DB Schenkercarinjenje
Carinski kontrolni seznam za vaše podjetje

1. Kaj se bo spremenilo v zvezi s carinjenjem?
Združeno kraljestvo bo uradno izstopilo iz Evropske unije po zaključku prehodnega obdobja
31. decembra 2020. Brexit bo imel daljnosežne posledice v smislu pretoka blaga v Združeno
kraljestvo in iz njega. Do tega bo prišlo, ker se načelo štirih svoboščin, povezanih z
evropskim enotnim trgom, ki vključujejo prosti pretok blaga (člen 28 Pogodbe o delovanju
Evropske unije), ne bo več uporabljalo za poslovne transakcije z Združenim kraljestvom.
Od 1. januarja 2021 se bodo za vse blago, odpremljeno iz carinske unije Evropske unije v
Združeno kraljestvo, in vse blago, odpremljeno iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo,
uporabljale določbe carinske zakonodaje Evropske unije.
Tudi sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Združenim kraljestvom ne bo vplivala
na obveznost držav članic do upoštevanja carinskih predpisov EU ter nacionalne zakonodaje
in zakonodaje EU o zunanji trgovini.

To pomeni, da boste morali pri izvozu blaga v Združeno kraljestvo ali uvozu iz njega
upoštevati številne predpise!
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1.1 Zakonodaja o zunanji trgovini in nadzor izvoza
Upoštevati je treba pravne določbe, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU.
Ti predpisi lahko pomenijo nekatere omejitve glede uvoza, izvoza in tranzita izdelkov in
prodajnega blaga. Predpisi, ki jih je treba upoštevati, vključujejo naslednje:
Na nacionalni ravni
•
•

•

•

•
•
DDV
•

•

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16; v
nadaljevanju: ZICZEU);
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s
Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri
izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 50/16, 83/16 in 37/18; v
nadaljevanju: Pravilnik EUL).
Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev
carin v Skupnosti (UL L št 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1186/2009/ES)
Uredba Sveta (ES) št. 150/2003, z dne 21. januarja 2003, o opustitvi uvoznih
dajatev za nekatere vrste orožja in vojaške opreme (UL L 025, 30. 1. 2003), v
nadaljevanju uredba 150/2003;
Direktiva Sveta 2008/118/ES
Zakon o trošarinah (ZTro-1)

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v
nadaljevanju: ZDDV-1);
Pravilnik o izvajanju ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08,
123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13,
85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19; v nadaljevanju:
PZDDV-1).

Na ravni EU
•

Carinski zakonik Unije – Uredba (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, v
veljavni različici;

•

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 o carinskem zakoniku Unije, v veljavni
različici;

•

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o carinskem zakoniku, v veljavni
različici;

•

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 o dvojni rabi, v veljavni različici;

•

Uredba (EU) št. 258/2012 o strelnem orožju, v veljavni različici;

•

uredbe EU o embargu, ki se neposredno uporabljajo;

•

Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 proti mučenju

in mnoge druge.
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1.2 Registracija pooblaščenega gospodarskega subjekta
Če je vaše podjetje prej poslovalo samo v EU, boste morali od 1. januarja 2021 za ves pretok
blaga med podjetjem in Združenim kraljestvom pridobiti številko EORI (registracijska
številka).
Številka EORI
•

je edinstvena številka, ki carinskim uradnikom omogoča identifikacijo gospodarskih
subjektov in drugih oseb;

•

je številka, ki jo je treba navesti pri vsakem stiku in komunikaciji (carinski zahtevki,
carinske deklaracije, pritožbe itd.) med gospodarskimi subjekti/drugimi osebami in
carinskimi organi (vključno z drugimi državami članicami);

•

je številka, ki se uporabi tudi pri izmenjavi informacij med carinskimi in drugimi
organi.

Vlogo za pridobitev številke EORI je treba vložiti prek spleta na naslednjem spletnem
naslovu: številka EORI
1.3 Pooblastilo za carinsko zastopanje
Če prvič sodelujete z družbo DB Schenker in želite, da za vas ureja carinske formalnosti,
nam boste morali posredovati pooblastilo za carinsko zastopanje. Ustrezni obrazec izpolnite
le enkrat in ga nato podpišete. Pooblastilo za carinsko zastopanje je veljavno, dokler ga ne
prekličete. Vaš lokalni partner družbe DB Schenker vam bo pri tem z veseljem pomagal in
vam poslal obrazec za pooblastilo za carinsko zastopanje. Lokalno pisarno družbe
DB Schenker v Sloveniji lahko najdete tukaj.
1.4 Trgovinski račun
Da bomo za vas lahko izpolnili vse carinske formalnosti v posameznih primerih, nam
morate posredovati trgovinski račun. Trgovinski račun mora vsebovati naslednje
informacije:
•

ime in naslov podjetja, ki je izdalo račun (izvoznik);

•

ime in naslov prejemnika;

•

naslov za dostavo;

•

številka računa;

•

neto in bruto teža;

•

običajno trgovsko poimenovanje blaga;

•

desetmestna carinska tarifna številka (oznaka HS);
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•

posamezne in skupne cene, iz katerih je razvidna dejanska vrednost blaga;

•

vrsta embalaže;

•

vrsta prevoza;

•

klavzule Incoterms;

•

obvestilo o izvozni dobavi, oproščeni plačila davka (v skladu avstrijskim z zakonom
o DDV – UStG) in

•

za blago, ki je zajeto v sporazumih o prosti trgovini: deklaracija/dokazilo o poreklu.

1.5 Poreklo blaga in preferencialna pravila
EU z Združenim kraljestvom ni sklenila sporazuma o prosti trgovini. Glede na trenutna
pogajanja je videti, da sporazum o prosti trgovini ne bo sklenjen do 1. januarja 2021.
Posledica tega bo t. i. trdi brexit, kar pomeni, da pretok blaga med EU in Združenim
kraljestvom na začetku ne bo upravičen do preferencialne carinske obravnave.
Od 1. januarja 2021 bo brexit oviral tudi trgovino med EU in partnerskimi državami, s
katerimi je EU sklenila sporazume o prosti trgovini. Za vložke Združenega kraljestva h
končnim izdelkom (npr. oplemenitenje) in materiale za nadaljnjo obdelavo, ki izvirajo iz
Združenega kraljestva, se ne bo štelo, da imajo „status porekla“. Pri določitvi
preferencialnega porekla je treba take vložke in materiale zato obravnavati kot blago iz
tretje države. Vsako določitev preferencialnega porekla v dobavni verigi je zato treba
pregledati tudi s tega vidika, da se ugotovi, v katerih primerih se še uporablja status „poreklo
iz EU“. V zvezi s tem morate preveriti tudi določitve dobaviteljev – ne morete preprosto
zaupati proizvajalčevim deklaracijam!

1.6 Tranzitni postopek
Ko bo Združeno kraljestvo uradno izstopilo iz EU, bo zanj kot za samostojno pogodbenico
začela veljati Konvencija o skupnem tranzitnem postopku. Tranzitni postopek (T1/T2) bo
pomagal preprečiti prometne zastoje na novi zunanji meji po brexitu.
T1/T2 je oznaka za carinski dokument, ki se uporablja pri prevozu carinskega blaga od enega
carinskega urada do drugega.
Dokument T1/T2 ali carinska tranzitna deklaracija se priloži blagu, ki se prevaža, da je
njegova deklarirana količina vedno razvidna v celotnem transportnem postopku. Če se ob
prihodu blaga na prvi carinski urad v EU (meja, letališče, pristanišče) carinjenje ne opravi,
je dokument T1 ves čas priložen uvoženemu blagu na poti do zadnjega postopka carinjenja
na kraju prejema.
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BREXIT na kratko
hitro
in zanesljivo čez mejo
BREXIT? Naši strokovnjaki bodo za vas uredili vse v zvezi s carinjenjem
Od vas potrebujemo naslednje:
Obvezno
Pooblastilo za
carinsko zastopanje

Številka EORI

Vsebina in informacije

Koristne povezave

•

Izpolnite samo enkrat.

•

Ostane veljavno do preklica.

•

Družba DB Schenker vas zastopa v vseh
carinskih postopkih.

Simona Čebela
e-mail:
simona.cebela@dbsche
nker.com

•

Za carinjenje v EU in Združenem kraljestvu
potrebujete številko EORI (registracijska in
identifikacijska številka gospodarskega
subjekta).

•

vrednost blaga in valuta

•

neto in bruto teža

•

številka računa

•

carinska tarifna številka (oznaka HS)

•

podrobne informacije

•

materiali in predvidena uporaba (v jeziku
zadevnega carinskega organa)

•

pomembni podatki o klasifikaciji v skladu s
harmoniziranim sistemom

•

Opredeljujejo pravice in dolžnosti med
prodajalci in kupci ter določajo, ali stroške
uvoznega/izvoznega carinjenja nosi prodajalec
ali kupec.

iz 27 držav EU

Trgovinski račun

Opis blaga

Klavzule Incoterms

Preverjanje
veljavnosti številke
EORI

Seznam carinskih
tarifnih številk

Več informacij lahko najdete na naslednjih povezavah:
•

Spletno mesto družbe DB Schenker

•

Navodila Evropske komisije

•

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
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