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POVZETEK

Carina je posredni davek, ki ga pobere drţava. Pobere se, ko tuje ali domače blago
prestopi carinsko mejo. Njena najpomembnejša vloga je, da uravnava mednarodno
trgovino in s tem zaščiti domačo proizvodnjo.
Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica EU. S tem so se ukinile notranje
carinske meje med drţavami članicami EU, sprejela pa se je enotna carinska stopnja
do drţav, ki niso članice EU. Slovenija je takrat prevzela veljavno evropsko carinsko
zakonodajo. V carinski zakonodaji je izmenjava podatkov preko računalnika med
podjetji in carinskimi organi poenostavljena. Carinska sluţba se na takšen način laţje
prilagaja potrebam gospodarstva pri izvajanju različnih postopkov.
Ker je carina preširok pojem, bom v diplomski nalogi obravnavala predvsem carinske
postopke, ki so opredeljeni kot posebni upravni postopki. Carinske postopke vodijo
carinski organi po Carinskem zakoniku skupnosti, Zakonu o izvajanju carinskih
predpisov Evropske skupnosti, Zakonu o carinski tarifi, Zakonu o carinski sluţbi ter
drugih podzakonskih predpisih, ki jih izdaja vlada in drugi organi. Drţave si
prizadevajo, da bi poenostavile carinske postopke in s tem olajšale pretok blaga in
ljudi preko carinske meje ter hitrejšo trgovinsko menjavo in gospodarski razvoj.
Ključne besede: carina, carinska meja, carinski postopki, posebni upravni postopki,
carinski organi, carinska stopnja, carinska sluţba.
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SUMMARY

A customs is an indirect tax which is taken by the state. This tax is taken when
foreign or home goods crosses state border. The most important part is to regulate
the international trade market and to protect home production.
On May the 1st 2004 Slovenia has become a member of the EU. This abolished
internal customs borders between the EU states. On the other hand there was
adapted an uniform tariff rate to countries not members of the EU. Slovenia took
over the then existing European law. In The Customs Law is the exchange of
information by computer between companies and the customs authorities simplified.
Customs Service in this manner easily adjusted to the needs of the economy in the
implementation of various procedures.
As is too broad a concept of duty, I will graduate in the task of addressing the
particular customs procedures, which are defined as the specific administrative
procedures. This procedures regulate persons rights and obligations. Customs
procedures are conducted by the customs authorities of Customs Code, Law on the
implementation of the customs of European Communities, the Law on Customs
Tariff, the Law on Customs Service and other implementing regulations issued by the
Government and other bodies. States efforts to simplify customs procedures and by
doing that they are making an easier movement of goods and people through
customs border.
Keywords: customs, customs border, customs procedure, a special administrative
procedure, the customs authority, duty, customs service.
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V

1 UVOD

Carina izhaja iz grške besede telos, kar pomeni končno plačilo in latinske besede
teloneum, kar pomeni dajatev.
Prvi primeri plačevanja carin so se pojavili ţe v starem veku, kjer so Rimljani
prepovedali iznašanje dragih kovin, ki so jih uporabljali pri izdelavi svojega nakita iz
svojega imperija, da ne bi sami ostali brez njega. V srednjem veku pa se carine
(dajatve) plačevale za uporabo cest, mostov ter drugih objektov. Dajatve so bile
podobne bolj današnjim cestninam kot carinam in so imela različna imena, odvisno
od tega zakaj so se pobirale.
Današnji pomen pa so carine dobile v času merkantilizma. V tem času se je močno
povečal razvoj carin kot modernega instrumenta za uravnavanje trgovinske menjave
in pospeševanje gospodarstva. Carina je postala močan ekonomsko politični
instrument, s katerim so drţave izvajale naslednje cilje: reguliranje mednarodne
trgovine, zaščita domačih industrijskih izdelkov, plačilna in devizna izravnava,
pospeševanje menjave z določenimi drţavami, gospodarski pritisk v določenih
območjih sveta in polnjenje drţavne blagajne. S pojavom protekcionizma je imela
svobodna uporaba carin škodljive posledice. Nekatera območja in določeno blago je
bilo neenakopravno obravnavano, nerazvite drţave pa so bile izkoriščene. Tako so se
razvile krizne izravnalne in antidampinške carine (glej Zupančiču, 2008, str. 15).
Carine so zunanje trgovinski ukrep, s katerimi drţava nadzoruje blago, ki je
prestopilo mejo. Vzrok za njihov nastanek je prevelika količina uvoţenega blaga in s
tem ogroţanje domače proizvodnje.
Slovenska carina je sodobna, dobro organizirana ter usposobljena organizacija, ki
opravlja svoje delo strokovno. Carinska sluţba s kontrolo pretoka blaga varuje druţbo
pred vnosom škodljivega in prepovedanega blaga. Pomembno vlogo ima tudi pri
pobiranju proračunskih sredstev in lajšanju mednarodne trgovine.
Namen diplomskega dela je predstaviti značilnosti carinskih postopkov, ki urejajo
pravice in obveznosti oseb ter pooblastila carinskih organov v zvezi z blagom v
potniškem in blagovnem prometu. Da bi postopek čim laţje predstavila, sem
diplomsko nalogo razdelila na nekaj poglavij.
Za laţje razumevanje vsebine diplomskega dela sem v drugem delu predstavila
osnovne pojme, ki so povezani s carino: kaj je carina, carinjenje, carinska sluţba in
carinske stopnje.
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V tretjem poglavju sem opisala predpise, ki so potrebni za izvajanje postopka,
temeljna načela, pristojnost in faze v postopkih ter udeleţence v postopku in njihovo
vlogo.
Četrto poglavje ima največji poudarek na carinskih postopkih, ki ni samo en, ampak
jih je več. Predstavila sem naslednje postopke:
- uvoz blaga, ki pomeni vsak vnos blaga v Skupnost;
- izvoz blaga, ki pomeni, da blago zapusti območje Skupnosti;
- poenostavljeni carinski postopek, gre za postopek, ki prinaša posebne
ugodnosti za udeleţence, ker omogoča hitrejšo izvedbo postopka in prevzem
blaga v podjetjih;
- carinski postopek z ekonomskim učinkom, pri tem postopku je potrebno
pridobiti dovoljenje za vnos blaga v posamezen postopek. V okviru tega
imamo naslednje postopke: carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje,
predelava pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in pasivno oplemenitenje;
- tranzitni postopek, za katerega je značilno, da ni potrebno spreminjati
carinskega statusa, da se lahko blago prevaţa na carinskem območju.
Znotraj tega pa sem opisala vrste tranzitnega postopka.
V okviru tega poglavja sem predstavila tudi udeleţence v postopku in njihovo vlogo,
carinsko deklaracijo ter vrste deklaracije, ki se uporabljajo in listine, ki so potrebne
pri carinski postopkih.
Peto poglavje govori o listinah, ki so potrebne pri carinskih postopkih in zakaj se
uporabljajo.
Šesto poglavje pa govori o carinskem nadzoru, ki je potreben pri pregledu in
preiskavi blaga, prevoznih sredstev, točnosti dokumentov, poslovnih knjig, pregledu
prtljage in drugih stvari, ki jih imajo potniki. Opisala sem tudi kako dolgo traja nadzor
in kakšni so njegovi cilji.
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila metodo deskripcije in metodo
komporacije. Z metodo deskripcije sem opisovala teorijo in pojme, z metodo
komporacije pa primerjala dela različnih avtorjev.
Na koncu diplomske naloge dodajam tudi nekaj prilog, ki se uporabljajo pri carinskih
postopkih.
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

2.1 CARINE
Carine so javne davščine, ki jih uvrščamo med posredne davke in jih drţava pobira,
ko tuje ali domače blago prekorači carinsko mejo (glej Gusel, Bobek, 1997, str. 44).
Carine sodijo med najstarejša obliko omejevanja svetovne trgovine. Njihova prvotna
funkcija je bila fiskalna, kasneje pa je postala pomembnejša zaščitna funkcija. Pri
zaščitni funkciji gre za zaščito domače proizvodnje pred tujo. Carine imajo tako
učinek na: uvoz, cene, domačo proizvodnjo (protekcionistični učinek), potrošnjo,
povečanje drţavnih prihodkov (fiskalni učinek), redistribucijo dohodkov… (glej
Strašek, 2007, str. 184). Carine so se najprej pojavile kot domena za uporabo
prevoznih poti (cesta), pristanišč in mostov, torej so se prvotno zaračunavale na
prevozna sredstva in na uporabo prevoznih naprav. Ko so carine presegle stroške za
vzdrţevanja prevoznih poti in naprav, so postale pomembna oblika dohodkov. Zato
pravimo, da so povezane z razvojem blagovno-denarnih odnosov (glej Hrastelj, 1990,
str. 133).
Carine delimo po različnih kriterijih:
- smeri gibanja carinskega blaga (pri tem je potrebno razlikovati uvozne,
izvozne in tranzitne carine. Uvozne so tiste, ki se plačajo pri uvozu blaga,
izvozne se pobirajo pri izvozu, ko gre blago iz ene drţave v drugo preko tretje
drţave pa se plačajo tranzitne);
- cilju, za dosego katerega se uvedejo carine (tukaj moramo razlikovati med
prisilnimi, finančnimi, zaščitnimi in antidumpingškimi carinami. Prisilne carine
so odgovor ene drţave na škodljive ukrepe, ki jih je uvedla neka druga drţava.
Zaradi zbiranja finančnih sredstev, ki so potrebna za financiranje javnih
odhodkov se uvajajo finančne carine. Zaščitne carine so potrebne za zaščito
domačega gospodarstva in proizvajalcev pred konkurenco iz tujine. Domače
gospodarstvo in proizvajalce pred «poplavo« cenejših uvoţenih izdelkov pa
ţelijo zaščititi antidumpningške carine);
- načinu določitve carinske obveze (tukaj moramo razlikovati med drsečimi,
mešanimi, specifičnimi in ad valorem carinami. Kadar uporabljamo drseče
carine je carinska obremenitev odvisna od cene blaga, ki se uvaţa.
Pomanjkljivosti ad valorem in specifičnih carin nadomeščajo mešane carine, ki
so kombinacija ad volarem in specifičnih carin. Carinska obveza se pri
specifičnih carinah določi v odvisnosti od merskih enot, ki so značilne za
posamezno blago. Kadar se carina plača v določenem odstotku od vrednosti
blaga, ki se carini, pa govorimo o ad valorem carinah);
- načinu sprejemanja carinskih predpisov (predpisi se lahko sprejemajo
avtonomno in konvencionalno. Drţava na podlagi potreb sprejema avtonomne
predpise, konvencionalne pa so posledica bilateralnih ali multilateralnih
pogajanj);
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-

višini carinske obravnave (razlikovati moramo med diferencialnimi in
preferencialnimi carinami. Višja carinska stopnja se uporablja pri diferencialnih
carinah, niţja carinska stopnja pa pri preferencialnih carinah (glej Pernek,
Škof, 2001, str. 242 – 243).
Slika 1: Znak za carino

Vir: Wikipedia, 13. 5. 2009
2.2 CARINJENJE
Carinjenje pomeni, da se na carinskem območju carini carinsko blago. Za carinsko
območje je značilno, da se enotno uporabljajo carinski predpisi, ki pomenijo
predvsem dvoje:
- na tem območju velja enotna obravnava blaga, za katerega velja isti reţim ne
glede na to kdo ga je izdal ali uvozil. To območje tvorita enotna carinska
obravnava blaga in enoten trg,
- vse blago, ki se vnese na to območje, je neskupnostno blago, razen če je
določeno, da gre za skupnostno blago. Neskupnostno blago mora na
carinskem območju pridobiti eno izmed carinsko dovoljenih rab ali uporab (glej
Zupančič, 2008, str. 37).
V carinsko območje skupnosti uvrščamo naslednje drţave:
območje Francoske republike, razen čezmorskih ozemelj in ozemeljskih
skupnosti (z dnem 18. 4. 1951),
- ozemlje Kraljevine Belgije (z dnem 23. 7. 1952),
- ozemlje Italijanske republike, razen občin Livigno in Campione d`Italia ter
italijanskega dela Luganskega jezera, ki leţijo med obalo in politično mejo
območja med Ponte Tresa in Porto Ceresio (z dnem 27. 7. 1952),
- ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg (z dnem 27. 7. 1952),
- evropsko ozemlje Kraljevine Nizozemske (z dnem 27. 7. 1952),
- ozemlja Zvezne Republike Nemčije, razen otoka Helgoland in ozemlja
Buesingen (z dnem 23. 7. 1952),
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-

ozemlje Kraljevine Danske, razen Ferskih otokov in Grenlandije (z dnem 1. 1.
1973),
ozemlje Irske (z dnem 1. 1. 1973),
ozemlje zdruţenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Kanalskih
otokov in Mana (z dnem 1. 1. 1973),
ozemlje Helenske republike (z dnem 1. 1. 1981),
ozemlje Kraljevine Španije razen Ceute in Melille (z dnem 1. 1. 1986),
ozemlje Portugalske republike (z dnem 1. 1. 1986),
ozemlje Republike Avstrije (z dnem 1. 1. 1995),
ozemlje Kraljevine Švedske (z dnem 1. 1. 1995),
ozemlje Republike Finske (z dnem 1. 1. 1995),
ozemlje Češke republike (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Estonije (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Ciper (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Latvije (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Litve (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Madţarske (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Malte (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Poljske (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Slovenije (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Slovaške republike (z dnem 1. 5. 2004),
ozemlje Republike Bolgarije (z dnem 1. 1. 2007),
ozemlje Republike Romunije (z dnem 1. 1. 2007) (glej Zupančič, 2008, str.
37–38).

Med carinsko območje uvrščamo tudi teritorialne vode in zračni prostor nad
območjem. Andora in San Marino sta drţavici, ki nista sestavni del carinskega
območja skupnosti, ampak sta s carinskim območjem povezani s carinsko unijo (glej
Zupančič, 2008, str. 38)
Med carinsko blago urvščamo:
- vse stvari, ki so bile sproščene v prost promet in se uvaţajo na carinsko
območje,
- vse stvari, za katere se vloţi carinska deklaracija za izvoz iz carinskega
območja.
Za carinsko blago ne štejemo:
- javne listine,
- pisemske pošiljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga,
- poslovne knjige, blagovna, pravna in fizična dokumentacija,
- efektivni denar, delnice in drugi vrednostni papirji, ki se uporabljajo kot
plačilna sredstva (glej Košir, 1998, str. 11).
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2.3 CARINSKA SLUŢBA
Carinska sluţba je urejena na podlagi Zakona o carinski sluţbi, ki določa njene
naloge, organizacijo, zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov, disciplinsko in
odškodninsko odgovornost ter priznanja in prekrške. Carinska uprava Republike
Slovenije kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, opravlja naloge
carinske sluţbe. Carinska sluţba ima svoj znak in zastavo, ki jo določa vlada. (glej
ZCS, 1., 2., 2a člen).
Slika 2: Generalni carinski urad

Vir: Wikipedia, 13. 5. 2009
Naloge, ki jih izvaja carinska sluţba kot drţavni organ na podlagi zakonov in
predpisov na različnih področjih, so zelo zahtevne. Pri opravljanju nalog ima sluţba
različne vloge, nastopa lahko kot organ, ki pobira dajatve, včasih organ, ki izvaja
nadzor, ali pa kot organ, ki odkriva kazniva dejanja in daje kazni. Carinska sluţba je
sluţba vsake drţave, ki kaţe njeno suverenost in samostojnost, saj se s carino
srečamo, takoj ko prestopimo drţavno mejo. Tako carinska sluţba pri svojem delu
uporablja različne predpise, ki urejajo: carinski sistem, zunanjetrgovinski sistem,
finančni sistem, davčni sistem in okoljevarstveni sistem (glej Zupančič, 2008, str. 18).
2.3.1 Naloge carinske sluţbe
-

carinjenje blaga ter opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora,
opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo
izpolnjevanja obveznosti, določenih s carinskimi, trošarinskimi ter drugimi
predpisi,
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-

-

-

preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih prekrškov ter drugih
kaznivih ravnanj, določenih s predpisi,
opravljanje nadzora nad prijavo vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih
sredstev,
kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni
ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in ţivljenja ljudi, ţivali in
rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine ali varstva pravic
intelektualne lastnine,
pobiranje, uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih dajatev, ki se pobirajo ob
uvozu in izvozu, trošarin, proizvodnih dajatev na sladkor ter drugih dajatev, za
pobiranje katerih je pristojna carinska sluţba,
zbiranje statističnih podatkov o blagovni menjavi med drţavami članicami EU,
izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike EU,
izvajanje predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih pogodb z delovnega
področja carinske sluţbe, sodelovanje in izmenjava podatkov z organi Unije,
pristojnimi organi drţav članic EU in drugih drţav, mednarodnimi
organizacijami in strokovnimi zdruţenji s področja carinskega in trošarinskega
sistema (glej Zupančič, 2008, str. 19–20).

2.3.2 Organizacija carinske sluţbe
Carinsko upravo sestavljajo Generalni carinski urad, carinski uradi kot območne
organizacijske enote uprave, ustanovljene za posamezno območje ter izpostave kot
notranje organizacijske enote. Generalni carinski urad ima sedeţ v Ljubljani (glej
ZCS, 4. člen). Upravo in delo Generalnega carinskega urada vodi generalni direktor.
Za svoje delo in delo sluţbe je generalni direktor odgovoren ministrstvu pristojnemu
za finance. Generalni direktor lahko ima dva namestnika, ki mu pomagata pri delu.
Kadar je generalni direktor odsoten, lahko določi namestnika, ki ga nadomešča z
vsemi pooblastili (glej ZCS, 7. člen). Carinski urad vodi direktor, ki izdaja pravne akte
ter opravlja naloge, ki jih določa zakon ali drug predpis. Za svoje delo in delo
carinskega urada je odgovoren generalnemu direktorju. Pri svojem delu lahko ima
direktor dva pomočnika, ki mu pomagata pri vodenju. Če je direktor odsoten pa
določi pomočnika, ki ga nadomešča z vsemi pooblastili (glej ZCS, 8. člen).
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Slika 3: Zemljevid carinskih uradov, izpostav in mejnih prehodov

Vir: Wikipedia, 13. 5. 2009
2.4 CARINSKA STOPNJA
Carinska stopnja je določena z Zakonom o carinski tarifi. S carinsko tarifo je določena
carinska stopnja, ki pove koliko je potrebno plačati carine za blago, ki se uvaţa na
carinsko območje Republike Slovenije. Pri tem je potrebno upoštevati veljavne
mednarodne pogodbe (glej Pernek, Škof, 2001, str. 246). Za različno blago je
predpisana različna carinska stopnja. Kadar carinska stopnja ni predpisana in je
predpisana carinska oprostitev, potem se uvozne dajatve ne obračunajo.
Carinska stopnja je lahko določena:
- od vrednosti (ad valorem), carina se obračuna od vrednosti blaga, višina pa je
izraţena v odstotkih od carinskih vrednosti (npr. 8 %),
- specifična – pri tem se višina carine izračuna od količine blaga in je izraţena v
vrednosti na količinsko enoto (npr. 120 EUR/t),
- mešana carinska stopnja – ta stopnja vključuje stopnjo »ad volarem« in
specifično carino (npr. 5 %+80 EUR/t) (glej Zupančič, 2008, str. 145).
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2.4.1 Vrste carinskih stopenj

2.4.1.1 Običajna in zniţana carinska stopnja
Med običajno in zniţano carinsko stopnjo uvrščamo konvencionalno carinsko stopnjo
ali splošno carinsko stopnjo, ki se uporablja za uvoz blaga iz vseh drţav članic GATT,
avtonomna carinska stopnja, ki je lahko višja ali niţja od splošne carinske stopnje ter
preferencialna carinska stopnja, ki se uporablja za blago po pretoku iz tretje drţave.
Za določeno blago, za katerega ni potrebno plačati carine pa gre za opustitev
carinske stopnje (glej Zupančič, 2008, str. 146).

2.4.1.2 Enotna carinska stopnja
Ta carinska stopnja je namenjene za blago, ki nima komercialnega pomena. Enotna
carinska stopnja omogoča hitro odvijanje carinskih postopkov predvsem v potniškem
in poštnem prometu. Trenutno je enotna stopnja predpisana za blago, ki ga fizične
osebe pošljejo fizičnim osebam v majhnih pošiljkah ali je zajeto v osebni prtljagi
potnikov. Ta stopnja znaša 2,5 % »ad volarem« (glej Zupančič, 2008, str. 147).

2.4.1.3 Niţja carinska stopnja
Niţja carinska stopnja se lahko uporabi na zahtevo deklaranta, za blago, ki je
deklarirano za sprostitev v prost promet in je zavezano plačilu carine. Ta ugodnost pa
ni moţna, če hitrejša prepustitev blaga ni bila mogoča zaradi razlogov, nastalih na
strani deklaranta (glej Zupančič, 2008, str. 151).

2.4.1.4 Skupna carinska stopnja
Če je pošiljka sestavljena iz blaga, ki je razvrščeno v različne tarifne podstavke,
izpolnjevanje deklaracije pa bi povzročilo stroške zaradi razvrščanja in obračunavanja
carin po vsaki od teh tarifnih številk, lahko carinski organi na zahtevo deklaranta
dopustijo, da se dajatve za celotno pošiljko obračunajo na podlagi tarifne razvrstitve
tistega blaga, za katero je predvidena najvišja stopnja (glej Zupančič, 2008, str. 151–
152).
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3 CARINSKI POSTOPKI – SPLOŠNO
Obveznosti oseb, pooblastila carinskih organov v zvezi z blagom v potniškem in
blagovnem prometu med carinskim območjem Republike Slovenije in drugimi
carinskimi območji ureja carinski postopek. Carinski postopek vodijo carinski organi
po določilih carinske zakonodaje, Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
117/06, 24/2008, 125/2008, 20/2009, 47/2009, 48/2009) in Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005, 119/2005, 24/2006, 105/2006, 126/2007, 65/2008). Če stranka v postopku
ravna v skladu s carinskimi predpisi, bo carinski dolg pri uvozu blaga nastal le s
sprostitvijo blaga v prosti promet ter s prepustitvijo blaga v postopek začasnega
uvoza blaga z delno oprostitvijo plačila carine (glej Kovač, 2007, str. 113).
3.1 RABA PREDPISOV V CARINSKIH POSTOPKIH
Carinski predpisi so predpisi, ki so sprejeti na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni za
izvajanje. Pripravlja jih Evropska komisija skupaj s predstavniki vseh drţav članic, ki
skrbijo za enotno izvajanje vseh carinskih predpisov. Med carinske predpise sodijo
predpisi Skupnosti, nacionalni predpisi in nekateri drugi predpisi.
Predpisi Skupnosti: Uredba Sveta (EGS) 2658/87 z dne 23. 7. 1987 o carinski
statististični nomenklaturi in carinski tarifi, Uredba 918/83, ki je potrebna pri
oprostitvi carin in Uredba Komisije 2454/93 z izvedbenimi določbami za izvajanje
carinskega zakonika skupnosti.
Nacionalni predpisi:
 Zakon za izvajanje carinskih predpisov Skupnosti (Uradni list RS, št.
25/2004, 28/2006, 111/2007) z dne 1. 5. 2004,
 Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev (Uradni
list RS, št. 33/2004, 125/2004, 112/2008) z dne 1. 5. 2004,
 Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem
poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih,
ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 111/2005,
93/2006, 10/2007) z dne 14. 12. 2005,
 Pravilnik o načinu predloţitve varščine, kriterij za določitev njene višine
in načinu sprostitve oziroma unovčitve varščine v primerih uporabe
carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni lis
RS, št. 70/2004) z dne 1. 7. 2004,
 Pravilnik o izjemah od obveznosti prevoza blaga od carinske črte do
najbliţjega carinskega urada po prestopu meje (Uradni list RS, št.
51/2004, 123/2004) z dne 8. 5. 2004.
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Drugi predpisi:
 Ukrepi trgovinske politike in predpisi o uvozu in izvozu,
 Predpisi o prepovedi in omejitvah.
Carinski predpisi se na celotnem območju uporabljajo enotno razen, če geografsko ali
gospodarsko omejene mednarodne konvencije, običajna praksa ali avtonomni ukrepi
ne določajo drugače. Nekatere določbe carinskih predpisov se lahko uporabljajo tudi
izven območja Skupnosti, v okviru predpisov, ki urejajo posebna področja (glej
Zupančič, 2008, str. 33, 34).
3.2 TEMELJNA NAČELA POSTOPKOV
Carinski postopek sodi med posebni upravni postopek. Pri posebnih upravnih
postopkih gre za subsidiarno uporabo ZUP-a, kar pomeni, da se v tem primeru
uporabi CZ, za dopolnilno pa splošni upravni postopek. Posebni upravni postopek
tako nekatere določbe splošnega upravnega postopka popolnoma izključuje, ne more
pa izključiti temeljnih načel ZUP-a.
Za carinske postopke veljajo tu načela po Zakonu o davčnem postopku. Ta načela so:
- načelo zakonitosti v davčnih zadevah (davčni organ v davčnih zadevah
odloča samostojno, na podlagi mednarodnih pogodb, zakonov in splošnih
aktov ter zakonu, ki ureja davčno ali carinsko sluţbo. Če odloča po prostem
preudarku, mora odločati z namenom, za katerega je prosti preudarek dan),
- načelo materialne resnice v davčnih zadevah (davčni organ mora
ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne
odločitve ter tista dejstva, ki so v korist zavezanca. Dejstva, ki so bistvena za
obdavčenje, se vrednotijo po svoji gospodarski vsebini),
- načelo sorazmernosti (davčni organ ne sme pri izvrševanju pooblastil ter
izrekanju ukrepov zavezancev za davek ter drugih udeleţencev v postopku
preseči tistega, kar je nujno potrebno za dosego ciljev. Davčni organ izbere
tisti ukrep, ki je za zavezanca najugodnejši),
- načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči (davčni zavezanec mora biti v
naprej seznanjen s svojimi davčnimi obveznostmi, ki se ne smejo spreminjati.
Če davčni zavezanec nima pooblaščenca ali svetovalca, ga mora davčni organ
opozoriti o tem katera dejanja so potrebna, da davčni zavezanec pravočasno
napove, obračuna, plača ali zahteva povračilo davka),
- načelo tajnosti podatkov (vsi podatki zavezanca morajo biti tajni),
- načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja
davčnih obveznosti (zavezanec napove, obračuna, plača le toliko davka kot
je določeno z zakonom),
- načelo dolţnosti dajanja podatkov (davčni zavezanci morajo davčnemu
organu dajati potrebne podatke za odmero in izterjavo davkov) (glej ZDavP, 4
– 10. člen)
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Kadar se vodi in odloča v postopku, se morata organ in stranka ravnati po minimalnih
procesnih standardih, ki jih predstavljajo temeljna načela. Temeljna načela so skupna
vsem upravnim postopkom, lahko pa posebni upravni postopki določijo še kakšna
druga dodatna dopolnilna načela. V posebnih upravnih postopkih poznamo 9
temeljnih načel.
1. Načelo zakonitosti določa, da mora vsak organ odločati po zakonu,
podzakonskih predpisih, predpisih lokalne skupnosti in splošnih aktih izdanih za
izvrševanje javnih pooblastil. Načelo zakonitosti velja tudi, kadar organ odloča po
prostem preudarku.
2. Načelo varstva pravic strank in varstvo javnih koristi – organ mora v
postopku ves čas stranko varovati in ji omogočati uveljavljanje vseh pravic ter
paziti, da stranka ne uveljavlja pravico v škodo drugih in škodo javnih koristi. Prav
tako ji mora nuditi ustrezno pravno pomoč ter uporabo najugodnejšega predpisa.
3. Načelo materialne resnice – organ mora v vsaki zadevi ugotoviti dejansko
stanje. To ugotovi z najvišjo stopnjo gotovosti. Izjemoma lahko organ odloča na
podlagi verjetnosti to je najniţja stopnja o prepričanju dejanskega stanja.
4. Načelo zaslišanja stranke – preden se izda odločba je potrebno dati stranki
moţnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo.
Organ se ne more opreti na dejstvo, o katerih se stranka ni mogla izjaviti.
5. Načelo proste presoje dokazov – uradna oseba, ki vodi postopek po načelu
proste presoje dokazov, ni vezana na nobeno pravilo. Vsak dokaz presodi posebej
in vsak dokaz skupaj ter naredi dokazni sklep po lastnem prepričanju.
6. Načelo dolţnosti govoriti resnico – stranka mora ves čas postopka govoriti
resnico. Če se ugotovi, da stranka ne govori resnice se lahko odločba izreče za
nično ali se taka odločba izpodbija v upravnem sporu pred upravnim sodiščem.
7. Načelo samostojnosti pri odločanju – organ, ki vodi upravni postopek odloča
na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in
splošnih aktov. Uradna oseba samostojno opravlja dejanja v upravnem postopku
in v tem okviru ugotavlja dejstva in okoliščine ter na podlagi ugotovljenih dejstev
in okoliščin uporablja predpise.
8. Načelo pravice do pritoţbe – zoper odločbe je vsakomur zagotovljena pravica
do pritoţbe. ZUP načeloma predvideva dva postopka in sicer prvostopenjski in
drugostopenjski ali pritoţbeni postopek.
9. Načelo ekonomičnosti – postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški
in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeleţence v postopku, vendar tako,
da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje.
To velja za vse faze postopka in v vsakem uradnem dejanju (glej ZUP, 6–14.
člen).
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3.3 PRISTOJNOST
Pristojnost je pravica ali dolţnost organa, da odloča na določenem upravnem
področju ter na določenem območju. Poznamo stvarno in krajevno pristojnost.
Stvarna pristojnost se določa po predpisih, ki urejajo posamezno upravno področje
ali določajo organizacijo in delovna področja posameznih organov. Krajevna pa po
predpisih o teritorialni organizaciji drţavne uprave, po predpisih o teritoriju občin,
mestnih občin in širših samoupravnih lokalnih skupnosti ter po predpisih o
organizaciji posameznih organov (glej ZUP 15. člen).
Pri carinskem postopku je krajevno pristojen organ, kjer se blago nahaja, stvarno so
pristojne na prvi stopnji carinarnice oziroma njihove izpostave, na drugi stopnji pa
Ministrstvo za finance. Pri pregledu carinskega blaga se ogled opravi po upravnem
postopku. Ogled se opravi zaradi ugotovitve dejanskega stanja. Pri pregledu blaga
lahko sodelujejo stranke, priče ali izvedenci. Po ogledu carinski organ izda pisno
odločbo, ki mora vsebovati uvod, naziv, izrek, obrazloţitev, pravni pouk, podpis
uradne osebe, številko, datum in odredbe. Če gre za skrajšani ugotovitveni postopek,
je potrebno odločbo izdati v roku enega meseca oziroma dveh mesecih, če gre za
posebni ugotovitveni postopek. Carinske odločbe so izvršljive takoj, razen kadar
pritoţba zadrţi izvršitev odločbe. Redno in izredno pravno sredstvo se uporablja tudi
v carinskem postopku. Redno pravno sredstvo sluţi kot pritoţba, izredno pa kot
odprava, sprememba ali razveljavitev odločbe. Carinska uprava RS odloči o pritoţbi
zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izdajajo carinarnice oziroma njihove izpostave,
Ministrstvo za finance pa odloča o pritoţbi zoper odločbe, ki jih je na prvi stopnji
izdala Carinska uprava (glej Vidic, 2005, str. 15).
Carinska uprava Republike Slovenije je sestavljena iz Generalnega carinskega urada
in carinskih uradov kot območne organizacijske enote uprave, ustanovljene za
posamezno območje in izpostave kot notranje organizacijske enote carinskih uradov.
Imamo 10 Carinskih uradov Carinske uprave Republike Slovenije:
- Carinski urad Breţice: izpostava Obreţje in ŢP Dobova,
- Carinski urad Celje: izpostava Celje, Bistrica ob Sotli in Rogatec,
- Carinski urad Dravograd: izpostava Dravograd,
- Carinski urad Jesenice: izpostava Plavški travnik,
- Carinski urad Koper: izpostava Luka Koper, Koper, potniška Luka Koper in
Dragonja,
- Carinski urad Ljubljana: izpostava Terminal Ljubljana, Pošta Ljubljana, Metlika,
Novo mesto, Petrina, Letališče Brnik in Kranj,
- Carinski urad Maribor: izpostava Maribor, Gruškovje, in Zavrč,
- Carinski urad Murska Sobota: izpostava Murska Sobota, Petišovci in Središče
ob Dravi,
- Carinski urad Nova Gorica: izpostava Vrtojba,
- Carinski urad Seţana: izpostava Terminal Seţana, Ilirska Bistrica, Starod in
Jelšane.
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Vsi ti carinski uradi imajo direktorja ter dva pomočnika. Razdeljeni so na tri oddelke:
oddelek za nadzor, trošarine in splošne in finančne zadeve. Razen Jesenic, Kopra,
Ljubljane in Nove gorice, ki imajo poleg teh naštetih oddelkov še druge oddelke.
- Jesenice: center za TARIC in kvote,
- Koper: oddelek za analizo in kontrole,
- Ljubljana: oddelek za kontrole in postopke, inšpekcije ter oddelek za analizo in
kontrolo ţelezniškega prometa,
- Nova Gorica: oddelek za intrastat, tranzit, ter oddelek za centralno pomoč
uporabnikom (glej www.carina.gov.si).
Slika 4: Organizacijska shema carinskega urada Celje

Vir: Wikipedia, 1. 1. 2009
3.4 UDELEŢENCI V CARINSKEM POSTOPKU
Obvezna udeleţenca upravnega postopka sta stranka in organ. Stranka je lahko
vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lahko nosilec pravic in obveznosti ter oseba, ki
vstopi v postopek, da bi v njem zavarovala svoje pravne koristi. V postopku poznamo
več vrst strank: aktivna stranka, ki je nosilec pravic, pasivna stranka zoper katere
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teče postopek ter stranski udeleţenec, ki vstopi v postopek začet na zahtevo aktivne
stranke.
Stranka lahko v postopek vstopi na prvi ali drugi stopnji kot zahtevajoča stranka,
stranski udeleţenec ali kot pritoţnik. Oseba, ki ţeli v postopku nastopiti kot stranka,
mora imeti sposobnost biti stranka, ki jo dobi z rojstvom, opravilno ali poslovno
sposobnost, ki jo dobi s polnoletnostjo ter stvarno legitimacijo. Stranka lahko v
postopku nastopa sama, po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu (glej
Jerovšek, 2007, str. 66–67).
3.4.1 Carinski zavezanec
Carinski zavezanec je fizična ali pravna oseba v imenu katerega je bila vloţena
carinska deklaracija. Carinska deklaracija je vloga, s katero zavezanec v predpisani
obliki in na predpisan način zahteva izvedbo določenega postopka oziroma oseba, na
katero so bile prenesene pravice in obveznosti prve osebe v zvezi z določenim
carinskim postopkom (glej Pernek, Škof, 2001, str. 245).
3.4.2 Carinski dolţnik
Carinski dolţnik je oseba, ki odgovarja za plačilo carinskega dolga. Pri tem lahko
nastaneta dve vrsti dolga, in sicer ob uvozu (uvozni carinski dolg) in pri izvozu
(izvozni carinski dolg). V večini primerov sta carinski zavezanec in carinski dolţnik
identični osebi (glej Pernek, Škof, 2001, str. 245).
3.4.3 Deklarant
Deklarant je lahko vsaka oseba, ki vloţi carinsko deklaracijo s sedeţem v Skupnosti in
lahko sama ali preko druge osebe pri pristojnih carinskih organih predloţi blago ali to
blago pusti predloţiti drugemu in deklaraciji predloţi vse potrebne listine, ki so
predpisane za carinski postopek. Carinski postopek, v katerem je stranka deklarant,
se začne z vloţitvijo carinske deklaracije, gre za postopek na zahtevo stranke. Pri
deklarantu imamo dve vrsti zastopanj: neposredno (direktno) in posredno
(indirektno). Za neposredno zastopanje je značilno, da ravna zastopnik v imenu in za
račun zastopanega, pri posrednem zastopanju pa zastopnik ravna v lastnem imenu,
zato je deklarant, a ravna na račun osebe, ki ga je pooblastila. Pri posrednem
zastopanju je zastopnik istočasno deklarant-stranka v carinskem postopku in dolţnik.
Oseba, ki ne pove, da nastopa v tujem imenu in na tuj račun (neposredni zastopnik),
in za osebo, ki pove, da nastopa v tujem imenu in na tuj račun (neposredni
zastopnik), pa ni pooblaščena, se šteje, da nastopata v svojem imenu in za svoj
račun. Posredni zastopnik pa vedno nastopa v svojem imenu (glej Zupančič, 2008,
str. 104–106).
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3.4.3.1 Obveznost deklaranta
Oseba, ki je izdala carinsko deklaracijo, jo mora podpisati, saj carinska deklaracija
obvezuje osebo v skladu z veljavnimi določbami glede:
- točnosti navedb v carinski deklaraciji,
- prisotnost priloţenih dokumentov v deklaraciji in
- upoštevanja vseh obveznosti v zvezi s predloţitvijo zadevnega blaga v
ustrezen postopek.
Obveznost carinske deklaracije je lahko obveznost deklaranta, obveznost zastopnika,
imetnika postopka ali obveznost glavnega zavezanca, odvisno od carinskega
postopka. Kadar nastopi obveznost za plačilo dajatev, je obveznost materialna, lahko
pa je obveznost tudi v izpolnjevanju dolţnosti, ki izhajajo iz postopka, na primer v
carinskih postopkih z ekonomskim učinkom prevzame obveznost imetnik dovoljenja
(glej Zupančič, 2008, str. 107).
3.5 FAZE V POSTOPKIH
Posebni upravni postopki pomenijo specialna ali posebna pravila upravnega
postopanja drţavne uprave, na specifičnih upravnih področjih. Zakon o splošnem
upravnem postopku dovoljuje oziroma omogoča, da se pravila upravnega postopka
lahko uredijo s posebnim zakonom. V tem primeru se pravila posebnega upravnega
postopka uporabljajo: primarno, dopolnilno in pravila splošnega upravnega postopka.
Posebni upravni postopki so urejeni z naslednjimi zakoni: Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, davčnem postopku, carinskem postopku. Prav tako so s
tem zakonom urejena posamezna upravna področja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, socialnega varstva in skrbstva, zdravstvenega varstva, davkov, carin…
Posebni upravni postopek poteka v različnih fazah ali postopkih:
- začetek postopka,
- ugotovitveni postopek,
- dokazni postopek,
- izdaja odločbe,
- pravna sredstva.
Carinski postopek se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolţnosti. Če se
začne na zahtevo stranke, se vloţi carinska deklaracija v predpisani obliki: pisno,
ustno ali preko računalniške izmenjave podatkov v času uradnih ur na uradnem
mestu. Ko carinski urad deklaracijo sprejme, preveri, če je pravilno izpolnjena in so
priloţeni vsi potrebni dokumenti. Pregleda tudi blago in ga prepusti v izbrani
postopek. Po uradni dolţnosti pa se postopek začne, ko organ sam začne s
postopkom (npr., ko pridemo na carino in nam carinik pregleda blago, ki ga
prevaţamo v avtomobilu).
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Pri ugotovitvenem postopku mora carinski organ ugotoviti pravilno in popolno
dejansko stanje ter skrbno presoditi vsak dokaz posebej in vse dokaze skupaj. Svojim
strankam mora omogočati, da zavarujejo ter uveljavljajo pravice in interese.
Poznamo dve vrsti ugotovitvenega postopka, to je skrajšani in posebni ugotovitveni
postopek. Pri carinskem postopku se uporablja skrajšani ugotovitveni postopek, kjer
gre hkrati za ugotovitveni postopek in odločanje. Ta postopek se uporabi takrat,
kadar carinski organ samo potrdi vsa dejstva, ki morajo biti popolna in pravilna , ki
jih je zavezanec navedel v zahtevku.
Dokazni postopek se osredotoča na zbiranje dokazov o ugotovljenih dejstvih in
okoliščinah. Poznamo 5 vrst dokaznih sredstev:
- listine, ki so lahko javne in zasebne. Značilnost javne listine je, da dokazuje
tisto, kar je v njej navedeno, zasebne listine pa so samo sporočilo o določenih
okoliščinah,
- priča, ki je lahko vsaka oseba tudi mladoletna oziroma oseba, ki nima
opravilne sposobnosti, če je sposobna zaznavanja,
- izvedenci, ki jih določi uradna oseba, če sama nima strokovnega znanja, s
katerim bi presodila določena dejstva in okoliščine,
- izjava stranke, če za ugotovitev določenih dejstev ni dovolj dokazov se uporabi
ustna izjava stranke,
- ogled, v carinskih zadevah gre za osebni pregled (glej Jerovšek, 2007, str.
111–120).
Po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku se izda odločba.
Odločba je upravni akt carinskih organov, s katerimi carinski organi v skladu s
carinskimi predpisi odločajo o določeni stvari. Odločba je tudi zavezujoča informacija,
ki jo izdajo Carinski organi (zavezujoča tarifna informacija in zavezujoča informacija o
poreklu blaga). Po pregledu blaga izda carinski organ odločbo v pisni obliki. Carinski
zakon takšno odločbo imenuje carinska deklaracija. Ker v Carinskem zakonu ni
natančno opredeljeno kaj mora odločba vsebovati, se ravna po upravnem postopku.
Carinski organ mora odločbo izdati v 1 mescu, če gre za skrajšani ugotovitveni
postopek oziroma v 2 mesecih če gre za posebni ugotovitveni postopek. Carinske
odločbe so izvršljive takoj, razen kadar pritoţba zadrţi izvršitev odločbe.
Redna in izredna pravna sredstva se uporabljajo tudi v carinskem postopku. Za redno
pravno sredstvo se šteje pritoţba, za izredno pa odprava, sprememba ali
razveljavitev odločbe. Carinska uprava Republike Slovenije odloči o pritoţbi zoper
odločbe, ki jo na prvi stopnji izdajo carinarnice oziroma njihove izpostave. Ministrstvo
za finance pa odloča o pritoţbi zoper odločbe, ki jo je na 2. stopnji izdala Carinska
uprava.
Carinski zakon se uporablja primarno, Zakon o upravne postopku pa dopolnilno ali
subsidiarno. Organ postopa po določbah primarno, če je za posamezno področje
predpisan poseben postopek. O vprašanjih, ki pa niso urejena s posebnim zakonom
pa organ postopa po ZUP dopolnilno (glej Oprešnik, 2003, str. 4).
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4 VRSTE CARINSKIH POSTOPKOV

4.1 UVOZ BLAGA
Uvoz blaga pomeni vsak vnos blaga v Evropsko unijo, ki nima statusa blaga Evropske
unije ali blaga, ki je uvoţeno iz tretje drţave, pa znotraj Evropske unije ni sproščeno
v prost promet v skladu s carinskimi predpisi (glej ZDDV, 18. člen). Od takrat, ko je
blago vneseno na carinsko območje Skupnosti, je po carinskim nadzorom in je lahko
predmet kontrole carinskih organov. Za blago, ki ga ne moremo ustno deklarirati, je
potrebno na meji vloţiti pisno deklaracijo za vnos v ţeleni postopek. Carinjenje blaga
se opravi pri mejni carinski izpostavi, lahko pa se blago uvede najprej v tranzitni
carinski postopek, da se prepelje do kraja, kjer naj bi bilo vneseno v izbrani carinski
postopek (Wikipedia, 7. 5. 2009).
Promet blaga, ki je zavezan kakršni koli predpisani kontroli: veterinarski, fitosanitarni
ali kateri drugi, je dovoljen le preko tistih mejnih prehodov, ki so določeni za promet
takšnega blaga. Tranzitni deklaraciji je potrebno predloţiti vse predpisane
dokumente, za izvedbo carinskega postopka oziroma dokazila o tem, da je bila
opravljena predpisana veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola. Predloţiti je
potrebno tudi dokazila o ustreznem instrumentu o zavarovanju carinskega dolga.
Takšno blago je carinsko nadzorovano in ga je potrebno namembnemu carinskemu
organu predloţiti v nespremenjeni obliki in v določenem roku. Tranzitni postopek se
konča s predloţitvijo blaga namembnemu carinskemu organu. Blago takrat pridobi
eno izmed carinsko dovoljenih rab ali uporab.
Carinsko dovoljena raba ali uporaba pomeni:
- vnos blaga v carinski postopek,
- vnos blaga v prosto cono ali prosto skladišče,
- ponovni izvoz blaga s carinskega območja Skupnosti,
- uničenje blaga,
- odstop blaga drţavni blagajni.
Po vnosu blaga na carinsko območje skupnosti lahko deklarant vloţi deklaracijo za
naslednje carinske postopke:
- sprostitev blaga v prost promet,
- tranzit,
- carinsko skladiščenje,
- aktivno oplemenitenje,
- predelavo pod carinskim nadzorom,
- začasni uvoz blaga.
Za določen postopek se lahko carinska deklaracija vloţi pri eni izmed blagovnih
izpostav, pri katerih so pristojnosti določene v Uredbi o določitvi izpostav kot
notranjih organizacijskih enot carinske sluţbe v RS in njihovem delovnem področju.
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Deklaracija se izpolni v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih in vloţi na predpisanem obrazcu, zraven pa je potrebno predloţiti vse
dokumente za izvedbo ţelenega carinskega postopka (račun, potrdilo o poreklu,
dovoljenje…) oziroma dokazilo o tem, da je bila opravljena predpisana veterinarska,
fitosanitarna ali druga kontrola. Za ostale carinsko dovoljene rabe, kot so vnos blaga
v prosto cono ali skladišče, uničenje blaga ali odstop blaga drţavni blagajni, je
potrebno oddati carinskim organom ustrezno sporočilo oziroma prijavo (Wikipedia, 7.
5. 2009).
Pri uvozu blaga je davčna osnova carinska vrednost, ki je določena v skladu z
veljavnimi carinskimi predpisi. V davčno osnovo so všteti: postranski stroški, kot so
provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki nastanejo do prvega
namembnega kraja na ozemlju drţave članice uvoza, kot tudi postranski stroški, ki
nastanejo pri prevozu v drug namembni kraj na ozemlju Skupnosti, če je ta kraj znan
v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka. V davčno osnovo pa se ne vštevajo
različni popusti ter rabati. Če je bilo uvoţeno blago začasno izvoţeno iz Skupnosti na
oplemenitenje in je bilo zunaj Skupnosti popravljeno, predelano, obdelano oziroma
obnovljeno, se za davčno osnovo šteje vrednost popravila, predelave, obdelave
oziroma obnove, ki je določena s carinskimi predpisi. Za dokazovanje uvoza se
uporablja enotna upravna listina (glej ZDDV, 38. člen).
4.2 IZVOZ BLAGA
Izvozni carinski postopek se izvede za vse blago, ki se izvaţa, in za blago, ki se izvaţa
po postopku začasnega izvoza na oplemenitenje. Formalnosti, predpisane za izvoz
blaga, opravijo tudi pri ponovnem izvozu neskupnostnega blaga.
Izvozna deklaracija se vloţi na carinskem uradu, ki je pristojen za nadzor v kraju, kjer
ima izvoznik blaga svoj sedeţ, ali kjer je blago zapakirano ali naloţeno za izvoz.
Izvoznik je oseba, ki je v trenutku sprejema deklaracije lastnik blaga in ima pravico
do razpolaganja z blagom. Izvozni deklaraciji je potrebno predloţiti vse dokumente,
ki so potrebni za izvedbo izvoznega carinskega postopka (račun, prevozni dokument,
izvozno dovoljenje za kmetijsko blago…), prav tako je potrebno izvozno deklaracijo
vloţiti na predpisanem obrazcu in izpolniti v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju
enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih. Deklaracijo lahko vloţi izvoznik ali to stori špediter.
Carinski postopek izvoza obsega, poleg carinskega nadzora nad blagom, tudi
pobiranje izvoznih dajatev, izvajanje ukrepov prepovedi in omejitev ter ukrepov
trgovinske politike.
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Pri izvozu poznamo več vrst postopkov:
-

-

-

začasni izvoz (postopek začasnega izvoza se odobri, kadar je blago namenjeno

ponovnemu uvozu. Odobri se lahko z ustno, pisno deklaracijo ali z ATA
zvezkom. Ustno se postopek odobri za: blago nekomercialne narave v
potnikovi osebni prtljagi, blago komercialne narave do vrednosti 1000 EUR,
prevozna sredstva, registrirana na carinskem območju Skupnosti in namenjena
za ponovni uvoz, blago manjšega ekonomskega pomena. Blago je potrebno
ponovno uvoziti v določenem času ali najkasneje v treh letih v
nespremenjenem stanju);
ponovni izvoz (pri ponovnem izvozu je potrebno vloţiti pisno carinsko
deklaracijo ali zvezek ATA. Za ponovni izvoz je značilno, da se lahko
neskupnostno blago, ki je bilo vneseno na carinsko območje, izvozi iz tega
območja. Pri tem postopku je potrebno izvesti formalnosti za izvoz blaga,
vključno z ukrepi trgovinske politike).
dokončni izvoz (ta postopek omogoča, da skupnostno blago zapusti carinsko
območje Skupnosti. Carinski postopek izvoza obsega, poleg carinskega
nadzora nad blagom, tudi pobiranje morebitnih izvoznih dajatev, izvajanje
ukrepov prepovedi in omejitev ter ukrepov trgovinske politike).

Izvoznik lahko ob izvozu določenih kmetijskih proizvodov v tretje drţave pridobi
izvozno nadomestilo. Razlog je v veliki proizvodnji hrane na evropskem trgu ter nizkih
cenah na svetovnih trgih. Da podjetja, ki prodajajo na zunanjih trgih, ne bi bila
prikrajšana, so določeni kmetijski proizvodi ob izvozu subvencionirani. Proizvodi, za
katere se lahko pridobi nadomestilo, so razdeljeni na 15 proizvodnih sektorjev (ţita in
pšenica, ali rţena moka, drobljenci ali zdrob, riţ in lomljen riţ, proizvodi predelani iz
ţit, krmna mešanica na osnovi ţita, govedina in teletina, prašičje meso, perutninsko
meso, jajca, mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava, proizvodi predelani iz sadja in
zelenjave, oljčna olja, beli in surovi sladkor brez nadaljnje predelave, sirupi in drugi
proizvodi iz sladkorja, vino). Izvozno nadomestilo je mogoče pridobiti tudi za osnovne
proizvode, ki so vsebovani v predelanih proizvodih. Da lahko izvoznik uveljavlja
izvozno nadomestilo, mora zaprositi za izvozno dovoljenje za količino, ki jo namerava
izvoziti in poloţiti varščino (Wikipedia, 7. 5. 2009).
4.3 POENOSTAVLJENI CARINSKI POSTOPEK
Poznamo tri vrste poenostavitve postopka carinjenja, saj za prejemnika blaga
pomenijo ugodnost in omogočajo hitro izvedbo postopka ter hiter dostop do blaga:
- nepopolna deklaracija, ki omogoča carinskim organom, da sprejmejo
deklaracijo, ki ne vsebuje vseh navedb oziroma ji niso priloţeni vsi dokumenti;
- poenostavljeni postopek prijavljanja, omogoča, da se blago predloţi v zadevni
carinski postopek na podlagi predloţitve poenostavljene deklaracije in kasneje
predloţitvi dopolnilne deklaracije, ki je lahko splošna, periodična ali zbirna;
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-

hišno carinjenje, omogoča, da se blago predloţi v zadevni carinski postopek v
prostorih udeleţenega ali na drugem kraju, ki ga določijo carinski organi (glej
Zupančič, 2008, str. 129–130).

4.3.1 Nepopolna deklaracija
Postopek nepopolne carinske deklaracije omogoča, da se blago predloţi v carinski
postopek na podlagi carinske deklaracije, ki ji niso priloţeni vsi dokumenti potrebni za
odobritev zahtevanega carinskega postopka. Deklarant mora do določenega obdobja
za blago, ki je bilo uvedeno v carinski postopek, predloţiti vse potrebne dokumente
za dopolnilno carinsko deklaracijo. Carinski organ nepopolno carinsko deklaracijo
sprejme na zahtevo stranke (Wikipedia, 25. 5. 2009).
4.3.2 Nepopolna deklaracija za sprostitev v prost promet
Deklaracija za sprostitev v prost promet, ki jo na zahtevo deklaranta sprejme carinski
organ, mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- opis blaga mora biti natančen, da lahko carinski organ ugotovi tarifno številko
kombinirane nomenklature, v katero se uvršča blago,
- če gre za blago, ki je zavezano plačilu dajatev ad valorem, carinsko vrednost
blaga, ali če deklarant ne more deklarirati carinske vrednosti,
- vsi ostali podatki, ki so potrebni za prepoznavanje blaga in o njegovi sprostitvi
v prost promet ter za določitev zavarovanja.
Deklaraciji za sprostitev v prost promet, ki jo carinski organi sprejmejo na zahtevo
deklaranta, kljub temu da niso priloţeni vsi predpisani dokumenti, morajo biti
priloţeni vsaj dokumenti, ki so potrebni za sprostitev blaga v prost promet.
Sprejme se lahko tudi deklaracija, kateri niso bili priloţeni dokumenti, preden se
sprosti blago v prost promet, če se carinskemu organu dokaţe naslednje:
- dokumenti, ki manjkajo so veljavni in obstajajo,
- dokument ni mogel biti priloţen deklaraciji zaradi razlogov, na katere
deklarant ni mogel vplivati,
- če bi zamuda pri sprejemanju carinske deklaracije preprečila sprostitev blaga v
prost promet ali bi zaradi zamude bilo potrebno plačati dajatve po višji stopnji.
Rok, v katerem mora deklarant predloţiti manjkajoče podatke ali dokumente, določi
carinski organ, ko sprejme nepopolno deklaracijo. Obdobje ne sme biti daljše od
enega meseca od takrat, ko je bila sprejeta nepopolna deklaracija. Če je dokument,
ki manjka potreben za odobritev zniţane carinske stopnje, in če carinski organi
domnevajo, da bi se za blago deklarirano z nepopolno deklaracijo lahko uporabila
zniţana carinska stopnja, se lahko na zahtevo deklaranta odobri dodaten rok za
predloţitev tega dokumenta. Rok ne sme biti daljši od štirih mesecev. Carinski organi
lahko določijo daljši rok ali podaljšajo rok, če se manjkajoči podatki nanašajo na
carinsko vrednost, vendar ta rok ne sme presegati predpisanega roka. Če se za blago
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sproščeno v prost promet v okviru tarifnih kvot uporablja zniţana carinska stopnja ali
stopnja prosto, ali če običajne carinske stopnje niso bile ponovno uvedene v okviru
ukrepov za preferencialno obravnavo, lahko carinski organ odobri uporabo tarifne
kvote ali preferencialne obravnave šele potem, ko so predloţeni potrebni dokumenti,
od katerega je odvisna uporaba zniţane carinske stopnje. Dokument je potrebno
predloţiti:
- preden je tarifna kvota izkoriščena ali,
- pred datumom, ko se ponovno uvedejo običajne carinske stopnje
Če so pristojnemu carinskemu organu predloţeni dokumenti, od katerih je odvisna
uporaba zniţane carinske stopnje ali stopnje prosto po izteku roka, se preferencialno
carinsko stopnjo uveljavi le, če je bila deklaracija, ki se nanaša na zadevno blago,
sprejeta pred tem datumom.
Sprejem nepopolne carinske deklaracije ne vpliva na prepustitev blaga deklarantu,
razen če obstajajo za to drugi razlogi. Carinski organ obračuna uvozne dajatve po
običajnem postopku. Če v času, ko je bila sprejeta nepopolna deklaracija naknadna
predloţitev podatkov ali dokumentov ni bila predloţena, ne more vplivati na višino
uvoznih dajatev. Za takšno deklarirano blago carinski organ takoj obračuna uvozne
dajatve po običajnem postopku. Če deklarant navede le začasne podatke o vrednosti
deklariranega blaga, carinski organ:
- obračuna znesek uvoznih dajatev na podlagi te navedbe,
- po potrebi zahteva predloţitev zavarovanja v višini razlike med tem zneskom
in zneskom, ki bi se lahko za blago zaračunal.
V drugih primerih pa naknadna predloţitev podatkov ali dokumentov lahko vpliva na
višino uvoznih dajatev, ki jih je potrebno obračunati za deklarirano blago. Pri tem je
potrebno upoštevati naslednja pravila:
- če naknadna predloţitev manjkajočega podatka ali dokumenta odobri uporabo
zniţane carinske stopnje, potem carinski organ:
o obračuna uvozne dajatve plačljive po zniţani stopnji,
o zahteva, da deklarant predloţi zavarovanje v višini, ki bi izhajalo iz
uporabe dajatev za to blago, če bi se uporabila običajna carinska
stopnja;
- če naknadna predloţitev manjkajočih podatkov ali dokumentov odobri popolno
oprostitev plačila uvoznih dajatev, carinski organi zahtevajo predloţitev
zavarovanja v višini zneska izračunanega po običajni stopnji.
Carinski organ lahko namesto predloţitve zavarovanja zahteva, da se takoj obračuna
znesek uvoznih dajatev, ki bi se lahko nazadnje zaračunal za blago ali za uvozne
dajatve obračunane po običajni carinski stopnji, če bi naknadna predloţitev
manjkajočih podatkov ali dokumentov povzročala popolno oprostitev plačila dajatev.
Če do poteka roka deklarant ne predloţi podatkov, ki so potrebni za dokončno
določitev carinske vrednosti blaga oziroma manjkajočih dokumentov, carinski organ
obračuna dajatve v višini, za katero je deklarant predloţil instrument zavarovanja.
Deklarant lahko nepopolno deklaracijo nadomesti s soglasjem carinskega organa s
popolno carinsko deklaracijo. Če se nepopolna deklaracija nadomesti z novo, se kot
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odločilni datum za določitev dajatev in drugih ukrepov za sprostitev blaga v prost
promet šteje datum sprejema nepopolne deklaracije (glej Uredbo za izvajanje
carinskega zakona, člen. 175–180).
4.3.3 Poenostavljeni postopek deklariranja
Na podlagi pisnega zahtevka, ki vsebuje potrebne podatke in pod pogojem, da se
blago predloţi carini, lahko deklarant vloţi carinsko deklaracijo za sprostitev v prost
promet v poenostavljeni obliki. Poenostavljena deklaracija je lahko v obliki:
- nepopolne carinske deklaracije izpolnjene na obrazcu enotne upravne
listine,
- komercialnega ali drugega dokumenta, ki ga spremlja zahteva za
sprostitev v prost promet.
Za poenostavljeni postopek deklariranja je potrebno predhodno dovoljenje. Deklarant
vloţi zahtevek pri krajevno pristojnemu carinskemu organu. Zahtevek mora vsebovati
predvsem naslednje podatke:
- vrsta blaga,
- oblika poenostavljene deklaracije,
- zavarovanje,
- nadzorni carinski organ,
- pogostost uvedbe v postopek,
- obliko dopolnilne carinske deklaracije.
Pristojni carinski organ zahtevek preuči in preveri, če so izpolnjeni vsi pogoji. Prav
tako preveri ali gre za ekonomsko upravičeno poenostavitev in ali postopek carinskim
organom ne povzroča prevelikih administrativnih stroškov. Če so izpolnjene vse
zahteve, je deklarantu izdano dovoljenje. Dovoljenje pa ni mogoče izdati, če je
oseba, ki zanj zaprosi:
- huje kršila carinske predpise ali
- prijavila blago za sprostitev v prost promet samo priloţnostno.
Prav tako se lahko zavrne dovoljenje, če oseba deluje za račun druge osebe, ki
prijavi blago za sprostitev v prost promet priloţnostno. V dovoljenju se določijo:
- pristojni carinski uradi,
- oblika poenostavljenih deklaracij,
- vrsta blaga in
- zavarovanje.
Če se pri izdaji ugotovi, da je imetnik dovoljenja huje kršil carinske predpise, ali da je
prijavil blago za sprostitev v prost promet priloţnostno, se lahko dovoljenje prekliče.
Postopek poenotenja deklariranja poteka v naslednjih postopkih:
- predloţitev blaga carinskemu organu, ki je naveden v dovoljenju,
- preverjanje carinske deklaracije,
- prepustitev blaga,
- mesečno ali tedensko vlaganje dopolnilne carinske deklaracije,
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obračun in plačilo dajatev do 16. dneva meseca (glej Uredbo za
izvajanje carinskega zakona, člen. 181–183).

4.3.4 Hišno carinjenje (deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov)
Dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov se omogoči osebi, ki
zahteva, da se postopek opravi v njenih prostorih ali v prostorih, ki jih odobri carinski
organ. Če deklarant redno uvaja blago v postopek, carinska uprava izda takšno
dovoljenje, oziroma če gre za enega izmed naslednjih primerov:
- če gre za blago, ki je bilo pred sprostitvijo v prost promet skupnega ali
skupnostnega tranzitnega postopka v okviru katerega je vloţniku
zahtevka izdano dovoljenje za uporabo poenostavitev formalnosti pri
namembnemu organu,
- če gre za blago, ki je bilo pred uvedbo v postopek predmet postopkov
z ekonomskim učinkom,
- če gre za blago, ki je bilo po predloţitvi pripeljano v predlagane
prostore v skladu s tranzitnim carinskim postopkom, ki ni skupni ali
skupnostni tranzitni postopek,
- če gre za blago, ki je bilo dano v carinski postopek, ne da bi bilo
zavezano predloţitvi.
Tudi pri hišnem carinjenju je potrebna pridobitev dovoljenja. Oseba vloţi zahtevek pri
krajevno pristojnemu carinskemu organu. Zahtevek mora vsebovati naslednje
podatke:
- način vodenja evidence,
- nadzorni carinski organ,
- vrste blaga,
- pogostost uvedbe v postopek,
- obliko dopolnilne carinske deklaracije.
Pristojni carinski organ zahtevek preuči in preveri, če so izpolnjeni vsi pogoji.
Dovoljenje za postopek hišnega carinjenja se izda:
- če knjigovodstvo vloţnika zahtevka omogoča carinskim organom
izvajanje učinkovite kontrole, zlasti naknadne,
- če je zagotovljena učinkovita kontrola spoštovanja uvoznih prepovedi in
drugih predpisov o sprostitvi v prost promet.
Dovoljenje pa se ne izda, če zanj zaprosi oseba, ki je huje kršila carinske predpise
oziroma je prijavila blago za sprostitev v prosti promet samo priloţnostno. Carinski
organi se lahko tudi odločijo, da dovoljenja ne bodo preklicali, če imetnik dovoljenja
izpolni svoje obveznosti v roku, ki ga po potrebi določijo carinski organi, oziroma če
kršitev predpisov nima resnih posledic.
V dovoljenju se določi:
- carinske organe, ki so pristojni za nadzor nad postopki,
- vsebino in obliko dopolnilne deklaracije,
- rok, v katerem je treba vloţiti dopolnilno deklaracijo,
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vrsto blaga, na katero se poenostavitev nanaša,
instrument zavarovanja,
pogoje, pod katerimi je potrebno vloţiti dopolnilno deklaracijo
obveščanje nadzornega carinskega organa o prispetju blaga.

Postopek se izvaja v notranjih prostorih, kar zahteva poseben način obveščanja
carinskih organov, da lahko naredijo kontrolo. Večina primerov je takšnih, da je bilo
blago predhodno v tranzitnem postopku. V primeru, da je bilo blago v tranzitnem
postopku, mora imetnik dovoljenja, ko se blago sprosti v prost promet, ob prihodu
blaga na kraj, določen v ta namen, obvestiti carinske organe o tem prihodu na način,
ki ga določa carinski organ ter vpisati blago v svojo evidenco. Kadar je blago pred
sprostitvijo v prost promet v začasni hrambi na istem kraju, kjer se je nahajalo ob
zaključku tranzita, je potrebno obvestiti carinske organe v obliki in na način, ki ga
določijo in o ţelji naj se blago sprosti v prost promet ter vpisati blago v svojo
evidenco.
Če je bilo blago predhodno v carinskem postopku z ekonomskim učinkom, mora
imetnik dovoljenja obvestiti carinske organe na način, ki ga določa carinski organ.
V primerih kadar gre za blago, ki je bilo dano v carinski postopek, ne da bi bilo
zavezano predloţitvi, pa mora imetnik dovoljenja vpisati blago v svojo evidenco (glej
Zupančič, 2008, str. 135–138)
4.4 CARINSKI POSTOPEK Z EKONOMSKIM UČINKOM
Carinski postopki z ekonomskim učinkom so namenjeni potrebam gospodarstva, ki
ţeli pri izvajanju svojih dejavnosti izkoristiti nekatere prednosti uporabe
neskupnostnega blaga, predvsem pa uporabo blaga, ki ni obremenjeno s carino in z
ukrepi trgovinske politike. Pri teh postopkih gre vedno do določene mere za prizadete
gospodarske interese, ščitijo se samo tisti, ki so za gospodarstvo bistveni (glej
Zupančič, 2008, str. 173).
S tem postopkom označujemo pet različnih carinskih postopkov. Uporabnik lahko ima
ugodnosti oziroma olajšave pri plačevanju carine ali drugih uvoznih dajatev, bodisi
tako da je nastanek obveznosti dajatev odloţen, dokler je blago v takšnem postopku,
bodisi da obveznost za plačilo dajatev sploh ne nastane, ali pa tako, da nastane le
obveznost za plačilo delnih dajatev. Za ta postopek je značilno, da blago ohrani
status carinskega blaga, čeprav je prepuščeno deklarantu. Takšno blago ostane
carinsko nadzorovano (glej Kovač, 2007, 114).
Preden se blago vnese v posamezen carinski postopek, je potrebno pridobiti
dovoljenje carinskega organa. Dovoljenje se zahteva na posebej predpisanem
obrazcu. Kadar pa se zahtevan postopek izvaja v več drţavah članicah, je potrebno
pridobiti enotno dovoljenje, za kar je potrebno pridobiti soglasje carinskih uprav tistih
drţav članic, v katerih se bo postopek izvajal. Zahtevek se vloţi pri carinskemu
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organu drţave članice, kjer ima vlagatelj glavno knjigovodstvo, kjer se izvaja del
proizvodnih operacij, skladiščenja ali predelave, pri začasnem uvozu pa tam, kjer se
blago najprej uporabi (glej CZS, str. 21)
Novost pri carinskih postopkih z ekonomskim učinkom so poleg poenostavitev, tudi
določbe, ki so bile prej za vsakega izmed petih carinskih postopkov z ekonomskim
učinkom posebej določena, zdaj pa so za vseh pet carinskih postopkov z ekonomskim
učinkom povzete na enem mestu (glej Zupančič, 2008, str. 173).
Med carinske postopke z ekonomskim učinkom uvrščamo naslednje postopke:
- carinsko skladiščenje,
- aktivno oplemenitenje,
- pasivno oplemenitenje,
- predelavo pod carinskim nadzorom,
- začasni uvoz blaga (glej Kovač, 2007, str. 114).
4.4.1 Carinsko skladiščenje
Carinsko skladišče je kraj, kjer se hrani blago v pogojih, ki jih določijo carinski organi.
Je označen prostor, ki ga določi pristojni carinski organ (Wikipedia, 5. 3. 2009).
Carinsko skladišče omogoča skladiščenje neskupnostega blaga, ne da bi bilo to blago
zavezano plačilu uvoznih dajatev ali ukrepom trgovinske politike ter skupnostno
blago, kadar zakonodaja Skupnosti predvideva, da je vnos tega blaga v carinsko
skladišče povezan z izvajanjem ukrepov, ki so vezani na izvoz takšnega blaga.
Carinsko skladišče je lahko javno ali zasebno. Javno carinsko skladišče je tisto, ki ga
lahko uporablja katera koli oseba. Zasebno skladišče pa je namenjeno skladiščenju
blaga imetnika carinskega skladišča. Imetnik skladišča je pooblaščena oseba za
upravljanje skladišča. Imetnik skladišča je odgovoren da zagotovi, da blago ni
umaknjeno iz carinskega skladišča, dokler je carinsko nadzorovano, da izpolnjuje
obveznosti, ki izhajajo iz skladiščenja blaga, zajetega v postopku carinskega
skladiščenja; prav tako je odgovoren za izpolnjevanje pogojev, ki so navedeni v
dovoljenju. Pravice in obveznosti imetnika se lahko s soglasjem carinskih organov
prenesejo na drugo osebo. Pri carinskem skladiščenju imamo tudi depozitarja, ki je
oseba, ki jo veţe deklaracija za vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja, ali
oseba na katere so se prenesle pravice in obveznosti. Odgovoren je za izpolnjevanje
obveznosti, ki izhajajo iz vnosa blaga v postopek carinskega skladiščenja. Carinsko
skladišče se upravlja v pogojih, ki jih izdajo carinski organi, razen če ti organi sami
upravljajo carinsko skladišče. Tisti, ki ţeli upravljati carinsko skladišče mora dati pisno
vlogo z vsemi potrebnimi podatki za izdajo dovoljenja, razvidno mora biti predvsem,
da za skladiščenje obstaja gospodarska potreba. Dovoljenje določa pogoje za
upravljanje skladišča in se izda samo osebam s sedeţem v Skupnosti (glej CZS člen
98–103). V carinskem skladišču je dopustno opravljati manj zahtevne postopke.
Carinski organ lahko dovoli predelavo blaga, če vloţnik zahtevka izpolnjuje pogoje, če
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je predelava prostorsko ločena, in če gre za dejavnost, ki je začasna ali občasna (glej
Kenda, 2001 str. 314).
Poznamo več tipov carinskega skladišča. Za javno carinsko skladiščenje se uporablja
naslednja razvrstitev:
- carinsko skladišče tipa A: v tem skladišču lahko vsak skladišči blago. Za blago,
ki je v skladišču, je odgovoren imetnik skladišča, da to blago ostane carinsko
nadzorovano;
- carinsko skladišče tipa B: tukaj nosi odgovornost depozitar – oseba, ki je blago
na podlagi carinske deklaracije vnesla v carinsko skladišče. Teh skladišč v
Sloveniji trenutno ni;
- carinsko skladišče tipa F: to carinsko skladišče upravljajo carinski organi in ga
uporabljajo za hrambo neskupnostnega blaga, ki se je znašel pri carinskih
organih. Gospodarsko je nepomembno.
Pri zasebnem carinskem skladišču je odgovorna oseba imetnik skladišča, ki je hkrati
depozitar, ne pa nujno tudi lastnik blaga. Sem razvrščamo naslednje tipe carinskih
skladišč:
- carinsko skladišče tipa D: tukaj je depozitar imetnik carinskega skladišča. Ta
tip skladišča se razlikuje od ostalih tipov po dveh posebnostih: ena izmed
posebnosti je, da se blago iz tega skladišča sprosti v prost promet s hišnim
carinjenjem. Druga posebnost pa je, da se podlage (vrsta blaga, carinska
vrednost, količina) ugotovijo na dan uvedbe blaga v postopek carinskega
skladiščenja in da se te podlage uporabljajo pri sprostitvi blaga v prost
promet;
- carinsko skladišče tipa E: pri tem tipu se lahko blago uvede v postopek
carinskega skladiščenja, ne da bi bilo skladiščeno v prostorih carinskega
skladišča, ampak na drugih skladiščnih mestih. Ta skladišča se v Sloveniji še
ne uporabljajo;
- carinsko skladišče tipa C: za to skladišče je značilno, da lahko samo imetnik
carinskega skladišča kot depozitar vnese blago v carinsko skladišče, vendar ni
potrebno, da je lastnik blaga. Imetnik carinskega skladišča je odgovoren za
vodenje in potek postopka carinskega skladiščenja (glej Zupančič, 2008,
str.190–191).

4.4.1.1 Vnos blaga v carinsko skladišče
Postopek carinskega skladiščenja se začne s predloţitvijo blaga in vloţitvijo carinske
deklaracije. Na začetku postopka se izvede prenos blaga od kraja carinjenja, kjer je
bila vloţena deklaracija za carinsko skladiščenje do carinskega skladišča. Glede na tip
carinskega skladišča pri vnosu blaga v postopke carinskega skladiščenja veljajo
nekatere razlike. Kadar se blago vnese v postopek carinskega skladiščenja pri
skladišči tipa C, za blago ni potrebno določiti podlag določitev carinskega dolga. Ta
podlaga se ugotovi šele ob zaključku postopka carinskega skladiščenja. Nasprotje
temu pa je zasebno carinsko skladišče tipa D, kjer se podlaga za določitev dolga
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ugotavlja ob uvedbi blaga v postopek carinskega skladiščenja, zato je potrebno,
kadar gre za vnos blaga v skladišče tipa D, v deklaraciji prijaviti podatke o vrednosti,
količini, lastnosti blaga ter tarifno oznako blaga. Zraven deklaracije je potrebno
predloţiti priloge, ki so potrebne za določitev podlog za določitev carinskega dolga
(glej Zupančič, 2008, str. 193–194).
Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja se lahko izvede:
- po običajnem ali poenostavljenem postopku neposredno po uvozu ali iz proste
cone,
- po običajnem postopku kadar, gre za postopek aktivnega oplemenitenja ali
carinsko nadzorovano predelavo,
- po običajnem postopku za postopkom začasnega uvoza,
- potem ko je bila odobrena zahteva za povračilo ali odpust uvoznih dajatev v
zvezi z zavrnjenim uvozom (Wikipedia, 5. 3. 2009).

Običajni postopek
Pri običajnem postopku mora biti carinska deklaracija za vnos blaga v carinsko
skladišče izpolnjena v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine,
računalniški izmenjavi podatkov ter obrazcev, ki se uporabljajo v različnih carinskih
postopkih. Deklaracija se vloţi pri izpostavi vnosa. Deklaraciji morajo biti priloţeni
naslednji dokumenti: pri skladišču tipa D in E mora biti predloţen račun, na podlagi
katerega je prijavljena carinska vrednost blaga, in deklaracija vrednosti; pri ostalih
tipih carinskega skladišča ni potrebno nobenih dokumentov. Izpostava vnosa lahko
zahteva prevozne dokumente ali tiste dokumente, ki se nanašajo na predhodni
carinski postopek. Na podlagi pisnega zahtevka lahko nadzorna izpostava dovoli, da
se carinska deklaracija za vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja vloţi pri
drugi izpostavi, ki se razlikuje od tiste, ki je navedena v dovoljenju (Wikipedia, 5. 3.
2009).

Poenostavljen postopek
Carinska deklaracija se lahko vloţi tudi po poenostavljenem postopku za vnos blaga v
postopek carinskega skladiščenja kot:
- nepopolna carinska deklaracija,
- poenostavljena carinska deklaracija,
- prijava za hišno carinjenje (Wikipedia, 5. 3. 2009).

4.4.1.2 Zaključek postopka carinskega skladiščenja
Postopek carinskega skladiščenja se konča, ko carinski organi dovolijo drugo
dopustno carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga. Za carinsko skladišča D je
značilno, da se konča s hišnim carinjenjem in vpisom blaga v evidence. Postopek
carinskega skladiščenja lahko zaključi katera koli oseba (vsaka oseba, ki je lahko
deklarant). Pri carinskem skladišči tipa D velja izjema, ker lahko tukaj postopek
zaključi le imetnik carinskega skladišča, ki lahko blago sprosti v prost promet brez
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sodelovanja carinskega organa. To stališče je mogoče omiliti z uporabo instituta
zastopanja. Vsaka oseba se lahko pusti zastopati posredno ali neposredno (glej
Zupančič, 2008, str. 194).

4.4.1.3 Carinsko dovoljene rabe za zaključek postopka carinskega
skladiščenja
Postopek carinskega skladišča se lahko zaključi:
- s prijavo za sprostitev v prost promet v Sloveniji,
- s prijavo v carinski postopek aktivnega oplemenitenja,
- s prijavo v postopek predelave pod carinskim nadzorom,
- s prijavo v postopek začasnega uvoza,
- s prijavo v prosto cono ali prosto skladišče,
- s prijavo za ponovni izvoz s carinskega območja Skupnosti,
- s prijavo za uničenje blaga,
- s prijavo za odstop blaga (Wikipedia, 5. 3. 2009)...
Zaključek postopka carinskega skladiščenja se izvede v skladu s predpisi. Ko se ta
postopek zaključi, se uporabijo ukrepi trgovinske politike in tarifni ukrepi (kot so
dovoljenja, potrdila, stopnje, protidamping) na zahtevano carinsko dovoljene
uporabe ali rabe blaga (Wikipedia, 5. 3. 2009).

Zaključek postopka carinskega skladiščenja pri običajnem postopku
Tako kot pri vnosu blaga v carinsko skladišče mora biti tudi pri zaključku postopka
carinskega skladiščenja carinska deklaracija izpolnjena v skladu s Pravilnikom o
izpolnjevanju enotne upravne listine, računalniški izmenjavi podatkov in obrazci, ki se
uporabljajo pri drugih carinskih postopkih. Carinska deklaracija se s potrebnimi
dokumenti vloţi pri izpostavi zaključka postopka. Na podlagi pisnega zahtevka lahko
nadzorna izpostava dovoli, da se carinska deklaracija vloţi pri drugem carinskem
organu, prav tako določi način sproščanja (Wikipedia, 5. 3. 2009).

Zaključek postopka carinskega skladiščenja pri poenostavljenem postopku
Za sprostitev v prost promet, izvoz in ponovni izvoz se lahko uporabi poenostavljen
postopek za zaključek carinskega skladiščenja (Wikipedia, 5. 3. 2009).
4.4.2 Aktivno oplemenitenje
Postopek aktivnega oplemenitenja je postopek z ekonomskim učinkom. Ta postopek
omogoča, da se neskupnostno blago začasno uvozi v Skupnost, kjer se na njem
izvedejo operacije oplemenitenja. Ko je blago oplemeniteno, se ponovno izvozi s
carinskega območja Skupnosti v obliki pridobljenih proizvodov, za katere ni potrebno
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plačati uvoznih dajatev. Ta postopek morajo dovoliti carinski organi (Wikipedia, 17.
3. 2009).
V okviru postopka aktivnega oplemenitenja se lahko uporabita dva sistema:
- sistem povračila carine, pri katerem se lahko uporabi blago, ki je ţe sproščeno v
prost promet, in se ga nato izvozi v obliki pridobljenih proizvodov, pri tem se
lahko odobri povrnitev ali odpust uvoznih dajatev. Nekaterega blaga se ne da
prepustiti v postopek sistema povračila. To blago je tisto, za katero veljajo
količinske uvozne omejitve, ki izpolnjujejo pogoje za preferencialni tarifni ali
avtonomni opustitveni ukrep ali pa zanj velja posebna uvozna kmetijska
dajatev. Če so pogoji postopka izpolnjeni se lahko uvozno dajatev povrne ali
odpusti na zahtevo imetnika. Eden izmed pogojev za povrnitev in odpust je
tudi ta, da so bili pridobljeni proizvodi izvoţeni, ali da so bili z namenom izvoza
dani v postopek skupnostnega tranzita, carinskega skladiščenja, začasnega
uvoza, sistema odloga, v prosto cono ali prosto skladišče;
- sistem odloga plačila carine, pri tem sistemu se lahko oplemeniti neskupnostno
blago, ki je namenjeno ponovnemu izvozu v obliki pridobljenih proizvodov, za
katere ni potrebno plačati uvoznih dajatev in ni vezano na ukrepe trgovinske
politike. Za oplemenitenje se lahko dovoli tudi uporaba skupnostnega blaga, ki
je enakovredno uvoznemu blagu. Ko je blago v postopku sproščeno v prost
promet, se blago, ki je bilo dano v postopek odloga imenuje uvozno blago.
Postopek se zaključi v tistem trenutku, ko so pridobljeni, predelani proizvodi
ali pa takrat, ko je dodeljena novo carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga
(Marko Stupica, 2. 6. 2009).
Za prepustitev blaga v postopek aktivnega oplemenitenja je potrebno pridobiti
dovoljenje pri carinskem organu. Zahtevek za izdajo dovoljenja za postopek
aktivnega oplemenitenja se vloţi pri carinskemu organu pristojnem za kraj, kjer bo
potekal postopek aktivnega oplemenitenja. Carinski organi lahko izdajo tudi
poenostavljeno dovoljenje za postopek aktivnega oplemenitenja s potrditvijo carinske
deklaracije (Wikipedia, 17. 3. 2009). Izdajo dovoljenja lahko zahteva oseba, ki
opravlja ali organizira oplemenitenje. Ta oseba mora biti sposobna zagotoviti
instrumente zavarovanja, carinski nadzor in spremljati postopek. Oseba, ki ima
dovoljenja ga lahko pod določenimi pogoji prenese na drugega imetnika.
Dovoljenje za izvajanje postopka aktivnega oplemenitenja se izda le:
- osebam, ki nudijo vsa jamstva, ki so potrebna za pravilno izvedbo postopkov,
- osebam, ki niso hudo ali večkrat kršile carinskih ali davčnih predpisov,
- osebam, ki vodijo ustrezne evidence,
- če stroški, nadzora in kontrole postopka, niso nesorazmerno visoki v
primerjavi z ekonomskimi koristmi odobritve postopka.
Postopek aktivnega oplemenitenja se začne z vloţitvijo carinske deklaracije na
obrazcu EUL ali z računalniško izmenjavo podatkov. V deklaraciji je potrebno navesti
ali gre za sistem odloga ali povračila carine. Carinski deklaraciji se priloţijo račun ali
drug komercialni dokument, na podlagi katerega se pripravi dovoljenje za postopek
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aktivnega oplemenitenja. Deklarant je imetnik dovoljenja ali pa mora biti deklaracija
vsaj vloţena za njegov račun. V dovoljenju mora biti naveden tudi carinski organ, pri
katerem se postopek začne (glej Zupančič, 2008, str. 198).
Carinski organ, preden prepusti blago v postopek aktivnega oplemenitejna določi
normativ porabe blaga. Normativ določi na podlagi dejanskih okoliščin, v katerih se
bodo izvajale proizvodne operacije v sodelovanju z imetnikom. V postopek se določita
tudi količinska in vrednostna metoda, kadar je deleţ uvoznega blaga v pridobljenem
proizvodu. Količinska metoda se uporabi, kadar se z oplemenitenjem pridobi le ena
vrsta pridobljenih proizvodov ali več vrst pridobljenih proizvodov in so v vsakem
proizvodu vsi elementi uvoznega blaga. Ko ni mogoče uporabiti količinske metode se
uporabi vrednostna metoda. Lahko se uporabi tudi kakšna druga metoda, če je to
dovoljeno (Franc Košir, 29. 4. 2004).
Pri zaključku postopka se upošteva čas, ki je potreben za izvedbo operacij
oplemenitenj in prodajo blaga. Rok za zaključek postopka se lahko podaljša, če se
operacije daljše obdobje ponavljajo, se dobi trimesečno oziroma enomesečno
zdruţevanje primerov s trimesečnim rokom za ponovni izvoz. Za določene vrste
pridobljenih proizvodov je rok za zaključek omejen na dva do šest mesecev. To velja
predvsem za ţive ţivali, mleko, mlečne izdelke in kmetijske proizvode. Imetnik
dovoljenja mora predloţiti obračun najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. V
obračunu mora biti prikazana količina blaga uporabljenega blaga, vsebovanega blaga
in porabljenega blaga. Za obračun se lahko šteje tudi deklaracija. Na tej podlagi pa
carinski organ obračuna carinski dolg (Marko Stupica, 2. 6. 2009).

4.4.2.1 Carinski dolg pri aktivnem oplemenitenju
V postopku aktivnega oplemenitenja imamo štiri vrste nastanka carinskega dolga:
sprostitev v prost promet: v postopku aktivnega oplemenitenja pride do
nastanka carinskega dolga v dveh situacijah – pri uporabi postopka aktivnega
oplemenitenja – sistem povračila carine ter uporabi postopka aktivnega
oplemenitenja – sistem odloga plačila. Carinski organ lahko pri sistemu odloga
plačila carine določi, da so pridobljeni proizvodi sproščeni v prost promet brez
carinske deklaracije;
- odstranitev iz carinskega nadzora: odstranitev blaga iz carinskega nadzora
pomeni, da ni več mogoče učinkovito kontrolirati uporabe uvoznega blaga,
pridobljenih proizvodov ali kraja, kjer se uvozno blago ali pridobljeni proizvodi
nahajajo. Prav tako je uničenje carinskega blaga, ki ni izvedeno v skladu s
carinskimi predpisi, odstranitev blaga iz carinskega nadzora. Carinski dolg
lahko nastane tudi z neupoštevanjem pravil o premeščanju blaga;
- neizpolnjevanje dolţnosti iz carinskega postopka in neizpolnitev pogojev za
prepustitev blaga v carinski postopek: zelo pogost primer nastanka carinskega
dolga je neizpolnjevanje dolţnosti iz carinskega postopka aktivnega
oplemenitenja, če carinski dolg ne nastane ţe zaradi odstranitev blaga izpod
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carinskega nadzora. Najpogostejši primer za nastanek dolga je prekoračitev
roka za ponovni izvoz (glej Zupančič, 2008, str. 204–205).
4.4.3 Predelava pod carinskim nadzorom
Ta postopek je uporabljen le v natančno določenih primerih, zato v praksi ni tako
pogost. Postopek omogoča upravičencu, da uvoţeno blago uporabi za pridelavo, ki
spremeni njegovo stanje in obliko, pri katerem ni potrebno plačati carino, DDV ali
izpolniti druge pogoje v skladu z ukrepi trgovinske politike (glej Kovač, 2007, str.
115).
Za postopek pod carinskim nadzorom se zahtevajo dovoljenja. Zahtevek za
dovoljenje vloţi oseba, ki izvaja predelavo ali oseba, ki jo organizira. Za izdajo
dovoljenja morajo biti izpolnjeni upravni, osebni, carinsko tehnični in gospodarski
pogoji (glej Zupančič, 2008, str. 208)
Dovoljenje za izvajanje postopka predelave pod carinskim nadzorom se izda samo:
- osebam, ki imajo sedeţ Skupnosti,
- kadar lahko uvoţeno blago prepoznamo v predelanih proizvodih,
- kadar blago po predelavi ne moremo povrniti v sestavo ali stanje pred vnosom
v postopek,
- kadar uporaba postopka ne more povzročiti izogibanja učinku pravil o poreklu
in količinskih omejitvah,
- kadar so izpolnjeni potrebni pogoji, da postopek pomaga ustvariti ali ohraniti
predelavo v Skupnosti, ne da bi negativno vplival na osnovne interese
proizvajalcev Skupnosti, ki izdelujejo podobno blago (gospodarski pogoji) (glej
CZS, 133. člen).
Da se lahko postopek predelave pod carinskim nadzorom začne, se mora vloţiti
carinska deklaracija na EUL obrazcu ali pa se uporabijo sredstva za računalniško
izmenjavo podatkov. Carinski deklaraciji mora biti predloţen račun ali kakšen drug
dokument, dovoljen za postopek predelave,ki je carinsko nadzorovan. Deklarant
mora biti imetnik dovoljenja ali pa se mora deklaracija vloţiti za njegov račun. Pri
tistem carinskem uradu kjer se postopek začne, mora biti naveden v dovoljenju.
Carinski organi določijo rok, v katerem morajo biti pridobljeni proizvodi deklarirani
takrat, ko sprejmejo carinsko deklaracijo. Rok določijo tako, da se upošteva potreben
čas za izvedbo predelave in za prodajo pridobljenih proizvodov. Ko je neskupnostno
blago dano v postopek predelave, ki je carinsko nadzorovan, začne teči rok. Ta rok
lahko carinski organ podaljša, če imetnik dovoljenja vloţi ustrezno utemeljen
zahtevek ali zaradi upravičujočih okoliščin.
Postopek predelave, ki je carinsko nadzorovan se zaključi, ko je za blago začeta
druga carinsko dovoljena raba. Namen postopka je sprostitev blaga v prost promet
po ugodnejši stopnji, če se to ne zgodi, ni predpisane kazenske sankcije. Bistvo
zaključka postopka je, da blago dobi novo dopustno carinsko rabo, ki pa ni nujno
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sprostitev v prost promet. Postopek predelave, ki je carinsko nadzorovan, se res
zaključi kot ta postopek, če so pridobljeni proizvodi sproščeni v prost promet, samo
tako lahko imetnik dovoljenja izkoristi prednost postopka.
4.4.4 Začasni uvoz
Začasni uvoz upravičencu omogoča, da začasno uvoţeno blago uporablja na
carinskem območju s popolno ali delno oprostitvijo plačila carine in s tem posledično
tudi DDV. Začasno se lahko uvozi le blago, ki je namenjeno ponovnemu izvozu. Ko je
blago v postopku začasnega uvoza, ne sme biti kakor koli spremenjeno, razen tistih
sprememb, ki so običajne zaradi uporabe ali rabe tega blaga. Ta postopek je mogoče
izpeljati v skladu z nacionalnimi predpisi in mednarodnimi pogodbami (glej Kovač,
2007, str. 115).
Zahtevek za izdajo dovoljenja za postopek začasnega uvoza se vloţi pri carinskem
organu pristojnem za kraj, kjer se bo blago uporabljalo. Izjema je pri začasnem
uvozu z zvezkom ATA, ki se vloţi pri carinskem uradu vstopa na carinsko območje
Skupnosti.
Dovoljenje za začasni uvoz se izda:
- osebam, ki nudijo vsa jamstva, potrebna za pravilno izvedbo zadevnih
postopkov;
- če carinski organi lahko nadzorujejo in spremljajo postopek, ne da bi morali
uvesti administrativne postopke, ki bi bili nesorazmerni z gospodarskimi
potrebami samega postopka;
- na zahtevo osebe, ki blago uporablja ali ga daje v uporabo (Wikipedia, 17. 3.
2009).
Pri tem postopku ločimo dve vrsti začasnega uvoza:
- pri začasnem uvozu blaga gre za postopek z odloţenim plačilom carinske
dajatve. Zagotoviti je potrebno evidenco o količini in vrsti začasno uvoţenega
blaga ter paziti na istovetnost blaga;
- pri začasnem uvozu opreme pa velja delna oprostitev plačila carinskih dajatev.
Za vsak začetek meseca začasnega uvoza se plača 3 % carine od zneska DDV.
Tako se v treh letih plača vsa carina in DDV (glej Kenda, 2002, str. 316).
Rok, v katerem mora biti začasno uvoţeno blago ponovno izvoţeno ali mu mora biti
dodeljena druga carinsko dovoljena raba ali, uporaba določijo carinski organi. Blago
lahko ostane v postopku z istim namenom in na odgovornost istega imetnika največ
24 mesecev (Wikipedia 8. 12. 2006).

4.4.4.1 Začasni uvoz s polno oprostitvijo uvoznih dajatev
Začasni uvoz s polno oprostitvijo uvoznih dajatev se lahko odobri za:
- prevozna sredstva,
- blago za šport, material za razvedrilo pomorščakov,
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-

medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, ţivali, blago za uporabo na
obmejnih območjih,
reklamno gradivo, sredstva za prenos zvoka, slike ali podatkov, pedagoško
gradivo in znanstveno opremo,
risbe, skice, embalaţo, modele, matrice, kalupe, merilne, kontrolne in
preskusne naprave ter druge podobne predmete,
blago za prireditve ali za prodajo,
nadomestne dele, pribor in opremo…(Wikipedia 8. 12. 2006).

4.4.5 Pasivno oplemenitenje (začasni izvoz blaga na oplemenitenje)
V okviru postopka začasnega izvoza blaga na oplemenitenje je mogoče začasno
izvoziti domače blago, zaradi oplemenitenja v tujini. Pri ponovnem uvozu začasno
izvoţenega blaga na oplemenitenje so lahko pridobljeni proizvodi popolnoma ali
delno oproščeni plačila carine (glej Kovač, 2007, str. 116). Zahtevek za postopek
pasivnega oplemenitenja se vloţi na posebnem obrazcu pri carinskemu organu,
pristojnem za kraj kjer se nahaja blago, ki bo deklarirano za začasni uvoz. Dovoljenje
se izda:
- osebam, ki nudijo vsa jamstva, potrebna za pravilno izvedbo zadevnih
postopkov,
- osebam, ki izpolnjujejo obveznosti iz carinskih postopkov (niso kršile carinskih
predpisov),
- osebam, ki vodijo ustrezne evidence,
- če stroški, ki jih imajo carinski organi z nadzorom in kontrolo postopka niso
visoki zaradi vrednosti odobritve postopka (Wikipedia 17. 3. 2009).
Deleţ začasno izvoţenega blaga se določi s količinsko ali vrednostno metodo.
Količinska metoda se uporabi, kadar:
- se z oplemenitenjem pridobi le ena vrsta pridobljenih proizvodov,
- se z oplemenitenjem pridobi več vrst pridobljenih proizvodov in so v vsakem
od teh pridobljenih proizvodov vsi elementi začasno izvoţenega blaga.
To metodo lahko uporabimo tudi v drugih primerih. Pri količinski metodi se za izgubo
šteje sorazmeren deleţ začasno izvoţenega blaga, ki se med oplemenitenjem uniči z
izhlapevanjem, sušenjem, izločanjem plina. Stransko pridobljeni proizvodi se pri
pasivnem oplemenitenju, kot so odpadki, usedline, odrezki ali ostanki obravnavajo
kot izgube. Vrednostna metoda pa se uporabi takrat, ko ne moremo uporabiti
količinske metode (Wikipedia, 13. 10. 2006).
Carinski organ lahko odobri popolno ali delno oprostitev plačila uvoznih dajatev za
proizvode, ki se ob ponovnem uvozu deklarirajo za postopek sprostitve v prost
promet, vendar morajo biti izpolnjeni vsi pogoji glede izvedbe postopka (Wikipedia,
13. 10. 2006). Sprostitev v prost promet mora biti v imenu ali za račun imetnika
dovoljenja oziroma druge osebe s sedeţem v Skupnosti, če ima ta oseba soglasje
imetnika dovoljenja. Popolna ali delna oprostitev pa se ne odobri, kadar ni izpolnjen
eden od pogojev postopka pasivnega oplemenitenja, razen če to nima pomembnega
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vpliva (glej CZS, 150. člen). Delna ali popolna oprostitev plačila uvoznih dajatev se
izračuna tako, da se od zneska uvoznih dajatev, obračunanega za pridobljene
proizvode, ki se dajo v prost promet, odšteje znesek uvozne dajatve, ki bi se moral
obračunati na isti dan za začasno izvoţeno blago, če bi bilo to uvoţeno na carinsko
območje iz drţave, kjer je bilo predmet proizvodne operacije ali zadnje proizvodne
operacije (Wikipedia, 13. 10. 2006).
Carinska vrednost pridobljenih proizvodov vključuje:
 plačano ali plačljivo vrednost za oplemenitenje:
- vrednost storitve,
- vrednost dodanega materiala med oplemenitenjem
 ostale stroške, če niso zajeti v fakturni vrednosti
- stroški za embalaţo, embaliranje in provizije,
- stroški prevoza in zavarovanja ter drugi stroški, ki nastanejo med
prevozom blaga,
- vrednost surovin, materiala ali delov, kupljenih v tujini, ki jih je naročnik
oplemenitenja zagotovil izvajalcu operacij brezplačno ali po zniţani ceni,
- vrednost začasno izvoţenega blaga, vsebovanega ali uporabljenega pri
proizvodnji pridobljenih proizvodov, ki ga je naročnik oplemenitenja
zagotovil izvajalcu operacij brezplačno ali po zniţani ceni,
- nadomestila in stroški v zvezi z avtorskim honorarjem (Wikipedia, 13. 10.
2006).
Carinska vrednost začasno izvoţenega blaga je enaka vrednosti blaga, ki ga je
naročnik brezplačno ali po zniţani ceni zagotovil izvajalcu operacij oplemenitenja. Če
vrednosti ne moremo ugotoviti, se določi kot razlika med carinsko vrednostjo
pridobljenih proizvodov in stroškov oplemenitenja (Wikipedia, 13. 10. 2006).
4.5 Tranzitni postopek
Tranzitni postopek omogoča prenos carinskega blaga iz enega kraja v drug kraj
preko carinskega območja ali na carinsko območje. Ko je blago v tranzitnem
postopku, ni predmet ukrepov trgovinske politike in ni zavezano plačilu uvoznih
dajatev. Ločiti moramo med obveznostjo plačila uvoznih dajatev in obveznostjo
predloţitve garancije za plačilo uvoznih dajatev, če bi obveznost za plačilo teh
dajatev nastala zaradi kršitve pravil tranzitnega postopka. Tranzitni postopek se
lahko izvede v skladu z nacionalnimi predpisi z mednarodnimi dokumenti (karnetom
ATA in TIR) ter na podlagi mednarodne pogodbe (glej Kovač, 2007, str. 116).
Za tranzitni postopek veljajo posebne določbe glede zavarovanja, ker je v tem
postopku večja nevarnost, da blago izgine in ne pride na cilj. Poznamo skupno ali
posamezno zavarovanje. Za skupno zavarovanje je značilno, da velja za več
tranzitnih postopkov in temelji na izdanem dovoljenju. Posamezno zavarovanje velja
za en tranzitni postopek in se lahko da v obliki gotovinskega pologa, kuponov za
posamezno zavarovanje ter v obliki garantne izjave (Wikipedia, 23. 4. 2009)
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4.5.1 Vrste tranzitnih postopkov
V osnovi ločimo dve vrsti postopkov, ki temeljita na različni uporabi pravnih podlag:
- Skupnostni tranzitni postopek temelji na Carinskem zakoniku Skupnosti in
poteka na carinskem območju Skupnosti. T1 se uporablja za zunanji
skupnostni tranzitni postopek, T2 pa za notranji skupnostni tranzitni postopek.
Gibanje lahko poteka na osnovi zvezka TIR (Carinska konvencija o
mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR), zvezka ATA (kot
tranzitnega dokumenta), obrazca 302 (Sporazum med pogodbenicami
Severnoatlantskega pakta o statusu njihovih sil);
- Skupni tranzitni postopek temelji na Konvenciji o skupnem tranzitnem
postopku (konvencija STP) in Konvenciji o poenostavitvah v blagovni trgovini
ter lahko poteka zunaj carinskega območja Skupnosti, na območju drţav članic
konvencije STP. Članice Konvencije so Evropska Unija in drţave EFTE
(Norveška, Švica, Islandija, Liechtenstein in Romunija) (Wikipedia, 23. 4.
2009).
Carinski status blaga je dejavnik, ki določa ali se blago v tranzitu prevaţa s tranzitno
deklaracijo T1 ali T2. Razlikovanje statusa blaga pomeni, v kateri tranzitni postopek
bo blago dano.

Skupnostno blago pomeni blago, ki je:
-

-

-

v celoti pridobljeno na carinskem območju skupnosti in ne vključuje blaga
uvoţenega iz drţav ali območij, ki niso sestavni del carinskega območja
Skupnosti. Med take proizvode spadajo: mineralni proizvodi, rastlinski
proizvodi, ţivali, skotene in vzrejene na carinskem območju, proizvodi iz teh
ţivali, proizvodi, pridobljeni z lovom ali ribolovom, proizvodi morskega ribištva,
proizvodi pridobljeni iz morskega dna izven teritorialnih voda, ostanki in
odpadki, zbrani na carinskem območju izključno zaradi reciklaţe surovin,
skupnostno blago je tudi blago, ki je proizvedeno iz navedenega skupnostnega
blaga;
uvoţeno iz drţav ali ozemelj, ki niso del carinskega območja Skupnosti, in je
sproščeno v prost promet. Za to blago so bile pobrane vse predpisane uvozne
dajatve in uporabljeni vsi ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za sprostitev
blaga v prost promet;
pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju Skupnosti, bodisi izključeno
iz blaga, navedenega v drugi alineji, bodisi iz blaga, navedenega v prvi in
drugi alineji. To so proizvodi, ki so izdelani iz blaga, ki je bilo predhodno kot
neskupnostno blago sproščeno v prost promet in lahko vključuje tudi
skupnostno blago, ki je bilo v celoti pridobljeno v Skupnosti.

Neskupnostno blago pomeni vse blago, razen skupnostnega blaga. Skupnostno blago

izgubi svoj status, ko dejansko zapusti carinsko območje Skupnosti, vendar pa se
lahko skupnostno blago v določenih pogojih prevaţa preko tretjega ozemlja, ne da bi
izgubilo status blaga, v okviru postopka notranjega tranzita. (glej Zupančič, 2008,
str.36)
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4.5.1.1 Skupni tranzitni postopek
Skupni tranzitni postopek določa, da se med prevozom blaga od urada odhoda do
namembnega urada opusti plačilo carine, trošarine, DDV in druge takse. Gospodarski
subjekt ga lahko uporablja za laţji prevoz blaga iz ene pogodbenice v drugo, vendar
njegova uporaba ni obvezna. Skupni tranzitni postopek se ne uporablja za območje
Andore in San Marina. Oznaka T1 se uporablja za neskupnostno blago T2 pa
skupnostno blago.
Skupni tranzitni postopek vodijo carinske uprave različnih pogodbenic preko mreţe
carinskih uradov, imenovanih uradi odhoda, tranzitni uradi, namembni uradi in uradi
zavarovanja. Začne se na uradu odhoda in zaključi, ko se blago in deklaracija
predloţi namembnemu uradu v skladu s predpisi. Carinski urad vrne uradu odhoda ali
centralnemu uradu v drţavi odhoda izvod prejete tranzitne deklaracije. Nato carinski
urad v drţavi odhoda zaključi carinski postopek in obveznost glavnega zavezanca
preneha, če ni bilo storjenih nobenih nepravilnosti (Wikipedia, 1. 5. 2004).

4.5.1.2 Skupnostni tranzitni postopek
Skupnostni tranzitni postopek poteka na območju Skupnosti in je zaradi carinske
unije Skupnosti razširjen na območje Andore in San Marina.
Skupni tranzitni postopek vodijo carinske uprave različnih drţav članic preko mreţe
carinskih uradov, imenovanih uradi odhoda, tranzitni uradi, namembni uradi in uradi
zavarovanja. Začetek in zaključek skupnostnega tranzitnega postopka je enak kot pri
skupnem tranzitnem postopku.
V Carinskem zakoniku Skupnosti se tranzitni postopek deli na:
- zunanji skupnostni tranzit postopek (T1),
- notranji skupnostni tranzit postopek (T2).

Zunanji skupnostni tranzitni postopek
Običajno se uporablja za prevoz neskupnostno blago. Omogoča gibanje od enega do
drugega kraja na carinskem območju Skupnosti. Za ta postopek je značilno, da se
opustijo veljavne dajatve in druge bremenitve, dokler blago ne prispe v namembni
kraj v Skupnosti. Zunanji skupnostni postopek ni dovoljen, če poteka preko tretjih
drţav, ampak se lahko izvede tudi v tem primeru, če prevoz poteka ves čas na
podlagi enotnega prevoznega dokumenta, ki je izdan v Skupnosti in se postopek v
tretji drţavi začasno prekine.
Zunanji skupnostni postopek je obvezen tudi za prevoz skupnostnega blaga, če se to
blago izvaţa v drţavo EFTE ali se prevaţa preko ozemlja ene ali več drţav EFTE in se
uporabljajo določbe Konvencije o skupnem tranzitnem postopku pod naslednjimi
pogoji:
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-

-

če so opravljene izvozne carinske formalnosti z namenom pridobitve izvozne
kompenzacije ob izvozu v tretjo drţavo v skladu s kupno kmetijsko politiko,
izvira iz intervencijskih zalog in se za blago uporabljajo kontrolni ukrepi glede
uporabe in/ali namembnega območja in so bile opravljene carinske formalnosti
ob izvozu v tretjo drţavo v skladu s skupno kmetijsko politiko,
je opravičeno do povračila ali opustitve uvoznih dajatev, da se izvozi s
carinskega območja skupnosti,
je v obliki nadomestnih izdelkov ali blaga v nespremenjenem stanju in so bile
opravljene carinske formalnosti ob izvozu v tretje drţave za zaključek
postopka aktivnega oplemenitenja po sistemu povračila, da bi pridobili
povračilo ali oprostitev carine (Wikipedia, 5. 3. 2009).

Notranji skupnostni tranzitni postopek
Notranji skupnostni tranzitni postopek (T2) se uporablja za skupnostno blago, kadar
se odpremi z enega carinske območja Skupnosti na drugo preko ozemlja ene ali več
drţav EFTE. Ta postopek se uporablja takrat, ko se blago v celoti prevaţa po morju
ali zraku. Notranji skupnostni postopek (T2F) se uporablja za prevoz skupnostnega
blaga, kjer ni potrebno plačati DDV. Pod območje brez DDV sodijo: otočje Aland,
Kanarski otoki, Kanalski otoki, Francoska Gvajana, Mrtinique, gora Atos in Reunion
(Wikipedia, 1. 5. 2004).
Glavni zavezanec v skupnem in skupnostnem tranzitnem postopku, ob predloţitvi
tranzitne deklaracije, na uradu odhoda zaprosi vključitev blaga v tranzitni postopek.
Glavni zavezanec je odgovoren, da se namembnemu uradu predloţi nepoškodovano
blago z deklaracijo v določenem roku. Glavi zavezanec je odgovoren tudi za plačilo
vseh dajatev, ki jih je potrebno plačati, če nastanejo nepravilnosti ter za predloţitev
zavarovanja, ki krije znesek dajatev in drugih bremenitev oproščenih med prevozom
blaga (Wikipedia, 1. 5. 2004)

4.5.1.3 Drugi tranzitni postopki v Evropski Skupnosti
-

-

postopek TIR je organiziran na podlagi sistema mednarodnih zavarovanj, ki
temelji na podlagi na verigi nacionalnih zavarovalnih zdruţenj,
postopek z zvezkom ATA je podoben postopku TIR, vendar se uporablja le za
določeno vrsto blaga,
postopek Renskega manifesta se uporablja za vodni promet z neskupnostnim
blagom po Renu in njegovih pritokih, da prečka drţavne meje (skozi katere
teče Ren: Nizozemska, Belgija, Nemčija, Francija in Švica). Ta postopek olajša
prevoz blaga. V določenih primerih pa se lahko uporabi tudi kot dokument za
skupnostni tranzit,
postopek prevoza za NATO se uporablja za blago, ki se dostavlja Natovim
silam. Pri tem postopku se uporablja obrazec NATO 302, ki ga izpolni Natov
organ,
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-

postopek za paketno pošto se uporablja za blago poslano po pošti (Wikipedia,
1. 5. 2004).

4.5.1.4 Nov tranzitni postopek ali NTCS (New Computerised Transist
Sytem)
Postopek se začne pri odhodnem carinskem organu, kjer je potrebno zagotoviti
ustrezno obliko nadzora in ustrezen instrument zavarovanja. Ker se bo postopek
končal šele pri namembnem carinskemu organu, ki je običajno v drugi drţavi, je
odgovornost glavnega zavezanca, ki je začel tranzitni postopek, velika. Glavni
zavezanci so pri nas večinoma špedicijska podjetja. Postopek je končan, ko pošiljka
prispe na namembni carinski organ in ta potrdi prihod pošiljke odhodnemu organu.
NCTS sistem deluje na povezavi vseh EU carinskih izpostav v realnem času. Sistem
deluje brez dokumentov, razen obrazca (spremna tranzitna listina), ki sluţi za
identifikacijo pošiljke na poti in namembni lokaciji. Potrditev prihoda je elektronska,
da se izognemo morebitnim dokumentom in zamudam. NCTS nudi veliko prednosti
gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku in so elektronsko povezani s
carino. V podjetjih, ki imajo poenostavitev na področju tranzita, je elektronska
povezava s carino na področju NCTS obvezna, za vsa ostala podjetja, ki se ukvarjajo
s tranziti, pa priporočljiva. Slovenija je z vstopom v EU začela izvajati NCTS v polnem
obsegu.
Prednosti NCTS:
- manjša moţnost goljufij,
- ukinjeno papirno poslovanje in s tem hitrejši postopek in krajša čakalna doba,
- večji nadzor nad pošiljkami,
- manj papirnega dela,
- podjetjem omogoča nadzor nad gibanjem pošiljke in pridobitev informacij o
zaključku postopka (Wikipedia, 28. 4. 2009).
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5 LISTINE V CARINSKIH POSOPKIH

5.1 CARINSKA DEKLARACIJA
Carinsko deklaracijo je potrebno vloţiti za vsako blago, ki je dano v carinski
postopek. Vloţiti se mora pri carinskem organu, kjer je bilo blago predloţeno takoj ali
kasneje. Če carinski organi dovolijo, da se deklaracija vloţi prej, preden se predloţi
blago določijo rok, v katerem mora biti blago predloţeno. Če blago ni predloţeno v
roku, ki ga je določil carinski organ, se šteje, da deklaracija ni bila vloţena. Če je
deklaracija vloţena preden je blago prispelo na carinski urad, pa se lahko sprejme
šele po predloţitvi blaga (glej Zupančič, 2008, str. 98).
Carinska deklaracija se lahko vloţi samo v času uradnih ur, ki morajo biti
izpostavljene na vidnem mestu. Carinski urad lahko opravi carinjenje tudi izven
uradnih ur, če tako določajo predpisi, ali pa na zahtevo deklaranta in s tem ni
prizadeta učinkovitost carinske kontrole. Stroške, ki nastanejo carinskim organom
zaradi carinjenja izven uradnih ur mora poravnati deklarant (glej ZICPES 25–26 čl.)
5.1.1 Oblika carinskih deklaracij
Oblike carinske deklaracije so:
- pisna carinska deklaracija,
- ustna carinska deklaracija,
- sistem računalniške izmenjave podatkov.

5.1.1.1 Pisna deklaracija
Pisna carinska deklaracija se lahko vloţi po običajnem postopku ali po
poenostavljenem postopku vlaganja carinskih deklaracij. Poenostavljen carinski
postopek je moţen pri uvozu in izvozu (glej Kovač, 2007, str. 117).
Deklaracijo je potrebno izdelati na obrazcu, ki ustreza uradnemu vzorcu,
predvidenemu v ta namen. Deklaracije mora vsebovati vse navedbe, ki so potrebne
za uporabo določb o carinskem postopku, za katerega je blago pripravljeno (glej
Koren, 2004, str. 104, člen. 62; podrobneje opisano pri vrste listin pri carinskem
postopku EUL).
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5.1.1.2 Ustna deklaracija
Ustna deklaracija se lahko odda za blago nekomercialne in komercialne narave, za
naslednje carinske postopke:
- sprostitev blaga v prosti promet,
- postopek za izvoz blaga,
- začasni uvoz,
- ponovni izvoz iz začasnega uvoza.
Poznamo blago nekomercialne in komercialne narave. Za blago nekomercialne
narave se šteje blago, ki je namenjeno za osebne namene in za skupno
gospodinjstvo osebe, ki vnaša blago v poštnem in potniškem prometu. Blago
komercialne narave pa je namenjeno za opravljanje dejavnosti. To blago se lahko
deklarira z ustno deklaracijo za postopek sprostitve v prosti promet in izvoz blaga.
Kot ustna carinska deklaracija se lahko šteje tudi izjava potnika, kaj ima za
»carinjenje«, saj s tem deklarira svoje blago (glej Kovač, 2007, str. 118)

5.1.1.3 Sistem računalniške izmenjave podatkov
Za računalniško izmenjavo je potrebno predhodno dovoljenje Carinske uprave.
Deklaracije, ki so poslane z elektronsko izmenjavo podatkov, se obravnavajo kot
vloţeno takrat, če je priloţeno tudi blago (glej Kovač, 2007, str. 118). Za
računalniško izmenjavo carinski organi dovoljujejo naslednje oblike:
- da se podatki, potrebni za izvedbo zadevnih formalnosti, vnesejo v njihov
računalniški sistem za izdelavo carinskih deklaracij, ne da bi zadevni carinski
organi zahtevali pisno carinsko deklaracijo,
- da deklaracija nastane z vnosom podatkov v računalnik, če se ne natisne
noben dokument, ki bi veljal za carinsko deklaracijo (glej IU 223.člen).
Carinski organi osebam, ki so udeleţene pri izvajanju formalnosti po javnih ali
zasebnih računalniških sistemih izmenjave podatkov dovolijo, da lastnoročni podpis
nadomestijo z drugo tehniko ugotavljanja istovetnosti. Prav tako carinski organi
udeleţenim dovolijo, da del dokumentov ali vse dokumente, ki so navedeni v prilogi k
carinski deklaraciji izpolnijo in pošljejo v elektronski obliki (glej IU 224. člen).
5.1.2 Priloge k carinski deklaraciji
K pisni carinski deklaraciji je potrebno predloţiti vse dokumente, ki so potrebni zaradi
uporabe določb o carinskem postopku, za katere je blago prijavljeno (glej Koren,
2004, str. 104, člen. 62).
Priloge k carinski deklaraciji so odvisne od vrste carinskega postopka.
 postopek sprostitve blaga v prost promet :
- račun na podlagi katerega se prijavi carinska vrednost,
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deklaracija podatkov za določitev carinske vrednosti prijavljenega
blaga,
- dokumenti, potrebni za preferencialno tarifno obravnavo blaga,
- vsi drugi dokumenti, potrebni za izvajanje predpisov;
 tranzitni postopek: tranzitnemu postopku mora biti predloţena prevozna listina
vendar lahko urad odhoda opusti predloţitev listine v trenutku izvajanja
formalnosti. Na zahtevo carinskega organa pa je potrebno prevozno listino
predloţiti kadar koli med prevozom;
 carinskemu postopku z ekonomskim učinkom morajo biti priloţeni dokumenti,
ki so pri postopku sprostitve blaga v prost promet ter dovoljenje za zadevni
carinski postopek ali kopija zahtevka za dovoljenje razen pri vnosu blaga v
postopek carinskega skladiščenja;
 izvozu oziroma ponovnemu izvozu morajo biti priloţeni vsi dokumenti, potrebni
za pravilen izračun izvoznih dajatev in uporabo drugih določb za izvoz ali
ponovni izvoz zadevnega blaga (glej IU čl. 218–221).
-

5.2 ATA ZVEZEK
Zvezek ATA je mednarodni univerzalni dokument, ki se uporablja za blago, ki potuje
v nespremenjeni obliki ţe 40 let. Uporablja se za začasen uvoz, začasen izvoz in
tranzit blaga (glej Mikuţ, 2002, str. 7). Je preprost carinski dokument, ki ga napiše
imetnik, blago pa pregleda carinski organ. Zvezek podjetjem zagotavlja preprost in
hiter način potovanja v tujino. To prihrani čas in denar, kar je zelo pomemben
dejavnik v mednarodni konkurenci. Za carinske organe pa pomeni uporaba zvezka
ATA manj administrativnega dela ter jamstvo za plačilo carinskih in uvoznih dajatev.
Garancija je za vsak zvezek avtomatična, tako da carini ni potrebno pregledati
veljavnosti za vsak zvezek posebej (Wikipedia, 5. 4. 2009).
Zvezek ATA je dokument, sestavljen iz rumenih, belih in modrih listov, ki se
uporabljajo za določene namene. Rumeni listi so namenjeni za izvoz in ponovni uvoz
v Slovenijo, beli list za uvoz ter ponovni izvoz iz končne drţave, modri list pa za
tranzitiranje drţave. Sestavljeni so iz kontrolnega odrezka oziroma talona in potrdila
oziroma kupona. Talon ostane sestavni del zvezka, kupon pa zadrţi carinski organ in
sluţi kot carinski dokument. Kuponi se delijo na tri dele: na prvem delu so enake
navedbe kot na platnici, drugi del vsebuje izjavo imetnika, tretji del pa izpolni carinski
organ. Zadnja stran kupona ima enako specifikacijo blaga, kot je na drugi strani
sprednje platnice. Na kuponu in talonu je enaka serijska številka. Zvezek ATA
dopušča veliko število kombinacij postopkov. Pri tem je potrebno paziti, da je blago
vrnjeno v drţavo izvoza v enotnem roku veljavnosti zvezka. Če blago ni vrnjeno v
drţavo izvoza, morajo biti v polnem znesku plačane dajatve. Pri izpolnjevanju ATA
zvezka velja splošno pravilo, da vse osenčene razdelke izpolni carinski organ (glej
Mikuţ, 2002, str. 8 in 16).
ATA zvezek lahko uporabljajo tako pravne kot tudi fizične osebe. Uporabljajo ga
predvsem za začasni uvoz: vrednih vzorcev, reklamnega materiala, blago za
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predstavitve, ki se uporabljajo na sejmih in razstavah, profesionalna oprema,
raziskovalna oprema, učno gradivo… Zvezek se ne uporablja za začasni uvoz
pokvarljivega in potrošnega blaga ter blaga namenjenega za predelavo,
oplemenitenje ali popravilo (Wikipedia, 5. 11. 2008).
Najpogostejše kategorije blaga, ki se začasno uvaţajo z ATA zvezkom, so:
starine, strojna oprema, obdelovalni stroji, gostinska oprema, konzervirana hrana,
igrače, obutev, obleka, računalniška in pisarniška oprema, transformatorji, električni
generatorji, elektronska, znanstvena oprema, kirurška, zobozdravstvena oprema,
nakit, predmeti iz kamna in plemenitih kovin, avdio, fotografska, filmska oprema,
glasbeni instrumenti, plošče, reklamno gradivo, filmi, motorna vozila in dodatki,
kmetijski stroji, pohištvo, slike in druga umetniška dela, deţniki, dirkalni konji,
parfumi, gledališka in odrska oprema, koncertni in glasbeni instrumenti, usnjeni in
športni izdelki, jahte, čolni ter oprema za ogrevanje in razsvetljavo (Wikipedia, 5. 4.
2009).
ATA zvezek izda Gospodarska zbornica Slovenije. Napisan je lahko v katerem koli
jeziku (tudi v slovenščini). Carinski organi lahko zahtevajo prevod v jezikih njihove
drţave. Zato je najbolje zvezek izpolniti v jeziku kamor je blago namenjeno (Mikuţ,
2002, str. 11). Zvezek je potrebno predloţiti carinskim organom pri prehodu čez
mejo. Blago lahko uvozimo ali izvozimo iz drţav na različnih mejnih prehodih. ATA
zvezek, ki mu je ţe potekel rok ali se ne uporablja več je potrebno z vsemi listi vrniti
zbornici, ki je zvezek izdala (Wikipedia, 5. 11. 2008).
Prednosti ATA zvezka:
- poenostavljen prestop drţavnih mej za začasno uvoţeno blago brez plačila
carinskih in drugih dajatev,
- z enim Zvezkom ATA lahko z istim blagom obiščemo neomejeno število drţav
podpisnic konvencije ATA v okviru enoletnega roka veljavnosti,
- z enim dokumentom lahko uredimo vse carinske transakcije: začasni izvoz,
tranzit, začasni uvoz, ponovni izvoz in ponovni uvoz (Wikipedia, 5. 11. 2008).
5.2.1 Podaljšanje zvezka ATA
Podaljšanje veljavnosti ATA zvezkov ni dovoljeno. Rok za ponovni izvoz blaga,
uvoţenega z zvezkom ATA, nikakor ne sme presegati obdobje veljavnosti zvezka
ATA, ki je vedno eno leto. Kadar blago v tujini ostane dlje kot je predvideno se
pretečeni ATA zvezek nadomesti z novim. Pogoje za nadomestitev določijo carinski
organi posamezne drţave. Nadomestni ATA zvezek mora biti enak prvotnemu. Izda
se po enakem postopku, ampak pod drugo serijsko številko ter z novim datumom in
veljavnostjo. Imetnik zvezka mora domačim in tujim carinskim organom predloţiti
oba zvezka (Wikipedia, 5. 11. 2008).
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5.3 TIR ZVEZEK
Je dokument, ki izhaja iz mednarodne carinske konvencije in se uporablja v
mednarodnem cestnem prevozu. Gre za carinski dokument, ki se izda za vsako vozilo
in za vsak mednarodni prevoz blaga posebej. Namen TIR zvezka je poenostavitev
carinskih postopkov pri prečkanju carinske meje, kjer se pregledujejo samo vozila in
dokumenti, ne pa blago. Nosilec sistema mednarodnih prevozov po TIR zvezku je
mednarodna unija za cestni promet IRU. TIR zvezek lahko uporablja samo tisti
imetnik, ki izpolnjuje tehnične pogoje vozila (glej Osojnik, 2001, str. 148). TIR
zvezek se lahko uporabi za:
 izvajanje zunanjega skupnostnega tranzitnega postopka, če se tako gibanje:
- nanaša na pošiljke blaga, ki morajo biti razloţene na carinskem
območju Skupnosti in so prepeljane skupaj z blagom, ki bo razloţeno v
tretji drţavi,
- začne ali konča zunaj Skupnosti,
- opravi med dvema krajema preko ozemlja tretje drţave;
 za izvajanje notranjega skupnostnega tranzitnega postopka od enega do
drugega kraja na carinskem območju skupnosti, ne da bi pri tem blago
spremenilo svoj carinski status pri prečkanju ozemlja tretje drţave. Zvezek TIR
se lahko uporabi za prečkanje tretje drţave in ne samo na območju Skupnosti
(Wikipedia, 5. 4. 2009)
Slika 5: TIR ploščica

Vir: Wikipedia, 13. 5. 2009
Zvezek TIR je sestavljen iz platnic, blagovnega manifesta, parov belih in zelenih
kuponov (s talonom), potrjenega poročila in zadnje platnice z listom, ki se lahko
odtrga. Na prvi strani platnice so navedeni podatki o izdajatelju, številka, rok
veljavnosti, ime prevoznika, odhodni in namembni carinski urad, podpis in pečat
izdajatelja. Na drugi strani platnic je garancija prevoznika in garanta ter njune
obveznosti. Blagovni manifest mora biti izpolnjen v jeziku odhodne drţave, razen če
carinski organi ne dovolijo uporabe nekega drugega jezika. Carinski organi drugih
drţav lahko zahtevajo prevod blagovnega manifesta. Podatki na manifestu morajo
biti natipkani tako, da so čitljivi. Carinski organ ne sprejme nečitljivih listov. Podatkov
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v zvezku TIR se ne sme popravljati ali pisati preko njih. Podatek se popravi tako, da
se prečrta in se zraven njega napiše pravilen podatek, zraven pa se podpiše oseba, ki
je podatek vnesla in ga carinski organ overi s pečatom in podpisom.
Kupon je tisti del zvezka, ki se odtrga iz zvezka. V zvezku so beli in zeleni listi. Beli
listi sluţijo za odpiranje postopka TIR, zeleni listi pa sluţijo za zapiranje postopka
TIR. Zeleni kupon je razdeljen na spodnji manjši del in zgornji večji del, ki ga zadrţi
carinski urad, manjši del pa se vrne odhodnemu carinskemu organu. Talon pa je tisti
del, ki ostane v zvezku TIR (Franc Košir, 30. 3. 2007).
5.4 ENOTNA UPRAVNA LISTINA (EUL)
Enotna upravna listina je obrazec, ki se uporablja za pisno carinsko deklaracijo v
okviru običajnega postopka za vnos blaga v carinski postopek ali njegov ponovni
izvoz. Enotna upravna listina je sestavljena iz listov osemlistnega seta, ki jih je
potrebno izpolniti za opravljanje formalnosti pri enem ali več carinskih postopkih.
Kompletni osemlistni set je sestavljen iz:
- izvoda za izvozno drţavo,
- izvoda za statistiko,
- izvoda za pošiljatelja/izvoznika,
- izvoda za namembno carinsko izpostavo,
- izvoda za potrditev odhodni carinski izpostavi – skupnostni tranzitni postopek,
- izvoda za namembno drţavo,
- izvoda za statistiko,
- izvoda za prejemnika.
Podatke v enotni upravni listini določi Komisija. Uporabijo pa se lahko tudi podatki v
okviru maksimalnega in minimalnega nabora podatkov. Drţava članica sama izbere
podatke, ki jih bo uporabila pri izpolnjevanju carinske deklaracije, pri čemer ne sme
uporabljati več podatkov, kot so navedeni v maksimalnem naporu podatkov, in ne
manj, kot je navedeno v minimalnem naporu podatkov. Enotna upravna listina sluţi
kot vir zbiranja podatkov za zunanjo-trgovinsko statistiko. Izpolnitev in uporaba
enotne pravne listine je različna in je odvisna od vrste carinskega postopka. V praksi
se najpogosteje uporabljajo naslednje kombinacije listov EUL:
- listi 1, 2, 3: izvozna carinska deklaracija in ponovni izvoz,
- listi 1, 4, 5: tranzitna carinska deklaracija,
- listi 6, 7, 8: uvozna carinska deklaracija (deklaracija za sprostitev v prosti
promet, carinsko skladiščenje, začasni uvoz …) (glej Zupančič, 2008, str. 100–
101).
Teritorialna uporaba EUL:
- v Evropski Uniji se EUL uporablja pri trgovanju s tretjimi drţavami in za
gibanje neskupnostenega blaga v EU,
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-

-

v skladu s Konvencijo o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi se EUL
uporablja tudi v drţavah EFTE (Švica, Norveška in Islandija) in za trgovanje
teh drţav v EU,
EUL ostaja v uporabi še v nekaterih zelo omejenih primerih gibanja
skupnostnega blaga v EU (morebitni posamezni ukrepi za prehodno obdobje
po prestopu novih drţav članic, trgovanja z deli carinskega območja EU, ki ne
spadajo v fiskalno območje drţav članic npr. Kanarski otoki, francoska
čezmorska ozemlja, Kanalski otoki, Alandski otoki (Wikipedia, 5. 4. 2009).
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6 CARINSKI NADZOR
Carinski zakonik določa, da je blago, ki je vneseno na carinsko območje Skupnosti,
od trenutka vnosa predmet carinskega nadzora. Blago ostane carinsko nadzorovano
tako dolgo, dokler se ne določi carinski status blaga. Če gre za blago, ki ni
skupnostno, to ostaja pod carinskim nadzorom do trenutka zamenjave carinskega
statusa ali vnosa v prosto cono ali prosto skladišče oziroma do njegovega ponovnega
izvoza ali uničenja (glej CZS, 37. člen).
Ko je blago vneseno v carinsko območje, še ni fizično carinsko nadzorovano, ampak
postane takrat, ko naredi prvi stik s carinskim organom. O splošnem carinskem
nadzoru govorimo takrat, ko od carinske črte do prve carinske izpostave, ki jo določi
carinski organ, še ni nobenih formalnih dejanj carinskih organov (glej Zupanič, 2008,
str. 81).
Carinsko nadzorovano je blago, ki se naloţi ali razloţi iz ladij kot tudi promet med
temi ladjami in obalo ter blago, ki se naloţi ali razloţi iz vojaških letal ali
helikopterjev, kakor tudi pristajanje vojaških letal in helikopterjev na domačih
letališčih. Carinsko nadzorovano je tudi blago, ki ga nosijo s seboj osebe, ki se
vkrcajo ali izkrcajo na ladje oziroma letala.
Carinsko niso nadzorovani:
- domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko zastavo,
- ladje organov za notranje zadeve,
- domača in tuja vojaška letala in helikopterji (glej, Šegina, 1998, str. 9).
6.1 TRAJANJE CARINSKEGA NADZORA
Carinski nadzor traja od trenutka, ko je blago vneseno na carinsko območje pa do
trenutka določitve njegovega statusa. Če se za določeno blago ugotovi, da gre za
skupnostno, potem se carinski nadzor konča z ugotovitvijo, da gre za skupnostno
blago. Če je blago neskupnostno pa ostane carinsko nadzorovano dokler:
- ni spremenjen njegov carinsko pravni status,
- ni vneseno v prosto cono ali skladišče,
- ponovno izvoţeno ali
- uničeno.
Izjema glede trajanja carinskega nadzora je blago, kateremu je bila zniţana carina ali
uporabljena stopnja nič, zaradi namena njegove uporabe. Takšno blago ostane pod
carinskim nadzorom do takrat, ko je pogoj posebne rabe izpolnjen ali do preteka
roka, ki je predpisan za njen namen oziroma do takrat, ko je bilo takšno blago
izvoţeno ali uničeno (glej Zupančič, 2008, str. 82).

47

6.2 CILJI CARINSKEGA NADZORA
Carinski nadzor se izvaja s splošnimi ali posameznimi ukrepi. Carinski organi jih
uporabljajo za zagotovitev istovetnosti blaga in za preprečitev neupravičene rabe
blaga. Njihov namen je, da se zagotovi pravilna in pravočasna pridobitev carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga ter plačilo dajatev in spoštovanje drugih predpisov,
za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna sluţba (glej ZCS, člen. 21a).
Najpogostejši cilji carinskega nadzora:
- zagotoviti pravilno predloţitev blaga,
- preprečiti neupravičeno rabo blaga,
- zagotoviti istovetnost blaga,
- zagotoviti pravočasno pridobitev carinsko dovoljene rabe,
- zagotoviti uporabo ukrepov trgovinske politike.
Da so ti cilji doseţeni, se mora blago takoj po vnosu na carinsko območje predloţiti
carinskemu organu. Prvi ukrepi se lahko sprejmejo šele takrat, ko je blago
predloţeno (glej Zupančič, 2008, str. 83).
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7 ZAKLJUČEK

Predmet preučevanja mojega diplomskega dela so carinski postopki, ki so širok
pojem in jih ni mogoče predstaviti na eni ali dveh straneh. Kljub temu, da imamo o
njih veliko literature, virov in uredb ter zakonov, so zapleteni za razumevanje. Če
ţelimo carinske postopke dobro razumeti in jih natančno spoznati, je potrebno
večletno delo na tem področju.
Med pisanjem diplomskega dela sem spoznala, da so carine zelo pomembne saj se s
tem, ko tuje ali domače blago prestopi mejo in drţava pobira davke, polni
proračunska blagajna.
Carine so posredne davščine, kjer je predmet mednarodne menjave blago ali
storitev. Štejemo jih med davke, saj imajo enake pravne, tehnične in ekonomske
lastnosti. Carine imajo tako vpliv na uvoz, domače cene, drţavne prihodke in
podobno.
Ko blago prestopi carinsko mejo, se predloţi v carinski postopek. Vsak carinski
postopek se začne z vloţitvijo carinske deklaracije, ki je lahko pisna, ustna ali
računalniška izmenjava podatkov. Ko carinski delavec prejme deklaracijo, preveri, če
je pravilno izpolnjena. Velikokrat se zgodi, da ni izpolnjena tako kot bi morala biti,
zato se je uvedel poenostavljeni carinski postopek, ki omogoča hitrejši pretok blaga,
kljub nepravilno izpolnjeni deklaraciji. Namesto deklaracije se lahko predloţi tudi drug
dokument, kot sta karnet TIR ali ATA karnet. Kadar pa gre za carinjenje ţivil, pa je
potrebno poleg predloţenih dokumentov, opraviti pregled na meji. Ko je to
opravljeno, se ugotovi dajatev, ki jo je potrebno plačati za blago. Carinski postopek
je končan, ko deklarant prevzame deklaracijo in je poplačan carinski dolg. Carinski
dolg pa pomeni obveznost dolţnika, da v skladu z zakonom plača obračunan znesek
uvoznih ali izvoznih dajatev.
Za carinjenje blaga obstaja več vrst carinskih postopkov. Najpogostejša sta uvozni in
izvozni carinski postopek. Oba postopka je mogoče poenostaviti. Poenostavitev
dovolijo carinski organi s sprejemom nepopolne carinske deklaracije, s
poenostavitvijo postopka prijavljanja in na podlagi hišnega carinjenja.
Slovenska carina si bo še naprej prizadevala, da bo sodobna evropska carinska
uprava uspešno ščitila legalne gospodarske tokove ter varovala ţivljenja in zdravje s
preprečevanjem nelegalnega uvoza izdelkov in snovi.
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dela na spletnih straneh v skladu z navodili Fakultete za upravo.
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