
не у Прилогу Програма 2; (б) Куповина; и (в) Директно уговарање.
В. Посебне методе за набавку консултантских услуга
1. Избор на основу квалитета и цене. Осим ако није друга
чије дефинисано у ставу 2 у даљем тексту, консултантске услуге ће
се набављати применом методе Избор на основу квалитета и цене.
2. Друге методе за избор консултантских услуга. Поред Из
бора на основу квалитета и цене, за набавку консултантских услуга
за уговоре који су наведени у Плану набавке могу се користити и
следеће методе: (a) Избор на основу квалитета; (б) Избор са фик
сним буџетом; (в) Избор на основу најниже цене; (г) Избор на осно
ву квалификације консултанта; (д) Избор консултантске фирме из
једног избора; (ђ) Процедуре наведене у ставу 5.2 и 5.3 Смерница
за консултанте за избор појединачних консултаната; и (е) Процеду
ра избора из једног извора за избор појединачних консултаната.
Г. Ревизија одлука о набавкама од стране Банке
У плану набавке утврдиће се који уговори подлежу Претход
ној ревизији од стране Банке. Сви остали уговори подлежу Банчи
ној Накнадној ревизији.
Одељак IV. Исплата средстава зајма
A. Опште одредбе
1. Зајмопримац може повући средства Зајма у складу са од
редбама члана II Општих услова, овог Одељка и додатних ин
струкција које Банка утврди у обавештењу Зајмопримцу (укључу
јући „Смернице Светске банке за исплату средстава за пројекте”,
од маја 2006. године, које Банка може повремено ревидирати и које
ће се примењивати на овај Споразум у складу са датим инструкци
јама), за финансирање Дозвољених трошкова, на начин утврђен у
табели у ставу 2. у наставку.
2. У табели у наставку, наведене су категорије Дозвољених
трошкова који се могу финансирати из средстава Зајма („Категори
ја”), износи средстава Зајма додељених за сваку Категорију и про
центи расхода који ће се финансирати у свакој Категорији.
Категорија

Додељена сред
ства Зајма
(изражено у ЕУР)

Проценат расхода који ће се
финансирати

(1) Роба, радови и неконсул
тантске услуге за Пројекат

22.700.000

100 %
(без пореза)

(2) Консултантске услуге,
обука и оперативни трошко
ви за пројекат

13.409.500

100%

90.500

Износ се плаћа у складу са
Одељком 2.03 овог Споразума
и у складу са Одељком 2.07(б)
Општих услова

(3) Приступна накнада

УКУПНО

36.200,000

У смислу ове табеле:
Појам „Оперативни трошкови” означава разумне и инкремен
талне трошкове које сноси РГЗ у вези са имплементацијом Про
јекта, за потребе канцеларијског материјала и другог потрошног
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материјала, закупа пословног простора, трошкове интернет конек
ције и комуникација, подршке за информационе системе, трошко
ве превођења, банковне накнаде, комуналије, разумне трошкове
путовања, превоза, дневница и смештаја и остале разумне расходе
који су у директној вези са имплементацијом Пројекта, а у складу
са договором између Зајмопримца и Банке, на основу полугоди
шњих буџета који су прихватљиви за Банку, осим зарада државних
службеника Зајмопримца; и
Појам „без пореза”, у вези са Делом 2.06 Општих услова,
означава да се средства Зајма неће користити за финансирање по
реза које Зајмопримац наплаћује односно који важе на његовој
територији, а у вези са прихватљивим трошковима или њиховим
увозом, производњом, набавком или испоруком.
B. Услови исплате; Рок исплате
1. Независно од одредби из Дела А овог Одељка, исплате се
неће вршити за плаћања која су извршена пре закључивања овог
Споразума.
2. Датум завршетка пројекта је 31. децембра 2020. године.
Одељак V. Остале обавезе
1. У вези са спровођењем обуке, Зајмопримац је у обавези да
(а) достави Банци на усвајање предлог Плана обуке који ће се спро
водити у оквиру Пројекта током наредне календарске године нај
касније 1. децембра сваке године током имплементације Пројекта,
који обухвата: (i) преглед обима и садржаја програма или активно
сти обуке, (ii) образложење начина на који би сваки програм или
активност обуке требало да допринесе постизању циљева Пројекта,
(iii) буџет који се за ово алоцира, (iv) критеријуме за одабир кори
сника и извођача обуке, и (v) распоред спровођења Плана обуке; и
(б) непосредно након тога, спроводи важећи План обуке у складу са
наведеним условима и на начин који је прихватљив за Банку.
2. Не ограничавајући одредбе Делова 5.03. и 5.06. Општих
услова, Зајмопримац је у обавези да:
а. обезбеди да све службе РГЗ-а наведене у Делу III (iv) Про
јекта буду обезбеђене неопходним финансијским и материјалним
средствима, намештене и опремљене тако да пружају неопходне
услуге јавности, све на начин који је прихватљив за Банку; и
б. обезбеди да службама РГЗ-а са мобилним службама дефини
саним у Делу III (iv) Пројекта буду обезбеђена неопходна финансиј
ска и материјална средства (као и средства за рад и одржавање вози
ла) и адекватни кадрови, све на начин који је прихватљив за Банку.
ПРИЛОГ
УЗ
ПРОГРАМ 2
Методе које ће се примењивати за Национално јавно надметање
су прописане овим Прилогом уз Програм 2 овог Споразума, под усло
вом да такве методе буду у складу са одредбама Одељка 1 и Одељака
3.3. и 3.4. Смерница за набавке и са следећим додатним одредбама:
1. Методе „отвореног тендера”, у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама Србије ће се примењивати на све уговоре;
2. Страни понуђачи не могу бити спречени да учествују у
надметању, а у поступку надметања се домаћим понуђачима неће
давати било какве преференције. Предузећа у државном власни
штву из Србије могу учествовати у надметању искључиво ако су
правно и финансијски независна и ако послују у складу са при
вредним правом Зајмопримца;
3. Субјекти који спроводе набавку ће користити узорке тен
дерске документације које одобри Банка;
4. У случају да цене понуда буду више у односу на званич
ну процену, понуде се не могу одбити без претходне сагласности
Банке;
5. За подношење понуда ће се користити процедура са једном
ковертом;
6. Накнадна квалификација се врши искључиво за понуђача
који је дао најнижу понуду; понуда се не може одбацити при отва
рању понуда због неквалификованости;
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7. Понуђачи који наступају као заједнички подухват се сма
трају заједнички и солидарно одговорним;
8. Уговори се додељују понуђачу са најнижом понудом, који
суштински испуњава услове, а за кога се утврди да је квалифико
ван за извођење у складу са критеријумима евалуације који се уна
пред дефинишу и објављују;
9. Преговори након надметања нису дозвољени са понуђачем
који је дао најнижу понуду нити са било којим другим понуђачима;
10. Уговори који дуго трају (преко 18 месеци) морају садржа
ти одговарајуће одредбе за прилагођавање цене;
11. Тендерска документација и уговори које Банка сматра
прихватљивим морају садржати одредбе у којима се наводи поли
тика Банке да кажњава предузећа и појединце за које се утврди да
су учествовали у превари и корупцији, у складу са дефиницијама
из Смерница за набавке; и
12. У складу са Смерницама за набавке, сва тендерска доку
ментација и сви уговори који се финансирају из средстава Зајма
морају садржати обавезу понуђача, добављача и извођача, као и
њихових подизвођача, заступника, запослених, консултаната, пру
жалаца услуга или добављача да омогуће Светској банци увид у
све њихове рачуне, евиденције и осталу документацију у вези са
подношењем понуда и извршавањем уговора и да исте дају на ре
визију ревизорима које именује Светска банка. Сва чињења која за
циљ имају материјално онемогућавање остваривања права Светске
банке на инспекцију и ревизију у складу са Смерницама за набавке
представљају опструктивно дејство које је њима дефинисано.
ПРОГРАМ 3
Програм амортизације
1. У табели у наставку наведени су Датуми за плаћање глав
нице Зајма и проценат укупног износа главнице Зајма који доспева
за плаћање на сваки Датум за плаћање главнице („Проценат рате”).
У случају да су средства Зајма у потпуности исплаћена до првог
Датума за плаћање главнице, Банка ће одредити износ главнице
Зајма који Зајмопримац треба да отплати на сваки Датум за пла
ћање главнице тако што ће помножити: (а) износ Зајма исплаће
ног до првог Датума за плаћање главнице; са (б) Процентом рате
за сваки Датум за плаћање главнице, с тим да ће се тако добијени
износ за отплату кориговати, уколико буде потребно, и умањити
за све износе из става 4. овог Програма на које се примењује Кон
верзија валуте.
Датум за плаћање главнице

Проценат рате
(изражено у процентима)

Сваког 15. маја и 15. новембра
Почевши од 15. маја 2019. године
до 15. маја 2029. године

4,55 %

Дана 15. новембра 2029. године

4,45 %

2. У случају да средства Зајма нису у потпуности исплаћена
до првог Датума за плаћање главнице, износ главнице Зајма који
Зајмопримац треба да отплати на сваки Датум за плаћање главнице
одредиће се на следећи начин:
(a) За сваки износ средстава Зајма који буде исплаћен до пр
вог Датума за плаћање главнице, Зајмопримац ће отплатити Износ
исплаћеног Зајма са стањем на тај дан у складу са ставом 1. овог
Програма.
(б) Сваки износ исплаћен након првог Датума за плаћање
главнице отплаћиваће се на сваки Датум за плаћање главнице ко
ји уследи након датума такве исплате средстава, у износима које
ће одредити Банка, тако што ће износ сваке такве исплате помно
жити разломком, при чему ће бројилац бити оригинални Проценат
рате утврђен у табели у ставу 1. овог Програма за дати Датум за
плаћање главнице („Оригинални проценат рате”), а именилац збир
свих преосталих Оригиналних процената рата за Датуме за плаћа
ње главнице који падају на тај датум или после тог датума, с тим
да ће се тако добијени износи за отплату кориговати, уколико буде
потребно, и умањити за све износе из става 4. овог Програма на ко
је се примењује Конверзија валуте.
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3. (a) Износи Зајма исплаћени у периоду од два календарска
месеца пре сваког Датума за плаћање главнице третираће се, ис
кључиво за потребе израчунавања износа главнице који доспева
ју за плаћање на сваки Датум за плаћање главнице, као исплаћени
а неотп
 лаћени износи на други Датум за плаћање главнице који
уследи након датума исплате и доспеваће за плаћање на сваки Да
тум за плаћање главнице, почев од другог Датума за плаћање глав
нице који уследи након датума исплате.
(б) Независно од одредби из под-става (a) овог става, уколико
Банка у било којем моменту усвоји систем издавања рачуна на да
туме доспећа у којем ће се рачуни издавати на или по истеку одго
варајућег Датума за плаћање главнице, одредбе дате тачке неће се
примењивати на исплате извршене након усвајања таквог система
за издавање рачуна.
4. Независно од одредби из става 1 и 2 oвог Програма, након
Конверзије валуте укупног износа или било којег дела исплаћених
средстава Зајма у Одобрену валуту, Банка ће одредити износ за ко
ји је извршена таква конверзија у Одобрену валуту, који доспева за
отплату на сваки Датум за плаћање главнице који уследи током Пе
риода за конверзију, тако што ће дати износ у валути у којој је био
изражен непосредно пре Конверзије помножити са: (i) девизним
курсом који одражава износе главнице у одобреној валути коју Бан
ка плаћа за Трансакције за валутни хеџинг које се односе на дату
Конверзију; или (ii) уколико Банка тако одлучи у складу са Смерни
цама за конверзију, курсном компонентом Стопе терминала.
5. Ако је исплаћени износ средстава зајма дат у више од јед
не валуте зајма, одредбе овог Програма ће се односити одвојено
на износе у свакој валути зајма тако да се изради одвојени план за
амортизацију за сваки износ.
ПРИЛОГ
Одељак I. Дефиниције
1. „АГРОС” означава Активну геодетску референтну основу
Србије, основну мрежну инфраструктуру Зајмопримца за пружање
геодетских референтних услуга РГЗ-у и предузећима из јавног и
приватног сектора.
2. ,,Смернице за борбу против корупције” означавају ,,Смер
нице за спречавање и борбу против преваре и корупције у оквиру
пројеката финансираних из средстава зајмова ИБРД-а и кредита и
грантова ИДА-е”, од 15. октобра 2006. године са изменама и допу
нама из јануара 2011. године.
3. „Категорија” означава категорију ставки утврђену у табели
у Одељку IV Програма 2. овог Споразума.
4. „Смернице за консултанте” означавају ,,Смернице за избор
и ангажовање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке
у оквиру зајмова ИБРД-а и кредита и грантова ИДА-е” од јануара
2011. године (са ревизијом из јула 2014. године).
5. „ПУЖС” означавају три Плана управљања животном сре
дином за одређене локације, а који се односе на пројектне активно
сти које ће се спроводити у градским општинама Зајмопримца које
су у саставу града Београда – Земуну и Сопоту, општини Рума, а
сваки од њих обухвата план ублажавања утицаја на животну среди
ну и план праћења животне средине, који обухватају план ублажа
вања утицаја на животну средину и план праћења животне среди
не, а који ће се спроводити у складу са Програмом 2, Одељак I овог
Споразума, који су прихватљиви за Банку, и садрже специфичне
детаље о мерама за управљање идентификованим или потенци
јалним ризицима по животну средину и за ублажавање, смањење
и/или неутрализовање негативних утицаја на животну средину у
вези са спровођењем активности у оквиру Пројекта, заједно са по
четним еколошким и друштвеним стањем за сваку локацију, дета
љима релевантног законског оквира о заштити животне средине,
одговарајућим институционалним аранжманима, аранжманима за
праћење и извештавање, којима се омогућава адекватно спровође
ње и редовно достављање повратних информација о поштовању
одредби сваког ПУЖС, а исти се могу с времена на време мењати
или допуњавати након претходног писаног одобрења Банке.
6. „Општи услови” означавају ,,Опште услове за зајмове Ме
ђународне банке за обнову и развој”, од 12. марта 2012. године, са
изменама и допунама дефинисаним у Одељку II овог Прилога.
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7. „Принудно расељавање” означава утицај принудног одузи
мања земљишта у оквиру Пројекта, које погођеним лицима наме
ће: (i) негативан утицај на животни стандард; или (ii) привремено
или трајно стицање или преузимање права, власништва или инте
реса на објекту, земљишту (између осталог и грађевинском земљи
шту, пољопривредном земљишту и пашњацима) или на било којој
другој непокретној и покретној имовини; или (iii) привремени или
трајан негативан утицај на доступност средстава за производњу;
или (iv) привремени или трајан негативан утицај на пословање, за
нимање, рад или боравиште односно станиште.
8. „Масовна процена вредности” означава методологију за
процену вредности свих непокретности на датом географском под
ручју, за потребе утврђивања пореза на имовину.
9. „МГСИ” означава Министарство грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре Зајмопримца или било ког његовог следбе
ника.
10. „Национални референтни систем” означава перманентну
мрежу станица Зајмопримца са дефинисаним и усвојеним коорди
натама, у складу са одредбама Закона о државном премеру и ката
стру Зајмопримца, који је објављен у „Службеном гласнику РС”,
број 72/09, са изменама и допунама до 2013. године, које су обја
вљене у „Службеном гласнику РС”, број 18/12 и 65/13.
11. „Оперативни приручник” означава приручник Зајмо
примца који је прихватљив за Банку, којим се описују и дефинишу
поступци за имплементацију Пројекта и институционални аран
жмани, у складу са одредбама овог Споразума и важећих закона
и прописа и садржи, између осталог, термин-планове акција које
је неопходно обавити у оквиру Пројекта, одговарајуће улоге и од
говорности агенција које учествују у имплементацији Пројекта,
критеријуме за селекцију и списак општина за које ће се вршити
израда дигиталног катастарског плана из Дела III (iii) Пројекта,
критеријуме за селекцију и списак општина у којима ће се вршити
активности унапређења инфраструктуре из Дела III (iv) Пројекта,
критеријуме за селекцију и списак служби РГЗ-а у којима ће се ус
поставити мобилне службе из Дела III (iv) Пројекта, кадровску по
пуну, фидуцијарне, техничке и оперативне аспекте и поступке за
имплементацију Пројекта, као и процедуре управљања финанси
јама (буџетирање, рачуноводство и унутрашња контрола, исплате
и новчани токови, финансијско извештавање, годишње извештаје,
аранжмане и процедуре за унутрашњу и спољну ревизију, као и на
менски Контни план за пројекат), поступке набавке, аранжмане за
праћење и вредновање и остале фидуцијарне и административне
аранжмане и неопходне пројектне задатке, при чему се исти може
с времена на време мењати или допуњавати у договору са Банком.
12. „ЈИП” означава Јединицу за имплементацију пројекта у
складу са Одељком I Програма 2 овог Споразума.
13. „Смернице за набавке” означавају „Смернице: Набав
ка добара, радова и неконсултантских услуга у оквиру зајмова
ИБРД-а и ИДА кредита и грантова од стране Зајмопримаца Свет
ске банке” (са ревизијом из јула 2014. године).
14. „План набавке” означава план набавке за Пројекат од 29.
јануара 2015. године, који је поменут у ставу 1.18. Смерница за на
бавке и у ставу 1.25. Смерница за консултанте, са свим повреме
ним изменама и допунама извршеним у складу са одредбама наве
дених ставова.
15. „Пројектни савет” означава савет који је прописан у Делу
I.A.4. Програма 2 овог Споразума.
16. „РГЗ” означава Републички геодетски завод Зајмопримца,
агенције Зајмопримца која је надлежна за државни премер, карто
графију и упис права, која је основана у складу са Законом о др
жавном премеру и катастру Зајмопримца, који је објављен у „Слу
жбеном гласнику РС”, број 72/09, са изменама и допунама до 2013.
године, које су објављене у „Службеном гласнику РС”, број 18/12 и
65/13 и било ког његовог следбеника.
17. „Агенција за привредне регистре” означава јавну аген
цију основану Законом о Агенцији за привредне регистре („Слу
жбени гласник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11), којој је Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
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– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,
98/13 – УС, 132/14 и 145/14) поверено вођење централне евиден
ције обједињених поступака за систем за издавање грађевинских
дозвола по принципу „све на једном месту”.
18. „Републички завод за статистику” означава агенцију Зај
мопримца која је надлежна за израду, анализу, дистрибуцију и об
јављивање званичних статистичких информација, која је основана
у складу са Законом о званичној статистици („Службени гласник
РС”, број 104/09).
19. „Управни одбор” означава одбор наведен у Делу I.А.5.
Програма 2. овог Споразума.
20. „Пореска управа” означава управу у оквиру Министар
ства финансија Зајмопримца, која је надлежна за утврђивање, кон
тролу и убирање пореза.
21. „Обука” означава трошкове (осим консултантских услуга)
који настају током имплементације Пројекта, на основу периодич
них буџета који су прихватљиви за банку, за: (i) разумне трошкове
путовања, смештаја, исхране и дневница за предаваче и полазнике
у вези са њиховом обуком; (ii) накнаде за курсеве; (iii) закуп про
сторија и опреме за обуку/радионице; и (iv) трошкове израде, на
бавке, репродукције и дистрибуције материјала за обуку који иначе
нису обух ваћени овом тачком.
Одељак II. Измене општих услова
Општи услови ће бити промењени као што следи:
1. У Садржају се мењају позивања на Одељке, називе и бро
јеве Одељака како би се указало на измене дате у даљем тексту.
2. Одељак 3.01. (Приступна накнада) се мења и гласи:
„Одељак 3.01. Приступна накнада; Накнада за ангажовање”
(a) Зајмопримац ће платити Банци приступну накнаду на из
нос Зајма, по стопи наведеној у Споразуму о зајму („Приступна
накнада”).
(б) Зајмопримац ће платити Банци Накнаду за ангажовање
на неисплаћена средства зајма по стопи назначеној у Споразуму о
зајму („Накнада за ангажовање”). Накнада за ангажовање се обра
чунава почевши од шездесетог дана од дана склапања Споразума
о зајму до датума повлачења средстава од стране Зајмопримца са
рачуна зајма или поништења. Накнада за ангажовање доспева ше
стомесечно на сваки датум плаћања.
3. У Додатку, у Дефиницијама, сва релевантна позивања на
бројеве Одељака и ставове се мењају како би се указало на измене
дате у горе наведеном ставу 2.
4. Прилог се модификује тако што му се додаје нови став
19 који садржи следећу дефиницију: „Накнада за ангажовање”, и
сходно се мења нумерација накнадних ставова:
„19. „Накнада за ангажовање” означава накнаду за ангажова
ње која је дефинисана у Споразуму о зајму у Одељку 3.01(б).”
5. У новоозначеном ставу 49 (првобитно став 48) Додатка,
дефиниција „Приступне накнаде” се мења и позивање на Одељак
3.01 се мења у позивање у Одељак 3.01 (a).
6. У новоозначеном ставу 68 (првобитно став 67) Додатка, де
финиција „Исплате зајма” се мења и гласи:
„68. „Исплата зајма” означава износ зајма који се исплаћује
Банци у складу са Споразумом о зајму и овим Општим услови
ма укључујући (али не ограничавајући се) на све повучене износе
главнице, камате, приступну накнаду, накнаду за ангажовање, зате
зну камату (уколико постоји), премију за отплату дуга пре доспећа,
накнаде за трансакције приликом Конверзије или рано окончање
Конверзије, варијабилну каматну маржу (уколико постоји), преми
је које се исплаћују по успостављању Највише каматне стопе (In
terest Rate Cap) или најниже прихватљиве каматне стопе (Interest
Rate Collar) или друге компензације које Зајмопримац плаћа.”
7. У новоозначеном ставу 73 (првобитно став 72) Прилога,
дефиниција „Датума за плаћање” се мења тако што се брише реч:
„је” и додају се речи: „и Накнада за ангажовање су”, пре речи: „ка
мата”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

26. јун 2015.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума о зајму
између Републике Србије и Међународне банке
за обнову и развој (Зајам за развој и реструктурирање
предузећа СОЕ-ДПЛ)
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о зајму из
међу Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
(Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-ДПЛ), који је
донела Народна скупштина Републике Србије на седници Десетог
ванредног заседања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.
ПР број 83
У Београду, 25. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума о зајму између Републике
Србије и Међународне банке за обнову и развој
(Зајам за развој и реструктурирање предузећа
СОЕ-ДПЛ)
Члан 1.
Потврђује се Споразум о зајму између Републике Србије и
Међународне банке за обнову и развој (Зајам за развој и реструк
турирање предузећа СОЕ-ДПЛ), потписан 17. априла 2015. године
у Вашингтону, Дистрикт Колумбија, Сједињене Америчке Државе.
Члан 2.
Текст Споразума о зајму између Републике Србије и Међуна
родне банке за обнову и развој (Зајам за развој и реструктурирање
предузећа СОЕ-ДПЛ), у оригиналу на енглеском језику и преводу
на српски језик гласи:
LOAN NUMBER 8491-YF
Loan Agreement
(First Programmatic State Owned Enterprises Reform
Development Policy Loan)
between
REPUBLIC OF SERBIA
and
INTERNATION
 AL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
Dated April 17, 2015
LOAN NUMBER 8491-YF
LOAN AGREEMENT
Agreement dated April 17, 2015, entered into between the RE
PUBLIC OF SERBIA (“Borrower”) and INTERNATION
 AL BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”) for the
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purpose of providing financing in support of the Program (as defined in
the Appendix to this Agreement). The Bank has decided to provide this
financing on the basis, inter alia, of (a) the actions which the Borrower
has already taken under the Program and which are described in Sec
tion I of Schedule 1 to this Agreem
 ent, and (b) the Borrower’s mainte
nance of an adequate macroeconomic policy framework. The Borrower
and the Bank therefore hereby agree as follows:
ARTICLE I – GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS
1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this
Agreem
 ent) constitute an integral part of this Agreement.
1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms
used in this Agreement have the mean ings ascribed to them in the Ge
neral Conditions or in the Appendix to this Agreement.
ARTICLE II – LOAN
2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and
conditions set forth or referred to in this Agreem
 ent, the amount ofe
ighty-eightmillion three hundred thousand Euro (EUR88,300,000), as
such amount may be converted from time to time through a Currency
Conversion in accordance with the provisions of Section 2.07 of this
Agreement (“Loan”).
2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in
support of the Program in accordance with Section II of Schedule 1 to
this Agreem
 ent.
2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal
to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.
2.04. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be
equal to one quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwit
hdrawn Loan Balance.
2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Pe
riod shall be at a rate equal to the Reference Rate for the Loan Currency
plus the Variable Spread; provided, that upon a Conversion of all or
any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable
by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall
be determined in accordance with the relevant provisions of Article
IV of the General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any
amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and
such non-payment continues for a period of thirty days, then the inte
rest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in
Section 3.02(e) of the General Conditions.
2.06. The Payment Dates are June 15 and December 15 in each
year.
2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accor
dance with the amortization schedule set forth in Schedule 2 to this
Agreement.
2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the follo
wing Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent
debt management:
(i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the prin
cipal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved
Currency;
(ii) a change of the interest rate basis applicable to: (A) all or any
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding
from a Variab le Rate to a Fixed Rate, or vice versa; or (B) all or any
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstan
ding from a Variable Rate based on a Reference Rate and the Variable
Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and the Va
riab le Spread, or vice versa; or (C) all of the principal amount of the
Loan withdrawn and outstandingfrom a Variable Rate based on a Varia
ble Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread; and
(iii) the setting of limits on the Variable Rate or the Reference Ra
te applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan
withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate
Cap or Interest Rate Collar on the Variable Rate or the Reference Rate.
(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this
Section that is accepted by the Bank shall be considered a “Conver
sion”, as defined in the General Conditions, and shall be effected in
accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions
and of the Conversion Guidelines.
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ARTICLE III – PROGRAM
3.01. The Borrower declares its commitment to the Program and
its implementation.To this end, and further to Section 5.08 of the Gene
ral Conditions:
(a) the Borrower and the Bank shall from time to time, at the requ
est of either party, exchange views on the Borrower’s macroeconomic
policy framework and the progress achieved in carrying out the Program;
(b) prior to each such exchange of views, the Borrower shall fur
nish to the Bank for its review and comment a report on the progress
achieved in carrying out the Program, in such detail as the Bank shall
reasonably request; and
(c) without limitation upon the provisions of paragraphs (a) and
(b) of this Section, the Borrower shall promptly inform the Bank of any
situation that would have the effect of materially reversing the objec
tives of the Program or any action taken under the Program including
any action specified in Section I of Schedule 1 to this Agreement.
ARTICLE IV – REMEDIES OF THE BANK
4.01. The Additional Event of Suspension consists of the follo
wing: namely, asituation has arisen which shall make it improbable that
the Program, or a significant part of it, will be carried out.
4.02. The Additional Event of Acceleration consists of the follo
wing: namely, that the event specified in Section 4.01 of this Agree
ment occurs and is continuing for a period of thirty (30) days after noti
ce of the event has been given by the Bank to the Borrower.
ARTICLE V – EFFECTIVENESS; TERMINATION
5.01. The Additional Condition of Effectiveness consists of the
following: namely, that the Bank is satisfied with the progress achieved
by the Borrower in carrying out the Program and with the adequacy of
the Borrower’s macroeconomic policy framework.
5.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred eighty
(180) days after the date of this Agreement.
ARTICLE VI – REPRESENTATIVE; ADDRESSES
6.01. The Borrower’s Representative is its Minister of Finance.
For the purposes of Section 10.02 of the General Conditions, the Bor
rower’s Representative who, inter alia, may agree to modifications of
the provisions of this Agreement on behalf of the Borrower, through
exchange of letters (unless otherwise determined by the Borrower and
the Bank), is its Minister of Finance.
6.02. The Borrower’s Address is:
Ministry of Finance
20 Kneza Milosa St.
11000 Belgrade
Republic of Serbia
Facsimile:
(381-11) 3618-961
6.03. The Bank’s Address is:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C.20433
United States of America
Cable address:

Telex:

Facsimile:

INTBAFRAD

248423(MCI) or

1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)
AGREED at the District of Columbia, United States of America,
as of the day and year first above written.
REPUBLIC OF SERBIA
By
Authorized Representative
Name: Ph.D. Dušan Vujović
Title: Minister of Finance
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INTERNATIONALBANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
By

Authorized Representative
Name: Ellen Goldstein
Title: Country Director
SCHEDULE 1
Program Actions; Availability of Loan Proceeds
Section I. Actions under theProgram
The actions taken by the Borrower under the Program include the
following:
1. The Borrower has enacted the Borrower’s Law on Privatiza
tion (published in the Official Gazette83/14 on August 15, 2014), and
amendments to the Bankruptcy Law (published in the Official Gazette
83/14 on August 15, 2014), and Privatization Agency Law (published
in the Official Gazette 115/14 on October 24, 2014) to facilitate and
accelerate the disposition of selected companies from the Privatization
Agency’s portfolio.
2. The Borrower has adopted decisions by instructing the Privati
zation Agency on the method, models, and measures for 140PA Com
panies to be resolved using the capital sale or asset sale model and for
19 micro PA Companies; and has adopted the Action Plan (pursuant to
Government Decision 05, No. 023-772/2015-1, adopted on January 31,
2015) for 188 PA Companies to be resolved through bankruptcy.
3. The Borrower has launched implementation of the Law on Pri
vatization (published in the Official Gazette 83/14 on August 15, 2014)
by: (i) initiating bankruptcy procedures in courts for 76PA Compani
es with no employees through letters from the Privatization Agency to
the relevant Commercial Court; (ii) announcing public bidsunder either
the equity sale modelor the asset sale model for at least two PA Com
paniesthat were in restructuring as of August 13, 2014; (iii) delivering
to the PA programs for asset sales by at least eight (8) PA Companies
that were in restructuring, through a letter from each PA Company to
the Privatization Agency; and (iv) adopting decisions, pursuant to Go
vernment Conclusions dated December 4, 2014 and January 23, 2015,
respectively, on a strategic partnership for at least two PA Companies.
4. For the twenty-four (24)PA Companies subject to the Law on
Public Enterprises, adopted on December 15, 2012 and published in the
Official Gazette 119/12, and of which the Borrower is the founder, the
Borrower: (i) has adopted new statutes and founding acts and appointed
supervisory boards in at least fifteen (15) of them; and (ii) has establis
hed audit committees in line with the new legal framework in at least
ten (10) of them.
5. The Public Oversight Board for Auditing has been established
pursuant to the Law on Auditing, which was adopted on July 16, 2013
and published in the Official Gazette 62/13, and is fully operational,
conducting public oversight of the quality of performance and operati
ons of the audit profession in Serbia in line with the Law, by, inter alia,
issuing opinions, making recommendations and proposing corrective
measures.
6. The Borrower has implemented quarterly business monito
ring as provided for under Article 52 of the Law on Public Enterprises,
adopted on December 15, 2012 and published in the Official Gazet
te 119/12, through a Decree on Templates for Quarterly Reporting on
fulfillment of annual plans of Public Enterprises and their subsidiaries
(published in the Official Gazette 36/13 and amended in Official Ga
zette 27/14).
7. The Borrower has:(i) adopted a decision on January 27, 2015,
on the Program for Resolving Redundant Workers in the Process of Pri
vatization for 2015, published in the Official Gazette 9/15 on January
28, 2015, establishing and detailing the options and amounts for the
social programs to be paid out in 2015 for workers declared redundant
from PA Companies, and (ii) has provided funding in the 2015 Budget,
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adopted on December 25, 2014 and published in the Official Gazette
83/14, for RSD 16 billion in financial compensation needed to mitigate
the social impact of the disposition of PA Companies in restructuring.
8. The Borrower has included in the 2015 performance agreement
of the National Employment Service (NES) with the Ministry of La
bor, Employment, Veterans and Social Affairs, signed on February 11,
2015, a requirement for NES to: (i) visit every company that plans to
lay off more than ten (10) workers and inform workers about available
NES services, programs, and benefits, register them with NES, and de
velop an individual action plan for each registered redundant worker;
(ii) contact at least twenty (20) employers in the same and neighboring
municipalities where the company resides to offer them NES services
and inquire about job vacancies; and (iii) consult with the local em
ployment council about support for redundant workers.
Section II. Availability of Loan Proceeds
A. General. The Borrower may withdraw the proceeds of the
Loan in accordance with the provisions of this Section and such addi
tional instructions as the Bank may specify by notice to the Borrower.
B. Allocation of Loan Amounts. The Loan (except for amount
required to pay the Front-end Fee) is allocated in a single withdrawal
tranche from which the Borrower may make withdrawals of the Loan
proceeds. The allocation of the amounts of the Loan to this end is set
out in the table below:
Allocations
(1) Single Withdrawal Tranche
(2) Front-end Fee
TOTAL AMOUNT

Amount of the LoanAllocated
(expressed in Euro)
88,079,250
220,750
88,300,000

C. Withdrawal Tranche Release Conditions.
No withdrawal shall be made of the Single Withdrawal Tranche
unless the Bank is satisfied (a) with the Program being carried out by
the Borrower, and (b) with the adequacy of the Borrower’s macroeco
nomic policy framework.
D. Deposits of Loan Amounts. Except as the Bank may other
wise agree:
1. all withdrawals from the Loan Account shall be deposited by
the Bank into an account designated by the Borrower and acceptable to
the Bank; and
2. the Borrower shall ensure that upon each deposit of an amount
of the Loan into this account, an equivalent amount is accounted for in
the Borrower’s budget management system, in a manner acceptable to
the Bank.
E. Excluded Expenditures. The Borrower undertakes that the
proceeds of the Loan shall not be used to finance Excluded Expendi
tures. If the Bank determines at any time that an amount of the Loan
was used to make a payment for an Excluded Expenditure, the Borro
wer shall, promptly upon notice from the Bank, refund an amount equal
to the amount of such payment to the Bank. Amounts refunded to the
Bank upon such request shall be cancelled.
F. Closing Date. The Closing Date is March 31, 2016.
SCHEDULE 2
Amortization Schedule
1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of
the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan
payable on each Principal Payment Date (“Installment Share”). If the
proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Bor
rower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank
by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal
Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment
Date, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any
amounts referred to in paragraph 2 of this Schedule, to which a Cur
rency Conversion applies.
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Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

On each June 15 and December 15
Beginning June 15, 2023
through June 15, 2034
On December 15, 2034

4.17%
4.09%

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Schedu
le, upon a Currency Conversion of all or any portion of the Withdrawn
Loan Balance to an Approved Currency, the amount so converted in
the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment Da
te occurring during the Conversion Period, shall be determined by the
Bank by multiplying such amount in its currency of denomination im
mediately prior to the Conversion by either: (i) the exchange rate that
reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by
the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the Conver
sion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conver
sion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.
3. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than
one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separa
tely to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produ
ce a separate amortization schedule for each such amount.
APPENDIX
Section I. Definitions
1. “Excluded Expenditure” means any expenditure:
(a) for goods or services supplied under a contract which any nati
onal or international financing institution or agency other than the Bank
or the Association has financed or agreed to finance, or which the Bank
or the Association has financed or agreed to finance under another loan,
credit, or grant;
(b) for goods included in the following groups or sub-groups
of the Standard International Trade Classification, Revision 3 (SITC,
Rev.3), published by the United Nations in Statistical Papers, Series M,
No. 34/Rev.3 (1986) (the SITC), or any successor groups or subgroups
under future revisions to the SITC, as designated by the Bank by notice
to the Borrower:
Group

Sub-group

Description of Item

112

Alcoholic beverages

121

Tobacco, un-manufactured, tobacco refuse

122

Tobacco, manufactured (whether or not contain ing tobacco sub
stitutes)

525

Radioactive and associated materials

667

Pearls, precious and semiprecious stones, unworked or worked

718

718.7

Nuclear reactors, and parts thereof; fuel elements (cartridges),
non-irradiated, for nuclear reactors

728

728.43

Tobacco processing machinery

897

897.3

Jewelry of gold, silver or platinum group metals (except watches
and watch cases) and goldsmiths’ or silversmiths’ wares (inclu
ding set gems)

971

Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

(c) for goods intended for a military or paramilitary purpose or for
luxury consumption;
(d) for environmentally hazardous goods, the manufacture, use or
import of which is prohibited under the laws of the Borrower or inter
national agreements to which the Borrower is a party);
(e) on account of any payment prohibited by a decision of the
United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Char
ter of the United Nations; and
(f) with respect to which the Bank determines that corrupt, frau
dulent, collusive or coercive practices were engaged in by representati
ves of the Borrower or other recipient of the Loan proceeds, without the
Borrower (or other such recipient) having taken timely and appropriate
action satisfactory to the Bank to address such practices when they occur.
2. “General Conditions” means the “International Bank for Re
construction and Development General Conditions for Loans”, dated
March 12, 2012, with the modifications set forth in Section II of this
Appendix.

Број 13 – Страна 261

3. “National Employment Service” or “NES” means the National
Employment Service of the Borrower.
4. “PA Companies” means companies in the portfolio of the Pri
vatization Agency.
5. “Privatization Agency” or “PA” means the Privatization
Agency of the Borrower.
6. “Program” means the program of actions, objectives and po
licies designed to promote growth and achieve sustainable reductions
in poverty and set forth or referred to in the letter dated February 23,
2015 from the Borrower to the Bank declaring the Borrower’s commit
ment to the execution of the Program, and requesting assistance from
the Bank in support of the Program during its execution.
7. “Public Oversight Board for Auditing” means the Borrower’s
Public Oversight Board for Auditing, or any legal successor thereto.
8. “RSD” means the lawful Serbian currency, the Serbian Dinar.
9. “Single Withdrawal Tranche” means the amount of the Loan
allocated to the category entitled “Single Withdrawal Tranche” in the
table set forth in Part B of Section II of Schedule 1 to this Agreement.
Section II. Modifications to the General Conditions
The General Conditions are hereby modified as follows:
1. In the Table of Contents, the references to Sections, Section
names and Section numbers are modified to reflect the modifications
set forth in the paragraphs below.
2. The last sentence of paragraph (a) of Section 2.03 (relating to
Applications for Withdrawal) is deleted in its entirety.
3. Sections 2.04 (Designated Accounts) and 2.05 (Eligible Expen
ditures) are deleted in their entirety, and the remaining Sections in Ar
ticle II are renumbered accordingly.
4. Section 3.01. (Front-end Fee) is modified to read as follows:
“Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge
(a) The Borrower shall pay the Bank a front-end fee on the Loan
amount at the rate specified in the Loan Agreement (the “Front-end
Fee”).
(b) The Borrower shall pay the Bank a commitment charge on
the Unwithdrawn Loan Balance at the rate specified in the Loan Agre
ement (the “Commitment Charge”). The Commitment Charge shall ac
crue from a date sixty (60) days after the date of the Loan Agreement to
the respective dates on which amounts are withdrawn by the Borrower
from the Loan Account or cancelled. The Commitment Charge shall be
payable semi-annually in arrears on each Payment Date.”
5. Sections 5.01 (Project Execution Generally), and 5.09 (Finan
cial Management; Financial Statements; Audits) are deleted in their
entirety, and the subsequent Sections in Article V are renumbered ac
cordingly.
6. Paragraph (a) of Section 5.05 (renumbered as such pursuant to
paragraph 5 above and relating to Use of Goods, Works and Services) is
deleted in its entirety.
7. Paragraph (c) of Section 5.06 (renumbered as such pursuant to
paragraph 5 above) is modified to read as follows:
“Section 5.06.Plans; Documents; Records
…(c) The Borrower shall retain all records (contracts, orders, in
voic es, bills, receipts and other documents) evidencing expenditures
under the Loan until two years after the Closing Date. The Borrower
shall enable the Bank’s representatives to examine such records.”
8. Paragraph (c) of Section 5.07 (renumbered as such pursuant to
paragraph 5 above) is modified to read as follows:
“Section 5.07. Program Monitoring and Evaluation
…(c) The Borrower shall prepare, or cause to be prepared, and
furnish to the Bank not later than six months after the Closing Date,
a report of such scope and in such detail as the Bank shall reasonably
request, on the execution of the Program, the performance by the Loan
Parties and the Bank of their respective obligations under the Legal
Agreements and the accomplishment of the purposes of the Loan.”
9. In the Appendix, Definitions, all references to Section numbers
and paragraphs are modified, as necessary, to reflect the modifications
set forth above.
10. The Appendix is modified by inserting a new paragraph 19
with the following definition of “Commitment Charge”, and renumbe
ring the remaining paragraphs accordingly:
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“19. “Commitment Charge” means the commitment charge speci
fied in the Loan Agreement for the purpose of Section 3.01(b).”
11. Renumbered paragraph 37 (originally paragraph 36) of the
Appendix (“Eligible Expenditure”) is modified to read as follows:
“37. “Eligible Expenditure” means any use to which the Loan is
put in support of the Program, other than to finance expenditures exclu
ded pursuant to the Loan Agreement.”
12. Renumbered paragraph 44 (originally paragraph 43) of the
Appendix (“Financial Statements”) is deleted in its entirety.
13. In paragraph 48 of the Appendix, the definition of “Front-end
Fee” is modified by replacing the reference to Section 3.01 with Sec
tion 3.01 (a).
14. In paragraph 67 of the Appendix, the definition of the term
“Loan Payment” is modified to read as follows:
“67. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan
Parties to the Bank pursuant to the Legal Agreem
 ents or these General
Conditions, including (but not limited to) any amount of the Withdrawn
Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the Commitment Charge, in
terest at the Default Interest Rate (if any), any prepayment premium,
any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conver
sion, the Variable Spread Fixing Charge (if any), any premium payable
upon the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar,
and any Unwinding Amount payable by the Borrower.”
15. In paragraph 72 of the Appendix, the definition of “Payment
Date” is modified by deleting the word “is” and inserting the words
“and Commitment Charge are” after the word “interest”.
16. The defined term “Project” in paragraph 75 of the Appendix
is modified to read “Program” and its definition is modified to read as
follows (and all references to “Project” throughout these General Con
ditions are deemed to be references to “Program”):
“75. “Program” means the program referred to in the Loan Agree
ment in support of which the Loan is made.”
БРОЈ ЗАЈМА 8491-YF
СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
(ЗАЈАМ ЗА РАЗВОЈ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
СОЕ - ДПЛ)
ИЗМЕЂУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Датум: 17. април 2015. године
БРОЈ ЗАЈМА 8491-YF
СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
Споразум закључен 17. априла 2015. године, између РЕПУ
БЛИКЕ СРБИЈЕ (у даљем тексту: „Зајмопримац”) и МЕЂУНА
РОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (у даљем тексту: „Бан
ка”) за потребе пружања финансијске помоћи Програму (на начин
утврђен у Прилогу овог споразума). Банка је одлучила да обезбеди
ово финансирање, између осталог, и на основу (a) активности које
је Зајмопримац већ предузео у оквиру Програма и које су описане
у Програму 1 Одељак I. овог споразума, и (б) одржавања адекват
ног оквира макроекономске политике Зајмопримца. Овим путем,
Зајмопримац и Банка сагласили су се о следећем:
ЧЛАН I – ОПШТИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИЈЕ
1.01. Општи услови (на начин утврђен у Прилогу овог спора
зума) чине саставни део овог споразума.

26. јун 2015.

1.02. Уколико контекст не захтева другачије, изрази коришће
ни у овом споразуму, писани великим словом, имају значење које
им је дато у Општим условима или у Прилогу овог споразума.
ЧЛАН II – ЗАЈАМ
2.01. Банка је сагласна да позајми Зајмопримцу, под усло
вима и на начине који су одређени или поменути у овом споразу
му, износ од осамдесетосам милиона и три стотине хиљада евра
(88.300.000 EUR), с тим да се та сума може с времена на време
конвертовати путем Конверзије валуте у складу са одредбама чла
на 2.07 овог споразума (у даљем тексту: „Зајам”).
2.02. Зајмопримац може повлачити средства Зајма као подр
шка финансирању Програма, у складу са Програмом 1 Одељак II.
овог споразума.
2.03. Зајмопримац ће платити Банци Приступну накнаду на
износ Зајма, по стопи од једне четвртине једног процента (0,25%)
износа Зајма.
2.04. Накнада за ангажовање средстава коју плаћа Зајмопри
мац износи једну четвртину једног процента (0,25%) годишње на
износ главнице који није повучен.
2.05. Зајмопримац ће плаћати камату за сваки Каматни пери
од по референтној стопи за валуту зајма увећану за Варијабилну
маржу под условом да након Конверзије целокупне главнице зајма
или његовог дела, камата коју ће Зајмопримац за тај износ плаћати
током периода Конверзије буде одређена у складу са релевантним
одредбама члана 4 Општих услова. Изузетно, уколико било који
износ Повученог дела Зајма не буде отплаћен у предвиђеном року,
и то плаћање се не изврши ни у наредних тридесет дана, онда ће се
камата коју ће Зајмопримац плаћати уместо тога израчунавати она
ко како је назначено у члану 3.02 (д) Општих услова.
2.06. Датуми за плаћање су 15. јун и 15. децембар сваке го
дине.
2.07. Главница Зајма отплаћиваће се у складу са планом от
плате утврђеним у Програму 2 овог споразума.
2.08. (a) Зајмопримац може у сваком моменту затражити би
ло коју од следећих Конверзија услова Зајма како би се олакшало
опрезно управљање дугом:
(i) промену Валуте Зајма у укупном износу или било ког де
ла износа главнице Зајма, повученог или неповученог, у Одобрену
Валуту;
(ii) промену каматне стопе која се примењује на: (A) укупни
износ или било који део главнице Зајма повучени и неизмирени из
Варијабилне стопе у Фиксну стопу, или обрнуто; или (Б) укупни
износ главнице зајма или његов део, повучени и неотплаћени, из
Варијабилне стопе засноване на Референтној стопи и Варијабил
ној маржи на Варијабилну стопу заснованој на Фиксној референт
ној стопи и Варијабилној маржи и обрнуто; или (В) укупни износ
главнице Зајма, повучени и неотплаћени, из Варијабилне стопе за
сноване на Варијабилној маржи на Варијабилну стопу заснованој
на Фиксној маржи; и
(iii) постављање ограничења на Варијабилну стопу или Рефе
рентну стопу која се примењује на укупан износ или било који део
главнице Зајма, повученог а неотплаћеног, путем успостављања
Каматног лимита или Каматног распона на Варијабилну стопу или
Референтну стопу.
(б) Било која конверзија тражена у складу са тачком (а) овог
члана, коју Банка прихвати биће сматрана „Конверзијом” на начин
на који је дефинисана у Општим условима, и ступиће на снагу у
складу са одредбама члана IV Општих услова и Смерница за кон
верзију.
ЧЛАН III – ПРОГРАМ
3.01. Зајмопримац потврђује своју посвећеност Програму и
његовом спровођењу. У том циљу, a у складу са одредбама члана
5.08 Општих услова:
(a) Зајмопримац и Банка ће повремено, на захтев поднет од
било које стране, разменити мишљења o оквиру макроекономске
политике Зајмопримца и напретку постигнутом при спровођењу
Програма;
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(б) пре сваке такве размене мишљења, Зајмопримац ће до
ставити Банци, на проверу и коментаре, извештај о постигнутом
напретку у спровођењу Програма како би га Банка прегледала и
дала своје коментаре, а Банка ће у разумним оквирима дефинисати
опсег извештаја; и
(в) не ограничавајући одредбе става (a) и (б) овог члана, Зај
мопримац ће благовремено обавестити Банку о свакој ситуацији
која би материјално и негативно могла да утиче на циљеве Про
грама или било коју активност у оквиру Програма, укључујући и
активности дефинисане у Програму 1 Одељак I. овог споразума.
ЧЛАН IV – ПРАВНИ ЛЕКОВИ БАНКЕ
4.01. Додатни случај обустављања исплате подразумева ситу
ацију услед које је онемогућено спровођење Програма или њего
вог значајног дела.
4.02. Додатни случај превремене отплате подразумева насту
пање догађаја прецизираног у члану 4.01. овог споразума и његово
трајање у року од тридесет (30) дана након што Банка о догађају
обавести Зајмопримца.
ЧЛАН V – СТУПАЊЕ НА СНАГУ; РАСКИД
5.01. Додатни услов за ступање на снагу подразумева да је
Банка задовољна напретком који је постигнут од стране Зајмо
примца у спровођењу Програма и адекватношћу оквира макроеко
номске политике Зајмопримца.
5.02. Крајњи рок за ступање на снагу је сто осамдесет (180)
дана након датума овог споразума.
ЧЛАН VI – ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСЕ
6.01. Представник Зајмопримца је министар финансија. За по
требе члана 10.02 Општих услова, Представник Зајмопримца који
се, између осталог, може сложити са изменама одредби овог спора
зума у име Зајмопримца разменом писама (осим ако Зајмопримац и
Банка нису другачије договорили), је министар финансија.
6.02. Адреса Зајмопримца је:
Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Република Србија
Факсимил:
(381-11) 3618-961
6.03. Адреса Банке је:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Телеграм:

Телекс:

Факсимил:

INTBAFRAD
Washington, D.C.

248423(MCI) или 1-202-477-6391
64145(MCI)

СПОРАЗУМ је постигнут у Дистрикту Колумбија, Сједињене
Америчке Државе, горенаведеног дана и године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Овлашћени представник
Име: др Душан Вујовић
Функција: министар финансија
МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА
ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Овлашћени представник
Име: Ellen Goldstein
Функција: директор Канцеларије за југоисточну Европу
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ПРОГРАМ 1
Програмске активности; Расположивост средстава зајма
Одељак I. Програмске активности
Активности које je Зајмопримац предузeo у оквиру Програма
обухватају следеће:
1. Зајмопримац је донео Закон о приватизацији („Службени
гласник РС”, број 83/14 од 15. августа 2014. године), измене и до
пуне Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 83/14 од 15.
августа 2014. године), Закон о Агенцији за приватизацију („Слу
жбени гласник РС”, број 115/14 од 24. октобра 2014. године) како
би се поједноставила и убрзала реализација портфеља Агенције за
приватизацију.
2. Зајмопримац је усвојио одлуке које садрже упутства за
Агенцију за приватизацију о методама, моделима и мерама које
се односе на 140 предузећа у портфељу Агенције за приватиза
цију чији статус ће бити решен продајом капитала или имовине
и на 19 микро предузећа у портфељу Агенције за приватизацију;
усвојен је и Акциони план (у складу са Владином Одлуком 05 бр.
023-772/2015-1 од 31. јануара 2015. године) за 188 предузећа у
портфељу Агенције за приватизацију над којима ће бити покренут
стечајни поступак.
3. Зајмопримац је започео спровођење Закона о Агенцији
за приватизацију („Службени гласник РС”, број 83/14, 15. август
2014. године): (i) покретањем стечајног поступка при судовима за
76 предузећа из портфеља Агенције за приватизацију која немају
запослене тако што је Агенција за приватизацију упутила допи
се релевантним трговинским судовима; (ii) објављивањем првог
јавног позива за продају капитала или имовине за најмање два
предузећа из портфеља Агенције за приватизацију која су била у
реструктурирању; (iii) најмање осам (8) предузећа из портфеља
Агенције за приватизацију која су била у реструктурирању је до
ставило Агенцији за приватизацију програме продаје имовине у
свом допису достављеном Агенцији за приватизацију; и (iv) усва
јањем одлука у складу са закључцима Владе од 4. децембра 2014.
године и 23. јануара 2015. године о стратешком партнерству за нај
мање два предузећа из портфеља Агенције за приватизацију.
4. У случају двадесет четири (24) предузећа из портфеља
Агенције за приватизацију на која се примењује Закон о јавним
предузећима усвојен 15. децембра 2012. године и објављен у „Слу
жбеном гласнику РС”, број 119/12 у којима је Зајмопримац осни
вач, Зајмопримац: (i) је усвојио нове статуте и оснивачка акта и
поставио надзорне одборе у најмање петнаест (15) предузећа; (ii)
je успоставио одборе за ревизију у складу са новим регулаторним
оквиром у најмање десет (10) предузећа.
5. Зајмопримац је успоставио Одбор за јавни надзор над оба
вљањем ревизије, као што је предвиђено Законом о ревизији који
је усвојен 16. јула 2013. године и објављен у „Службеном гласнику
РС”, број 62/13 и у потпуности је оперативан, обавља јавни над
зор квалитета рада и спровођења ревизије у Републици Србији у
складу са Законом о ревизији, између осталог, давањем мишљења,
давањем препорука и предлагањем корективних мера.
6. Зајмопримац спроводи квартални мониторинг реализације
програма пословања сходно члану 52. Закона о јавним предузећи
ма, усвојеним 15. децембра 2012. године и објављеним у „Службе
ном гласнику РС”, број 119/12, путем Уредбе о моделу квартал
ног извештавања о испуњењу годишњег плана пословања јавних
предузећа и њихових подружница („Службени гласник РС”, број
36/13 и измене и допуне објављене у „Службеном гласнику РС”
број 27/14).
7. Зајмопримац је (i) 27. јануара 2015. године усвојио Одлуку
о Програму за решавање вишка запослених у поступку приватиза
ције за 2015. годину објављену у „Службеном гласнику РС”, број
9/15, 28. јануара 2015. године којом се потврђују и детаљно дефи
нишу опције и износи социјалних програма који ће се примењива
ти током 2015. године за раднике у предузећима у портфељу Аген
ције за приватизацију који су проглашени вишком; и (ii) обезбедио
средства у буџету за 2015. годину усвојеном 25. децембра 2014.
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године и објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 83/14, у
износу од 16 милијарди динара за финансирања потребних ком
пензација како би се ублажио социјални ефекат решавања статуса
предузећима у портфељу Агенције за приватизацију.
8. Зајмопримац је уврстио у Споразум о учинку за 2015. го
дину који је склопљен између Националне службе за запошљавање
(у даљем тексту: „НСЗ”) и Министарства за рад, запошљавање, бо
рачка и социјална питања 11. фебруара 2015. године захтев да НСЗ
треба да (i) посети сва предузећа која планирају отпуштање више
од десет (10) радника и информишу раднике о расположивим услу
гама, програмима, помоћи коју НСЗ пружа, да их региструје у своју
евиденцију и припреми индивидуалне акционе планове за све ре
гистроване раднике који су вишак; (ii) ступи у контакт са најмање
двадесет (20) послодаваца у истим или суседним општинама где је
предузеће лоцирано како би им понудили услуге НСЗ и распитали
се о слободним радним местима; и (iii) консултује се са локалним
саветом за запошљавање о подршци за раднике који су вишак.
Одељак II. Расположивост средстава Зајма
A. Опште одредбе. Зајмопримац може повлачити средства
Зајма у складу са одредбама овог oдељка и додатних инструкција
које Банка може утврдити у обавештењу Зајмопримцу.
Б. Расподела средстава зајма. Зајам (осим износа који су
намењени плаћању накнаде за ангажовање и приступне накнаде)
ће бити додељен у јединственој транши из које Зајмопримац може
повлачити средства Зајма. Расподела средстава Зајма у ту сврху де
финисана је у Табели која следи:
Алокација
Износ средстава Зајма
(у еврима)
(2) Повлачење у једној транши
88.079.250
(2) Приступна накнада
220.750
УКУПНО
88.300.000
В. Услови за повлачење транше.
Повлачењa средстава из јединствене транше Зајма неће се вр
шити уколико Банка није задовољна (a) реализацијом Програма од
стране Зајмопримца; и (б) адекватношћу оквира макроек ономске
политике Зајмопримца.
Г. Депоновање износа Зајма. Осим ако банка не одлучи дру
гачије:
1. све износе повучене с рачуна зајма Банка ће депоновати на
рачун који одреди Зајмопримац и који Банка сматра прихватљи
вим; и
2. Зајмопримац ће се побринути да по сваком депоновању из
носа Зајма на тај рачун, исти износ буде рачуноводствено евиден
тиран у систему буџетског управљања, и то на начин који Банка
сматра прихватљивим.
Д. Изузети расходи. Зајмопримац ће се побринути да се
средства Зајма не користе за финансирање Изузетих расхода. Уко
лико Банка у било ком тренутку установи да је неки износ Зајма
коришћен за плаћање Изузетих расхода, Зајмопримац ће одмах по
пријему обавештења од стране Банке, рефундирати Банци износ
једнак износу тог плаћања. Износ враћен Банци по таквом захтеву,
биће поништен.
Ђ. Датум завршетка. Датум завршетка је 31. март 2016. го
дине.
ПРОГРАМ 2
План отплате
1. У табели у наставку наведени су Датуми за плаћање глав
нице Зајма и проценат укупног износа главнице Зајма који доспева
за плаћање на сваки Датум за плаћање главнице („Проценат рате”).
У случају да су средства Зајма у потпуности исплаћена до првог
Датума за плаћање главнице, Банка ће одредити износ главнице
Зајма који Зајмопримац треба да отплати на сваки Датум за пла
ћање главнице тако што ће помножити: (а) износ Зајма повучен
до првог Датума за плаћање главнице; са (б) Уделом рате за сваки
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Датум за плаћање главнице, с тим да ће се тако добијени износ за
отплату кориговати, уколико буде потребно, и умањити за све из
носе из става 2. овог програма на које се примењује Конверзија
валуте.
Датум за плаћање главнице

Проценат рате
(изражено у процентима)

Сваког 15. јуна и 15. децембра
почевши од 15. јуна 2023. године
до 15. јуна 2034. године
Дана 15. децембар 2034. године

4,17%
4.09%

2. Изузетно од одредби из става 1 oвог програма, након Кон
верзије валуте укупног износа или било којег дела повучених сред
става Зајма у Одобрену валуту, Банка ће одредити износ за који је
извршена таква конверзија у Одобрену валуту, који доспева за от
плату на сваки Датум за плаћање главнице који уследи током Пе
риода за конверзију, тако што ће дати износ у валути у којој је био
изражен непосредно пре Конверзије помножити са: (i) курсном сто
пом која одражава износе главнице у одобреној валути коју Банка
плаћа за Трансакције за валутни хеџинг које се односе на дату Кон
верзију; или (ii) уколико Банка тако одлучи у складу са Смерницама
за конверзију, курсном компонентом Стопе терминала.
3. Уколико су повучена средства зајма деноминована у више
од једне валуте зајма, одредбе овог програма примењиваће се за
себно на износ деноминован у свакој валути зајма, како би се изра
дио посебан план отплате за сваки такав износ.
ПРИЛОГ
Одељак I. Дефиниције
1. „Изузети расходи” означавају расходе:
(a) за робу или услуге прецизиране уговором које, поред Бан
ке или Удружења, финансира или је пристала да финансира нека
национална или међународна финансијска институција или аген
ција или које финансира или је пристала да финансира Банка или
Удружење у оквиру другог зајма, кредита или донације;
(б) за робу која припада следећим групама или подгрупама
Стандардне међународне трговинске класификације, ревизија 3
(СИТЦ, рев. 3), објављене од стране Статистичког гласника Уједи
њених Нација, серија М, бр. 34/рев.3 (1986) (СИТЦ), или групама
или подгрупама у оквиру будућих ревизија СИТЦ-а, у складу са
оним што одреди Банка и о томе обавести Зајмопримца:
Група

Подгрупа Опис ставки

112

Алкохолна пића

121

Дуван, непрерађен дуван, шкарт

122

Дуван, прерађен (без обзира да ли садржи замене за дуван)

525

Радиоактивне и повезане материје

667

Бисери, драго и полудраго камење, обрађено или необрађено

718

718.7

728

728.43

Погони за прераду дувана

897

897.3

Накит од злата, сребра или платине (осим сатова и оквира
за сатове) и предмети од злата и сребра (укључујући и драго
камење)

971

Нуклеарни реактори и делови, нафтни деривати (кертриџи),
неозрачени за нуклеарне реакторе

Злато, немонетарно (искључујући руде и концентрате злата)

(в) за робу која је намењена у војне или паравојне сврхе или
за луксузну робу;
(г) за робу штетну по животну околину, чија су производња,
коришћење или увоз забрањени законима Зајмопримца или међу
народним споразумима чији је Зајмопримац потписник;
(д) за било коју врсту плаћања која је забрањена одлуком Са
вета безбедности Уједињених нација, донетом на основу одредби
Главе VII Повеље Уједињених нација; и
(ђ) који се односи на корумпираност, преваре, тајне догово
ре и принудне радње за које Банка утврди да су у њима учество
вали овлашћени представници Зајмопримца или остали примаоци
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средстава Зајма, а да Зајмопримац (или неки други прималац сред
става Зајма) није предузео благовремене и одговарајуће мере, при
хватљиве за Банку, да би предупредио такве радње.
2. „Општи услови” означавају ,,Опште услове за зајмове Ме
ђународне банке за обнову и развој”, од 12. марта 2012. године, са
изменама и допунама дефинисаним у Одељку II. овог прилога.
3. „Национална служба за запошљавање” или „НСЗ” означава
Националну службу за запошљавање Зајмопримца.
4. „Предузећа АП” означавају предузећа у портфељу Агенци
је за приватизацију.
5. „Агенција за приватизацију” означава Агенцију за привати
зацију Зајмопримца.
6. „Програм” означава програм активности, циљева и поли
тика донетих у циљу промовисања раста и постизања одрживог
смањења сиромаштва који је дефинисан или се наводи у допису од
23. фебруара 2015. године који је Зајмопримац упутио Банци и у
коме потврђује посвећеност Зајмопримца реализацији Програма и
тражи помоћ Банке за Програм током трајања његове реализације.
7. „Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије” означава
Одбор за јавни надзор ревизије Зајмопримца или његовог правног
наследника.
8. „РСД” означава званичну валуту Србије, српски динар.
9. „Јединствена транша Зајма” означава износ Зајма који је
додељен за категорију под називом „Јединствена транша Зајма” у
табели у Делу Б Одељка II. Програма 1 овог споразума.
Одељак II. Измене Општих услова
Општи услови ће бити промењени као што следи:
1. У Садржају се мењају позивања на Одељке, називе и бро
јеве Одељака како би се указало на измене дате у даљем тексту.
2. Последња реченица у ставу (a) Одељка 2.03 (која се односи
на захтеве за повлачење средстава) у потпуности се брише.
3. Одељак 2.04 (Наменски рачун) и 2.05 (Прихватљиви рас
ходи) се бришу у потпуности а преостали Одељци у Члану II се
сходно ренумеришу.
4. Одељак 3.01. (Приступна накнада) се мења и гласи:
„Одељак 3.01. Приступна накнада; Накнада за ангажовање
(а) Зајмопримац ће платити Банци приступну накнаду на из
нос Зајма, по стопи наведеној у Споразуму о зајму („Приступна
накнада”).
(б) Зајмопримац ће платити Банци Накнаду за ангажовање на
неповучена средства зајма по стопи назначеној у Споразуму о зај
му („Накнада за ангажовање”). Накнада за ангажовање се обрачу
нава почевши од шездесетог (60) дана од дана склапања Споразу
ма о зајму до датума повлачења средстава од стране Зајмопримца
са рачуна зајма или поништења. Накнада за ангажовање доспева
шестомесечно на сваки датум плаћања.”
5. Одељак 5.01 (Извршење Пројекта, Опште одредбе), и 5.09
(Финансијско управљање; Финансијски извештаји; Ревизија) се у
потпуности бришу и накнадни Одељци у Члану V се сходно рену
меришу.
6. Став (a) Одељка 5.05 (ренумерисан у складу са горе наве
деним ставом 5. и односи се на Коришћење робе, радова и услуга)
се у потпуности брише.
7. Став (в) Одељка 5.06 (ренумерисан у складу са горе наве
деним ставом 5) мења се и гласи:
„Одељак 5.06. Планови, Документа; Евиденција
…(в) Зајмопримац ће чувати сву евиденцију (уговоре, налоге,
фактуре, рачуне, признанице и друга документа) којом се доказују
расходи у оквиру Зајма до истека периода од две године од Датума
Затварања. Зајмопримац ће представницима Банке омогућити увид
у наведену документацију.”
8. Став (в) Одељка 5.07 (ренумерисан у складу са горе наве
деним ставом 5) се мења и гласи:
„Одељак 5.07. Програм мониторинга и евалуације
…(в) Зајмопримац је најкасније шест месеци након Дату
ма затварања дужан да изради и Банци достави или се побрине
да се изради и Банци достави извештај о Програму и испуњењу
обавеза страна у Споразуму и Банке према правним уговорима и
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остварењу циљева Зајма и то онолико опсежно и детаљно колико
то Банка оправдано затражи.”
9. У прилогу, Дефиниције, сва релевантна позивања на броје
ве одељака и ставове се мењају како би се указало на горе наведене
измене.
10. Прилог се мења и уноси се нови став 19 са следећом де
финицијом „Накнаде за ангажовање”, а остали ставови ће сходно
бити ренумерисани:
„19. „Накнада за ангажовање” означава накнаду за ангажова
ње која је дефинисана у Споразуму о зајму у Одељку 3.01(б).”
11. Ново означени став 37 (првобитно став 36) Прилога („До
звољени трошкови”) се мења и гласи:
„37.„Дозвољени трошкови”означавају свако коришћење Зај
ма за потребе Програма, осим финансирања расхода који су изузе
ти у складу са Споразумом о зајму.”
12. Ново означени став 44 (првобитно став 43) Прилога („Фи
нансијски извештаји”) се у потпуности брише.
13. У ставу 48 Прилога, дефиниција „Приступна накнада”
се мења изменом позивања на Одељак 3.01 позивањем на Одељак
3.01 (a).
14. У став 67 у Прилогу, дефиниција термина „Исплата зајма”
се мења и гласи:
„67. „Исплата Зајма” означава износ Зајма који се исплаћује
Банци у складу са Споразумом о зајму и овим Општим условима
укључујући (али не ограничавајући се) све повучене износе глав
нице, камате, приступну накнаду, накнаду за ангажовање, затезну
камату (уколико постоји), премију за отплату дуга пре доспећа,
накнаде за трансакције приликом Конверзије или рано окончање
Конверзије, варијабилну каматну маржу (уколико постоји), преми
је које се исплаћују по успостављању Највише каматне стопе (In
terest Rate Cap) или најниже прихватљиве каматне стопе (Interest
Rate Collar) или друге компензације које Зајмопримац плаћа.”
15. У ново означеном ставу 72 Прилога, дефиниција „Датум
плаћања” се мења тако што се брише реч „је” и додају се речи „и
Накнада за ангажовање су” након речи „камата”.
16. Дефинисан термин „Пројекат” у ставу 75 Прилога мења
се у „Програм” и дефиниција се мења и гласи (сматраће се да се
сва упућивања на „Пројекат” у Општим условима односе на „Про
грам”):
„75.„Програм” означава Програм дефинисан у Споразуму и у
чију сврху се Зајам одобрава.”
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије
о укидању виза за држављане двеју земаља
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Вла
де Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању ви
за за држављане двеју земаља, који је донела Народна скупштина
Републике Србије на седници Десетог ванредног заседања у 2015.
години, 24. јуна 2015. године.
ПР број 84
У Београду, 25. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.
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З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза
за држављане двеју земаља
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју
земаља који је потписан 23. децембра 2014. године у Букурешту, у
оригиналу на српском, румунском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ
О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ДВЕЈУ ЗЕМАЉА
Влада Републике Србије и
Влада Републике Молдавије (у даљем тексту „Стране”),
Изражавајући жељу за подстицањем билатералних односа и
настојећи да олакшају кретање држављана својих држава,
Сагласиле су се о следећем:
Члан 1.
Држављани држава обе Стране, носиоци важећих биометриј
ских пасоша, немају обавезу прибављања визе за улазак, излазак
и прелаз преко територије, као и за боравак на територији државе
друге Стране, у периоду до 90 (деведесет) дана у оквиру периода
од 6 (шест) месеци рачунајући од дана првог уласка.
Члан 2.
Држављани државе сваке Стране, носиоци важећих биоме
тријских пасоша, имају право да улазе, прелазе преко и да напу
сте територију државе друге Стране на свим граничним прелазима
отвореним за међународни путнички саобраћај.
Члан 3.
1. Држављани државе сваке Стране имају обавезу да за време
свог боравка на територији државе друге Стране поштују њено на
ционално законодавство.
2. Свака Страна обавестиће, дипломатским путем, у најкра
ћем могућем року другу Страну о свим променама у њеном нацио
налном законодавству које се односе на улазак, кретање и боравак
страних држављана на њеној територији.
Члан 4.
Свака Страна прихватиће поново своје држављане на тери
торију своје државе, без било каквих додатних формалности или
трошкова.
Члан 5.
Овим споразумом не ограничава се право државе сваке Стра
не да одбије улазак, или да откаже боравак држављанима државе
друге Стране које сматра непожељним.
Члан 6.
1. Стране ће, дипломатским путем, разменити узорке својих
важећих биометријских пасоша, најкасније 30 (тридесет) дана од
дана потписивања овог споразума.
2. У случају увођења нових биометријских пасоша или из
мене постојећих, свака Страна проследиће једна другој, дипло
матским путем, узорке нових пасоша, као и информације у вези
са њиховом применом, најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка
њихове употребе.
Члан 7.
1. Стране могу, у целини или делимично, да обуставе при
мену овог споразума из разлога државне безбедности, јавног реда
или заштите здравља становништва.
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2. О обустави примене овог споразума Стране обавештавају
једна другу, дипломатским путем, у најкраћем могућем року. Стра
не поступају на исти начин у случају повлачења мере из овог става.
Члан 8.
Овај споразум се може изменити и допунити уз узајамну са
гласност државе друге Стране, дипломатским путем, а измене и
допуне ступају на снагу на начин предвиђен у ставу 1. чланa 9.
овог споразума.
Члан 9.
1. Овај споразум се закључује на неодр еђено време и ступа
на снагу 30 (тридесет) дана од дана пријема последњег писменог
обавештења, дипломатским путем, да су испуњене све унутрашње
процедуре неопходне за ступање на снагу овог споразума.
2. Свака Страна може да раскине овај споразум у било које
време тако што ће обавестити другу Страну, дипломатским путем.
Важење овог споразума престаје 90 (деведесет) дана од дана при
јема таквог обавештења.
Сачињено у Букурешту дана 23. децембра 2014, у два ориги
нална примерка, на српском, румунском и енглеском језику, при
чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог
тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.
ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Бранко Бранковић

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ
МОЛДАВИЈЕ
Јури Реница

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике
Србије, доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Републике
Финске о бављењу плаћеним пословима чланова
породице запослених у њиховим дипломатским
мисијама, конзуларним представништвима
или мисијама при међународним владиним
организацијама
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним
пословима чланова породице запослених у њиховим дипломат
ским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при
међународним владиним организацијама, који је донела Народна
скупштина Републике Србије на седници Десетог ванредног засе
дања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.
ПР број 85
У Београду, 25. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним
пословима чланова породице запослених у њиховим
дипломатским мисијама, конзуларним
представништвима или мисијама при међународним
владиним организацијама
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова
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породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзу
ларним представништвима или мисијама при међународним вла
диним организацијама, закључен 9. октобра 2014. у Хелсинкију, у
оригиналу на српском, финском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ ФИНСКЕ О БАВЉЕЊУ ПЛАЋЕНИМ
ПОСЛОВИМА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ЗАПОСЛЕНИХ
У ЊИХОВИМ ДИПЛОМАТСКИМ МИСИЈАМА,
КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА
ИЛИ МИСИЈАМА ПРИ МЕЂУНАРОДНИМ ВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Влада Републике Србије и Влада Републике Финске (у даљем
тексту: Стране), у жељи да дозволе, на основу реципроцитета, ба
вљење плаћеним пословима чланова породице запослених у ди
пломатским мисијама, конзуларним представништвима или миси
јама при међународним владиним организацијама једне од Страна,
који су именовани на дужност на територији друге Стране, дозво
љавају овим члановима породице бављење плаћеним пословима у
држави пријема на следећи начин:
Члан 1.
За потребе овог споразума:
i) „запослени” означава лице из државе одашиљања који није
држављанин, нити има стални боравак у држави пријема и који је
постављен на службену дужност у држави пријема у дипломатској
мисији или конзуларном представништву, или у мисији при међу
народној владиној организацији у држави пријема.
ii) „члан породице” означава:
– супружника,
– регистрованог партнера, у складу са законима земље ода
шиљања и под условом да је у том својству пријављен од стране
министарства спољних послова државе одашиљања и да је носи
лац дипломатске или службене путне исправе,
– невенчано издржавано дете до осамнаест година старости.
iii) „плаћени посао” означава бављење неком делатношћу од
стране члана породице у приватном сектору, обављање приват
не професионалне праксе или самостално руковођење приватном
фирмом. Овај споразум ни на који начин не утиче нити се односи
на делатност чланова породице у дипломатској мисији или конзу
ларном представништву државе одашиљања или других држава,
или мисији при некој међународној владиној организацији.
Члан 2.
Не постоје ограничења у погледу природе или врсте плаће
ног посла који се може обављати. Међутим, у оним занимањима
или активностима која захтевају посебне стручне квалификације,
члан породице је дужан да испуни услове који уређују праксу за
бављење тим занимањем односно делатношћу у држави пријема.
Дозвола за бављење плаћеним пословима може се ускратити и у
случајевима када из безбедоносних разлога, само држављани др
жаве пријема могу заснивати радни однос.
Одредбе овог споразума не подразумевају узајамно признава
ње диплома и академских звања или студија две Стране.
Члан 3.
Пре ангажовања члана породице запослених у дипломатским
мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при ме
ђународним владиним организацијама у држави пријема, дипло
матско-конзуларно представништво државе одашиљања подноси
званичан захтев за обављање плаћеног посла Одељењу за прото
кол Министарства спољних послова државе пријема. Након извр
шене провере да не постоје правне сметње, Министарство спољ
них послова одмах званично обавештава дипломатско-конзуларно
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представништво државе одашиљања да члан породице има одо
брење да се бави плаћеном делатношћу у складу са важећим про
писима државе пријема.
Члан 4.
Члан породице који се бави плаћеним послом на основу овог
споразума и који ужива имунитет од надлежности државе пријема
у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским односима од 18.
априла 1961. године, или на основу неког другог међународног уго
вора који се примењује, не ужива имунитет од грађанске и управне
надлежности или извршења евентуалне пресуде у погледу било ко
је радње која проистиче из бављења таквим плаћеним послом.
Члан 5.
У случају да члан породице ужива имунитет од кривичног го
њења према одредбама Бечке конвенције о дипломатским односи
ма или било ког другог међународног уговора који се примењује,
важе одредбе којима се предвиђа такав имунитет за радње или про
пусте који настану у обављању плаћеног посла. Међутим, држава
одашиљања ће пажљиво размотрити сваки захтев државе пријема
да укине имунитет од кривичног гоњења, као и да посебно укине
имунитет од извршења било које пресуде.
Члан 6.
Члан породице који се бави плаћеним послом на основу овог
споразума подлеже обавези опорезивања и социјалног осигурања
државе пријема када се ради о свим питањима везаним за бављење
плаћеним послом у тој држави.
Члан 7.
Одобрење за бављење плаћеним послом у складу са овим
споразумом престаће да важи без претходне најаве по престанку
службене дужности запосленог у држави пријема, односно по рас
киду овог споразума од стране обе владе. Бављење плаћеним по
слом у складу са овим споразумом не овлашћује члана породице
да настави да живи у држави пријема, нити да остане у тој плаће
ној делатности, односно да почне да се бави неким другим плаће
ним послом у држави пријема после престанка важења одобрења.
Члан 8.
Сва неслагања у вези са тумачењем и применом овог спора
зума решаваће се дипломатским путем и међусобним договором.
Члан 9.
Овај споразум ступа на снагу првог дана другог месеца од да
на пријема последњег писменог обавештења којим Стране обаве
штавају једна другу, дипломатским путем, да су испуњени услови
предвиђени њиховим националним законодавством за његово сту
пање на снагу.
Члан 10.
Овај споразум се закључује на неодређено време. Свака Стра
на може раскинути овај споразум у било ком тренутку, доставља
њем обавештења о намери за раскидом Споразума другој Страни у
писаном облику, шест месеци унапред.
Овај споразум потписују доле наведени, овлашћени пред
ставници уговорних Страна, у Хелсинкију, 9. октобра 2014. годи
не у два оригинална примерка, на српском, финском и енглеском
језику, при чему су сви текстови једнако аутентични. У случају
различитог тумачења овог споразума, меродаван је текст на енгле
ском језику.
ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Ивица Дачић, с.р.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ
ФИНСКЕ
Erkki Tuomioja, с.р.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних испра
ва о стеченом образовању и научним називима, који је сачињен 10. априла 2013. године у Москви, ступио на снагу 2. јуна 2015. године.
У Београду, 19. јуна 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

