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PREDGOVOR
V mladostniških letih sem vedno razmišljala o mojem bodočem poklicu. Vedela sem, da se bomo
odločila za takšen poklic, kjer bom morala nenehno izpopolnjevati svoje znanje, se soočati z izzivi,
premagovat stresne situacije in se dobro znajti v timskem delu. Če dobro razmislim, sem to kar
sem želela, našla v poklicu carinskega deklaranta.
Poklic carinskega deklaranta sem imela možnost spoznati najprej na obvezni študijski praksi. Takoj
sem vedela, da bom prav v tem poklicu lahko izpopolnila moje sposobnosti in uporabila
pridobljeno znanje, katerega so mi podali izkušeni profesorji na Fakulteti za pomorstvo in promet.
Vsakodnevno se srečujem z različnimi carinskimi postopki, katere sem predstavila v diplomski
nalogi. Želim si predvsem, da bo bralec v moji diplomski nalogi dojel carinske postopke in jih na
praktičnih primerih lažje povezal z vsakdanjikom v špediterskem podjetju.

ZAHVALA
Življenjska pot je velikokrat nepredvidljiva in polna presenečenj. Potrebno je zaupati zastavljeni
poti in se prepustiti toku. Študentska izkušnja je velik del te poti, ki te lahko zaznamuje skozi
celotno življenje. Menim, da je bila moja izkušnja življenjskega pomena in velika odskočna deska
v poslovni svet.
Želela bi se zahvaliti moji družini in prijateljem, ki so mi stali ob strani skozi celoten študij in mi
nudili vso potrebno podporo in pomoč pri izpolnjevanju mojih ciljev. Za spodbudne besede,
pomoč, potrpljenje in predvsem inspiracijo pri pisanju diplomske naloge se iskreno zahvaljujem
doc. dr. Patriciji Bajec. Zahvale gredo tudi celotnemu carinskemu oddelku v podjetju Intereuropa
ter ostalim zaposlenim v podjetju, ki so mi podali veliko znanja na področju carinjenja in me
podpirali ob pisanju diplomske naloge.
Navsezadnje se zahvaljujem vsem profesorjem na fakulteti, ki so mi podali veliko znanja, tako
praktičnega kot teoretičnega in življenjskih izkušenj, ki so jih delili z mano ter me tako navdušili
nad logistiko.
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POVZETEK
V diplomski nalogi sem predstavila primerjavo med carinskima postopkoma 40 in 42. Opisala sem
davčne zavezance, pridobitev identifikacijske številke za DDV1 ter obveznosti in dolžnosti, ki jih
morajo zavezanci ob pridobitvi izpolniti. Predstavila sem številko EORI2, ki je nujno potrebna za
izvajanje carinskih postopkov, v katerikoli državi Evropske unije. Dotaknila sem se carinskih
postopkov, ki se izvajajo na carinskem območju Evropske unije, njihove glavne značilnosti ter
vsega, kar je potrebno za izvajanje posameznega postopka. Obrazložila sem postopek določitve
carinske tarife ter se dotaknila odlog plačila in zavarovanje morebitnega carinskega dolga. Več
pozornosti sem posvetila sprostitvi blaga v prost promet, ob plačilu carinskih dajatev in DDV-ja
ter sprostitvi blaga v prost in vnosa v domačo porabo za blago, ki je oproščen plačila DDV, v okviru
davčne dobave v drugo državo članico. Predstavila sem nova pravila o dokazovanju izpolnitve
carinskega postopka 42 ter ključne razlike med postopkoma 40 in 42. Na koncu sem obrazložila
možnost popravka napačno navedenih informacij v skupni carinski deklaraciji.

Ključne besede: davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV, sprostitev v prost promet,
carinski postopki, odlog plačila, zavarovanje.
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Davek na dodano vrednost.
Economic Operators Registration and Identification System
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SUMMARY
This thesis presents a comparison between customs procedures 40 and 42. I have described taxable
persons, the process of obtaining a VAT3 identification number and the obligations and duties that
taxable persons must fulfil upon obtaining it. I will present the EORI4 number, which is obligatory
for the implementation of customs procedures in any country of the European Union. I have
touched on the customs procedures carried out in the customs territory of the European Union, their
main characteristics and everything necessary to carry out an individual procedure. I have
explained the procedure for setting the customs tariff and touched on the deferral of payment and
insurance of a potential customs debt. I have paid more attention to the release of goods for free
circulation on payment of customs duties and VAT and the release for free circulation and entry
for home use of goods which are the subject of a VAT-exempt supply to another Member State. I
have presented new rules on proving compliance with customs procedure 42 and key differences
between procedures 40 and 42. Finally, I have explained the possibility of correcting the incorrect
information given in the summary customs declaration.

Keywords: taxable person, VAT identification number, release for free circulation, customs
procedures, deferral of payment, insurance.
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Value added tax.
Economic Operators Registration and Identification System.
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1. UVOD
Globalizacija trga je olajšala življenje potrošnikov z enostavnim mednarodnim trgovanjem in
omogoča širitev podjetij na nove dobičkonosne trge, pomaga krepiti njihovo konkurenčnost ter
pripomore k pridobitvi inovativnih idej za nove potencialne proizvode. Mednarodno trgovanje
ima velik pomen za Slovenijo. Po velikosti jo uvrščamo med manjše države, ki so bolj odvisne od
uvoza in izvoza kot večje države. Na Statističnem uradu Republike Slovenije je možno zaslediti,
da v enaki meri uvažamo kot izvažamo izdelke, kar je ključnega pomena za naše gospodarstvo. Ta
podatek nam pove, da smo kot država, v mednarodni trgovini in izmenjevanju blaga, konkurenčni
drugim državam. Pomembno je, da se slovenski inovativni izdelki promovirajo na tujih trgih kot
dobri izdelki, ki predstavljajo našo deželo (Statistični urad RS, 2020).
Mednarodna trgovina in globalizacija omogočata pridobitev blaga iz vseh koncev sveta. Veliko
potrošnikov samo s klikom na gumb naroči blago, ki je lahko oddaljeno več tisoč kilometrov. V
veliki meri blago in surovine prihajajo iz držav izven evropske skupnosti. Te države imenujemo
tretje države, to so npr. Kitajska, Indija, Bangladeš in Koreja. Če želi blago vstopiti na območje
Evropske unije, pridobiti naziv unijskega blaga in če želi biti podano v uporabo potrošnikom, mora
biti vključeno v primeren carinski postopek in kontrolo s strani carinskih organov. Za blago je
potrebno pred vnosom na carinsko območje unije vložiti skupno carinsko deklaracijo, s katero se
prijavi blago carinskim organom. Na EUL5 je navedena vrsta postopka uvoza blaga, carinska tarifa,
opis blaga, višina DDV-ja, katerega je potrebno plačati, razen v nekaterih določenih primerih,
nacionalne in druge dajatve, če so predpisane. Po zaključku postopka carinski organ sprosti blago
v prost promet in v uporabo potrošnikom. V nekaterih primerih carinski organ lahko zavrne uvoz
določenega blaga zaradi nevarnosti blaga za okolje in zdravja potrošnikov. Evropska unija stremi
k varovanju in zaščiti potrošnikov pred nizkocenovnimi in nekvalitetnimi proizvodi, ki prihajajo iz
tretjih držav.
Pridobitev blaga iz tujih držav se na prvi pogled zdi enostavna, vendar je celoten postopek lahko
dolgotrajen in zahteven, s strani carinskega vidika. V nadaljevanju diplomske naloge sem
predstavila praktični primer uvoza blaga iz tretje države, z uporabo primerjave med carinskima
postopkoma 40 in 42.

5

Skupna carinska deklaracija.

1

1.1.

Opis področja in opredelitev problema

Carinski postopki in zakonodaja na tem področju se skozi čas spreminjajo in tako omogočajo lažje
razumevanje postopkov ter hitrejše in učinkovitejše carinjenje blaga. Za opravljanje tovrstnih
storitev je potrebno imeti strokovnjake, ki pri carinskih postopkih sledijo točno napisanim
navodilom carinskih organov ter tako pravilno deklarirajo blago in določijo ustrezno carinsko
tarifo, ki določa uvozne in druge dajatve.
Pomembno je, da špediter pravilno deklarira blago, saj se tako izogne možnosti kasnejše kontrole,
kjer se lahko pojavijo napake, za katere je špediter oz. deklarant finančno in pravno odgovoren
pred carinskimi organi. Za izvajanje tovrstnih operacij je zaželeno imeti veliko znanja iz področja
DDV, porekla blaga, zunanje trgovinske politike ter dobro poznati delovanje carinski organov.
Zagotoviti se mora resničnost, točnost podatkov, saj tako pripomoremo k rasti notranjega
gospodarstva in omogočamo transparentnost podatkov ter boljšo preglednost nad proizvodi našim
potrošnikom. Carinski organ omogoča tudi kasnejše popravke skupne carinske deklaracije, ob
napaki deklaranta, vendar se stremi k temu, da bi bilo napak pri deklariranju blaga čim manj.
Večja težava špediterjev je predvsem nepoznavanje in razumevanje razlike med carinskimi
postopki, pravilnost uvrstitve blaga v ustrezno tarifno številko, pravilna interpretacija zakonodaje,
dolžnosti ob zaključku postopka ter vloge špediterja pri uvozu blaga.
V diplomski nalogi sem zato predstavila primerjavo med carinskima postopkoma 40 in 42,
predvsem zaradi nerazumevanja razlike med njima. V večini primerov se ju zaradi podobnosti
zamenjuje. V praksi sta si postopka zelo različna, tako iz carinskega kot iz davčnega vidika.
Postopka se nenehno spreminjata in dopolnjujeta, kar pomeni, da se njuno izvajanje skozi čas tudi
otežuje. Obrazložila sem vse potrebno za pridobitev identifikacijske števila za DDV in poslovanje
tujcev v Evropski skupnosti. Velik poudarek sem namenila tudi izpolnjevanju pomembnejših polj
v EUL, ter zavarovanju in razdolževanju carinskega dolga.

1.2.

Namen in cilji

Namen naloge je na razumljiv, pregleden način (skozi realne primere iz prakse) predstaviti
primerjavo med uvoznima carinskima postopkoma 40 in 42. Na podlagi praktičnega primera sem
2

predstavila primerjavo med dvema carinskima postopkoma ter tako bralcu približala koncept
carinjenja blaga v teh dveh primerih.
Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti ključne procese pri sprostitvi blaga v prost promet, po
postopku 40 in 42, osnovne značilnosti davčnih zavezancev, z opredelitvijo pravic in dolžnosti ob
pridobitvi identifikacijske številke za DDV, obveznost pridobitve številke EORI, na osnovi
praktičnega primera predstaviti postopek uvoznega carinjenja, s poudarkom na izpolnjevanju EUL
in ob napaki špediterja predstaviti možnost popravka napačnih informacij na EUL.
Ostali cilji diplomske naloge so še predstaviti:
•

DDV,

•

carinske postopke,

•

carinsko tarifo in

•

opredeliti osnovne carinske pojme.

1.3.

Struktura diplomske naloge

V prvem poglavju sem opredelila probleme, namene in cilje diplomske naloge. Nadaljevala sem v
drugem poglavju, kjer sem obrazložila osnove davčne zakonodaje pri carinjenju blaga. V tretjem
poglavju sem opredelila nekaj osnovnih carinskih pojmov in v četrtem poglavju nadaljevala s
predstavitvijo carinskih postopkov. V petem poglavju sem obrazložila carinsko tarifo in se nato v
šestem in sedmem poglavju posvetila primerjavi med carinskima postopkoma 40 in 42, na podlagi
praktičnega primera. Diplomsko nalogo sem zaključila z nekaj končnimi ugotovitvami in razlikami
med carinskima postopkoma 40 in 42.
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2. DAVČNI ZAVEZANCI
Davčni zavezanec je pravna ali fizična oseba, domača ali tuja oseba, ki na območju Republike
Slovenije neodvisno opravlja gospodarsko dejavnost (Župančič, Kostelec, Prislan, Prusnik in
Zalokar, 2015)

2.1.

Davčna številka

Davčno številko določa 33. člen Zakona o davčnem postopku, mora jo imeti vsak subjekt, ki je
zavezanec za davek. Davčno številko se uporablja v zvezi z vsemi obstoječimi davki. Sestavljena
je iz osmih številk. Identifikacijska številka za DDV je enaka davčni številki, vendar vsebuje
začetno predpono SI, če gre za slovenskega zavezanca za identifikacijo (Župančič in dr., 2015).

2.2.

Identifikacija subjekta za namene DDV

Najpogostejši razlogi za identifikacijo za namene DDV je presežena mejna vrednost obdavčljivega
prometa, v zadnjih dvanajstih mesecih. Davčni zavezanec je dolžan sporočiti davčnemu organu, ko
preseže za identifikacijo predpisano mejno vrednost (vrednost obdavčljivega prometa) oz.
predvideva, da jo bo presegel v nekem obdobju. V RS6 znaša ta mejna vrednost 50.000,00 €. V
takšnem primeru je tudi dolžan vložiti zahtevo za izdajo identifikacijske številke za DDV. Vendar
ta vrednost ne velja za davčne zavezance, ki v RS nimajo sedeža. Za njih velja, da morajo že s prvo
opravljeno gospodarsko dejavnostjo pridobiti identifikacijsko številko za DDV. Za izpolnitev
davčne obveznosti lahko tuja oseba iz druge države članice imenuje davčnega zastopnika, tuja
oseba iz tretje države pa ga mora imenovati (Župančič in dr., 2015).
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV se davčnemu organu lahko odda elektronsko,
preko storitev elektronskega poslovanja FURS7 e-Davki ali z obrazcem in predpisanimi dokumenti
predloži sistemu e-Vem. Za uporabo sistema e-Vem je potrebno razpolagati s kvalificiranim
digitalnim potrdilom za preverjanje identitete ter elektronsko podpisovanje dokumentov. Davčni
organ lahko zavrne zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, če meni, da bi lahko bila
uporabljena za davčno utajo. Tako zaščitijo interese države ter posledično zmanjšujejo utajo
davkov na učinkovit način. V primeru, da davčni zavezanec, ki nima sedeža v RS, tega ne stori, je

6
7

Republika Slovenija
Finančna uprava Republike Slovenije
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seveda v prekršku, z zakonom ZDDV-18 in DDV mora plačati prejemnik blaga oz. storitve, po
načelu samo obdavčitve (Župančič in dr., 2015).

2.3.

Dodelitev identifikacijske številke za DDV

Identifikacijsko številko za DDV, domači ali tuji osebi, ob vpisu zavezanosti za DDV, v davčni
register, dodeli davčni organ. Davčni organ izda odločbo o identifikaciji za DDV, v kateri je
naveden datum, s katerim postane oseba, ki ji je odločba izdana, identificirana za namene DDV.
Od prejema odločbe zavezanec uporablja identifikacijsko številko za DDV za vsak promet blaga
ali storitev, opravljeno na ozemlju RS (Župančič in dr., 2015).
Če oseba, s sedežem v RS, opravlja promet blaga in storitev v drugi državi članici, se tam mora
identificirati za namene DDV. Identifikacijsko številko za DDV mu v tisti zadevni državi članici
unije izda davčni organ zadevane države članice EU9. Slovenski davčni zavezanec ima lahko več
identifikacijskih številk za DDV in sicer slovensko ter tuje, ki se med seboj razlikujeta po številu
in po vrsti znakov (Župančič in dr., 2015).

2.4.

Prenehanje identifikacije

Davčni zavezanec lahko vrne identifikacijsko številko za DDV, če preneha opravljati ekonomsko
dejavnost ali če se mu zmanjša obseg obdavčljive dejavnosti. O prenehanju identifikacije davčni
organ odloči, na podlagi prejetega zavezančeva zahtevka, ali po uradni dolžnosti. Zahtevek za
prenehanje identifikacije se predloži davčnemu organu v elektronski obliki, preko sistema eDavki.
Zavezanec mora označiti na zahtevku razlog za prenehanje, ki je lahko (Župančič in dr., 2015) :
•

prenehanje opravljanja dejavnosti,

•

promet pod 50.000,00 €,

•

pridobitev blaga pod 10.000,00 €,

•

prenehanje opravljanja ali prejemanja storitev iz EU ali

•

drugo.

''Če davčni organ ugotovi, da obstaja sum zlorabe identifikacijske številke za namene DDV,
oziroma če ugotovi, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je
8
9

Zakon o davku na dodano vrednost.
Evropska unija.
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drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV, lahko odloči o prenehanju
identifikacije za namene DDV. Pritožba zoper odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV
ne zadrži njene izvršitve'' (Župančič in dr., 2015).

2.5.

Plačniki DDV

Prihodki iz naslova DDV pripadajo proračunu republike Slovenije. DDV mora plačati vsak davčni
zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev. V nekaterih primerih, ki so v skladu z
ZDDV-1, je DDV dolžna plačati druga oseba, kot naročnik storitve ali kupec blaga. Vsaka oseba,
ki na računu izkaže DDV, ga je tudi dolžna plačati. Davčni zavezanec mora poravnati svoje
obveznosti iz naslova DDV, do zadnjega delavnega dne naslednjega meseca, po poteku davčnega
obdobja. Davčni organi pristojni za pobiranje davkov so (Župančič in dr., 2015) :
•

Ministrstvo za finance,

•

Finančna uprava Republike Slovenije in

•

drugi državni organi.

Ob uvozu blaga se DDV plačuje kot da bi bil uvozna dajatev. Prejemnik blaga mora biti davčni
zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, z veljavno identifikacijsko številko za DDV. Vendar
se lahko uvoznik blaga identificiran za namene DDV, kot plačnik DDV odloči, da bo DDV iz
naslova uvoza izkazal v obračunu DDV. Ko govorimo o davčnem zavezancu, ki nima sedeža v
Sloveniji, vendar je tukaj identificiran za namene DDV, mora predhodno imenovati davčnega
zastopnika, ki bo solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza. Davčni zastopnik tujega davčnega
zavezanca bo tako, v primeru, da tuj davčni zavezanec ne plača DDV, moral, v njegovem imenu,
ta dolg poravnati (Župančič in dr., 2015).

2.6.

Davčna osnova pri uvozu blaga

Davčno osnovo pri uvozu blaga predstavlja carinska vrednost, ki je določena v skladu s carinsko
zakonodajo Evropske unije. Carinska vrednost blaga je vrednost, ki se uporablja za izračun uvoznih
dajatev. Največkrat se jo izračuna s pomočjo transakcijske vrednosti in zajema vrednost uvoženega
blaga. To je vrednost, ki jo kupec plača, ali jo bo plačal prodajalcu. Na carinsko vrednost vplivajo
tudi stroški, ki so nastali do meje unije, stroški prevoza, embaliranja, zavarovanja in licenčnine, če
predstavljajo pogoj za prodajo blaga. Če carinsko vrednost ni mogoče izračunati na podlagi
transakcijske vrednosti, se jo izračuna na podlagi ostalih metod vrednotenja (DURS, 2019). Če
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hočemo nekaj vključiti oz. izključiti iz davčne osnove, je potrebno to dokazati z dokumentom, kai
ga mora zadevna oseba predložiti carinskemu organu, zaradi ugotavljanja carinske vrednosti blaga
v času carinjenja . V davčno osnovo je potrebno všteti (Župančič in dr., 2015) :
•

trošarine in druge davke, določene v skladu s carinsko zakonodajo EU,

•

stroške provizije, pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki nastanejo od prvega namembnega
kraja na ozemlju države članice uvoza. V prištevanje teh stroškov v davčno osnovo veliko
vpliva Incoterms klavzula, ki je navedena na uvoznem računu,

•

če je bilo blago predmet carinskega skladiščenja in ohranjanja blaga med skladiščenjem. Ti
stroški se vštevajo v carinsko vrednost blaga in posledično so ti stroški del davčne osnove
pri uvozu blaga. Vendar le v primeru, ko ti stroški niso izkazani ločeno.

V davčno osnovo se ne vštevajo (Župančič in dr., 2015) :
•

cenovni popusti za predčasno plačilo,

•

rabati odobreni naročniku in obračunani v trenutku uvoza in

•

cenovni popusti.

2.7.

Nastanek davčne obveznosti

Davčna obveznost je dolžnost zavezanca, da plača davek. Davčni organ ima pravico zahtevati
davek na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o davku na dodano vrednost. To se zgodi ob
obdavčljivem dogodku. Nastanek davčne obveznosti se prične, ko je blago dobavljeno oziroma
storitve opravljene. Dogodki, ki so obdavčljivi s slovenskim DDV, praviloma nastanejo ob
(Župančič in dr., 2015) :
•

dobavi blaga na ozemlju Slovenije,

•

pridobitvi blaga iz drugih članic Evropske unije, ki jih na ozemlju Slovenije opravi davčni
zavezanec,

•

opravljeni storitvi znotraj ozemlja Slovenije in

•

uvozu blaga v Evropsko unijo.

2.8.

Obračun DDV

Obveznost do obračuna DDV nastane, ko je storitev oz. dobava blaga opravljena. Obračun davka
na dodano vrednost mora oddati vsak subjekt, identificiran za namene DDV, v Republiki Sloveniji.
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Obračun se odda davčnemu organu, do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca, razen tistih,
ki opravljajo transakcije znotraj Evropske unije in morajo predložiti obračun DDV do 20. dne
naslednjega meseca. V obračun je potrebno navesti vse podatke za izračun davka, za katerega je
nastala obveznost obračuna. Davčni zavezanci morajo predložiti obračun DDV prav za vsako
davčno obdobje, tudi za tista obdobja, za katera ni dolžan plačati DDV (Župančič in dr., 2015).

2.9.

Dolžina davčnega obdobja

Dolžino davčnega obdobja, v katerem mora davčni zavezanec obračunati davčno obveznost, se
določi glede na vrednost ustvarjenega prometa. V 89. členu ZDDV-1 je določeno, da je davčno
obdobje (Župančič in dr., 2015) :
•

koledarsko trimesečje za davčnega zavezanca, ki je v prejšnjem koledarskem letu dosegel
promet blaga oz. storitev do vključno 210.000,00 € in

•

koledarski mesec za ostale davčne zavezance.

Tistim davčnim zavezancem, ki morajo predložiti poleg obračuna DDV tudi Rekapitulacijsko
poročilo, se davčno obdobje skrajša na koledarski mesec (Župančič in dr., 2015).

2.10. Rekapitulacijsko poročilo
Rekapitulacijsko poročilo je zbirno poročilo, ki ga mora oddati vsak davčni zavezanec, identificiran
za DDV, v katerem prikazuje dobave blaga in storitve v druge države članice Evropske unije, kjer
je transakcija plačljiva in za katere je prejemnik dolžan plačati DDV. V Rekapitulacijskem poročilu
se ločeno vpisuje vrednost dobav blaga, po carinskih postopkih 42 in 63. Pri obeh postopkih je
blago sproščeno v prost promet, na ozemlju Slovenije, DDV pa se na podlagi oprostitve, kot jo
določa 46/-1/ in 4 člen ZDDV-1, obračuna v drugi državi članici (3 vir dodaj notri). Davčni
zavezanec mora v dvajsetih dneh, po koncu davčnega obdobja oz. meseca, oddati obrazec RP-O10.
V tem roku mora oddati tudi obrazec DDV-O11. Zavezanec je zaradi mesečne oddaje obrazca RPO posledično zavezan mesečnega obračunavanja DDV, na obrazcu DDV-O. Poročilo je potrebno
oddati Fursu do 20. dne meseca, ki sledi obdobju, v katerem poroča. Obrazec se oddaja v
elektronski obliki, preko sistema eDavki. Prazni obrazci RP-O se ne oddajajo (Župančič in dr.,
2015).
10
11

Rekapitulacijsko poročilo.
Obrazec za obračun DDV.
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2.11. EORI številka
Economic Operators Registration and Identification System bi lahko prevedli kot Registrska in
identifikacijska številka gospodarskih subjektov oz. oseb. Vsak gospodarski subjekt, s sedežem na
carinskem območju Evropske unije, potrebuje za carinske namene številko EORI. Z
identifikacijsko številko EORI je oseba prepoznavna v celotnem carinskem območju Evropske
unije. Pri izmenjavi informacij s carinskimi organi je potrebno uporabljati številko EORI kot
identifikacijsko številko v vseh carinskih postopkih. Carinski organi so s pomočjo dodeljene EORI
številke bolj učinkoviti, saj so podatki veliko bolj transparentni ter statistika in varnost podatkov
bolj učinkovita. Tako je v celotnem EU sistemu gospodarski subjekt ali fizična oseba izsledljiva
pod dodeljeno številko EORI. Uporaba te številke je pri izpolnjevanju carinske deklaracije obvezna
povsod, kjer je obvezen vpis identifikacije osebe (FURS, 2016).
Fizičnim osebam in gospodarskim subjektom, ki so bili ustanovljeni v Republiki Sloveniji, ni
potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Gospodarski subjekti, ki so
ustanovljeni v Sloveniji in bi hoteli uporabiti številko EORI v carinske namene v drugi državi,
članici EU, morajo pred začetkom postopka aktivirati številko EORI. Aktivacijo opravijo pristojni
organi, na podlagi zahtevka, izdanega po elektronski pošti. Številka je za gospodarske subjekte
enaka njihovi davčni številki in vsebuje predpono SI. Številka EORI je za fizične osebe enaka
veljavni davčni številki, s predpono SI in se ji na koncu doda še črko O.
Struktura EORI številke za SI-osebe (FURS, 2016):
•

pravne/fizične osebe, ki opravljajo dejavnost: SI (a2) + davčna številka (n8),

•

fizične osebe: SI (a2) + davčna številka (n8) + O (a1).

Struktura številke EORI za tretje osebe (FURS, 2016):
•

pravne osebe: SI (a2) + šifra tretje države (a2) + šifra registracijskega carinskega urada
(an6) + sekvenca (an7),

•

imetniki zvezkov TIR: SI (a2) + oznaka T za zvezek TIR (a1) + šifra nacionalnega
združenja, preko katerega je bil imetnik zvezka TIR pooblaščen (n3) + edinstvena
identifikacijska številka imetnika zvezka TIR (n..10).
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V RS je pristojni organ za registracijo, aktiviranje in dodelitev številke EORI Finančna uprava
Republike Slovenije. Gospodarski subjekti iz tretjih držav lahko zaprosijo za številko EORI, v
katerikoli članici Evropske skupnosti. Fizične tretje osebe se veljavnost številke EORI lahko
preveri na spletni strani Evropske komije (slika 1) (FURS, 2016).

Vir: Evropska komisija, 2020.

Slika 1: Spletna stran Evropske komisije za preverjanje veljavnosti številke EORI.
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3. OPREDELITEV OSNOVNIH CARINSKIH POJMOV
3.1.

Carinski status blaga

Carinski status blaga nam pove ali gre za unijsko ali neunijsko blago. Za blago, ki je na carinskem
območju unije, se domneva, da ima carinski status unijskega blaga, razen v primerih, ko je
ugotovljeno, da gre za neunijsko blago. Carinski status blaga se lahko dokaže z uporabo različnih
instrumentov in sicer (FURS, 2018) :
•

podatki T2L ali T2LF,

•

carinski blagovni manifest,

•

račun ali prevozna listina ( do 15.000,00 €),

•

dokazilo v obliki zvezka TIR, zvezka ATA in

•

nalepka za poštne pošiljke.

Neunijsko blago pomeni vso blago (FURS, 2018) :
•

ki ni v celoti pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju unije,

•

ki je bilo uvoženo iz držav ali iz ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije in ni bilo
sproščeno v prost promet ali

•

je izgubilo carinski status unijskega blaga.

Unijsko blago je tisto, ki je (FURS, 2018) :
•

v celoti pridobljeno na carinskem območju Unije in ne vsebuje blaga, uvoženega iz
držav/ozemlja izven carinskega območja unije,

•

uvoženo iz držav/ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije in je sproščeno v prost
promet.

11

3.2.

Carinske stopnje

Carinske stopnje skupnosti so opisane v carinski tarifi. Ta je odvisna od uvrstitve blaga v
kombinirano nomenklaturo. Carinska tarifa skupnosti vsebuje naslednje carinske stopnje
(Župančič, 2008):
•

konvencionalno carinsko stopnjo ali splošno carinsko stopnjo, ki se uporablja za uvoz
blaga,

•

avtonomno stopnjo, ki jo lahko Skupnost uvede avtonomno in je lahko višja ali nižja od
splošne carinske stopnje,

•

preferencialno carinsko stopnjo, ki temelji na sklenjenih preferencialnih sporazumih,

•

opustitev carinskih stopenj, pri čemer gre za to, da skupnost enostransko opusti carinske
stopnje za določeno blago.

3.3.

Carinski dolg

Carinski dolg je obveznost, da oseba plača uvozne dajatve, ki so določene v višini in za določeno
blago po predpisih Evropske unije (FURS, 2015). Dolg nastane pri uvozu blaga in s sprostitvijo v
prost promet, kateri je zavezan uvoznim in drugim dajatvam ali z vnosom takšnega blaga v
postopek začasnega uvoza, z delno oprostitvijo uvoznih dajatev. Carinski dolg lahko nastane na
več načinov in sicer (FURS, 2015) :
•

z nezakonitim vnosom blaga na carinsko območje EU,

•

z nezakonito odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora in

•

z neizpolnitvijo ene od obveznost, ki veljajo za blago zavezano uvoznim dajatvam.

Dolg se obračuna s carinsko deklaracijo na obrazcu EUL, na obrazcu za obračun dajatev v
potniškem prometu ali z odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ (FURS, 2015). Morebiten
nastanek carinskega dolga je potrebno zavarovati v carinski deklaraciji, z zavarovalnim
instrumentom. Potrebno ga je poravnati v roku 10 dni od sporočitve dolgovanega zneska dajatev
dolžniku. Dolžnik carinskega dolga si lahko podaljša rok plačila iz 10 na 30 dni le v primeru, če
poseduje dovoljenje za odlog plačila, katerega zahtevek za izdajo se vloži pri Finančnem uradu
Nova Gorica, ki je izdajatelj dovoljenj za odlog plačila dajatev (FURS, 2015).
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Carinski dolžnik je oseba, ki je je s svojim dejanjem povzročila nastanek carinskega dolga in ga je
dolžna plačati. V vseh primerih, kjer beležimo nastanek carinskega dolga, je lahko tudi več
dolžnikov. Več dolžnikov je tako solidarno odgovornih za plačilo dolga, kar pomeni, da lahko
carinski organ zahteva plačilo dolga v celoti, od vsakega izmed solidarnih plačnikov (FURS, 2015).
Ko je carinski dolg poravnan, so vsi ostali solidarni plačniki prosti svojih obveznosti. Carinski
dolžnik je deklarant ali, v primeru posrednega zastopanja je to oseba, na račun katere je bila vložena
carinska deklaracija (npr. prejemnik blaga). Carinski dolžnik je lahko tudi oseba, ki je nezakonito
vnesla blago, oseba, katera je odstranila blago izpod carinskega nadzora, ki je kršila obveznosti iz
naslova postopka ali začasne hrambe ali oseba, ki je porabila blago v prosti coni (FURS, 2015).

3.4.

Zavarovanje

Evropski predpisi določajo, da morajo biti v tranzitnem postopku in v drugih carinskih postopkih,
če se tako zahteva, predloženo zavarovanje. Zavarovanje mora imeti na razpolago dovolj visok
znesek, in sicer v višini, ki omogoča poplačilo zavarovanih obveznosti v celoti. Carinski organi
lahko zahtevajo predložitev zavarovanja za nastanek morebitnega carinskega dolga. To
zavarovanje pokriva znesek uvozne ali izvozne dajatve ter druge carinske obveznosti. Zavarovanje
je lahko posamezno ali splošno. Posamezno zavarovanje krije eno operacijo, deklaracijo ali
carinski postopek (FURS, 2019a). Splošno zavarovanje krije carinski dolg, v zvezi z več
operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki, če mu je predhodno izdano dovoljenje za
uporabo splošnega zavarovanja. Za izdajo dovoljenja je potrebno zaprositi pri Finančnem uradu
Nova gorica. V dovoljenju je potrebno določiti (FURS, 2019a) :
•

carinske postopke, za katere velja splošno zavarovanje,

•

referenčni znesek, ki ustreza znesku carinskih dolgov in drugih dajatev, v zvezi z uvozom
in izvozom, ki so oz. bodo nastali v zvezi s carinskimi postopki,

•

znesek zavarovanja, ki ga mora predložiti imetnik dovoljenja. Imetnik dovoljenja ima
pravico predložiti več instrumentov zavarovanja.

Instrument zavarovanja se, v skladu z dovoljenjem v enem originalnem izvodu, predloži Upravi za
računovodstvo in izvršbo Generalnega finančnega urada, kjer v treh delovnih dneh, po prejemu
originalnega izvoda, preveri popolnost in pravilnost instrumenta zavarovanja ter skladnost z
zakonskimi in podzakonskimi odločbami. Če je zavarovanje ustrezno, uprava za računovodstvo in
izvršbo izda potrdilo o sprejemu instrumenta zavarovanja. Na potrdilu je navedena številka
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zavarovanja, pod katero je instrument zavarovanja evidentiran v informacijskem sistemu za
upravljanje zavarovanj pri FURS (FURS, 2019a).
Zavarovanje se lahko predloži v obliki bančne garancije, garantnega pisma ali gotovinskega
pologa, s plačilom zneska na poseben depozit računa FURS. Bančno garancijo lahko izda samo
banka, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij ali je upravičena opravljati storitve
izdajanja garancij na območju Republike Slovenije. Garantno pismo izda zavarovalnica, ki je
pridobila dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancije ali je upravičena opravljati storitve
izdajanja garancij na območju Republike Slovenije (FURS, 2019a).
V carinskih postopkih se, ko govorimo o zavarovanju, sklicujemo na GRN12. Sklicno številko
zavarovanja carinski dolžnik oz. tisti, ki ga zastopa uporablja v carinskih postopkih. Seveda lahko
pride med postopkom tudi do zavrnitve v primerih (FURS, 2019a):
•

če višina instrumenta zavarovanja ne zadostuje za pokritje morebitnega carinskega dolga,

•

če je instrumentu zavarovanja potekel rok veljavnosti,

•

če želi dolžnik oz. njegov zastopnik uporabiti predmet zavarovanja za postopke, v katerih
tak način zavarovanja ni predpisan.

Zavarovanje se sprosti takoj, ko carinska obveznost ugasne ali ne more več nastati. Mogoča je tudi
delna oprostitev. Za vračilo instrumenta zavarovanja je potrebno vložiti zahtevek, ki ga lahko vloži
predlagatelj zavarovanja ali porok. Preko Portala eCARINA lahko imetnik zavarovanja preveri v
vsakem trenutku veljavnost, višino in stanje obremenitve svojega instrumenta zavarovanja. Dostop
do podatkov je brezplačen (FURS, 2019a).

3.5.

Carinski zastopnik

Ko se podjetje oz. posameznik odloči za samostojno opravljanje carinskih zadev, mora imeti
dovoljenje za poslovanje, s katerim mu je omogočen vstop v Carinski informacijski sistem in
elektronsko poslovanje s carino, kjer se elektronsko vloži carinska deklaracija in E-priloge. V
nasprotnem primeru, lahko podjetje oz. posameznik imenuje carinskega zastopnika, kateri mora
imeti sedež na carinskem območju unije, razen če ni določeno drugače. Takšno zastopanje je lahko
posredno ali neposredno. Pri neposrednem zastopanju carinski zastopnik nastopa v tujem imenu in
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Sklicna številka zavarovanja.
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za tuj račun. Obratno je pri posrednem zastopanju, kjer carinski zastopnik nastopa v svojem imenu,
vendar za tuj račun. V praksi imajo špediterji določen obrazec, kjer podjetje oz. posameznik izpolni
polja ter navede želeno zastopanje (slika 2). V veliko primerih se stranke odločijo, da špediterju
dovolijo, da jih zastopa v carinskih poslih na posreden ali neposreden način. Carinski zastopnik pri
poslovanju s carinskimi organi poda izjavo, da nastopa za račun zastopane osebe ter obrazloži ali
gre za posredno ali neposredno zastopanje (Carinski zakonik unije, 2013).

Vir: Intereuropa d.d..

Slika 2: Primer pooblastila za neposredno zastopanje.
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3.6.

EUL

Za blago, ki je predmet uvoznih ali izvoznih carinskih postopkov, je potrebno vložiti carinsko
deklaracijo na pristojni carinski organ, v predpisani obliki in po pravilih navedenih v Pravilniku o
izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike
Slovenije in v drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti. Podjetja in
posamezniki lahko predložijo carinsko deklaracijo v elektronski obliki, na predpisanem obrazcu
EUL, z uporabo Carinskega informacijskega sistema. Oseba, ki vloži carinsko deklaracijo, je
odgovorna za pravilnost in popolnost navedenih informacij, pristnost priloženih dokumentov in
kjer je primerno spoštovanje vseh obveznosti, v zvezi z dajanjem zadevnega blaga, v zadevni
carinski postopek. EUL je potrebno predložiti vse dokumente, ki so potrebni za izvajanje
posameznega carinskega postopka. Priloženi dokumenti se v obliki predpisanih šifer navedejo v
carinski deklaraciji. Če se carinska deklaracija vlaga v elektronski obliki, se dokumenti predložijo
na carinski organ elektronsko, v e-prilogah. Ob predložitvi EUL lahko carinski organ odredi
dokumentarni ali fizični pregled blaga. Ko govorimo o dokumentarnem pregledu, carinski organ
preverja samo dokumente naveden na EUL. Pri fizičnem pregledu, pa se zahteva tudi fizični pristop
k blagu. Pogosta so tudi naknadna preverjanja carinskih deklaracij. Dokumente, uporabljene v
kateremkoli carinskem postopku, je potrebno hraniti tri koledarska leta (FURS, 2020)

3.7.

Povračilo ali odpust dajatev

Povračila ali odpusti dajatev so navedeni v Carinskem zakoniku Unije. Za povračilo ali odpust
dajatev je potrebno vložiti zahtevek za povračilo ali odpust dajatev pri finančnem uradu, ki je
obvestil dolžnika o carinskem dolgu. Zahtevek se vloži elektronsko, preko portala eDavki ali v
fizični obliki, v dveh izvodih, pri finančnem uradu, kateri je obvestil dolžnika o carinskem dolgu.
Razlogi za povračilo ali odpust dajatev so lahko naslednji (FURS, 2019b):
1. Previsoko obračunani zneski dajatev:

zneski dajatev se povrnejo oz. odpustijo v

primeru, ko se ugotovi, da v trenutku plačila oz. vknjižbe ni bil zakonsko dolžan. Razlogi
za povrnitev so lahko napačno ugotovljen carinski dolg, netočni podatki navedeni na EUL,
popusti ali prilagoditev cen blaga z napako.
2. Povračilo zaradi razveljavitve carinske deklaracije: znesek dajatev se povrne, ko se
carinska deklaracija izreče za neveljavno in je bil navedeni znesek plačan. Povračilo se
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odobri na podlagi zahtevka, kise vloži hkrati z zahtevkom za razveljavitev carinske
deklaracije.
3. Povračilo ali odpust zaradi pomanjkljivega blaga ali blaga, ki ne izpolnjuje pogodbe:
znesek dajatev se povrne, če obvestilo o carinskem dolgu zahteva blago, ki ga je uvoznik
zavrnil, ker je bilo ob prepustitvi pomanjkljivo (npr. poškodovano) ali ni izpolnjevalo
pogojev pogodbe, na podlagi katere je bilo uvoženo (FURS, 2019b).
4. Povračilo ali odpust zaradi napake carinskih organov.
5. Povračilo ali odpust zaradi pravičnosti: znesek dajatev se lahko povrne, kadar carinski

dolg nastane v posebnih okoliščinah, v katerih dolžniku ni mogoče pripisati malomarnosti
ali goljufije (FURS, 2019b).
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4. CARINSKI POSTOPKI
Najpomembnejši vir, ki ureja carinsko zakonodajo v Evropski uniji, je Carinski zakonik unije
(CZU), ki dopušča, da se določena področja, povezana s carinjenjem (določitev mesta za pregled
blaga, rok za plačilo zneskov dajatev, uskladitev podatkov v carinski deklaraciji, uničenje blaga
ipd.), uredijo v nacionalnem predpisu. Carinsko zakonodajo predstavljata tudi Zakonodaja o skupni
carinski tarifi in Zakonodaja o sistemu oprostitve carin. V Sloveniji ureja carinske postopke Zakon
o izvajanju carinske zakonodaje Evropske (ZICZEU) ter pravilniki (FURS, 2019c):
•

Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o
izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije,

•

Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno
upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih
formalnosti,

•

Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenja in potrdil ter način izvajanja
oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih
dajatev,

•

Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje.

Slovenija, ki je članica EU že od leta 2004, ima veliko prednosti na področju carinjenja, predvsem
zaradi principa delovanja EU brez meja. Prav ta princip omogoča, da se unijsko blago giblje brez
carinskega nadzora na carinskem območju EU. Carinsko deklaracijo se lahko vloži za naslednje
carinske postopke (FURS, 2019d) :
•

sprostitev v prost promet,

•

posebni postopki:
o začasni uvoz,
o carinsko skladiščenje,
o postopek proste cone,
o tranzit,
o aktivno oplemenitenje,
o pasivno oplemenitenje,

•

izvoz.
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4.1.

Sprostitev v prost promet

Sprostitev v prost promet oz. uvoz blaga pomeni vnos blaga iz tretje države, kjer se ne uporablja
pogodba o ustanovitvi Evropske unije, ali s tretjega ozemlja, ki ni del carinskega območja EU. Pri
sprostitvi v prost promet pridobi blago status blaga unije. Blago se pred vložitvijo EUL lahko
nahaja v prostih conah ali carinskih skladiščih, kjer je blago pod nadzorom carinskega organa.
Ozemlja, ki niso del carinskega območja unije so (FURS, 2019d) :
•

Otok Heligoland,

•

Ozemlje Busingen,

•

Ceuta,

•

Melilla,

•

Livigni,

•

Campione d'italija,

•

Italijanske vode Luganskega jezera.

Deklarant mora pred vnosom blaga na carinsko območje unije, razen v nekaterih predpisanih
izjemah, vložiti EUL. Carinsko deklaracijo je potrebno vložiti v elektronski obliki, v skladu s
Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (FURS, 2019d). Poleg carinske deklaracije, se
priložijo vsi predpisani dokumenti (npr. račun, izjava o skladnosti, prevozne listine, seznam
pakiranja, potrdilo o poreklu, različne analize, potrdila fitosanitarne inšpekcije, tovorni list).
Pomembno je, da se pri uvozu blaga upoštevajo ukrepi trgovinske politike ter ukrepe prepovedi in
omejitev. Višina in vrsta uvoznih dajatev je odvisna od treh elementov (FURS, 2019d):
•

uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo,

•

porekla blaga in

•

carinske vrednosti.

Pri uvozu blaga poznamo dve vrsti uvoznih dajatev, in sicer: uvozne dajatve in nacionalne dajatve.
Te dajatve se prištejejo davčni osnovi in se jih obračuna le takrat, ko carinska tarifa to zahteva.
Uvozne dajatve so: stopnja carine in Protidampinške in izravnalne dajatve. V nacionalne dajatve
prištevamo davek na dodano vrednost, trošarine, okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo
CO2 (iz naslova tekočih goriv, plinastih goriv in trdnih goriv), okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil, davek na motorna vozila in dodatni davek na motorna vozila
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(FURS, 2019d). Kot sem že omenila v 3. poglavju, se DDV plača v obliki uvoznih dajatev, katere
zaračunava carinski organ, ki je, v skladu s carinskimi predpisi, pristojen za obračunavanje teh vrst
dajatev. Blago se prepusti, če je dolg iz naslova DDV, uvoznih in nacionalnih dajatev, zavarovan
ali plačan. V primerih, ko govorimo o blagu nekomercialne narave, v potnikovi osebni prtljagi, za
blago komercialne narave, ki ne presega vrednosti 1000 € in neto mase 1000 kg in v drugih
primerih, če carinski organi to dovolijo, ni potrebno vložiti elektronske carinske deklaracije, ampak
je za sprostitev v prost promet potrebna ustna deklaracija. Takšna uzanca je pogosta predvsem na
mejnih prehodih, kjer se tako olajša potovanje fizičnim osebam (FURS 2019d).

4.2.

Začasni uvoz

Postopek začasnega uvoza je namenjen temu, da se neunijsko blago uporablja na carinskem
območju Evropske unije, s popolno ali delno oprostitvijo uvoznih dajatev. Za izvajanje postopka
je potrebno dovoljenje carinskih organov (FURS, 2019d). Dovoljenje se pridobi na podlagi
zahtevka, ki se ga vloži pri carinskem organu, pristojnem za kraj, kjer se bo blago uporabljajo.
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Za začasni uvoz blaga carinski organ zahteva, ob
predložitvi zahtevka za dovoljenje, tudi predložitev zavarovanja za nastanek morebitnega
carinskega dolga. Zavarovanje praviloma krije samo znesek uvoznih dajatev, vendar lahko krije
tudi znesek DDV, v primeru, če carinski organ zaradi prejšnjih izkušenj oz. okoliščin odkrije
tveganje nastanka morebitnega carinskega dolga. Blago, dano v postopek začasnega uvoza, ne sme
biti predmet trgovinske politike. Začasno uvoženo blago se mora po uporabi ponovno izvoziti v
enakem stanju, kot je bilo uvoženo in v roku, ki se ga določi ob vložitvi EUL. V primeru, da se
blago v roku ne izvozi iz carinskega območja unije, se lahko podaljša rok izvoza blaga (FURS
2019d).

4.3.

Carinsko skladiščenje

Za upravljanje carinskega skladišča je potrebno dovoljenje carinskega organa. Zahtevek za izdajo
dovoljenja se vloži pri carinskem organu, pristojnem za kraj, kjer se nahaja skladišče (FURS,
2019d). Zahtevek je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, kateremu je potrebno predložiti
informacije o vodenju evidenc, skladiščnih prostorih, o podjetju, instrumentu zavarovanja idr.
Obstajata dve vrsti carinskih skladišč: javna in zasebna. Javna skladišča lahko uporablja kdorkoli,
zasebna skladišča so v lasti imetnika dovoljenja carinskega skladišča, ki je hkrati tudi imetnik
postopka. Carinsko skladišče omogoča, da se neunijsko blago hrani v prostorih ali drugih lokacijah,
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ne da bi bilo takšno blago zavezano plačilu uvoznih dajatev, ukrepov ali trgovinske politike. Blago,
ki je dano v postopek carinskega skladiščenja, je predmet običajnega ravnanja, katerega namen je
ohranjanje oblike in kakovosti blaga, izboljšanje njegovega videza, izboljšanje tržne kakovosti in
priprava na nadaljnjo distribucijo. Za takšne postopke ni potrebna odobritev carinskega organa
(FURS 2019d).

4.4.

Tranzit

Postopek tranzita blaga omogoča, da se blago prepelje med dvema krajema, na carinskem območju
unije, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve. Postopek tranzita je podrobneje opisan v
Navodilu o izvajanju postopka tranzita unije in skupnega tranzitnega postopka NCTS 13 (FURS,
2019d) Št 1/2016 in tranzitnem priročniku. Poznamo dve osnovni vrsti tranzita: T1 in T2. Postopek
tranzita unije oz. T1 se uporablja za zunanji postopek tranzita unije, omogoča gibanje neunijskega
blaga od enega do drugega kraja na carinskem območju EU. Za blago v postopku T1 ni potrebno
plačati uvoznih in drugih dajatev in ni potrebno upoštevati ukrepov trgovinske politike. T2 se
uporablja za skupnostno blago, ko se le to odpremi iz ene države članice v drugo državo članico
EU, preko ozemlja tretjih držav. T2 se ne uporablja, če se blago v celoti prevaža po morju ali zraku.
Tranzitni postopki so elektronsko podprti. Zanje velja, da je obvezno vložiti elektronsko carinsko
deklaracijo v sistem NCTS. Ker v tranzitnem postopku obstaja možnost, da se na poti od urada
odhoda do namembnega urada, odstrani izpod carinskega nadzora (npr. zaradi kraje blaga), je
potrebno blago v tranzitnem postopku zavarovati. Pogoj za sprejem tranzitne deklaracije je
predložitev ustreznega zavarovanja, za plačilo morebitnega carinskega dolga, ki lahko nastane med
potjo. Blago se zavaruje s skupnim zavarovanjem, ki velja za več tranzitnih postopkov, ali s
posameznim zavarovanjem, ki obsega samo en tranzitni postopek. Posamezno zavarovanje je lahko
v obliki gotovinskega pologa in kuponov, ki jih izda garant ali v obliki garantne izjave. Če znesek,
ki ga je potrebno zavarovati, ne presega 500 €, lahko carinski organi opustijo zahtevo za predložitev
zavarovanja. Predložitev zavarovanja ni potrebna za (FURS 2019d) :

13

•

prevoz po zraku,

•

prevoz blaga po Renu,

•

prenos po cevovodih,

•

prevoz v železniškem prometu (v primeru uporabe poenostavljenega postopka) in

New Computerized Tranzit Sistem
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•

4.5.

za organe oblasti v skupnostnem tranzitu.

Aktivno oplemenitenje

Postopek aktivnega oplemenitenja pomeni, da se neunijsko blago začasno uvozi na ozemlje
Evropske unije, da bi se na njem izvedele operacije oplemenitenja. Blagu se ne spremeni narava.
Med operacije plemenitenja sodijo (FURS, 2019d:
•

obdelava blaga,

•

montaža, sestavljanje ali pritrjevanje blaga na drugo blago,

•

uničenje ter popravilo blaga, vključno z obnovitvijo in ureditvijo,

•

blago uporabljeno kot proizvodni pripomoček.

Za blago, ki je dano v postopek oplemenitenja, ne veljajo uvozne in druge dajatve ter ukrepi
trgovinske unije, če ti ne prepovedujejo vnos blaga v carinsko območje unije. Za vključitev blaga
v postopek aktivnega oplemenitenja, je potrebno dovoljenje carinskega organa. Zahtevek za izdajo
dovoljenja se vloži pri finančnem uradu (sektor za carine) pristojnem v kraju, kjer se bo izvajal
vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju'' (FURS, 2019d). Carinski organ zahteva kot pogoj
za izdajo dovoljenja za postopek aktivnega oplemenitenja predložitev zavarovanja, ki zagotavlja
kritje nastanka morebitnega carinskega dolga. Carinski organi določijo rok, v katerem je potrebno
postopek aktivnega oplemenitenja zaključiti. Ta rok zajema čas aktivnega oplemenitenja ter
zaključek postopka. V primeru, da bi potrebovali daljši rok za izvedbo aktivnega oplemenitenja, se
lahko ta rok podaljša, na podlagi utemeljenega pisma. Imetnik dovoljenja mora voditi natančno
evidenco o izvajanjem operacij oplemenitenja na blagu, v obliki, ki jo potrdi carinski organ.
Gibanje blaga med postopkom na carinskem območju unije se opravlja brez carinskih formalnosti,
vendar mora imetnik dovoljenja v svoji evidenci voditi vse potrebne informacije o trenutni lokaciji
in o gibanju blaga. Postopek aktivnega oplemenitenja je zaključen, ko se blago oz. oplemeniteni
proizvodi iznesejo iz carinskega območja unije, so uničeni, se odstopijo državi ali se proizvodi dajo
v naknadni carinski postopek (FURS, 2019d).
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4.6.

Izvoz blaga

Izvoz blaga je iznos unijskega blaga s carinskega območja Unije v tretjo državo ali na tretje
ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije (FURS, 2019d). Blago je lahko namenjeno končnemu
izvozu ali se blago začasno izvozi na oplemenitenje. Izvozni postopki se ne uporabljajo za unijsko
blago, ki se prevaža iz ene v drugo državo članico, preko carinskega območja unije. Pri izvozu
blaga je potrebno na carinski organ predložiti, izvozno deklaracijo v elektronski obliki. Vsebovati
mora vso potrebno dokumentacijo za izvozno carinjenje (npr. račun, seznam pakiranja, prevozni
dokument …). Izvoženo blago je, v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost,
oproščeno plačila DDV (FURS, 2019d).
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5. CARINSKA TARIFA
5.1.

Kombinirana nomenklatura

Vsako blago, ki se uvaža v Evropsko unijo ali izvaža in nje, je potrebno uvrstiti v kombinirano
nomenklaturo. Blago je potrebo uvrščati v KN14 predvsem zaradi premeščanja jezikovnih ovir,
lažjega sporazumevanja na globalni ravni, pravilne obravnave blaga in uporabe pravilnih ukrepov,
ki so določeni za vsako carinsko tarifo posebej. Skupna carinska tarifa Evropske unije temelji na
mednarodni nomenklaturi harmoniziranega sistema in na kombinirani nomenklaturi EU, ki je
sestavljena iz podrobnega sezama blaga in stopnje dajatev (FURS, 2019e). Harmoniziran sistem je
bil oblikovan pod okriljem Svetovne carinske organizacij in je mednarodna večnamenska
nomenklatura, ki jo ureja Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu za poimenovanje in
označevanje blaga. V carinski tarifi je zajeta vsa zakonodaja EU, ki vpliva na višino carinskih
dajatev. Osnovna uredba, ki uvaja kombinirano nomenklaturo EU, je Uredba Sveta (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi. Evropska komisija vsako leto
objavi novo KN, ki zajema spremembe stopen dajatev, spremembe nastale zaradi razvoja,
komercialne politike ipd. (FURS, 2019e).

5.2.

TARIC

TARIC je podatkovna baza, v katero so integrirani vsi ukrepi, ki se nanašajo na carinsko tarifo,
trgovinsko in kmetijsko zakonodajo. Vsem gospodarskim in drugim subjektom omogoča jasen
pregled vseh ukrepov, ki jih je treba upoštevati ob uvozu v EU ali ob izvozu iz EU. Predstavlja
nadaljnjo delitev blaga na desetmestno oznako TARIC. Dostop do podatkov navedenih v TARICu omogoča spletni brskalnik imenovan TARIC3, na portalu e-Carina. Če hočemo dostopati do
spletnega brskalnika TARIC3, moramo imeti nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo (FURS,
2018b).
Skupna carinska tarifa temelji na mednarodni nomenklaturi in kombinirani nomenklaturi.
Mednarodna nomenklatura se uporablja za transportne tarife, za pravila o poreklu, za nacionalne
carinske tarife, za trgovinska pogajanja, kot vitalen element pri carinskih postopkih in kontroli,
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Kombinirana nomenklatura.
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vključno z analizo tveganja in z informacijsko tehnologijo. Skupna carinska tarifa se uporablja le
za uvoz/izvoz blaga preko zunanjih meja unije in je enaka za vse članice EU (FURS, 2018b).

5.3.

Pravilno uvrščanje blaga v KN

Pravilna uvrstitev blaga je ključnega pomena za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov
(Podjetje za informiranje svetovanje in izobraževanje, 2018) :
•

protidampinške dajatve,

•

kmetijske dajatve,

•

davek na motorna vozila,

•

druge dajatve,

•

kvote,

•

opustitve,

•

zbiranje statističnih podatkov,

•

trošarine in

•

DDV.

Oznaka KN je sestavljena iz osemmestne številčne oznake, katere prvih šest se nanaša na HS,
sedmo in osmo mesto pa označujeta podštevilke KN. Za pravilno uvrščanje blaga v KN je potrebno
dobro poznavanje blaga in kombinirane nomenklature. Pri poznavanju blaga je najbolje imeti
natančen opis blaga ali celo vzorec za lažje uvrščanje. Splošna pravila uvrščanja blaga v
Kombinirano nomenklaturo (Podjetje za informiranje svetovanje in izobraževanje, 2018) :
1. Splošno pravilo 1: potrebno je ugotoviti oddelek in poglavje v KN. Naslovi
oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se lažje znajdemo pri uvrščanju
blaga.
2. Splošno pravilo 2: obravnava nekompletne, nesestavljene proizvode in mešanice.
Za proizvod, ki je zajet v posamezni tarifni številki se šteje tudi proizvod, ki ni
kompleten ali končan, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega
proizvoda. Pod tarifno številko se uvršča tudi končen proizvod. Kot praktičen
primer bi lahko izpostavili avto ali kolo, ki sta sestavljena iz več proizvodov, vendar
imata značilnosti končnega proizvoda.
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3. Splošno pravilo 3: pravilo za proizvode, ki bi jih lahko uvrstili v več tarifnih
številk. Tarifne številke, v kateri je proizvod konkretno ali najbolj natančno opisan,
imajo prednost pred tistimi, v katerih je poimenovanje splošnejše.
4. Splošno pravilo 4: velja za blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po pravilih 1, 2 in 3.
Tako blago se uvrsti v tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu
najbolj podobno.
5. Splošno pravilo 5: embalaža, posebej oblikovana za določen proizvod, primerna
za dolgotrajno rabo in predložena s proizvodi, za katere je namenjena, se uvrsti
skupaj z blagom pod enako tarifno številko. Pogoj takega uvrščanja blaga je, da se
embalaža prodaja skupaj s proizvodi.
Pri uvrščanju blaga v primerno tarifno številko si lahko pomagamo z različnimi instrumenti, kot so
(Podjetje za informiranje svetovanje in izobraževanje, 2018):
•

nomenklatura HS,

•

nomenklatura KN,

•

pojasnjevalne opombe KN,

•

sodbe sodišča EU,

•

zavezujoča tarifna informacija,

•

TARIC,

•

odločitve o uvrščanju blaga (SCO),

•

mnenja o uvrščanju blaga (SCO).

5.4.

Poreklo blaga

Poreklo blaga si lahko predstavljamo kot nacionalnost blaga. Poreklo blaga vpliva na carinsko
obravnavo pri uvozu, na višino carinskega dolga ter omejuje ali celo prepoveduje uvoz določenega
blaga. V EU so pravila o poreklu razdeljena v dve skupini in sicer: nepreferencialna pravila o
poreklu in preferencialna pravila o poreklu. Pravila o poreklu se uporabljajo za uporabo
instrumentov trgovinske politike, trgovinsko statistiko, količinske omejitve blaga iz določenih
držav, izvajanje ukrepov kmetijske politike, izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v
tretje države in uporabo preferencialnih carinskih predpisov (FURS, 2019f).
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Nepreferencialno poreklo ob uvozu blaga v EU ne prinaša nobenih ugodnosti, v smislu ugodnejše
carinske stopnje. Če ima blago, ki ga uvažamo, preferencialno poreklo blaga se pri uvozu uporablja
ugodnejša carinska stopnja ali odprava carine(FURS, 2019f).
Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami ali
pa so enostransko sprejeti z nekaterimi državami. Preferencialno poreklo je potrebno dokazati na
podlagi dokazila o preferencialnem poreklu, katerega uporaba je določena z zakonodajo Unije ali
z mednarodnimi pogodbami. Dokazila morajo vsebovati vse podatke, ki so potrebni za
prepoznavanje blaga, na katero se nanašajo in morajo nedvoumno dokazovati, da ima blago poreklo
določene države (FURS, 2019f).
Blago ima preferencialno poreklo, če je (FURS, 2020f):
•

v celoti pridobljeno v eni izmed pogodbenic sporazuma,

•

izdelano iz blaga brez porekla, vendar je bilo blago dovolj obdelano ali predelano v eni
izmed držav pogodbenic,

•

izdelano iz blaga, ki ima poreklo v eni izmed pogodbenic (kumulacija),

•

kombinacija vseh zgoraj naštetih možnosti (v celoti pridobljeno, kumulacija ali zadostno
obdelan ali predelan).

Dokazila o poreklu se lahko pojavljajo v različnih oblikah. Najbolj pogoste oblike dokazovanja
porekla so (FURS 2019f) :
•

Potrdilo o gibanju blaga EUR. 1 / EUR-MED: so obrazci, ki jih izdaja carinski organ.
Pri sprostitvi v prost promet je potrebno preložiti original.

•

Poenostavljena dokazila o poreklu: s tem mislimo na izjavo na računu, izjavo na računu
EUR-MED, izjavo o poreklu, izjavo pooblaščenega izvoznika na računu in izjavo
pooblaščenega izvoznika, o poreklu katere sestavljajo izvozniki sami. V sistem
poenostavljenih dokazil uvrščamo tudi izjavo izvoznika/dobavitelja na računu, v vrednosti
do 6.000,00 eur ali izjavo pooblaščenega izvoznika/dobavitelje na računu, v vrednosti nad
6.000,00 eur. Za tovrstna dokazovanja porekla je za izjavo predpisano besedilo.
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5.5.

Praktični primer uvrščanja blaga v KN

Uvrščanje blaga v KN je najlažje predstaviti na podlagi praktičnega primera, korak za korakom.
Primer uvrščanja plastičnih igrač v KN:
Slovensko podjetje XY želi uvažati plastične igrače iz Kitajske. Podjetje XY se je zaradi
nepoznavanja področja carine obrnilo na špediterja. Za pravilno uvrščanje blaga v KN, mora
podjetje XY posredovati špediterju vso potrebno dokumentacijo za uvrščanje blaga v KN.
Špediter mora iz pridobljene dokumentacije prepoznati/ugotoviti glavne značilnosti blaga za
pravilno uvrščanje. V primeru, da je dokumentacija pomanjkljiva do te mere, da blaga ni mogoče
pravilno uvrstiti, lahko špediter zahteva dodatna pojasnila glede narave blaga in specifičnih
podrobnosti. Lahko zahteva tudi slike blaga.
Pri uvrščanju blaga v pravilno tarifno številko je potrebno dobro poznati KN. Ker za naveden
primer lahko že po kratkem pregledu kazala KN ugotovimo, da se igrače uvrščajo v poglavje 95,
katero razvršča igrače v rekvizite za družabne igre in šport, njihove dele in pribor. Iz spodnje slike
95 je razvidna oblika zapisa poglavja v KN.

Vir: Kombinirana nomenklatura., 2020.

Slika 3: Poglavje 95 v Kombinirani nomenklaturi.
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S pomočjo prvega splošnega pravila o uvrščanju blaga poiščemo tarifno številko, ki v svojem opisu
zajema igrače (slika 4).

Vir: Kombinirana nomenklatura, 2020.

Slika 4: Razvrstitev blaga v tarifno številko 9503 00.

V nadaljnjem iskanju pravilne tarifne številke, je potrebno poiskati tisto, ki ustrezno opisuje izdelek
(slika 5).

Vir: Kombinirana nomenklatura, 2020.

Slika 5: Nadaljnja delitev blaga pod tarifno številko 9503 00 49.

Ker igrače, ki jih želi podjetje XY uvažati, niso polnjene, jih je potrebno uvrstiti pod tarifno številko
9503 00 49. Ker pri uvozu blaga in za vložitev EUL potrebujemo deset mestno številko, se obrnemo
na spletno stran TARICA (slika 6), ki nam omogoča nadaljnjo delitev blaga.

Vir: (TARIC, 2020)

Slika 6: Nadaljnja delitev blaga na spletni strani TARIC, pod tarifno številko 9503 00 49 90.
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Ker izdelek ni ročno izdelan, ga je potrebno v nadaljnji delitvi uvrstiti pod tarifno številko
9503 00 49 90 − drugi izdelki.
Podjetje želi izvedeti, ali bo moralo ob uvozu plačati katerokoli uvozno dajatev. To informacijo
lahko pridobimo v KN ali na spletni strani TARIC. V iskalnik vpišemo tarifno številko blaga ter
državo porekla. Tam se nato izpišejo ukrepi, ki se nanašajo na določeno tarifno številko in poreklo
blaga (slika 7). Iz slike 8 je razvidno, da je, za plastične igrače, v obliki živali, ki prihajajo iz
Kitajske, stopnja uvoznih dajatev 0 %. Podjetje bo tako moralo plačati samo DDV pri sprostitvi
blaga v prost promet.

Vir: (TARIC, 2020)

Slika 7: Prikaz iskanje ukrepov/omejitev na spletni strani TARIC.

Vir: TARIC, 2020.

Slika 8: Končni prikaz carinskih dajatev 0 %, za tretje države.
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6. PRIMERJAVA MED UVOZNIMA CARINSKIMA
POSTOPKOMA 40 IN 42
6.1.

Uvozni carinski postopek 40

V carinske postopke sprostitve v prost promet vključujemo tudi postopek 40. Postopek 40 pomeni
sprostitev blaga v domačo uporabo, ob plačilu ali zavarovanju carinskih dajatev, DDV-ja in ostalih
dajatev (Protidampinške, DMV, okoljske dajatve ipd.). Blago po zaključku postopka 40 pridobi
status unijskega blaga. Podjetja, ki hočejo uvažati blago v Slovenijo po tem postopku, morajo imeti
veljavno identifikacijsko številko za DDV ali davčnega zastopnika. Prednosti pri uporabi postopka
40 so predvsem (Župančič in dr., 2015) :
•

prosto razpolaganje z blagom in

•

možnost samoobdavčitve.

S poenostavitvijo obračunavanja DDV pri uvozu blaga za davčne zavezance, identificirane za
namene DDV v Sloveniji, se razbremenjuje plačevanje DDV od uvoza. Ob uvozu blaga uvozniku
ni potrebno plačevati DDV, temveč se plačilo DDV opravi preko obračuna DDV, ki ga mora davčni
zavezanec predložiti za predpisano davčno obdobje. DDV se torej ob uvozu blaga lahko plača kot
uvozna dajatev, razen če je kot plačnik DDV določen prejemnik blaga (uvoznik), ki je identificiran
za namene DDV (Župančič in dr., 2015). V tem primeru se DDV od uvoza blaga izkaže v obračunu
DDV in plača v roku, v katerem mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV (predstavljena
možnost ni obvezujoča, je izraz volje uvoznika). V trenutku uvoza je potrebno v carinski deklaraciji
v polje 44 vpisati šifro Y040 − veljavno identifikacijsko številko DDV uvoznika, identificiranega
za namene DDV v Sloveniji .
V kolikor ima gospodarski subjekt registriran sedež v drugi državi članici, je potrebno v carinsko
deklaracijo vpisati identifikacijsko številko za DDV uvoznika, ki jo izda davčni organ v Sloveniji.
V polje 44 carinske deklaracije se navede pod šifro Y040 – svojo slovensko identifikacijsko
številko za DDV in pod šifro Y042 – slovensko identifikacijsko številko za DDV solidarno
odgovornega davčnega zastopnika. Tuj gospodarski subjekt mora imeti davčnega zastopnika (ni
pomembno, ali ima tuj gospodarski subjekt sedež v drugi ali tretji državi). Davčni zastopnik je v
imenu tujega davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji dolžan (Župančič in dr., 2015):
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•

izpolnjevati obveznosti in uveljavljati pravice iz naslova DDV,

•

sestavljati in predlagati obračune DDV,

•

plačevati DDV,

•

vlagati zahtevke za vračilo presežka odbitka DDV in

•

plačati tisti DDV, ki je izkazan v obračunu DDV-O.

6.2.

Uvozni carinski postopek 42

Postopek 42, enako kot postopek 40, omogoča blagu sprostitev v prost promet, na območju EU in
vnos v domačo porabo. Vendar je blago v tem primeru, z razliko od postopka 40, oproščeno plačila
DDV, v okviru davčne dobave v drugo državo članico. Uvoznik pa je še vedno dolžan plačati
carino in druge uvozne dajatve. Če se v Sloveniji uvaža blago po postopku 42, je oproščeno plačila
naslednjih nacionalnih dajatev (Župančič in dr., 2015):
•

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin na osnovi
Uredb o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,

•

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, na
osnovi Uredbe o okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil,

•

davka na motorna vozila na osnovi Zakona o davku na motorna vozila,

•

okoljske dajatve za onesnaževanje zraka, z emisijo ogljikovega dioksida na osnovi Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka, z emisijo ogljikovega dioksida.

Carinski postopek 42 se lahko opravi le, če ima uvoznik slovensko identifikacijsko številko za
DDV ali urejeno davčno zastopanje. Za tiste davčne zavezance, ki nimajo sedeža v RS, so za
izvajanje carinskega postopka 42, obveznosti določene glede na njihov sedež (3. člen P-ZZDV-1).
Davčni zavezanec, s sedežem v EU, ima pred vložitvijo carinske deklaracije na območju Republike
Slovenije dve možnosti, in sicer: (1) se identificirati za namene DDV (najprej mora pridobiti
slovensko davčno številko, nato mu davčni organ izda identifikacijsko številko za namene DDV)
ali: (2) se ne identificira za DDV in imenuje davčnega zastopnika, ki bo za njegov račun izpolnjeval
obveznosti iz naslova DDV. Davčni zastopnik je dolžan podati Fursu podatke o uvozu po postopku
42 na obrazcih DDV-O in RP-O (Župančič in dr., 2015).
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V carinski deklaraciji morajo biti navedeni naslednji podatki za odobritev carinskega postopka 42
(FURS 2019d):
•

slovenska identifikacijska številka za DDV, v polju 8 EUL, katero se navede v polje 44
EUL, pod šifro Y040 ali njegovega davčnega zastopnika, katerega se navede v polje 44
EUL, pod šifro Y042. Vsaka od navedenih identifikacijskih številk se navede samo enkrat
in sicer v prvo postavko in velja za celotno deklaracijo,

•

identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga iz druge države članice, ki se navede v
polje 44 EUL, pod šifro Y041 in

•

dokaz, da bo blago zapustilo območje RS in bo šlo v drugo državo članico (prevozna listina
ali izjava o odpremi v drugo državo članico).

6.3.

Uvozna carinska dokumentacija

Zaradi učinkovitejšega in hitrejšega carinjenja blaga, je ključnega pomena, da je uvozna carinska
deklaracija na razpolago že nekaj časa pred pričetkom carinskega postopka. V primeru, da je
dokumentacija nepopolna, uničena ali nezadostna se opomni uvoznika, da ni mogoče določiti
tarifne številke blaga, zato mora pred pričetkom postopka carinjenja urediti vse potrebno za
nadaljevanje postopka. V praksi je ključno, da se dostavijo naslednji dokumenti, če je le to mogoče:
•

uvozna dispozicija (slika 9),

•

uvozni račun,

•

seznam pakiranja,

•

tovorni list, CMR, CIM oz. prevozne listine,

•

analizni certifikat in

•

potrdilo o poreklu.

V primeru izvajanja carinskega postopka 42, je potrebno predložiti dokaz, da bo blago zapustilo
območje RS in bo šlo v drugo državo članico. Ta dokaz je lahko prevozna listina ali izjava o
odpremi v drugo državo članico.
Uvozna dispozicija je ključnega pomena za carinskega deklaranta, predstavlja nalog za carinjenje
in z njo se prenese odgovornost iz špediterja na uvoznika. Pomembno je, da je dispozicija do
potankosti izpolnjena in brez pomanjkljivosti. Uvoznik na dispoziciji navede svoje namene, v
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smislu izbire carinskega postopka, poda osnovne podatke o blagu in dokumentaciji, kot so: opis
blaga, tarifna številka, vrednost, teža, številka fakture ipd.

Vir: Intereuropa d.d.

Slika 9: Praktični primer dispozicije/naloge za izvedbo uvoznega carinjenja.
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Carinska vrednost blaga se ugotovi iz vrednosti na uvoznem računu. Ta mora vsebovati naslednje
ključne sestavine, za pričetek carinskega postopka, vendar v večini primerov iz prakse so tudi ti
pomanjkljivi :
•

datum izstavitve računa,

•

številko računa, ki omogoča njegovo identifikacijo,

•

navedena morata biti prodajalec in kupec,

•

opis blaga,

•

vrednost blaga,

•

količino blaga in

•

veljavno Incoterms klavzulo.

Seznam pakiranja pripomore pri ugotavljanju bruto/neto mase blaga ter vrste pakiranja in števila
tovorkov. Carinski organi imajo, s pomočjo takšnega dokumenta, boljši pregled nad blagom.
S pomočjo analiznih certifikatov lahko lažje umestimo blago v določeno tarifno številko. Za
nekatere tarifne številke carinski organi zahtevajo predložitev takšnih analiz, iz katerih je razvidna
sestava blaga. Analize blaga so pogoste pri kemijskih, kemičnih in nevarnih proizvodih.

6.4.

Izpolnjevanje EUL po postopku 40

Na spodnje prikazanih slikah bom obrazložila izpolnjevanje EUL, na podlagi sprostitve v prost
promet, po carinskem postopku 40 in vnos blaga iz tretje države v Slovenijo. Podjetje SLO, s
slovensko davčno številko in identifikacijsko številko za DDV SI44444444, nabavi blago na
Kitajskem. Blago bo prispelo v Luko Koper, kjer se uvozno carini, po carinskem postopku 40.
Vrednost blaga, brez drugih nabavnih stroškov, je 20.214,95 €. Slovensko podjetje pooblasti
špediterja za organizacijo prevoza blaga iz Kitajske in za izvedbo carinskega postopka 40, ob
prispetju blaga v Luko Koper. Na spodnjih slikah 10 in 11 bom prikazala potek izpolnjevanja
ključnih podatkov, v elektronski carinski deklaraciji. Pričela bom z glavo deklaracije, kamor je
potrebno vpisati podatke o vrsti deklaracije (A), število tovorkov, pošiljatelja, prejemnika,
deklaranta, prevozno sredstvo, način plačila carinskega dolga, preloženo plačilo DDV, vrsto posla,
pariteto in valuto.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 10: Prikaz glave carinske deklaracije.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 11: Prikaz izpolnjevanja ključnih polj v glavi deklaracij.
Kot je razvidno iz slike 12, je potrebno v polju 14 navesti deklaranta oz. zastopnika. Za
izpolnjevanje omenjenega polja je potrebno imeti izpolnjeno pooblastilo za posredno ali
neposredno zastopanje. DDV odlog plačila je izraz volje uvoznika in ga je potrebno označiti po
navodilih, danih na uvozni dispoziciji oz. na drugem dokumentu.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 12: Prikaz izpolnjevanja ključnih polj, v glavi deklaracije.

Po končanem izpolnjevanju glave deklaracije je potrebno v ostalih podatkih navesti še sklicno
številko garancije (samo v primeru, ko uvoznik nima lastne garancije za plačilo dajatev ali DDV
ne izkaže v obračunu DDV), carinskega deklaranta, lokacijo nahajanja blaga v času carinjenja in
namembni carinski organ (slika 13).
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 13: Prikaz izpolnjevanja ključnih podatkov, na drugi strani glave deklaracije.
Po izpolnitvi podatkov v glavi carinske deklaracije je potrebno preiti na imenovanje, kjer je
ključnega pomena vpis potrebnega carinskega postopka (40), države porekla blaga, tarifne številko,
bruto teže, neto teže, zneska blaga, točnega opisa blaga, števila tovorkov in predhodnih
dokumentov (slika 14). Deklaracija ima lahko več imenovanj. Vsaka tarifna številka v deklaraciji
mora imeti svoje imenovanje. Drugačno izpolnjevaje deklaracije ni mogoče. Statistično in carinsko
vrednost program sam vpiše, po vpisani vrednosti blaga.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 14: Izpolnjevanje carinske deklaracije, v prvem imenovanju.

Ko izberemo potrebno tarifno številko v imenovanju, se odpre zavihek z ukrepi, ki jih je potrebno
ustrezno označiti, na podlagi pridobljenih informacijah iz dokumentacije uvoznika. Podatke je
potrebno ustrezno označiti, saj vplivajo na izračun carinskih dajatev ali na opustitev le teh. Podatke
na spodnji sliki 15 program izbere na podlagi TARIC podatkov.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 15: Prikaz označevanja potrebnih trgovinskih ukrepov za določeno tarifno številko.

Ključna točka carinske deklaracije je izpolnjevanja polja 44 (slika 16), kjer navedemo vso
pridobljeno dokumentacijo uvoznika, številko GRN in odlog plačila, v primeru, če je to potrebno.
V polje 44 se vpisujejo dokumenti pod določenimi šiframi, za lažje razumevanje podatkov. Nekaj
primerov vpisanih šifer :
•

N935 − uvozni račun,

•

N705 − ladijski tovorni list,

•

3G001 − GRN številka,

•

N787 − specifikacija k fakturi (npr. seznam tovora),

•

Y040 − slovenska identifikacijska številka za DDV uvoznika,

•

ukrepe, ki smo jih označili in prikazali na zgornji sliki, program samodejno vpiše v polje
44 carinske deklaracije (Y096, Y904) in

•

3099 − šifra, kamor lahko vpišemo dokumentacijo, ki ni določena s posebno šifro, kot je
pooblastilo za zastopanje ali luška dispozicija.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 16: Prikaz izpolnjevanja polja 44 carinske deklaracije.

Deklaracijo zaključimo v polju 47 (slika 17), kjer izračunamo DVV in carinske dajatve. A00
predstavlja carinske dajatve in B00 predstavlja DDV. Osnova za izračun carinskih dajatev in DDV
je carinska vrednost blaga. Praktični prikaz izračuna DDV in carinskih dajatev:
1. Carinske dajatve : 20.214,95 € (carinska vrednost blaga) * 2,7 % (uvozna dajatev za
tretje države razvidno iz slike 15) / 100 = 545,80 € (A00 – carinske dajatve)
2. DDV : 20.214,95 (carinska vrednost) + 545,80 (A00) = 20.760,75 (osnova za izračun
B00)
 (20.760,75 € * 22 % DDV) / 100 = 4.567.37 € (B00 – DDV)

Podjetje bo tako moralo plačati ob sprostitvi blaga v prost promet 545,80 € carinskih dajatev za
tretje države in 4.567, 37 € DDV. V kolikor bi uvoznik izrazil željo za preloženo plačilo DDV,
mora DDV od uvoza prikazati v obračunu DVV, v takšnem primeru plačilo DDV ob uvozu ni
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potrebno. To velja samo za podjetja, ki imajo sedež v RS in veljavno identifikacijsko številko za
DDV v RS.

Vir: Intereuropa d.d.

Slika 17: Prikaz izračuna A00 in B00.

6.5.

Izpolnjevanje EUL po postopku 42

Na spodaj prikazanih slikah bom obrazložila izpolnjevanje EUL, na podlagi sprostitve v prost
promet, po carinskem postopku 42, v okviru davčne dobave blaga v drugo državo članico. Grško
podjetje ATENE, identificirano za namene DDV, v RS, z identifikacijsko številko za DDV SI
12345678, nabavi za kupca iz Italije, podjetje ITAL, z identifikacijsko številko za

DDV

IT00888666555, blago na Kitajskem. Blago je pripeljano v Luko Koper, kjer se uvozno carini.
Nabavna cena blaga brez drugih stroškov je 23.556,30 €, prodajna pa 26.000,32 €. Podjetje ATENE
pooblasti slovenskega špediterja SLO, z identifikacijsko številko za DDV SI11111111, da mu
organizira prevoz blaga iz Kitajske v Italijo in poskrbi za potreben carinski postopek.
Kot pri postopku 40, se lotimo izpolnjevanje carinske deklaracije za postopek 42, pri glavi
deklaracije. Izpolnimo ključna polja deklaracije in sicer:
Polje 15 – Država odpreme (CN),
Polje 17 – Namembna država (IT),
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Polje 2 − Pošiljatelj (pošiljatelj je podjetje, ki izdeluje blago na Kitajskem),
Polje 8 – Prejemnik ( kot prejemnika je potrebno navesti uvoznika podjetje ATENE, z veljavno
številko EORI),
Polje 14 – Deklarant /zastopnik,
47/5 – Način plačila carinskih dajatev (slika19).

Vir: Intereuropa d.d.

Slika 18: Prikaz glave carinske deklaracije.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 19: Prikaz načina izbire plačila v carinski deklaraciji.
V nadaljevanju se navede lokacijo blaga v času carinjenja in namembni carinski organ (slika 20).
Posebnost pri carinskem postopku 42 je vpis prodajne carinske vrednosti za poročanje, ki v
našem primeru znaša 26.000,32 €. Ta posebnost velja samo za postopke 42, 63 in preprodajo
blaga, ki se izpolni v primeru, če uvoznik iz druge države članice prodaja blago drugemu
prejemniku, iz druge države članice.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 20: Prikaz izpolnjevanja ključnih podatkov na drugi strani glave deklaracije.

Ključni del izpolnjevanja deklaracije je imenovanje blaga (število imenovanj je odvisno od števila
tarifnih številk). V imenovanje vpišemo ključne podatke blaga (državo porekla, tarifo, težo,
vrednost, opis blaga …) in vrsto postopka (slika 21). V polje 33, kamor vpišemo tarifno številko
blaga, nam TARIC v nadaljevanju ponudi označevanje potrebnih režimov, pogojenih s poreklom
blaga in s tarifno številko (slika 22).
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 21: Izpolnjevanje carinske deklaracije v prvem imenovanju.

Vir: Intereuropa d.d.

Slika 22: Prikaz označevanja potrebnih trgovinskih ukrepov za določeno tarifno številko.
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Pomembno dokumentacijo vpišemo v polje 44 EUL (slika 23).
Na isti način, kot pri postopku 40, vpišemo dokumentacijo pod določeno šifro. V našem primeru sta
ključnega pomena šifri Y040 in Y041. Pod šifro Y041 je potrebno vpisati slovensko
identifikacijsko številko za DDV podjetja Atena, pod šifro Y041 pa identifikacijsko številko za
DDV podjetja ITAL, katero je, ob pridobitvi blaga, znotraj skupnosti, dolžno plačati DDV.
Poleg ladijskega tovornega lista, uvoznega računa in seznama pakiranja, je ključnega pomena še
vnos pod šifro N325, prodajna faktura iz uvoznika podjetja ATENE na končnega prejemnika
podjetje ITAL ter dokaz, da bo blago zapustilo območje RS in bo šlo v drugo državo članico. Ta
dokumenta sta lahko prevozni listini – CMR, katerega se vpiše v polje 44 EUL, pod šifro N730 ali
izjava o odpremi, ki jo predloži uvoznik, pod šifro Y044.
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Vir: Intereuropa d.d.

Slika 23: Izpolnjevanje ključnih elementov v polju 44.

Carinsko deklaracijo zaključimo v polju 47 (slika 24), kjer izračunamo carinske dajatve (A00).
DDV se pri postopku 42 ne obračuna pri uvozu blaga, saj je blago ob takšni vrsti postopka
oproščeno plačila DDV, v okviru davčne dobave v drugo državo članico. Carinske dajatve se
obračunajo na podoben način kot pri postopku 40, torej:
•

Carinske dajatve : 23.556,32 € (carinska vrednost blaga) * 2,7 % (uvozna dajatev za tretje
države razvidno iz slike 21 ) / 100 = 636,02 € (A00 – carinske dajatve)

Uredba Sveta (EU) 2018/1541 o spremembi uredb (EU) št. 904/2010 in EU 2017/2454 narekuje,
zaradi okrepitve upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost države članice EU
49

shranjevanje in avtomatsko izmenjevanje podatkov o uvozu blaga, za carinske postopke, hkratne
sprostitve v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki je oproščeno plačila DDV, pri dobavi v
drugo državo članico. Navedeno pomeni, da mora deklarant od 1. 1. 2020 dalje, pri carinskem
postopku 42, v carinsko deklaracijo, v polje 44, navesti podatke o davčni osnovi. Na spodnji sliki
je prikazan primer navedbe davčne osnove v carinsko deklaracijo, s šifro dajatev B00 in davčno
osnovo.

Vir: (Intereuropa d.d.)

Slika 24: Izračun carinskih dajatev.

6.6.

Dokazila pri dobavi blaga v drugo državo članico

Plačila DDV so oproščene tiste dobave blaga, katere prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali
druga oseba, za njun račun odpošlje ali dopelje iz ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če so
izpolnjeni naslednji pogoji (Intereuropa d.d., 2020) :
•

blago se dobavi drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, in
deluje kot taka v drugi državi članici,

•

kupec mora (prejemnik blaga) predložiti identifikacijsko številko za DDV druge države
članice, kot je država članica odhoda in
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•

prodajalec (dobavitelj blaga) mora dokazati, da je bilo blago odposlano ali odpeljano iz
Slovenije v drugo državo članico, z ustreznimi dokazili in mora obvezno predložiti pravilno
RP-O15.

Način sporočanja identifikacijske številke za DDV ni predpisan (ustno, pisno), tako da je mogoče
zaključiti, da je pogoj izpolnjen že z navedbo identifikacijske številke pridobitelja na izdanem
računu dobavitelja. Dobavitelj mora v RP-O pravilno poročati podatke o prejemniku blag in
vrednosti blaga, za katerega se uveljavlja oprostitev. V kolikor teh podatkov ne vključi v RP-O ali
so podatki nepopolni, uveljavljanje oprostitve ni mogoče, razen če dobavitelj predloži opravičljive
razloge za svojo napako in hkrati to napako tudi odpravi (Intereuropa d.d., 2020).
Da bo dobava blaga znotraj Unije oproščena plačila DDV, skladno s 1. točko 46. člena ZDDV-116,
bo potrebno kumulativno izpolniti naslednje pogoje (Intereuropa d.d., 2020):
•

blago mora biti odpeljano iz ozemlja Slovenije v drugo državo, članico EU,

•

za prevoz blaga mora poskrbeti prodajalec ali kupec ali tretja oseba za račun prodajalca ali
kupca,

•

pridobitelj blaga mora biti davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, pri
čemer eden (davčni zavezanec) ali drugi (pravna oseba, ki ni davčni zavezanec) delujeta
kot taka (kot davčna zavezanca, po sami vsebini) in

•

pridobitelj mora pred opravljeno transakcijo prodajalcu obvezno predložiti identifikacijsko
številko za DDV države članice, ki ni identifikacijska številka države članice, od koder se
blago odpošilja.

•

dobavitelj mora popolne in pravilne podatke o opravljeni transakciji vpisati v RP-O, pri
čemer lahko v primeru neizpolnitve te obveznosti, z naknadno predložitvijo teh podatkov
le ob upravičljivih razlogih uveljavi oprostitev plačila DDV.

Oprostitev plačila DDV bo pri dobavi blaga v drugo državo članico (tako kot že sedaj) možno
dokazovati na več različnih načinov. S 1. 1. 2020 se je 45a. člen Izvedbene uredbe Sveta 282/2011
vgradil v 79. člen PZDDV-117 in prinaša, v povezavi z dokazovanjem odpošiljanja blaga iz ene v
drugo državo članico za namene 46. člena ZDDV-1, še večje administrativno breme dokazovanja
izvedbe teh transakcij. Od 1. 1. 2020 potrebujemo več kot en dokaz, za dokazovanje oprostitev
15
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plačila DDV. Način dokazovanja izvedbe dobave blaga znotraj Unije, se ločuje v odvisnosti od
tega, kdo »poskrbi« za prevoz – dobavitelj ali pridobitelj. Do 31. 12. 2019 je zadostovalo, da ima
prodajalec ustrezno izpolnjen CMR18, na katerem je kupec potrdil prejem blaga. Po 1. 1. 2020 samo
ustrezno izpolnjen CMR ne zadostuje več. Pri tem je pomembno, da je CMR pravilno in v celoti
izpolnjen, z vsemi podpisi sodelujočih, saj bo le v tem primeru upoštevan kot ustrezen dokaz, da
je bilo blago dobavljeno v drugo državo članico. Finančna uprava RS na osnovi CMR-jev
ugotavlja, ali se je dobava blaga res zgodila in v kolikor že CMR ni ustrezno izpolnjen ali podpisan
z vseh strani, lahko pride do težav pri dokazovanju, da gre za oproščeno dobavo. V takem primeru
lahko davčni organ naloži DDV, zamudne obresti in tudi druge denarne kazni, ker smatra, da
dokazilo ni verodostojno. Povzeta dokazila glede na to, kdo »poskrbi« za prevoz (Intereuropa d.d.,
2020) :
1. Prodajalec samo organizira prevoz (prodajalec ni prevoznik):
•

pravilno izpolnjen (z vsemi elementi) in podpisan CMR, s strani kupca;
prejet račun prevoznika za prevoz blaga ali nakladnica.

2. Prodajalec organizira prevoz in je hkrati tudi prevoznik:
•

pravilno izpolnjen in podpisan CMR, s strani kupca,

•

drug dokument, ki ga ne izda prodajalec sam:
-

nakladnica, ki jo je izdal kupec, ko je prevzel blago v skladišču,

-

podpisana prevzemnica, s strani kupca,

-

potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi in

- dokaz o plačilu zavarovanja za prevoz blaga.
3. Blago odpelje kupec (kupec sam organizira prevoz) :
•

pisna izjava prejemnika blaga (z navedbo naslednjih podatkov):
-

datum izdaje izjave,

-

ime in naslov prejemnika,

-

količina in vrsta blaga,

-

datum in kraj prihoda blaga,

-

v primeru dobave prevoznih sredstev identifikacijske številke prevoznih sredstev
in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja;
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•

najmanj dve nenasprotujoči si dokazili (dokazili sta izdali dve različni osebi – dve spodnji
dokazili):
-

ustrezno izpolnjen CMR oz. drug dokument, glede na vrsto prevoza,

-

nakladnica, ki jo izda prodajalec,

-

račun za prevoz,
ALI

•

en nenasprotujoči dokaz in eden izmed spodaj navedenih dokazov:
-

zavarovalna polica za prevoz blaga ali bančni dokument, ki dokazuje prevoz,

-

uradni dokument, ki ga izda javni organ (npr. notar), ki potrjuje prihod blaga v
drugo državo članico in

-

6.7.

potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi.

Popravek carinske deklaracije

Deklarantu se na podlagi zahtevka dovoli, da spremeni eno ali več napačnih navedb v carinski
deklaraciji, potem ko carinski organi to deklaracijo že sprejmejo. Takšne spremembe deklaracije
niso možne, ko se pred vložitvijo zahtevka zanjo zgodi karkoli od naslednjega. :
•

carinski organi obvestijo deklaranta, da bodo pregledali fizično blago,

•

carinski organi ugotovijo, da navedbe v carinski deklaraciji niso pravilne in

•

carinski organi prepustijo blago v prost promet (Carinski zakonik unije, 2013).

Na podlagi zahtevka, izpolnjenega na obrazcu za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji, se v
treh letih po sprejemu carinske deklaracije, lahko dovoli spremembo carinske deklaracije po
prepustitvi blaga (Carinski zakonik unije, 2013). Zaradi spremembe podatkov se deklaracija ne
more uporabljati za drugo blago kot za tisto, ki ga je prvotno zajela. Zahtevek za spremembe
podatkov v carinski deklaraciji po prepustitvi blaga vloži deklarant, pri finančnem uradu, pri
katerem je bila zadevana carinska deklaracija prepuščena. Na podlagi zahtevka, carinski organ izda
odločbo o uskladitvi podatkov, v skrajšanem ugotovljenem postopku, v skladu z 28. členom
ZICZEU ali odločbo, v skladu s členom CZU (kot je npr. sprememba podatkov, ki vplivajo na
višino obračuna zneska dajatev). Odločba, v skladu z 28. členom ZICZEU se izda samo, če so
izpolnjeni naslednji pogoji (Carinski zakonik unije, 2013):
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•

podatki v carinski deklaraciji se ne ujemajo s podatki iz spremnih dokumentov, ki so
priloženi v carinski deklaraciji,

•

carinski organ ugotovi, da se spremne listine nanašajo na blago, ki je bilo prvotno navedeno
v carinski deklaraciji,

•

uskladitev podatkov ne vpliva na višino že obračunanega zneska dajatev v deklaraciji ali
na izvajanje trgovinske politike in

•

ne gre za drug carinski postopek, kot je bil prvotno odobren.

V kolikor zgornji navedeni pogoji niso izpolnjeni, se sprememba podatkov v carinski deklaraciji
izvede na podlagi odločbe, izdane v skladu s členom 22 CZU. Ko oseba vloži zahtevek za odločbo,
v zvezi z uporabo carinske zakonodaje, mora oseba predložiti oz. zagotoviti carinskemu organu
dostop do vseh potrebnih podatkov, v zvezi z vloženim zahtevkom. Carinski organi po prejemu
zahtevka, najpozneje v 30 dneh po prejemu zahtevka, preverijo, če so izpolnjeni pogoji za sprejem
tega zahtevka. Najkasneje v 120 dneh, razen če ni drugače določeno, carinski organi sprejmejo
odločbo in obvestijo vložnika (Carinski zakonik unije, 2013).
Carinski organi lahko na podlagi zahtevka deklaranta izrečejo že sprejeto carinsko deklaracijo za
neveljavno v naslednjih dveh primerih (Carinski zakonik unije, 2013) :
•

ko je sigurno, da bo blago dano v drugi carinski postopek in

•

zaradi posebnih okoliščin ni več upravičeno carinskega postopka, za katerega je bilo
prijavljeno.

Carinsko deklaracijo se po prepustitvi izreče za neveljavno le v primerih, ki so določeni v členih
148 in 248 delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (Carinski zakonik unije, 2013).
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Vir: FURS.

Slika 25: Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji.
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6.8.

Nadzor pravilnega izvajanja postopka 42

Carinski postopek 42 se je v Sloveniji pojavil leta 2004, pri vstopu v Evropsko unijo. Uvozniki iz
drugih držav članic EU so tako videli priložnost, kako preko Slovenije uvoziti blago brez ''plačila''
DDV. To pomeni, da se za blago ne plača DDV kot uvozno dajatev ob carinjenju blaga, temveč se
prikaže v namembni državi članici, preko obračuna DDV in ga je v namembni državi članici
potrebno tudi plačati. Luka Koper je kot vstopna luka v EU praktično živela, in še živi, na račun
tega postopka. Carinski postopek 42 je močno prisoten in celo po uporabnosti prekaša carinski
postopek 40 na Primorskem, predvsem zaradi Luke Koper, kot vstopne točke v EU. V notranjosti
Slovenije je postopek manj uporabljen.
Sosednje države članice EU imajo drugačen pogled na carinski postopek 42. Ponekod je tudi skoraj
neizvedljiv, zaradi tamkajšnje davčne politike. Pravila in omejitve glede postopka se z leti
zaostrujejo ter postajajo pravi zalogaj za špediterska podjetja. V veliki meri so zelo nerazumljiva
in napačno predstavljena, zato je potrebna velika mera komunikacije med špediterji in carinskimi
organi, za zagotovitev pravilnosti postopka. Postopek se tako ne zaključi zgolj s carinjenjem, veliko
dela je še z dokazovanjem izvedbe postopka in z oddajo različnih poročil ob koncu meseca.
Pomembno je, da carinski postopek 42 izvajamo na način, ki zagotavlja transparentnost podatkov.
Carinski postopek 42 je ureditev, ki jo gospodarski subjekt uporabi za oprostitev plačila DDV, v
okviru dobave blaga, v drugo državo članico. Brez ustreznega nadzora se tako pojavi tveganje, da
bi blago ostalo v državi članici uvoza, brez plačila DDV ali bilo porabljeno v namembni državi
članici, ne da bi bil za njega plačan DDV. Pravilna izvedba postopka je odvisna predvsem od
uvoznika, ki mora zagotoviti popolne in jasne informacije o blagu, pravilnost priloženih
dokumentov v času carinjenja in točna navodila o končni namembni državi.
Carinski organ posreduje vse potrebne informacije (podatke o uvozniku, vrednost uvoženega blaga
po carinskem postopku 42) davčnemu organu, ki podrobno primerja informacije, pridobljene na
podlagi RP-O19 poročil, katere predloži uvoznik oz. njegov davčni zastopnik. V poročilu je
navedena celotna količina blaga, ki je bila prodana oz. odpeljana v drugo državo članico, po
carinskem postopku 42. Informacije v RP-O so na voljo tudi ostalim davčnim organom, v drugih
državah članicah, ki uporabljajo sistem izmenjave informacij o DDV (VIES). Davčni organi v
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namembni državi članici tako zagotovijo, da se DDV tam obračuna z uporabo primerjave podatkov
v sistemu VIES.
Takšni prijemi so nujno potrebni, saj utaja davka vpliva na finančne interese držav članic.
Najpogostejši primer goljufije je, da se dotično blago ne pripelje iz območja države uvoza in
uvoznik v namembni državi nikoli ne prijavi blaga in posledično niti ne plača DDV-ja. Tako
nastane, v državi članici uvoza, carinski dolg.
Pri carinskem postopku 40 se izognemo takšnim scenarijem, saj se DDV plača kot uvozna dajatev
ob uvozu blaga ali preko odloga plačila DDV. Država pozdravlja takšen postopek, saj so posli
veliko bolj transparentni in je manjša možnost za utajo davkov oz. za goljufije. Ključne razlike
med postopkoma so tako predvsem iz naslova davčnega vidika, ne pa iz načina izvedbe postopka.
Carinski postopek 40 se praktično uporablja po celotni Sloveniji in predstavlja večji del uvozov
blaga v Sloveniji.
Tabela 1: Ključne razlike med carinskima postopkoma 40 in 42.
RAZLIKE

CARINSKI POSTOPEK 40

CARINSKI POSTOPEK 42

Sprostitev blaga v prost promet in rabo

DA

DA

Plačilo DDV-ja ob uvozu blaga

DA

NE

Možnost odloga plačila DDV

DA

NE

Obvezost dobave blaga v drugo državo članico

NE

DA

Predložitev dokaza, da bo blago zapustilo carinsko
območje Republike Slovenije

NE

DA

Oddaja rekapitulacijskega poročila (RP-O)

NE

DA

Oddaja bračuna DDV (DDV-O)

DA

DA

Vir: Intereuropa d.d.
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7. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi je velik poudarek na primerjavi med uvoznima carinskima postopkoma 40 in
42 in na slikovnem prikazu poteka postopka, za lažje razumevanje zapisanega. Podrobneje so
opisani ostali carinski postopki, pridobitev identifikacijske številke za DDV ter pravice in dolžnosti
ob pridobitvi le-te. Carinski postopki so zelo kompleksni in njihova izvedba od carinskega
deklaranta zahteva veliko predznanja iz zakonodaje, ki se veže na različne carinske postopke.
Potrebno je zadostno znanje iz naslova davkov, porekla blaga, unijskega/neunijskega blaga,
uvrščanja blaga v pravilno tarifno številko, natančnost, zbranost in odlično poznavanje navodil o
izpolnjevanju skupne carinske deklaracije.
Diplomsko nalogo sem obogatila s praktičnim prikazom uvrščanja blaga v KN. Uvrščanje blaga v
pravilno tarifno številko zagotovi carinskemu deklarantu pravilen izračun carinskih in drugih
dajatev in ob morebitni carinski kontroli izognitev kazni in posledicam zaradi napačne uvrstitve.
V kolikor v carinsko deklaracijo zaradi malomarnosti navedemo napačne podatke, lahko te
popravimo z obrazcem za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji.
Carinska postopka 40 in 42 se na prvi pogled dozdevata skoraj enaka, vendar, kot je razvidno iz
diplomske naloge, je pri vsakem veliko posebnosti. Pri postopku 42 je ključnega pomena dokaz o
dobavi blaga v drugo državo članico in pravilno poročanje DDV-O in RP-O v določenem roku. V
kolikor niso vsi pogoji izpolnjeni, lahko pride do finančne bremenitve špediterja, kar pa lahko
povzroči težave pri likvidnosti podjetja ter, z večkrat ponovljenimi napakami. lahko manjša
podjetja. zaradi finančnega bremena. tudi propadejo.
Velikega pomena za izvajanje carinskih postopkov je poznavanje stranke. V primeru, da stranki ne
zaupamo, je na slabem glasu ali je že dolžna Finančni upravi RS, je ki bi nam najverjetneje
prikrivala pomembne podatke ob izdelovanju carinske deklaracije in tako povzročila napačno
navajanje podatkov v carinski deklaraciji.
Carinski predpisi/zakoni se iz leta v leto spreminjajo. Zato je pomembno, da nenehno spremljamo
dogajanje na tem področju. Blago, ki ga je stranka nekaj mesecev nazaj uvažala v carinsko območje
EU, lahko čez noč postane prepovedano oz. se na blago uvedejo protidampinške in dodatne dajatve.
Dobro je, da naše ključne stranke nenehno obveščamo o spremembah zakonodaje za blago, ki je
velikega pomena za ohranjanje posla in nadaljnjega sodelovanja. Stranke takšen način
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preventivnega ukrepanja in obveščanja sprejemajo z odprtimi rokami, saj v logistiki, predvsem na
carinskem področju, prihaja v odprodaje storitev svetovanja in iskanja novih rešitev za poslovne
partnerje. Podjetja, ki so v koraku s časom in nudijo poslovnim partnerjem celovite rešitve, so
danes tudi najbolj uspešna podjetja.
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