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SEZNAM OKRAJŠAV IN KRATIC, KI SE UPORABLJAJO V SMERNICAH O EUCDM

AES

Avtomatizirani izvozni sistem

AKP

Skupina afriških, karibskih in pacifiških držav

CD

Carinska deklaracija

CZU

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije

CZU-DU

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami
carinskega zakonika Unije

CZU-IU

Izvedbena
uredba
Komisije (EU) 2015/2447
z
dne
24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
nekaterih
določb
Uredbe (EU) št. 952/2013
Evropskega
parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije

DDV

Davek na dodano vrednost

DG TAXUD

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo

DZH

Deklaracija za začasno hrambo

Erga omnes

Vse tretje države

EU

Evropska unija

EUCDM

Carinski podatkovni model EU

EUL

Enotna upravna listina

EUR.1

Potrdilo o gibanju blaga, ki se uporablja za dokazovanje porekla
blaga

ICS

Sistem nadzora uvoza

ISD

Izstopna skupna deklaracija

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

KN

Kombinirana nomenklatura

MRN

Glavna referenčna številka

NCTS

Nov informacijsko podprt tranzitni sistem

OP

Obvestilo o prihodu

PO

Predložitev (obvestilo)

PT

Postopek tranzita

SSP

Splošni sistem preferencialov

Stran 4

STO

Svetovna trgovinska organizacija

SZO

Svetovna zdravstvena organizacija

TARIC

Integrirana tarifa Evropske unije

TDA

Delegirana
uredba
Komisije (EU) 2016/341
z
dne
17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami
za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni
elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane
uredbe (EU) 2015/2446

UL

Uradni list Evropske unije

VSD

Vstopna skupna deklaracija

WCO

Svetovna carinska organizacija

ZH

Začasna hramba
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1 Uvod
1.1 Cilj
Glavni cilj teh smernic je zagotoviti dodatna pojasnila, podprta s primeri podatkovnih zahtev iz Priloge B k
uredbama CZU-DU in CZU-IU, ki so oblikovane v EUCDM. Pripravila jih je projektna skupina programa
Carina 2020 za „Smernice o carinskem podatkovnem modelu EU“.

1.2 Stanje in posodobitve
V teh smernicah se upošteva pravni položaj, kakršen je bil 1. maja 2016. Usklajene morajo biti tudi s
sistemi IT, ki se razvijajo na podlagi Priloge B. Ker bodo v bližnji prihodnosti oblikovane funkcionalne in
tehnične specifikacije, vključno z modeli poslovnih procesov za ustrezne sisteme IT, bodo mogoče potrebni
dodatni elementi informacij in spremembe v teh smernicah.

1.3 Struktura
Smernice o EUCDM so sestavljene iz treh glavnih delov in več prilog.




V prvem delu so na kratko predstavljena vsebina in opisani cilji dokumenta.
V drugem delu je opisan popoln seznam možnih kombinacij naborov podatkov, ki so opisani v
oddelku 1 poglavja 3 naslova I Priloge B k uredbi CZU-DU.
V tretjem delu so navedena dodatna pojasnila in primeri za uporabo podatkovnih zahtev, določenih
v Prilogi B k CZU-DU.

Zdaj imajo smernice tri priloge z naslednjo vsebino:




Prilogo 2 o dodatnih oznakah postopkov serije „C“,
Prilogo 3 o dodatnih oznakah postopkov serije „D“ in
Prilogo 4 o pregledu držav Evropske unije.

V naslednji fazi dela projektne skupine programa Carina 2020 za „Smernice o carinskem podatkovnem
modelu EU“ bo dodana nova priloga z vsemi možnimi kombinacijami oznak postopkov, vključno z dodatnimi
oznakami postopkov, razen tistih, opredeljenih na nacionalni ravni.
Smernice so strukturirane tako, da se lahko besedilo vključi in objavi tudi kot del EUCDM.

1.4 Carinski podatkovni model EU
EUCDM je podatkovni model za vseevropske carinske sisteme, kot so NCTS, AES in ICS, ter za nacionalne
sisteme držav članic. Njegov splošni cilj je zagotoviti tehnični instrument, v katerem so oblikovane
podatkovne zahteve iz carinske zakonodaje EU, ter enoten in dober vir informacij za tehnični razvoj
različnih sistemov IT, ki jih carinski organi v EU uporabljajo za obdelavo podatkov.
Ogrodje EUCDM so podatki, ki jih trgovci carinskim organom sporočajo z različnimi deklaracijami in
obvestili, opredeljenimi v carinski zakonodaji EU, pri čemer so podatkovne zahteve zanje ter oblike in
oznake podatkovnih zahtev opredeljene v Prilogi B k CZU-DU oziroma CZU-IU. EUCDM vsebuje tudi
vzporejanje teh podatkovnih zahtev s podatkovnim modelom WCO. Glavni namen vzporejanja je:
 dokazati, da je EUCDM popolnoma združljiv s podatkovnim modelom WCO;
 podatkovne elemente EUCDM povezati z ustreznimi podatkovnimi elementi v podatkovnem
modelu WCO in tako nedvoumno opredeliti povezavo med potrebami carinskih organov in
podatki gospodarskih subjektov.
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Cilj je v prihodnosti razširiti obseg EUCDM z vključitvijo podatkovnih elementov, ki se uporabljajo za
pošiljanje odgovorov, podatkovnih elementov, ki se uporabljajo za izmenjavo podatkov med carinskimi
organi, ter podatkovnih elementov, opredeljenih v Prilogi A k CZU-DU in CZU-IU.
EUCDM zaradi svoje zasnove in orodja, s katerim je oblikovan in ki ga tudi WCO uporablja za upravljanje
svojega podatkovnega modela, državam članicam omogoča, da ga ob popolnem upoštevanju carinskih
določb EU dopolnjujejo za svoje nacionalne namene. Države članice, ki uporabljajo isto orodje za
vzporejanje podatkov, lahko prevzamejo EUCDM in ga dopolnjujejo v skladu z nacionalnimi potrebami.
Druge države pa lahko uporabljajo EUCDM, kot je v drugih oblikah objavljen na spletišču EUROPA.

1.5 Izjava o omejitvi odgovornosti
Poudariti je treba, da te smernice niso pravno zavezujoč instrument in da so po naravi pojasnjevalne.
Vendar vsebujejo enotno razlago zadevnih določb EU carinskih organov vseh držav članic EU. Pravne
določbe carinske zakonodaje imajo prednost pred vsebino smernic in jih je treba vedno upoštevati.
Verodostojna besedila pravnih instrumentov EU so besedila, ki so objavljena v Uradnem listu
Evropske unije. V zvezi s sodbami Sodišča Evropske unije so verodostojna tista besedila, ki so
navedena v zbirki odločb Sodišča in Splošnega sodišča.
Ta dokument prinaša smernice v zvezi s tistimi elementi EUCDM, v zvezi s katerimi so avtorji menili,
da so za razumevanje pravnega besedila potrebna nadaljnja navodila. Namen dokumenta ni
obravnavati vseh elementov in oznak, zajetih v CZU ter njegovih delegiranih in izvedbenih aktih.
Ne vsebuje navodil o podatkovnih zahtevah, ki se uporabljajo v okviru ICS 2.0. Te bodo obravnavane
v prihodnji reviziji smernic, kot je omenjeno zgoraj v točki 1.2 Pravna veljavnost in posodobitve.
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2 Kombinacija stolpcev
2.1 Uvodna opomba za ta oddelek
V CZU je opisano zaporedje carinskih formalnosti, ki morajo biti dokončane v zvezi z blagom, ki
vstopa na carinsko območje Unije ali ga zapušča.
Zaporedje formalnosti v zvezi z blagom, ki vstopa na carinsko območje EU, je običajno naslednje:

Vstopna skupna deklaracija za blago (VSD)
Člen 127(1) CZU

Obvestilo o prihodu morskega plovila ali zrakoplova (OP)
Člen 133(1) CZU

Predložitev blaga (obvestilo o blagu)
(PO)
Člen 139(1) CZU

Deklaracija za začasno hrambo
predloženega blaga (DZH)
Člen 145(1) CZU

Začasna hramba
Člen 144 CZU

Carinski postopek
Člen 149 CZU

Ponovni izvoz
Člen 149 CZU

Carinska deklaracija (CD)
Člen 158(1) CZU
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Zaporedje formalnosti v zvezi z blagom, ki zapušča carinsko območje EU, je naslednje:

Predodhodna deklaracija
Člen 263(1) CZU

Carinska deklaracija
(CD)
Člen 263(3)(a) CZU

Deklaracija za ponovni
izvoz
Člen 263(3)(b) CZU

Izstopna skupna
deklaracija (ISD)
Člen 263(3)(c) CZU

Obvestilo o ponovnem
izvozu
Člen 274 CZU

Predložitev carinskemu uradu izstopa
Člen 267(2) CZU

Prepustitev za izstop
Člen 267(4) CZU

Pri zaporedju vstopa blaga na carinsko območje EU deklarant v vsakem koraku zaporedja vloži ločeno
deklaracijo ali obvestilo.
Za blago, ki bo izneseno s carinskega območja EU, se vloži predodhodna deklaracija.
V stolpcih tabele s podatkovnimi zahtevami v Prilogi B k CZU-DU so navedeni nabori podatkov za
vsako deklaracijo in obvestilo s podatkovnimi elementi, ki se uporabijo v zadevni deklaraciji ali
obvestilu.
CZU omogoča tudi kombiniranje deklaracij in/ali obvestil v eno deklaracijo in/ali obvestilo.
Če se uporabi taka kombinirana deklaracija in/ali obvestilo, se navedejo vse podatkovne zahteve, ki
veljajo v zvezi z zadevnimi stolpci.
Če se isti podatkovni element uporablja v več kot enem stolpcu, podatkovni elementi pa imajo v teh
stolpcih različen status (A, B ali C), ima vodilno vlogo najvišji status (A).

Primer:
Unijsko blago, ki bo izneseno s carinskega območja Unije, bo dano v izvozni postopek. V skladu s
členom 263(1) CZU se predodhodna deklaracija vloži, preden se blago iznese s carinskega območja
Unije.
Deklarant je v skladu s členom 263(3)(a) CZU predodhodno deklaracijo vložil v obliki carinske
deklaracije za izvozni postopek. Ta deklaracija vsebuje vse podatkovne elemente iz Priloge B k CZUDU za stolpca A1 (izstopna skupna deklaracija) in B1 (izvozna deklaracija).
Podatkovna elementa 3/9 prejemnik in 3/10 identifikacija prejemnika v stolpcu A1 sta obvezna, kar
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pomeni, da te informacije zahteva vsaka država članica (status A).
Isti podatkovni elementi v stolpcu B1 so za države članice neobvezni (status B). Lahko se odločijo, da
teh informacij ne bodo zahtevale. Ker je status „A“ v stolpcu A1 obvezen, se podatkovni elementi v
tej kombinirani deklaraciji zahtevajo in jih v tem primeru ni mogoče opustiti.

Posamezno uporabljene deklaracije in/ali obvestila
Spodnjih stolpcev iz Priloge B za deklaracije in/ali obvestila ni mogoče kombinirati z drugimi stolpci za
deklaracije in/ali obvestila:
A3:
B3:
B4:
C2:

Obvestilo o ponovnem izvozu
Deklaracija za carinsko skladiščenje unijskega blaga
Deklaracija za odpremo blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo
Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali
pri vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob izvozu
Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga (T2L/T2LF)
Carinski blagovni manifest
Obvestilo o preusmeritvi
Obvestilo o prihodu v primeru gibanja blaga v začasni hrambi
Deklaracija za vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo
Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali
pri vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob uvozu

E1:
E2:
G1:
G5:
H5:
I2:

2.2 Tabela s kombinacijami
Številke stolpcev v „tabeli s kombinacijami“ so skladne z naslednjimi številkami stolpcev in imeni iz Priloge B
k CZU-DU.
Stolpec
v
Ime deklaracije ali obvestila
Prilogi B
A1
Izstopna skupna deklaracija
A2

Izstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke

A3

Obvestilo o ponovnem izvozu

B1

Izvozna deklaracija in deklaracija za ponovni izvoz

B2

Posebni postopek – oplemenitenje – deklaracija za pasivno oplemenitenje

B3

Deklaracija za carinsko skladiščenje unijskega blaga

B4

Deklaracija za odpremo blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno
ureditvijo
Poenostavljena izvozna deklaracija

C1
C2

Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali
pri vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob izvozu

D1

Posebni postopek – tranzitna deklaracija

D2

Posebni postopek – tranzitna deklaracija z zmanjšanim naborom podatkov –
(železniški, letalski in pomorski prevoz)
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D3
E1

Posebni postopek – tranzit – uporaba elektronske prevozne listine kot carinske
deklaracije – (letalski in pomorski prevoz)
Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga (T2L/T2LF)

E2

Carinski blagovni manifest

G1

Obvestilo o preusmeritvi

G2

Obvestilo o prihodu

G3

Predložitev blaga carini

G4

Deklaracija za začasno hrambo

G5

Obvestilo o prihodu v primeru gibanja blaga v začasni hrambi

H1
H2

Deklaracije za sprostitev v prosti promet in posebni postopek – posebna
uporaba – deklaracija za posebno rabo
Posebni postopek – skladiščenje – deklaracija za carinsko skladiščenje

H3

Posebni postopek – posebna raba – deklaracija za začasni uvoz

H4

Posebni postopek – oplemenitenje – deklaracija za aktivno oplemenitenje

H5
H6

Deklaracija za vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno
ureditvijo
Carinska deklaracija v poštnem prometu za sprostitev v prosti promet

I1

Poenostavljena uvozna deklaracija

I2

Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali
pri vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob uvozu
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Tabela kombinacij
Legenda:
̶
Stolpec „Stolpci iz Priloge B“ vsebuje povezane številke stolpcev iz tabele s podatkovnimi zahtevami
iz poglavja 3 naslova I Priloge B (glej zgornjo tabelo).
̶
Stolpec „Možne kombinacije“ vsebuje vse številke stolpcev možnih kombinacij deklaracij in/ali
obvestil v skladu z zakonodajo. Kot je navedeno v izjavi o omejitvi odgovornosti v točki 1.5, možne
kombinacije, ki v stolpcih „F“ vsebujejo nabor podatkov VSD, v tej fazi niso vključene.
̶
Stolpec „Pravna podlaga“ vsebuje ustrezne člene CZU ali CZU-DU, ki dovoljujejo kombiniranje
deklaracij in/ali obvestil.
Za vsako izhodišče so navedene vse možne kombinacije.

Primer:
Kombinacija deklaracije za začasno hrambo se vloži skupaj z obvestilom o prihodu. Če je bila deklaracija za
začasno hrambo predhodno vložena, je izhodišče z vidika možnih kombinacij G4 + G2.
Če se deklaracija za začasno hrambo vloži ob prihodu plovila, tj. začetni dogodek je obvestilo o prihodu, je v
tabeli navedena kombinacija G2 + G4.
Stolpci
iz Priloge B

A1

A

A2

Možne
kombinacije

Pravna podlaga

A1 + B1

Člen 263(3)(a) CZU

A1 + B2

Člen 263(3)(a) CZU

A1 + C1

Člen 263(3)(a) CZU

A1 + D1

Člen 263(3)(a) CZU

A1 + D2

Člen 263(3)(a) CZU

A1 + D3

Člen 263(3)(a) CZU. Ta kombinacija je mogoča le, če carinski organi
sprejmejo položaj iz člena 271(4) CZU.

A2 + B1

Člen 263(3)(a) CZU

A2 + B2

Člen 263(3)(a) CZU

A2 + C1

Člen 263(3)(a) CZU

A2 + D1

Člen 263(3)(a) CZU

A2 + D2

Člen 263(3)(a) CZU

A2 + D3

Člen 263(3)(a) CZU. Ta kombinacija je mogoča le, če carinski organi
sprejmejo položaj iz člena 271(4) CZU.

B1 + A1

Člen 263(3)(a) CZU

B1 + A2

Člen 263(3)(a) CZU

B2 + A1

Člen 263(3)(a) CZU

B2 + A2

Člen 263(3)(a) CZU

A3
B1
B

B2
B3
B4
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C

C1 + A1

Člen 263(3)(a) CZU

C1 + A2

Člen 263(3)(a) CZU

D1 + A1

Člen 263(3)(a) CZU

D1 + A2

Člen 263(3)(a) CZU

D2 + A1

Člen 263(3)(a) CZU

D2 + A2

Člen 263(3)(a) CZU

D3 + A1

Člen 263(3)(a) in člen 271(4) CZU

D3 + A2

Člen 263(3)(a) in člen 271(4) CZU

G2

G2 + G4

Člen 145(8)(a) CZU

G3

G3 + G4

Člen 145(8)(b) CZU

G4 + G2

Člen 145(8)(a) CZU

G4 + G3

Člen 145(8)(b) CZU

C1
C2
D1

D

D2
D3

G1

G

G4
G5
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3 Podatkovni elementi
Skupina 1 – podatki o sporočilu (vključno z oznakami postopkov)
1/1

Vrsta deklaracije

Primeri EX:
Unijsko blago se je izvozilo v tretjo državo in v PE 1/1 izvozne deklaracije bi bilo treba navesti oznako „EX“.

Primeri IM:
Oznaka „IM“ se uporablja pri trgovini med državama članicama, kadar se neunijsko blago da v carinski
postopek.


Švedsko podjetje uvozi blago iz ZDA in ga da v postopek carinskega skladiščenja na Švedskem. Blago
se proda danskemu podjetju in pošlje tja v skladu s postopkom zunanjega tranzita Unije (T1). Na
Danskem se blago sprosti v prosti promet, v uvozno deklaracijo pa se vnese oznaka „IM“.

Oznaka „IM“ se uporablja pri dajanju neunijskega blaga v uvozni carinski postopek:


Hrvaško podjetje iz Turčije uvozi kakavovo maslo; blago se pošlje v skladu s postopkom zunanjega
tranzita Unije. Na Hrvaškem se kakavovo maslo sprosti v prosti promet, za PE 1/1 pa je treba vnesti
oznako „IM“.



Hrvaško podjetje iz Kitajske uvozi solarne panele in jih sprosti v prosti promet. V tem primeru je
treba za PE 1/1 vnesti oznako „IM“.

Primeri CO:
Oznaka „CO“ se uporablja v zvezi z unijskim blagom, za katero v prehodnem obdobju iz akta o pristopu
novih držav članic veljajo posebni ukrepi.


Nemško podjetje v državo kandidatko izvozi unijsko blago. Blago je bilo v državi kandidatki dano v
postopek carinskega skladiščenja pred datumom pristopa. V obdobju po pristopu se v carinski
deklaraciji za sprostitev blaga v prosti promet po carinskem skladiščenju v PE 1/1 vnese oznaka
„CO“.

Oznaka „CO“ se uporablja tudi pri trgovini z unijskim blagom:


med deloma carinskega območja Unije, od katerih je eden znotraj območja DDV, drugi pa zunaj
njega, na primer pri trgovini z unijskim blagom med Švedsko in Ålandskimi otoki;



med deloma carinskega območja Unije, ki sta oba zunaj območja DDV, na primer pri trgovini z
unijskim blagom med Ålandskimi otoki in Kanarskimi otoki.
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1/2

Dodatna vrsta deklaracije

A – za standardno carinsko deklaracijo (iz člena 162 CZU)


Hrvaško podjetje naroči iz Rusije pošiljko prekajenega lososa in ga na Hrvaškem sprosti v prosti
promet. Za prijavo PE 1/2 z oznako „A“ mora deklaracija vsebovati vse potrebne navedbe in
spremne listine za uporabo določb, povezanih s prijavljenim postopkom.



Prijavljeni postopek začasnega uvoza na Hrvaško za jadrnico, uvoženo iz ZDA, se zaključi s prijavo
jadrnice za sprostitev v prosti promet na Hrvaškem. Če deklaracija vsebuje vse potrebne navedbe in
spremne listine za uporabo določb, povezanih s prijavljenim postopkom, je treba v tem primeru v
PE 1/2 vnesti oznako „A“.



Blago s poreklom iz Srbije in uvoženo iz te države je bilo na Hrvaškem za namen razstave dano v
postopek začasnega uvoza z zvezkom ATA. Rok za zaključek postopka je približno dva meseca,
vendar pred iztekom navedenega roka deklarant neunijsko blago prijavi za sprostitev v prosti
promet, v uvozni carinski deklaraciji pa navede vse zahtevane navedbe in priloži spremne listine. PE
1/2 mora vsebovati oznako „A“.



Solarni paneli, uvoženi iz Kitajske, so prispeli v namembni carinski urad v Rotterdamu, pri katerem
je bila predhodno vložena deklaracija za sprostitev v prosti promet z uporabo oznake „D“ v PE 1/2.
Po prihodu blaga ga deklarant predloži in v deklaraciji za sprostitev v prosti promet v PE 1/2
oznako „D“ zamenja z oznako „A“, saj deklaracija vsebuje vse zahtevane navedbe in spremne listine
v zvezi s tem postopkom.

B – za poenostavljeno deklaracijo z občasno uporabo (iz člena 166(1) CZU)


Hrvaško podjetje uvozi planke s poreklom iz Bosne in Hercegovine. Ob predložitvi deklaracije za
sprostitev v prosti promet manjka račun, zato je treba v PE 1/2 v poenostavljeni deklaraciji vnesti
oznako „B“. Tej deklaraciji mora slediti dopolnilna deklaracija z oznako „X“.



Hrvaško podjetje uvozi konzervirane paprike s poreklom iz Srbije. Ob predložitvi deklaracije za
sprostitev v prosti promet deklarant še nima izvirnika dokazila o poreklu, kot je določeno v
preferencialnem sporazumu ali Prilogi 22-14 k CZU-IU. V takem primeru je treba v PE 1/2 v
poenostavljeni deklaraciji vnesti oznako „B“. Tej deklaraciji mora slediti dopolnilna deklaracija z
oznako „X“.



Nafta s poreklom iz Kazahstana in uvožena iz te države se na Hrvaškem prijavi za sprostitev v prosti
promet na podlagi predračuna. Carinska deklaracija pa v tistem trenutku ne vsebuje vseh potrebnih
elementov za izračun carinske vrednosti (čaka se na določitev cene nafte na borzi), zato je treba v
tem primeru v PE 1/2 v poenostavljeni deklaraciji vnesti oznako „B“. Tej deklaraciji mora slediti
dopolnilna deklaracija z oznako „X“.

C – za poenostavljeno carinsko deklaracijo z redno uporabo (iz člena 166(2) CZU)
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Hrvaško podjetje, ki ima dovoljenje za poenostavljeno deklaracijo (člen 166(2) CZU), iz Bosne in
Hercegovine uvozi gramoz in ga sprosti v prosti promet v obliki poenostavljene deklaracije. V PE 1/2
v poenostavljeni deklaraciji je treba vnesti oznako „C“.

D – za vložitev standardne carinske deklaracije (kakor je navedeno pod oznako A), preden lahko
deklarant predloži blago


Hrvaško podjetje na Kitajskem naroči solarne panele. Pošiljka še ni prispela na carinsko območje
EU, a deklarant predloži deklaracijo za sprostitev v prosti promet. V tem primeru je treba v PE 1/2
vnesti oznako „D“. Ko blago prispe in se predloži carinskim organom, je po sprejetju carinske
deklaracije v carinskem sistemu oznako „D“ v PE 1/2 mogoče zamenjati z oznako „A“.



Pošiljka neunijskega blaga je bila odpremljena v tretji državi in poslana carinskemu uradu na
ozemlju EU, kjer bo sproščena v prosti promet. Deklarant ob odpremi v namembnem kraju predloži
deklaracijo za sprostitev v prosti promet in v PE 1/2 vnese oznako „D“. Ko blago prispe in se
predloži carinskim organom, je po sprejetju carinske deklaracije v carinskem sistemu oznako „D“ v
PE 1/2 mogoče zamenjati z oznako „A“.



Avstrijsko podjetje iz Kitajske uvozi druge električne transformatorje in induktorje (85045095 90).
Blago na mejo EU prispe v Hamburgu. Za prevoz blaga v Avstrijo se pri carinskem uradu v Hamburgu
(DE004851) vloži tranzitna deklaracija (T1); namembni carinski urad je carinski urad Linz Wels
(AT530000). Hkrati se pri carinskem uradu Linz Wels vloži carinska deklaracija za sprostitev v prosti
promet. Ker blago še ni bilo predloženo carinskemu uradu Linz Wels, mora PE 1/2 vsebovati
oznako „D“. Blago prispe čez dva dni in se predloži carinskemu uradu Linz Wels. Carinski organ v
tistem trenutku sprejme carinsko deklaracijo, v carinskem sistemu pa je oznako „D“ v PE 1/2
mogoče zamenjati z oznako „A“.



S hitro pošto se iz ZDA na Dunaj pošljejo drugi gradbeni kompleti in konstrukcijske igrače (95030039
90). Ko se blago natovarja na letalo v ZDA, ponudnik storitve hitre pošte pri carinskem uradu na
dunajskem letališču (AT330100) že vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet. Ker je
blago še vedno v ZDA in še ni bilo predloženo carinskemu uradu na dunajskem letališču, je treba v
PE 1/2 vnesti oznako „D“. Ko blago prispe na dunajsko letališče, ga ponudnik storitve hitre pošte
predloži carinskemu uradu. Carinski organ v tistem trenutku sprejme carinsko deklaracijo, v
carinskem sistemu pa je oznako „D“ v PE 1/2 mogoče zamenjati z oznako „A“.

E – za vložitev poenostavljene deklaracije (kakor je navedeno pod oznako B), preden lahko deklarant
predloži blago


Hrvaško podjetje iz Bosne in Hercegovine uvozi planke s poreklom iz te države. Ob predložitvi
deklaracije za sprostitev v prosti promet blago še ni prispelo, poleg tega manjka račun. Zato je treba
v PE 1/2 v poenostavljeni deklaraciji vnesti oznako „E“. Ko blago prispe in se predloži carinskim
organom, je po sprejetju carinske deklaracije v carinskem sistemu oznako „E“ v PE 1/2 mogoče
zamenjati z oznako „B“.



Hrvaško podjetje uvozi konzervirane paprike s poreklom iz Srbije. Ob predložitvi deklaracije za
sprostitev v prosti promet blago še ni prispelo, poleg tega manjka izvirnik dokazila o poreklu. Zato je
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treba v PE 1/2 v poenostavljeni deklaraciji vnesti oznako „E“. Ko blago prispe in se predloži carinskim
organom, je po sprejetju carinske deklaracije v carinskem sistemu oznako „E“ v PE 1/2 mogoče
zamenjati z oznako „B“.

F – za vložitev poenostavljene deklaracije (kakor je navedeno pod oznako C), preden lahko deklarant
predloži blago


Hrvaško podjetje, ki ima dovoljenje za poenostavljeno deklaracijo (člen 166(2) CZU), iz Bosne in
Hercegovine uvozi gramoz in ga sprosti v prosti promet v obliki poenostavljene deklaracije. Ob
predložitvi prvotne deklaracije za sprostitev v prosti promet blago še ni bilo predloženo
namembnemu carinskemu uradu. V tem primeru je treba v PE 1/2 vnesti oznako „F“. Ko blago
prispe in se predloži carinskim organom, je po sprejetju carinske deklaracije v carinskem sistemu
oznako „F“ v PE 1/2 mogoče zamenjati z oznako „C“.

X – za dopolnilno deklaracijo poenostavljenih deklaracij, ki jih zajemata oznaki B in E


Nafta s poreklom iz Kazahstana in uvožena iz te države se na Hrvaškem prijavi za sprostitev v prosti
promet na podlagi predračuna. Deklarant po tem, ko preveri ceno nafte na borzi, predloži
dopolnilno deklaracijo, ki vsebuje vse potrebne elemente za določitev carinske vrednosti. V tem
primeru je treba v PE 1/2 v dopolnilni deklaraciji vnesti oznako „X“.



Konzervirane paprike s poreklom iz Srbije in uvožene iz te države so bile na Hrvaškem prijavljene za
sprostitev v prosti promet brez predložitve blaga in izvirnika dokazila o poreklu. Deklarant po
predložitvi blaga in izvirnika dokazila o poreklu carinskim organom predloži tudi dopolnilno
deklaracijo in izvirnik dokazila o poreklu ter v PE 1/2 v dopolnilni deklaraciji vnese oznako „X“.

Y – za dopolnilno deklaracijo poenostavljenih deklaracij, ki jih zajemata oznaki C in F


Primer za dopolnilno deklaracijo poenostavljene deklaracije z oznako „C“
Hrvaško podjetje iz Bosne in Hercegovine uvozi gramoz in ga sprosti v prosti promet v obliki
poenostavljene deklaracije. Deklarant nato v določenem roku carinskim organom predloži
dopolnilno deklaracijo. Potrebne spremne listine ima deklarant, v roku za vložitev dopolnilne
deklaracije pa so na voljo carinskim organom. V PE 1/2 v dopolnilni deklaraciji je treba vnesti
oznako „Y“.



Primer za dopolnilno deklaracijo poenostavljene deklaracije z oznako „F“
Hrvaško podjetje iz Bosne in Hercegovine uvozi gramoz in ga prijavi za sprostitev v prosti promet v
obliki poenostavljene deklaracije, ne da bi blago takrat predložilo carinskim organom. Deklarant v
določenem roku po predložitvi in sprostitvi blaga predloži dopolnilno deklaracijo. Potrebne
spremne listine ima deklarant, v roku za vložitev dopolnilne deklaracije pa so na voljo carinskim
organom. V PE 1/2 v dopolnilni deklaraciji je treba vnesti oznako „Y“.

Z – za dopolnilno deklaracijo v skladu s postopkom iz člena 182 CZU
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Hrvaško podjetje ima dovoljenje za vpis v evidence deklaranta. Iz Kitajske uvaža pomnilniške
kartice, ki jih je prijavilo za sprostitev v prosti promet z vpisom v svoje evidence. Ko v roku,
določenem v dovoljenju, predloži dopolnilno deklaracijo, mora v PE 1/2 v dopolnilni deklaraciji
vnesti oznako „Z“.
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1/3

Vrsta tranzitne deklaracije/dokazila o carinskem statusu

Stolpec D1 (Priloga B k CZU-DU):

T

Mešane pošiljke vsebujejo blago, ki se bo dalo v postopek zunanjega tranzita Unije, in blago, ki se
bo dalo v postopek notranjega tranzita Unije


Neunijsko in unijsko blago se v tranzitnem postopku z istim prevoznim sredstvom skupaj prevažata
po cesti iz Italije v Švico. V takem primeru mora PE 1/3 vsebovati oznako „T“ v glavi tranzitne
deklaracije [na ravni postavk je treba opredeliti, ali je blago dano v postopek zunanjega (T1) ali
notranjega tranzita Unije (T2)].

T1 – Blago, ki je dano v postopek zunanjega tranzita Unije


T2

Neunijsko blago se v postopku zunanjega tranzita Unije po cesti prevaža iz Hamburga na Hrvaško. V
tranzitni deklaraciji je treba v PE 1/3 vnesti oznako „T1“.

Blago, ki je dano v postopek notranjega tranzita Unije v skladu s členom 227 CZU, razen če se
uporablja člen 286(2) CZU-IU.


Unijsko blago se v postopku notranjega tranzita Unije iz Bolgarije skozi Srbijo prevaža v namembni
kraj v Franciji. Na tranzitni deklaraciji je treba v PE 1/3 vnesti oznako „T2“.

T2F – Blago, ki je dano v postopek notranjega tranzita Unije v skladu s členom 188 CZU-DU


Unijsko blago se v postopku notranjega tranzita Unije iz Litve odpremi na Kanarske otoke. V tem
primeru je treba v PE 1/3 vnesti oznako „T2F“.

T2SM – Blago, ki je dano v postopek notranjega tranzita Unije v okviru uporabe člena 2 Sklepa 4/92
Odbora za sodelovanje med EGS in Republiko San Marino z dne 22. decembra 1992.


Pošiljka unijskega blaga se v postopku notranjega tranzita Unije odpremi in po cesti prevaža iz Trsta
v Italiji do San Marina. V PE 1/3 je treba vnesti oznako „T2SM“.

Stolpec D2 (Priloga B k CZU-DU):
T

Mešane pošiljke, ki vsebujejo blago, ki se bo dalo v postopek zunanjega tranzita Unije, in blago, ki
se bo dalo v postopek notranjega tranzita Unije


Neunijsko blago in unijsko blago se v tranzitnem postopku po železnici skupaj prevažata iz Avstrije v
Švico. V tem primeru je treba za PE 1/3 v glavi tranzitne deklaracije [na ravni postavk je treba
opredeliti, ali je blago dano v postopek zunanjega (T1) ali notranjega tranzita Unije (T2)] navesti
oznako „T“.
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Stolpec D3 (Priloga B k CZU-DU):

T1 – Blago, ki je dano v postopek zunanjega tranzita Unije


Neunijsko blago je iz ZDA prispelo v Nemčijo. Blago se v postopku zunanjega tranzita Unije s
frankfurtskega letališča na Hrvaško prevaža z elektronsko prevozno listino kot tranzitno deklaracijo.
Na tranzitni deklaraciji je treba v PE 1/3 vnesti oznako „T1“.

TD – Blago, ki je že dano v tranzitni postopek ali pa se prevaža v okviru postopkov aktivnega
oplemenitenja, carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza v okviru uporabe člena 233(4)(e) CZU


Blago, dano v postopek začasnega uvoza z zvezkom ATA, se iz Varšave z letalom prevaža do Lizbone
z elektronsko prevozno listino. V PE 1/3 je treba vnesti oznako „TD“.

X – Unijsko blago za izvoz, ki ni dano v tranzitni postopek v okviru uporabe člena 233(4)(e) CZU


Unijsko blago se v Združenem kraljestvu prijavi za izvoz v ZDA in odpremi z elektronskim
manifestom, ki se uporablja kot tranzitna deklaracija za prevoz drugega blaga, in sicer z oskrbno
ladjo do pristanišča Rotterdam na Nizozemskem, kjer bo pretovorjeno za nadaljnji prevoz do New
Yorka. V tem primeru je treba v PE 1/3 vnesti oznako „X“.

Stolpec E1 (Priloga B k CZU-DU)

T2L – Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga


Pošiljka unijskega blaga se po cesti iz Poljske skozi Belorusijo prevaža v Litvo. Za namen dokazovanja
carinskega statusa unijskega blaga je treba v PE 1/3 vnesti oznako „T2L“.

T2LF – Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ki se pošilja na posebna davčna ozemlja, z njih ali
med njimi.


Pošiljka unijskega blaga se iz Lizbone skozi Maroko po morju prevaža do Tenerifa. Za namen
dokazovanja carinskega statusa unijskega blaga je treba v PE 1/3 vnesti oznako „T2LF“.

T2LSM – Dokazilo o statusu blaga, ki je namenjeno v San Marino v okviru uporabe člena 2 Sklepa 4/92
Odbora za sodelovanje med EGS in Republiko San Marino z dne 22. decembra 1992.


Oznaka se uporablja izključno v Italiji.



Pošiljka neunijskega blaga se v postopku zunanjega tranzita Unije – T1 odpremi iz Marseilla v
Franciji do Genove v Italiji, tam pa se sprosti v prosti promet. Potem se blago iz Genove v San
Marino prevaža v tranzitnem postopku, pri čemer se v PE 1/3 uporablja oznaka „T2LSM“.
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Stolpec E2 (Priloga B k CZU-DU)
N – Vse blago, ki ni zajeto v situacijah, opisanih pod oznakama T2L in T2LF


Na carinskem blagovnem manifestu je treba v PE 1/3 navesti oznako „N“ za postavke, ki ne spadajo
pod oznaki „T2L“ ali „T2LF“, npr. neunijsko blago.

T2L – Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga


Pošiljka z unijskim blagom se iz Ancone v Italiji po morju prevaža do Zadra na Hrvaškem. V PE 1/3 na
carinskem blagovnem manifestu je treba vnesti oznako „T2L“.

T2LF – Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ki se pošilja na posebna davčna ozemlja, z njih ali
med njimi.


Pošiljka unijskega blaga se iz Francije po morju prevaža na Kanalske otoke. Za namen dokazovanja
carinskega statusa unijskega blaga na carinskem blagovnem manifestu je treba v PE 1/3 vnesti
oznako „T2LF“.

Stran 21

Skupina 2 – sklicevanja na sporočila, listine, potrdila in dovoljenja
2/1 Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti

Uvod:
V uvodni izjavi 3 Priloge B k CZU-DU je navedeno, da „se nekateri podatki predložijo le, če to upravičujejo
okoliščine“.
To pomeni, da se v situacijah, ko se blago neposredno da v carinski postopek (vključno s podatki o varstvu
in varnosti) in ni „predhodnih dokumentov“, informacije v zvezi s PE 2/1 ne zbirajo.
Spodnji primeri se nanašajo samo na situacije, ko se informacije v zvezi s PE 2/1 zahtevajo.

Stolpci A:
Informacije v zvezi s PE 2/1 se zbirajo le, če se blago, dano v začasno hrambo ali „prosto cono“, neposredno
ponovno izvozi.
Z ustreznimi oznakami Unije na „ISD“/„obvestilu o ponovnem izvozu“ vpišite
→ MRN deklaracije za začasno hrambo ali
→ sklic na obvestilo o „prosti coni“,
v katero je bilo blago prvotno dano.

Primer:
„ISD“/„obvestilo o ponovnem izvozu“, vloženo za neunijsko blago, ponovno izvoženo neposredno iz
skladišča za začasno hrambo.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

ISD;
Obvestilo o
ponovnem izvozu

Deklaracija za
začasno hrambo

Predhodni dokument:
Deklaracija za
začasno hrambo

Stolpci B:
Na splošno:

Stran 22

V večini primerov se neposredno vloži izvozna deklaracija (vključno s podatki o varstvu in varnosti) in ni
„predhodnih dokumentov“. Zato se informacije v zvezi s PE 2/1 ne zbirajo. To splošno načelo velja tudi za
„poenostavljeno izvozno deklaracijo“/deklaracijo „PO“.
V situacijah, ko je zbiranje informacij v zvezi s PE 2/1 upravičeno, na „izvozni“ deklaraciji/deklaraciji za
„ponovni izvoz“ vpišite (z uporabo ustreznih oznak Unije):
→ referenčne podatke dokumentov, predloženih pred izvozom v tretjo državo/odpremo v državo članico.
Kadar deklaracija zadeva ponovni izvoz blaga, vpišite referenčne podatke deklaracije za vnos blaga v
predhodnem carinskem postopku, v katerega je bilo blago dano.
Unijsko blago

Primeri
a) Izvozna deklaracija, vložena kot dopolnilna deklaracija za „poenostavljeno izvozno deklaracijo“ ali
EIDR, v katero je bilo blago prvotno dano.

Unijsko blago, ki naj
bi zapustilo EU

Izvozna deklaracija
(dopolnilna
deklaracija)

Poenostavljena
izvozna deklaracija

Predhodni dokument:
Poenostavljena izvozna
deklaracija

b) Izvozna deklaracija, vložena po postopku posebne rabe
Obrazložitev:
Letalski deli, ki jih ni mogoče uporabljati v predpisane posebne namene (npr. zaradi njihovega stanja) in se
zato izvozijo s carinskega območja EU.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
posebno rabo

Izvozna deklaracija

Predhodni dokument:
Deklaracija za posebno rabo

Neunijsko blago

Stran 23

Primer
Deklaracija za ponovni izvoz, vložena po posebnem postopku, ki ni tranzit (npr. aktivno oplemenitenje,
začasni uvoz, skladiščenje).
Obrazložitev:
Ponovni izvoz umetniškega dela (npr. kipa) po razstavi v državi članici EU.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasni uvoz

Deklaracija za
ponovni izvoz

Predhodni dokument:
Deklaracija za začasni uvoz

Stolpci D:

V situacijah, ko je zbiranje informacij v zvezi s PE 2/1 upravičeno, na „tranzitni“ deklaraciji vpišite:
→ sklic na začasno hrambo ali predhodni carinski postopek ali ustrezne carinske dokumente
(z uporabo ustreznih oznak Unije).
Neunijsko blago

Primeri
Deklaracija za zunanji tranzit (T1), vložena po začasni hrambi.
Obrazložitev:
→ Dajanje neunijskega blaga v začasno hrambo ob prihodu v pristanišče Rotterdam.
→ Pretovarjanje (po T1) iz pristanišča Rotterdam v carinsko skladišče v Amsterdamu.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

Tranzitna
deklaracija (T1)

Predhodni dokument:
Deklaracija za začasno
hrambo

Stran 24

Deklaracija za zunanji tranzit (T1), vložena po posebnem postopku, ki ni tranzit (npr. aktivno oplemenitenje,
začasni uvoz, skladiščenje).
Obrazložitev:
→ Dajanje neunijskega blaga v „carinsko skladiščenje“ ob prihodu na frankfurtsko letališče.
→ Pretovarjanje (po T1) s frankfurtskega letališča v Stuttgart zaradi dajanja v postopek aktivnega
oplemenitenja.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
carinsko skladiščenje

Tranzitna
deklaracija (T1)

Predhodni dokument:
Deklaracija za carinsko
skladiščenje

Stolpci E:
E1: Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga (T2L/T2LF)
Na T2L/T2LF vpišite sklic (MRN) carinske deklaracije, s katero je bilo blago sproščeno v prosti promet.

Primer:
T2LF za unijsko blago, ki bo pretovorjeno v okviru trgovine s posebnimi davčnimi ozemlji.
Obrazložitev:
→ Blago, sproščeno v prosti promet v Parizu in pretovorjeno v Guadeloupe s T2LF.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
sprostitev v prosti
promet

T2L/T2LF

Predhodni dokument:
Deklaracija za sprostitev v
prosti promet

E2: Carinski blagovni manifest
Primer
Stran 25

„Carinski blagovni manifest“ za unijsko in neunijsko blago, natovorjeno na plovilo v Rotterdamu in
pretovorjeno v Marseille.

Neunijsko blago
Na „carinskem blagovnem manifestu“ vpišite sklic (MRN) „vstopne skupne deklaracije“ (VSD), vložene v
zvezi z zadevnim blagom.

VSD

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Carinski blagovni
manifest

Predhodni dokument:
VSD

Stran 26

Stolpci G:
Obvestilo o preusmeritvi/prihodu(G1 & G2):
V situacijah, ko je zbiranje informacij v zvezi s PE 2/1 upravičeno [glej sprotno opombo 6], na „obvestilu o
prihodu“ vpišite:
→ sklic (MRN) „VSD“, vložene v zvezi z zadevnim blagom.

VSD

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Obvestilo o prihodu

Predhodni dokument:
VSD

Stran 27

Predložitev blaga (G3):
Na „obvestilo o predložitvi“ vpišite:
 sklic (MRN) „vstopne skupne deklaracije“ (VSD) za zadevno blago
ali
 sklic (MRN) deklaracije, če je namesto VSD vložena carinska deklaracija;
 deklaracijo za začasno hrambo;
 carinsko deklaracijo (npr. tranzitno deklaracijo T1, „deklaracijo za carinsko skladiščenje“ v primeru
gibanja blaga iz enega skladišča v drugo).

VSD ali deklaracija za
začasno hrambo ali
carinska deklaracija

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Predhodni dokument:
VSD

Predložitev blaga

Predhodni dokument:
Deklaracija za začasno
hrambo Carinska
deklaracija

Stran 28

Deklaracija za začasno hrambo (G4):
V situacijah, ko je zbiranje informacij v zvezi s PE 2/1 upravičeno, na „deklaracijo za začasno hrambo“
vpišite:
→ sklic (MRN) „vstopne skupne deklaracije“ (VSD).

Primer
Neunijsko blago, ki se iz Kambodže po morju pretovori v Hamburg in se ob prihodu da v začasno hrambo.

VSD

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

Predhodni dokument:
VSD

ali
→ sklic (MRN) deklaracije, če je namesto VSD vložena deklaracija
tranzitna deklaracija (T1)

Primer
Neunijsko blago, ki se iz Carigrada po cesti prevaža v Budimpešto (T1) in ob prihodu da v začasno hrambo.

Tranzitna
deklaracija (T1)

Neunijsko blago,
ki vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

Predhodni dokument:
Tranzitna deklaracija (T1)

Stran 29

Obvestilo o prihodu v primeru gibanja blaga v začasni hrambi (G5):
Vpišite MRN deklaracije (ali deklaracij) za začasno hrambo, vložene(-ih) v zvezi z blagom v kraju, kjer se je
gibanje začelo.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

Obvestilo o prihodu
po gibanju blaga v
začasni hrambi

Predhodni dokument:
Deklaracija
za začasno hrambo, vložena v zvezi z blagom v
kraju, kjer se je gibanje začelo.

Stolpci H:
V situacijah, ko je zbiranje informacij v zvezi s PE 2/1 upravičeno, na „uvozno“ deklaracijo vpišite:
→ MRN deklaracije za začasno hrambo
→ sklic na drug predhodni dokument (glej spodnje primere).

Stran 30

Neunijsko blago

Primeri
Deklaracija za dajanje blaga v carinsko skladiščenje, vložena po začasni hrambi.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

Carinsko
skladiščenje

Predhodni dokument:
Deklaracija za začasno
hrambo

Deklaracija za sprostitev v prosti promet, vložena po posebnem postopku, ki ni tranzit (npr. aktivno
oplemenitenje, začasni uvoz, skladiščenje).

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za:
carinsko skladiščenje

Deklaracija za
sprostitev v prosti
promet

Predhodni dokument:
Deklaracija za carinsko
skladiščenje

Deklaracija za dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja, vložena po postopku zunanjega
tranzita (T1):

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
aktivno
oplemenitenje

Deklaracija za
zunanji tranzit (T1)

Predhodni dokument:
Deklaracija za zunanji
tranzit (T1)
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Deklaracija za sprostitev v prosti promet, vložena kot dopolnilna deklaracija za „poenostavljeno uvozno
deklaracijo“ ali EIDR, v katero je bilo blago prvotno dano.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Poenostavljena
uvozna deklaracija

Dopolnilna
deklaracija

Predhodni dokument:
Poenostavljena uvozna
deklaracija

Stolpci I:
V situacijah, ko je zbiranje informacij v zvezi s PE 2/1 upravičeno [glej sprotno opombo 5], na
„poenostavljeni uvozni deklaraciji“ ali „obvestilu o predložitvi“ za primere iz I2 vpišite:
→ MRN deklaracije za začasno hrambo
→ sklic na drug predhodni dokument.

Primeri:
„Poenostavljena uvozna deklaracija“, vložena neposredno po začasni hrambi.

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

Poenostavljena
uvozna deklaracija

Predhodni dokument:
Deklaracija za začasno
hrambo

Stran 32

„Obvestilo o predložitvi“, če se EIDR vloži neposredno po začasni hrambi

Neunijsko blago, ki
vstopa v EU

Deklaracija za
začasno hrambo

EIDR

Predhodni dokument:
Deklaracija za začasno
hrambo

Stran 33

2/3

Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja

Uvod:
Informacije v zvezi s PE 2/3 se zbirajo le v primerih, ko je sprejem deklaracije odvisen od predložitve
določene listine, potrdila, dovoljenja ali drugih sklicevanj.
Zahteva za predložitev določenih informacij skupaj z deklaracijo lahko izhaja iz mednarodnih obveznosti,
zakonodaje Unije ali nacionalnih določb.
Povezave do listin, potrdil in dovoljenj ter dodatnih sklicevanj ter njihovih oznak so na voljo v podatkovni
zbirki TARIC:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sl.

Mednarodni sporazumi:


Preferencialno poreklo

Informacije v zvezi z dokumentom o preferencialnem poreklu (npr. obrazec A, EUR.1 itd.) je treba vnesti v
PE 2/3.

Primer:
Skupaj z deklaracijo se predloži potrdilo o poreklu – obrazec A št. 004567 z dne 1. maja 2016.
V tem primeru v PE 2/3 navedite naslednje informacije: N865 004567 1.5.2016.
N865

Potrdilo o poreklu – obrazec A

Opomba:
Od 1. januarja 2017 bodo države upravičenke do GSP EU postopoma začele uporabljati sistem REX, ki
sedanji sistem potrjevanja porekla na podlagi potrdila o poreklu obrazec A ali izjav na računu za pošiljke
nižje vrednosti nadomešča z navedbami o poreklu. Do 30. junija 2020 bodo morali vsi izvozniki, ki bodo
želeli koristiti ugodnosti preferencialne tarifne obravnave, sestavljati navedbe o poreklu.

Stran 34

Primer:
Proizvajalec tekstila iz Kambodže, ki je „registrirani izvoznik“ v okviru GSP, pošlje majice s kratkimi rokavi s
poreklom iz Kambodže v Španijo.
a) Če skupna vrednost poslanih izdelkov s poreklom presega 6 000 EUR, v PE 2/3 navedite naslednje
informacije:
C100
Številka registriranega izvoznika
Navedba o poreklu, ki jo sestavi „registrirani izvoznik“ v okviru GSP za poslane izdelke s
U165
poreklom, katerih skupna vrednost presega 6 000 EUR.
b) Če skupna vrednost poslanih izdelkov s poreklom ne presega 6 000 EUR, v PE 2/3 navedite naslednje
informacije:
Navedba o poreklu, ki jo sestavi registrirani izvoznik v okviru GSP za poslane izdelke s
U164
poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.
(Opomba: te oznake je mogoče uporabljati šele od datuma začetka uporabe sistema REX.)

Zakonodaja Unije:


Carinska vrednost

Da bi carinski organi lahko preverili prijavljeno carinsko vrednost pošiljke, se kot dokazilo zahteva račun, ki
se nanaša na prijavljeno transakcijsko vrednost (člen 145 CZU-IU).

Primer:
Skupaj z deklaracijo se predloži račun št. 100200/16 z dne 15. aprila 2016.
V tem primeru v PE 2/3 navedite naslednje informacije: N935 100200/16 15.4.2016.
N935



Račun, na podlagi katerega se prijavi carinska vrednost blaga.

Dvojna raba

Nad izvozom blaga z dvojno rabo se izvaja nadzor (glej člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009), blago z
dvojno rabo pa ne sme zapustiti carinskega ozemlja EU brez izvoznega dovoljenja.

Primer:
Skupaj z deklaracijo se predloži izvozno dovoljenje za blago z dvojno rabo št. 1234/16 z dne 15. aprila 2016.
V tem primeru v PE 2/3 navedite naslednje informacije: X002 1234/16 15.4.2016.
X002
Izvozno dovoljenje za blago z dvojno rabo (Uredba (ES) št. 428/2009 in njene spremembe).

Stran 35



Protidampinška dajatev

Kadar za uvoz blaga veljajo protidampinške dajatve, se pod določenimi pogoji (glej spodnji primer) odobri
znižanje ali oprostitev protidampinških dajatev, če je ta možnost predvidena z zakonodajo.

Primer:
Gospodarski subjekt (GS) s sedežem v Litvi uvaža citronsko kislino (oznaka blaga 2918) s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, za katero ob uvozu velja dokončna protidampinška dajatev.
Primer 1:
Po eni strani se bo litovskemu GS odobrilo znižanje dokončne protidampinške dajatve pod pogojem:
̶

da navede informacije o proizvajalcu citronske kisline tako, da v PE 6/16 navede zadevno dodatno
oznako TARIC.

Primer 2:
Po drugi strani se bo litovskemu GS odobrila oprostitev dokončne protidampinške dajatve pod pogojem:
̶
da navede informacije o proizvajalcu citronske kisline tako, da v PE 6/16 navede ustrezno dodatno
oznako TARIC
in
̶

da v PE 2/3 navede naslednje informacije:

D005

Trgovski račun v okviru dogovora o cenah (zaveza).

Opomba:
Vse informacije v zvezi s tarifnimi in netarifnimi ukrepi, ki se uporabljajo za oznake blaga, so na voljo na
spletišču TARIC Generalnega direktorata Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sl.


Elektronski administrativni dokument (e-AD)

V PE 2/3 je treba navesti informacije o e-AD, predloženem za gibanje trošarinskega blaga v okviru odloga
trošarin.

Primer:
Pooblaščeni imetnik skladišča v okviru odloga trošarin 12. maja 2016 izvozi cigarete iz Luksemburga v
Združene države Amerike. Izda se e-AD z „administrativno referenčno oznako“ (ARC)
št. 16LUXXXXXXXXXXXXXXXXX, s katerim se krije gibanje trošarinskega blaga v okviru odloga trošarin od
trošarinskega skladišča do urada izstopa/izvoza.
Stran 36

Imetnik skladišča na „izvozni deklaraciji“
16LUXXXXXXXXXXXXXXXXX 12.5.2016.

C651

v

PE 2/3

navede

naslednje

informacije:

C651

Elektronski administrativni dokument (e-AD) iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 684/2009.

Stran 37

Skupina 3 – udeleženci
3/2

Identifikacijska številka izvoznika

Podrobnejša navodila za izvoznika so na voljo na povezavi:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_
definition_exporter_en.pdf.

Stran 38

3/20

Identifikacijska številka zastopnika

Primeri, ki vključujejo zastopanje:
Izvoz
Blago je bilo prijavljeno za začasni izvoz v okviru postopka pasivnega oplemenitenja. Podjetje A je lastnik
blaga in ima pooblastilo za odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije, zato je podjetje A
izvoznik. Imetnik dovoljenja za pasivno oplemenitenje blaga pa je podjetje B. To podjetje je imenovalo
neposrednega zastopnika (carinskega zastopnika – podjetje C).
Na podlagi člena 269(3) CZU je treba v skladu z izvoznimi pravili izdelati carinsko deklaracijo, s katero se
blago na začasnem izvozu da v postopek pasivnega oplemenitenja. Carinske določbe ne vsebujejo zahteve,
da morata biti imetnik dovoljenja za uporabo postopka pasivnega oplemenitenja in izvoznik blaga na
začasnem izvozu ista oseba. Vendar pa lahko carinsko deklaracijo za začasni izvoz blaga v okviru postopka
pasivnega oplemenitenja v skladu z drugim pododstavkom člena 170(1) CZU vloži samo imetnik dovoljenja
ali oseba, ki deluje v njegovem imenu.
V PE 3/2 Identifikacijska številka izvoznika se navede številka EORI izvoznika – podjetja A –, saj ima
pooblastilo za odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije (člen 1(19) CZU-DU). V PE 3/20
Identifikacijska številka zastopnika se navede številka EORI carinskega zastopnika, ki zastopa imetnika
dovoljenja – podjetje C –, saj ga je imetnik dovoljenja imenoval, da nastopa v njegovem imenu in za njegov
račun (člen 19 CZU). Imetnik dovoljenja za pasivno oplemenitenje – podjetje B – bo deklarant, njegova
številka EORI se navede v PE 3/18 Identifikacijska številka deklaranta.

Uvoz
a) Za dajanje blaga v postopek posebne rabe je potrebno dovoljenje. Deklaracijo mora vložiti imetnik
dovoljenja ali mora biti vložena v njegovem imenu (drugi pododstavek člena 170(1) CZU). Imetnik
dovoljenja je imenoval carinskega zastopnika za svojega neposrednega zastopnika.
Imetnik dovoljenja za posebno rabo – podjetje B – bo deklarant, njegova številka EORI se navede v
PE 3/18 Identifikacijska številka deklaranta.
Številka EORI neposrednega zastopnika, ki izpolni carinsko deklaracijo, se navede v PE 3/20
Identifikacijska številka zastopnika. Kot oseba, ki ni dolžnik, lahko namesto dolžnika tudi plača
uvozne dajatve (člen 77(3) CZU).
V tem primeru je treba v PE 3/21 Oznaka statusa zastopnika vnesti oznako 2, ki označuje status
zastopnika.
b) Uvoznik je imenoval carinskega zastopnika, da deluje kot posredni zastopnik pri sprostitvi blaga, ki
ga je uvozil, v prosti promet.
Številko EORI uvoznika je treba navesti v PE 3/16. Številko EORI carinskega zastopnika je treba
navesti v PE 3/20, oznako 3 pa v PE 3/21.
Ker je zaradi posrednega zastopanja carinski zastopnik tudi deklarant, se njegova številka EORI
navede tudi v PE 3/18.
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3/40

Identifikacijska številka dodatnih davčnih referenc

Kadar uvozu sledi dobava blaga znotraj Unije v drugo državo članico, se pri uvozu DDV ne plača, ampak se
plača v končni namembni državi članici.
Za uporabo tega postopka mora deklarant v uvozni deklaraciji zagotoviti informacije o uvozniku in stranki v
drugi državi članici.
Za prijavo uvoznika je treba uporabiti oznako FR1, ki ji sledi uvoznikova identifikacijska številka za DDV. Če
uvoznika v državi članici, v kateri je vložena carinska deklaracija, zastopa davčni zastopnik, se uporabi
oznaka FR3, ki ji sledi identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika. Prijavi uvoznika in davčnega
zastopnika se izključujeta. To pomeni, da je treba davčnega zastopnika prijaviti samo tam, kjer je uvoznik
dejansko zastopan, v tem primeru pa uvoznika ni mogoče prijaviti.
Za prijavo stranke v namembni državi članici je treba uporabiti oznako FR2, ki ji sledi identifikacijska številka
za DDV stranke v namembni državi članici.
V primerih tristranske dobave, ko se blago proda posredni stranki, ki ni prejemnica blaga v končnem
namembnem kraju, je treba ob uvozu z oznako FR2 v uvozni deklaraciji navesti identifikacijsko številko za
DDV stranke uvoznika, ne pa identifikacijske številke za DDV končnega prejemnika v državi članici, v kateri
se prevoz konča.

Primer:
Blago se uvozi (in z oznako postopka 42 prijavi za sprostitev v prosti promet) v BE in prepelje neposredno
končni stranki v ES. Vendar pa uvoznik A blago dobavi (tj. zanj izda račun) podjetju B v DE, ta pa to blago
potem dobavi (tj. zanj izda račun) podjetju C v ES. Prva dobava med uvoznikom A in podjetjem B poteka v
BE, a je kot dobava znotraj Unije oproščena DDV. Uvoznik A to dobavo znotraj Unije prijavi v svoji davčni
prijavi za DDV v BE in mesečnem rekapitulacijskem poročilu, ki ga mora predloži v BE, pri čemer navede
identifikacijsko številko za DDV svoje stranke B (podjetja v DE). Podjetje B mora v svoji davčni prijavi za DDV
v DE transakcijo prijaviti kot pridobitev znotraj Unije. Pozneje podjetje B blago podjetju C dobavi znotraj
Unije, pri čemer to dobavo v mesečnem rekapitulacijskem poročilu v DE prijavi z identifikacijsko številko za
DDV podjetja C iz Španije in posebno oznako T, ki označuje poenostavitev tristranskih aktivnosti. V uvozni
deklaraciji je treba navesti identifikacijsko številko za DDV uvoznika A (pred katero stoji oznaka FR1) ali
njegovega davčnega zastopnika (pred katero stoji oznaka FR3) in podjetja B v Nemčiji (pred katero stoji
oznaka FR2).
Vsako od teh strani (uvoznika, stranko in davčnega zastopnika) je mogoče prijaviti samo enkrat na blagovno
postavko uvozne deklaracije. Če so deli pošiljke namenjeni različnim strankam v drugih državah članicah, jih
je treba prijaviti pod različnimi blagovnimi postavkami.
Za dokazovanje, da je uvoženo blago namenjeno za prevoz ali pošiljanje iz države članice uvoza v drugo
državo članico, se v PE 2/3 Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja navede oznaka
TARIC Y044, ki ji sledi referenčna številka pogodbe o prevozu.
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Skupina 4 – podatki o vrednotenju/davki
4/1

Dobavni pogoji

Dobavni pogoji so del pogodbenih sporazumov med prodajalcem in kupcem. Načeloma se lahko stranki
svobodno dogovorita o vsem potrebnem za uresničevanje poslovnih interesov.
Dobavne pogoje je treba v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet navesti, da se omogoči pravilna
določitev carinske vrednosti uvoženega blaga, ki je nato tudi podlaga za določitev statistične vrednosti za
izračun DDV. V okviru izvoznih operacij je treba dobavne pogoje navesti, da se določita davčna osnova in
statistična vrednost blaga, ki se bo izvozilo.
V mednarodni trgovini pogodbeni sporazumi med strankama običajno temeljijo na pravilih Incoterms, tj.
mednarodnih prodajnih pogojih, ki jih je objavila Mednarodna trgovinska zbornica (ICC).
Osma izdaja („Incoterms 20101“) velja od 1. januarja 2011.
Seznam oznak za PE 4/1 v Prilogi B k CZU-IU vsebuje 11 oznak, s katerimi se navedejo dobavni pogoji, ki
temeljijo na pravilih Incoterms 2010.
Ker velja načelo, da trgovci svobodno izbirajo pogoje za svoje pogodbe, lahko še naprej uporabljajo prejšnje
izdaje pravil Incoterms. Da bi trgovci, katerih pogodbe temeljijo na „pravilih Incoterms 2000“, lažje
izpolnjevali carinske deklaracije, so bile v seznamu oznak za PE 4/1 v Prilogi B k CZU-IU ohranjene oznake
„DAF“, „DDU“, „DES“ in „DEQ“.
Če dobavnih pogojev, dogovorjenih med strankama, ne zajema nobena od 15 oznak, se uporabi
oznaka XXX. Oznaki „XXX“ sledi opis dobavnih pogojev iz pogodbe, ki se navede v drugo podpolje PE 4/1.
DAF Dobavljeno na meji
„Dobavljeno na meji“ pomeni, da prodajalec blago dobavi, ko je blago na voljo kupcu na prispelem
prevoznem sredstvu, pripravljeno na razkladanje in izvozno ocarinjeno, ni pa ocarinjeno za uvoz na
namembni točki in kraju na meji, temveč pred carinsko mejo sosednje države. Izraz „meja“ se lahko
uporablja za vsako mejo, tudi za mejo države izvoza.
EXW Franko tovarna
„Franko tovarna“ pomeni, da prodajalec blago dobavi, ko je blago na voljo kupcu v poslovnih prostorih
prodajalca ali na drugem namembnem kraju (tj. v tovarni, skladišču itd.).
FCA Franko prevoznik
„Franko prevoznik“ pomeni, da prodajalec blago dobavi prevozniku ali osebi, ki jo določi kupec, v poslovne
prostore prodajalca ali na drug namembni kraj.
CPT Prevoz plačan do
„Prevoz plačan do“ pomeni, da prodajalec blago na dogovorjenem mestu (če se stranki dogovorita o njem)
dobavi prevozniku ali drugi osebi, ki jo določi prodajalec, pri čemer mora prodajalec najeti in plačati za
prevoz, s katerim se blago prepelje na namembni kraj.
CIP Prevoz in zavarovanje plačana do
1

Vir: Mednarodna trgovinska zbornica: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms2010/the-incoterms-rules/.
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„Prevoz in zavarovanje plačana do“ pomeni, da prodajalec blago na dogovorjenem mestu (če se stranki
dogovorita o njem) dobavi prevozniku ali drugi osebi, ki jo določi prodajalec, pri čemer mora prodajalec
najeti in plačati za prevoz, s katerim se blago prepelje na namembni kraj.
Prodajalec mora pridobiti zavarovanje z le minimalnim kritjem. Če kupec želi višje zavarovalno kritje, se
mora o tem izrecno dogovoriti s prodajalcem ali pa sam skleniti dodatno zavarovanje.
DAT Dobavljeno na terminalu
„Dobavljeno na terminalu“ pomeni, da prodajalec dobavi blago, ko je to raztovorjeno s prispelega
prevoznega sredstva in kupcu na voljo v namembnem pristanišču ali kraju. Izraz „terminal“ pomeni vsak
kraj, pokrit ali ne, kot je obala, skladišče in kontejnerski, cestni, železniški ali letališki tovorni terminal.
DAP Dobavljeno v kraj
„Dobavljeno v kraj“ pomeni, da prodajalec blago dobavi, ko je to kupcu na voljo na prispelem prevoznem
sredstvu in pripravljeno na razkladanje na namembnem kraju.
DDP Dobavljeno, dajatve plačane
„Dobavljeno, dajatve plačane“ pomeni, da prodajalec blago dobavi, ko je to kupcu na voljo ter ocarinjeno za
uvoz na prispelem prevoznem sredstvu in pripravljeno na razkladanje na namembnem kraju. Prodajalec
nosi vse stroške, povezane s prevozom blaga na namembni kraj, blago pa mora izvozno in uvozno ocariniti,
plačati vse dajatve za izvoz in uvoz ter opraviti vse carinske formalnosti.
DDU Dobavljeno, dajatve neplačane
„Dobavljeno, dajatve neplačane“ pomeni, da prodajalec blago dobavi kupcu, pri čemer blago ni uvozno
ocarinjeno niti ni raztovorjeno s prispelega prevoznega sredstva na namembnem kraju. Prodajalec mora
nositi vse stroške, povezane s prevozom blaga na namembni kraj, razen „dajatev“ (vključno s carinskimi
formalnostmi in plačilom formalnosti, carinskih dajatev, davkov in drugih taks) za uvoz v namembni državi.
Take „dajatve“ in tudi vse stroške in tveganja, ki so posledica nepravočasnega carinjenja blaga za uvoz,
mora nositi kupec.
FAS Franko ob ladijski bok
„Franko ob ladijski bok“ pomeni, da prodajalec blago dobavi, ko je blago dano ob bok plovila (npr. na obalo
ali baržo), ki ga določi kupec v pristanišču odpreme. Od tistega trenutka naprej vse stroške nosi kupec.
FOB Franko na ladijski krov
FOB „Franko na ladijski krov“ se uporablja samo za prevoz po morju ali celinskih plovnih poteh in pomeni,
da prodajalec blago dobavi na krov plovila, ki ga določi kupec v pristanišču odpreme.
CFR Stroški in prevoznina
„Stroški in prevoznina“ se uporablja samo za prevoz po morju ali celinskih plovnih poteh in pomeni, da
prodajalec dobavi blago na krovu plovila ali priskrbi blago, ki je bilo že tako dobavljeno. Prodajalec mora
najeti prevoz ter plačati stroške in prevoznino, potrebne, da se blago prepelje v namembno pristanišče.
CIF Stroški, zavarovanje in prevoznina
„Stroški, zavarovanje in prevoznina“ se uporablja samo za prevoz po morju ali celinskih plovnih poteh in
pomeni, da prodajalec dobavi blago na krovu plovila ali priskrbi blago, ki je bilo že tako dobavljeno.
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Prodajalec mora najeti prevoz ter plačati stroške in prevoznino, potrebne, da se blago prepelje v
namembno pristanišče.
DES Dobavljeno na ladji
„Dobavljeno na ladji“ se uporablja samo za prevoz po morju ali celinskih plovnih poteh in pomeni, da
prodajalec blago dobavi, ko je to kupcu na voljo na krovu ladje in ni ocarinjeno za uvoz v namembnem
pristanišču. Prodajalec mora nositi vse stroške in tveganja, povezana s prevozom blaga v namembno
pristanišče pred raztovarjanjem blaga.
DEQ Dobavljeno na obali
„Dobavljeno na obali“ se uporablja samo za prevoz po morju ali celinskih plovnih poteh in pomeni, da
prodajalec blago dobavi, ko je to prepuščeno kupcu in ni ocarinjeno za uvoz na obali (nabrežju) v
namembnem pristanišču. Prodajalec mora nositi stroške in tveganja, povezana s prevozom blaga v
namembno pristanišče in raztovarjanjem blaga na obali (nabrežju). Z izrazom DEQ se od kupca zahtevata
ocarinjenje blaga za uvoz in plačilo vseh formalnosti, dajatev, davkov in drugih taks ob uvozu.
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4/2

Način plačila prevoznih stroškov

Primeri:
1. Fizična oseba iz EU pošilja vsak mesec drugi fizični osebi v ZDA pakete, ki vsebujejo različno
blago za osebno uporabo. Paketi se pošiljajo kot hitre pošiljke, prevozni stroški pa se ponudniku
storitve hitre pošte plačujejo z neposredno bremenitvijo transakcijskega računa osebe v EU (na
podlagi predračuna, ki ga ponudnik pošlje, še preden prevzame paket za pošiljanje s hitro pošto).
Prevozno podjetje (ponudnik storitve hitre pošte) v polju hitre pošiljke v izstopni skupni deklaraciji
v PE 4/2 navede oznako „D“.
2. Fizična oseba zunaj EU prodaja ročno narejene izdelke, pri čemer prodaja temelji na tedenskih
naročilih enake količine blaga. Oseba pakete vsak teden odpošlje z istim prevoznim podjetjem in
po enaki ceni. Na podlagi dogovora s prevoznim podjetjem prevozne stroške plačuje s trajnikom (s
fiksnim rednim plačilom z računa).
Prevozno podjetje v polju hitre pošiljke v izstopni skupni deklaraciji v PE 4/2 navede oznako „D“.
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4/3

Izračun davkov – vrsta davka

A00 Carina
Ta vrsta davka se uporablja ob uvozu.
A30 Dokončne
Protidampinške dajatve se lahko uvedejo za dampinško blago, tj. če se
protidampinške dajatve šteje, da je izvozna cena, po kateri se proizvod prodaja na trgu Unije, nižja
od cene na domačem trgu proizvajalca.
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm.
A35 Začasne
Začasne protidampinške dajatve se lahko spremenijo v dokončne
protidampinške dajatve protidampinške dajatve ali pa se prekličejo. Za več podrobnosti glej
spletišče TARIC ali seznam primerov, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm .
A40 Dokončne izravnalne
Izravnalne dajatve se lahko uvedejo kot izravnava za izvozno subvencijo. Za
dajatve
več podrobnosti glej spletišče TARIC ali seznam primerov, ki je na voljo na
spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessingmarkets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/.
A45 Začasne izravnalne
Začasne izravnalne dajatve se lahko spremenijo v dokončne izravnalne
dajatve
dajatve ali pa se prekličejo. Za več podrobnosti glej spletišče TARIC ali
seznam primerov, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/tradedefence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/.
B00 DDV
Davek na dodano vrednost, ki se pobira v skladu z Direktivo
Sveta 2006/112/ES.
C00 Izvozne dajatve
Ta vrsta davka se uporablja ob izvozu.
E00 Dajatve, pobrane v
Dajatve, pobrane v imenu San Marina, Andore.
imenu drugih držav
Glej primere za PE 4/8.

4/4

Izračun davkov – davčna osnova

Glej primere za PE 4/8.

4/5

Izračun davkov – davčna stopnja

Glej primere za PE 4/8.

4/6

Izračun davkov – plačljiv znesek davka

Glej primere za PE 4/8.

4/7

Izračun davkov – skupaj

Glej primere za PE 4/8.
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4/8

Izračun davkov – način plačila

Spodnji primeri se nanašajo na podatkovne elemente od 4/3 do 4/8 v zvezi z izračunom davkov in
temeljijo na predpostavki, da so izpolnjena vsa polja PE od 4/3 do 4/8, ne glede na to, ali so
obvezna ali izbirna. Stopnje DDV so navedene zgolj kot primer, saj se med državami članicami
razlikujejo.
V primeru izvozne deklaracije v skladu s členom 81(1) in (2) CZU carinski dolg pri izvozu nastane,
kadar se blago, zavezano izvoznim dajatvam, da v izvozni postopek ali postopek pasivnega
oplemenitenja. Carinski dolg nastane v trenutku sprejema carinske deklaracije.
V tem trenutku se izvozna dajatev ne uporablja.
Primeri:

1. Uvoz dragih kamnov iz Kitajske.
Oznaka TARIC – 7117 90 00 00
Carinska vrednost – 3 000 EUR (CIF Konstanca), gotovinsko plačilo carinskih dajatev (A) in
preloženo plačilo DDV (G).
VRSTA DAVKA
A00
B00

DAVČNA
OSNOVA
3 000
3 120

DAVČNA
STOPNJA
4%
20 %
SKUPAJ

PLAČLJIVI ZNESEK NAČIN PLAČILA
DAVKA
120
A
624
G
120

2. Uvoz poštnih znamk iz ZDA
Oznaka TARIC – 4907 00 10 00
Plačana cena – 15 954,00 EUR (franko tovarna ZDA), stroški prevoza do kraja vnosa v EU –
850,00 EUR, plačilo carinske dajatve (D) z neposredno bremenitvijo transakcijskega računa
zastopnika in gotovinsko plačilo DDV (A). Ta primer zajema situacijo, ko ni obdavčljivega
prevoza in zavarovalnine.
Carinska vrednost – 15 954,00 EUR (plačana cena) + 850,00 EUR (stroški prevoza do kraja vnosa
v EU) – 16 804,00 EUR.
VRSTA DAVKA
DAVČNA
DAVČNA
PLAČLJIVI ZNESEK NAČIN PLAČILA
OSNOVA
STOPNJA
DAVKA
A00
16 804,00
0%
0
D
B00
16 804,00
20 %
3 361,00
A
SKUPAJ
3 361,00
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3. Uvoz piškotov iz ZDA
Oznaka TARIC – 1 905 90 45 00
Izračun dajatve za tretjo državo, pri čemer kmetijska komponenta (EA) in dodatna dajatev na moko
(AD F/M) temeljita na več kot eni merski enoti.

Dajatev za tretjo državo (US) – 9 % + EA(1) MAX 20,7 % + AD F/M(1)
Dodatna oznaka – 7306 (Meursing) – EA – 65,46 EUR/100 kg
– AD F/M – 4,16 EUR/100 kg
Prijava:
DE 6/1 Neto masa = 10 000 kg = 100 DTN (1 DTN – 100 kg kodifikacija TARIC)
DE 4/4 – carinska vrednost = 15 000,00 EUR
 Vrednost DDV = 15 000,00 EUR (carinska vrednost) + 3 105,00 EUR (uvozna
dajatev) + 416,00 EUR (uvozna dajatev) = 18 521,00 EUR
V tem primeru stopnja DDV znaša 9 %.

PE 4/3
VRSTA
DAVKA
A00

A00
B00

PE 4/4 DAVČNA
PE 4/5
OSNOVA
DAVČNA
Oznaka
STOPNJA
merske enote
(carinska
15 000,00 20,7 %
vrednost –
v EUR)
DTN
100,00
4,16
Skupaj A00
EUR
18 521,00 9 %
PE 4/7
Skupaj (v
EUR)

PE 4/6
PLAČLJIVI
ZNESEK
DAVKA
3 105,00

416,00
3 521,00
1 666,89

PE 4/3
DODATNA
DAJATEV

1

AD F/M

PE 4/8
NAČIN PLAČILA

P
P
P
P

5 187,89

V isti prijavi so glede na uporabljeno nacionalno rešitev mogoči različni načini plačila.
4.Izračun dajatve za tretje države na podlagi več kot ene merske enote

PE 6/15
Oznaka TARIC
2208
- 2208 90
- - 2208 90 91
1

PE 6/8 – Opis blaga
Nedenaturirani etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot
80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače
Drugo
Nedenaturirani etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot

Dodatna dajatev na moko
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80 vol. %, v embalaži s prostornino
- - - 2208 90 91
2 litra ali manj
- - - - 2208 90 91 10
Blago, pridobljeno iz kmetijskih proizvodov, navedenih v
Prilogi I k Pogodbi EGS
PE 6/2 – Dodatna merska enota – l alc. 100 % (LPA)
– HLT
Liter čistega (100-odstotnega) alkohola (L alc. 100 % (LPA)) = 1 000 * 50 % = 500
Hektoliter (HLT) = liter/100 = 1 000/100 = 10
Dajatev za tretjo državo: 1 EUR / % vol/hl + 6,40 EUR/hl
% vol = 50 %
% vol/hl (ASV X) = 50 *10 = 500
Nacionalna trošarina: 750,00 EUR / % vol/hl

Deklaracija:
PE 6/1 Neto masa = 1 000 kg
PE 6/2 Dodatna merska enota:
– l alc. 100 % (LPA) – 500
 HLT – 10
PE 4/3 Vrsta davka: 020 – oznaka nacionalne trošarine
PE 4/4 Davčna osnova:
 carinska vrednost = 10 000,00 EUR;
 davčna osnova za nacionalno trošarino;
 vrednost DDV = carinska vrednost + uvozne dajatve + nacionalna trošarina.

PE 4/3
VRSTA
DAVKA
A00
A00
020
B00

PE 4/4 DAVČNA
OSNOVA
Oznaka
merske enote
% vol/hl
500,00
hl
10
5
14 314,00

DAVČNA
STOPNJA
1,00 EUR
6,40 EUR
Skupaj A00
750,00 (EUR)
20 %
PE 4/7
Skupaj (v EUR)

PLAČLJIVI ZNESEK
DAVKA

PE 4/8 NAČIN
PLAČILA

500,00
64,00
564,00 EUR
3 750,00
2 863,00

P
P

7 177,00

P

P

V isto deklaracijo je glede na uporabljeno nacionalno rešitev mogoče vnesti več različnih načinov plačila.
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4/9

Dodatki in odbitki

Primeri:
a) Blago, dano v prosti promet v Romuniji (carinski urad v Konstanci)
– dobavni pogoj franko tovarna Peking (Kitajska);
– namembni kraj: pristanišče Konstanca;
– cena blaga 1 100 EUR;
– stroški prevoza in natovarjanja, manipulativni stroški, stroški zavarovanja do pristanišča
Konstanca – 500 EUR.
V PE 4/9 se vnese podatek „AK – 500 EUR“.
b) Znesek na računu CIP Bukarešta 3 740,00 EUR;
– država izvoza ZDA, kraj vnosa v EU – pristanišče Hamburg;
– stroški prevoza od Hamburga do Bukarešte 300 EUR.
V PE 4/9 se vnese podatek „BA – 300,00 EUR“.
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4/13

Kazalniki vrednotenja

Kazalnike vrednotenja je treba prijaviti ob upoštevanju pogodbenih pogojev transakcije.

Primeri:
a)

Prva
števka
Druga
števka
Tretja
števka
Četrta
števka

Za blago, ki je predmet povezave med stranema in katerega prodaja ali cena je odvisna od pogojev
ali premislekov v skladu s členom 70(3)(b) CZU, ne veljajo pa druge okoliščine, opredeljene v drugi
in četrti števki, se uporabi kombinacija oznake „1010“.
1

Povezava med stranema, ne glede na to, ali gre za vpliv cene ali ne.

0

Pri prepustitvi ali uporabi blaga s strani kupca ni omejitev v skladu s členom 70(3)(a)
CZU.
Za prodajo ali ceno veljajo nekateri pogoji ali premisleki v skladu s členom 70(3)(b) CZU.

1
0

Prodaja ni predmet dogovora, v skladu s katerim gre del izkupička katere koli poznejše
ponovne prodaje, prepustitve ali uporabe v neposredno ali posredno korist prodajalca.

b) Za blago, za katero veljajo omejitve v zvezi s prepustitvijo ali uporabo blaga s strani kupca v skladu s
členom 70(3)(b) CZU, ne veljajo pa druge okoliščine, opredeljene v prvi, tretji in četrti števki, se
uporabi kombinacija oznake „0100“.
Prva
števka
Druga
števka
Tretja
števka
Četrta
števka

0

Ni povezave med stranema, ne glede na to, ali gre za vpliv cene ali ne.

1

Omejitve v zvezi s prepustitvijo ali uporabo blaga s strani kupca v skladu s
členom 70(3)(a) CZU.
Za prodajo ali ceno ne veljajo nekateri pogoji ali premisleki v skladu s členom 70(3)(b)
CZU.
Prodaja ni predmet dogovora, v skladu s katerim gre del izkupička katere koli poznejše
ponovne prodaje, prepustitve ali uporabe v neposredno ali posredno korist prodajalca.

0
0

c) Za blago, ki je predmet povezave med stranema, ne pa tudi drugih okoliščin, opredeljenih v drugi,
tretji in četrti števki, se uporabi kombinacija oznake „1000“.
Prva
števka
Druga
števka
Tretja
števka
Četrta
števka

1

Povezava med stranema, ne glede na to, ali gre za vpliv cene ali ne.

0

V zvezi s prepustitvijo ali uporabo blaga s strani kupca ni omejitev v skladu s
členom 70(3)(a) CZU.
Za prodajo ali ceno ne veljajo nekateri pogoji ali premisleki v skladu s členom 70(3)(b)
CZU.
Prodaja ni predmet dogovora, v skladu s katerim gre del izkupička katere koli poznejše
ponovne prodaje, prepustitve ali uporabe v neposredno ali posredno korist prodajalca.

0
0
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4/14

Cena/znesek postavke

Cena postavke bo del fakturirane cene, ki se nanaša na zadevno postavko.
Če se uporabi PE 4/11, je del fakturirane cene, ki se nanaša na postavko po dobavnih pogojih.
Vsota zneska, vnesenega v PE 4/14 za vse postavke v carinski deklaraciji, mora biti enaka skupnemu znesku,
vnesenemu v PE 4/11.
Cena postavke se navede v valuti iz PE 4/10 in ima lahko dve decimalni mesti.
Če se PE 4/11 ne uporabi, velja način izpolnjevanja PE 4/14.
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4/16

Metoda vrednotenja

Glede na uporabljeno metodo določitve carinske vrednosti blaga je treba vnesti ustrezno oznako, in sicer:
1 – transakcijska vrednost uvoženega blaga; za določitev carinske vrednosti v skladu z določbami člena 70
CZU je treba ugotoviti, ali je mogoče udeleženca v transakciji šteti za kupca in prodajalca, ter posledično
tudi, ali transakcija pomeni prodajo v pravnem in poslovnem smislu.
V členu 74 CZU je navedeno, da kadar carinske vrednosti blaga ni mogoče določiti z uporabo člena 70, je
treba po vrstnem redu uporabiti točke od (a) do (d) odstavka 2 vse do prve točke, po kateri se lahko določi
carinska vrednost blaga;
2 – transakcijska vrednost enakega blaga, ki je bilo prodano za izvoz na carinsko območje Unije in izvoženo
ob istem ali približno istem času kot vrednoteno blago;
3 – transakcijska vrednost podobnega blaga, ki je bilo prodano za izvoz na carinsko območje Unije in
izvoženo ob istem ali približno istem času kot vrednoteno blago;
4 – vrednost na podlagi cene na enoto, po kateri se uvoženo blago ali uvoženo enako ali podobno blago v
največji skupni količini proda na carinskem območju Unije osebam, ki niso povezane s prodajalci;
5 – izračunana vrednost blaga (vsi stroški v zvezi s proizvodnjo uvoženega blaga, vrednost dobička in
splošnih stroškov ter stroški prevoza, vključno s stroški natovarjanja, manipulativnimi stroški in stroški
zavarovanja, ki so nastali do kraja vnosa na carinsko območje Unije);
6 – kadar carinske vrednosti ni mogoče določiti na navedene načine, se določi na podlagi podatkov,
razpoložljivih na carinskem območju Unije, in z uporabo ustreznih metod, ki so skladne z načeli in splošnimi
določbami v zvezi s carinskim vrednotenjem (za prilagoditev nenavadnim okoliščinam prilagodite načine
od 1 do 5. Primeri: brezplačno blago, rabljeno blago, najeto ali zakupljeno blago).
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4/17

Ugodnosti

Ta PE vsebuje podatke o tarifni obravnavi blaga, tudi če ni zahtevana preferencialna obravnava.
„Tarifna obravnava“ ne zajema samo preferenc v ožjem smislu (npr. znižane uvozne dajatve v okviru SSP ali
sporazumov z državami AKP), temveč tudi različne druge ukrepe, ki vplivajo na carinske dajatve, kot so
„tarifne kvote“ in „opustitve“.
Za namene tega PE zajema izraz „preferenca“ tudi uporabo običajne carinske stopnje za tretje države in
neuvedbo carin v skladu s sporazumi o carinski uniji.
Iz razlogov, povezanih z učinkovitostjo zakonodaje, ni mogoče določiti veljavnega izčrpnega seznama oznak,
ki se uporabljajo v tem polju. Zato je bil uporabljen „matrični pristop“: zahtevana trimestna oznaka mora
biti sestavljena iz enomestne oznake (ki označuje splošni ukrep), tej pa sledi dvomestna oznaka (ki označuje
podrobnejšo razčlenitev). Zavedati se je treba, da s pravnega vidika vse kombinacije oznak v matrici niso
mogoče ali ne bi bile smiselne.
In ker je PE 4/17 logično povezan s PE od 6/14 do 6/17 („tarifna oznaka“) ter PE 5/15 Država porekla in PE
5/16 Država preferencialnega porekla, je lahko samo določeno blago s poreklom iz določenih držav vedno
upravičeno do določene tarifne obravnave.
Opomba: vsi primeri tarifnih in netarifnih ukrepov iz teh smernic se lahko v skladu s prihodnjo
zakonodajo EU spremenijo. Več podrobnosti o oznakah blaga in držav za katero koli določeno obdobje je na
voljo na spletišču TARIC Generalnega direktorata Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=&MinCharFts=3&
EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU7&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&StartPub=&SimDate=20160227&LastSelectedCode=&OrderNum
=&GoodsText=&Level=&Expand=false.
V skladu z veljavno zakonodajo Unije in mednarodnimi sporazumi, ki jih je sklenila Unija, so oznake lahko:

Oznake, ki se uporabljajo, če se ne uporablja preferencialna obravnava

PE 4/17
100

Tarifni režimi, ki jih je treba uporabiti
Stopnje carinskih dajatev erga omnes za tretje države
(običajne carinske stopnje v skladu s členom 20(3)(c) CZU)
V teh primerih se preferencialna carinska dajatev ne zahteva ali
ne obstaja.

Primeri
Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
1507 10 90 00
Oznaka države: CA
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110

Opustitev avtonomne tarife erga omnes
Začasna opustitev avtonomnih carin se dovoli za določeno
blago iz kmetijskega, kemijskega, aeronavtičnega in
mikroelektronskega sektorja. Večina teh opustitev je navedenih
v letnih predpisih (temeljni predpis o avtonomnih opustitvah je
Uredba št. 1387/2013, ki se spremeni dvakrat letno, da se
proizvodi vnesejo v njeno prilogo ali iz nje odstranijo). Druge so
navedene kot sprotne opombe pri določenih oznakah KN in se
uporabljajo za nedoločen čas. Običajne carinske stopnje se
lahko bodisi popolnoma (npr. poglavje 27) bodisi deloma
(npr. 2905 44, 3201 20 00, 3824 60 itd.) opustijo.

118

Opustitev avtonomne tarife erga omnes s potrdilom, ki
potrjuje posebno naravo proizvoda
Trenutno se ne uporablja.

119

Opustitev avtonomne tarife erga omnes s „potrdilom o
plovnosti“
Pravna podlaga za te opustitve je Uredba
Sveta (ES) št. 1147/2002 z dne 25. junija 2002 o začasni
opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za
nekatero blago, uvoženo s potrdilom o plovnosti.
Te opustitve se odobrijo samo ob predložitvi potrdila o
plovnosti.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
9025 80 40 10
Oznaka države: CA
Preberi sprotno opombo CD333.

120

Nepreferencialne tarifne kvote
Vključno s tarifnimi kvotami STO, avtonomnimi tarifnimi
kvotami, tarifnimi kvotami erga omnes in tarifnimi kvotami,
povezanimi sporeklom.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
7202 49 10 20
Oznaka države: AU

125

Nepreferencialne tarifne kvote, pogojene s posebnim
potrdilom
Ta potrdila ne smejo biti potrdila o poreklu, npr. zootehnična
spričevala, potrdila domače obrti ali potrdila o ročno tkanih
izdelkih.

128

Tarifne kvote erga omnes po pasivnem oplemenitenju

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
0206 29 91 39
Oznaka države: DZ
Preberi sprotno opombo CD156
ali CD227.
Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
5209 11 00 00
Oznaka države: Erga omnes
Preberi sprotno opombo CD605.

Nekatere tarifne kvote pod oznako 128 se dodelijo samo v
skladu z zakonodajo EU o ureditvah v zvezi z oplemenitenjem.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
0811 90 95 30
Oznaka države: US
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150

Prijava oznak KN je pogojena s posebnim potrdilom
Večina teh primerov in zadevnih potrdil je navedenih v
kombinirani nomenklaturi (glej predhodne določbe). Drugi so
navedeni kot sprotne opombe k zadevnim oznakam KN,
npr. 0202 30 50.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
0806 10 10 05
Oznaka države: CA
Preberi sprotno opombo CD376.

Oznake, ki se uporabljajo za splošni sistem preferencialov (SSP)
PE 4/17
200

Tarifni režimi, ki jih je treba uporabiti
Carinska stopnja SSP brez pogojev ali omejitev
Temeljni predpis o uporabi sheme splošnih tarifnih
preferencialov Unije je Uredba Sveta (ES) št. 978/2012. V isti
uredbi je določen tudi poseben spodbujevalni režim za
trajnostni razvoj in dobro upravljanje, državam, ki spoštujejo
pravila tega režima (trenutno to velja za več držav – Bolivijo,
Moldavijo itd.), pa se dodeljujejo dodatna tarifna znižanja.
Glej Sklep Komisije 2005/924/ES).

218

Opustitve SSP s potrdilom, ki potrjuje posebno naravo
proizvoda
Trenutno se ne uporablja.

220

Tarifne kvote SSP
Nekatere tarifne kvote pod oznako 220 se dodelijo samo v
skladu z zakonodajo EU o SSP.

225

Tarifne kvote SSP, pogojene s posebnim potrdilom
Potrdila ne smejo biti potrdila o poreklu, obrazec A (ali
izjave na računu), npr. uvozno dovoljenje.
Trenutno se ne uporablja.

250

Prijava oznak KN s posebnimi SPP stopnjami je pogojena s
posebnim potrdilom
Trenutno se ne uporablja.

Primeri
Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
2930 90 99 10

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/tarduty?ProdLine=80&Type=0&Action=1&Lang
&Indent=1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0
F0640&Day=03&Month=03&Year=2006

Oznaka države: BO

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
8712 00 70 99
Oznaka države: KH
Preberi sprotno opombo CD982.

Oznake, ki se uporabljajo za preferencialne sporazume
PE 4/17

Tarifni režimi, ki jih je treba uporabiti

Primeri
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300

Preferencialna carinska stopnja brez pogojev ali omejitev
(vključno z zgornjimi mejami)
Uporaba preferencialnih carinskih stopenj v okviru zadevnega
sporazuma.
Uporaba tarifnih plafonov (na primer Uredba
Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se
uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo
kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških
držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98).

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
1507 10 90 00
Oznaka države: TR

310

Preferencialni sporazumi: tarifne opustitve
Primer pravne podlage za tako vrsto tarifne opustitve:
Uredba Sveta (ES) št. 1140/2004 z dne 21. junija 2004 o opustitvi
avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene ribiške
proizvode s poreklom iz Ceute in Melille.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
1604 16 00 00
Oznaka države: XC

318

Preferencialne opustitve s potrdilom, ki potrjuje posebno naravo
proizvoda
Trenutno se ne uporablja.

320

Preferencialne tarifne kvote
Preferencialne carinske stopnje se uporabljajo le v mejah kvot.
Upravljajo se lahko na podlagi načela „prvi prispe, prvi dobi“ ali z
dovoljenji.

325

Preferencialne tarifne kvote, pogojene s posebnim potrdilom
Datum: 19. 5. 2016
Ta posebna potrdila ne smejo biti potrdila o gibanju blaga EUR.1 Oznaka blaga:
(ali izjave na računu), npr. uvozno dovoljenje.
1701 12 90 00
Oznaka države: AL
Preberi sprotno opombo CD479.

350

Prijava oznak KN s posebnimi preferencialnimi stopnjami je
pogojena s posebnim potrdilom
Trenutno se ne uporablja.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
0302 13 00 00
Oznaka države: NO

Oznake, ki se uporabljajo v skladu s sporazumi o carinski uniji, ki jih je sklenila Unija
PE 4/17
400

Tarifni režimi, ki jih je treba uporabiti
Carinske dajatve v skladu s sporazumi o carinski uniji, ki jih je
sklenila Unija
Ta oznaka se uporablja, kadar so carinske dajatve uvedene v
okviru sporazumov o carinski uniji z Andoro, San Marinom in
Turčijo.

Primeri
Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
1517 10 10 00
Oznaka države: TR
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420

Kvota carinske unije
Ta oznaka se uporablja za tarifno kvoto v skladu z določbami
sporazumov o carinski uniji, npr. Uredbo Komisije (ES)
št. 816/2007.

Datum: 19. 5. 2016
Oznaka blaga:
1704 10 10 00
Oznaka države: TR
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Oznake, ki se uporabljajo v okviru trgovine s posebnimi davčnimi ozemlji

500

Ta oznaka se uporablja pri uporabi preferencialov v okviru
trgovine s posebnimi davčnimi ozemlji (del carinskega ozemlja
Unije, na katerem določbe Direktive Sveta 2006/112/ES z dne
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
ali Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o
splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive
92/12/EGS ne veljajo – gora Atos, Kanarski otoki, francoski
čezmorski departmaji, Ålandski otoki, Kanalski otoki.
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4/19

Poštni stroški

Ta podatkovni element ustreza prevoznim stroškom, plačanim za poštno pošiljko, ki jih plača pošiljatelj oz.
so mu bili zaračunani ter so nujni za določitev carinske vrednosti poštne pošiljke.
Poštne pristojbine za blago, ki se prevaža v poštnem prometu, se do namembnega kraja v celoti vštejejo v
carinsko vrednost tega blaga, razen dodatnih poštnih stroškov, ki se po potrebi zaračunajo na carinskem
območju Unije.
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Skupina 5 – datumi, ure, obdobja, kraji, države, regije
5/8

Oznaka namembne države

Izvoz
Primeri:
a) Avstrijsko podjetje je blago prodalo kupcu s sedežem v ZDA. V skladu s prevoznimi in tranzitnimi
listinami (tovorni list CMR in zvezek TIR) je treba blago dostaviti v prostore špediterskega podjetja v
ruski regiji Kaliningrad. V tem primeru mora biti namembna država Rusija.
b) Italijansko podjetje je blago prodalo kupcu s sedežem v Švici. Blago se odpošlje po železnici. V
skladu s tovornim listom CIM je treba blago dostaviti na terminal na Poljskem, od tam pa ga je treba
v skladu s prodajno pogodbo po cesti dostaviti do podružnic švicarskega podjetja v Ukrajini. V tem
primeru mora biti namembna država Ukrajina.

Tranzit
Primeri:
a) Blago je v skupni tranzitni postopek dano v Belgiji. V skladu s prevozno listino ga je treba dostaviti v
prostore špediterskega podjetja v Carigradu. V tem primeru mora biti namembna država Turčija.
b) Blago je v tranzitni postopek Unije dano v Italiji in odpremljeno po železnici. V skladu s tovornim
listom CIM ga je treba dostaviti na terminal na Poljskem za pretovarjanje, od tam pa ga je treba v
skladu s prodajno pogodbo po cesti dostaviti do podružnic italijanskega podjetja v Ukrajini. V tem
primeru mora biti namembna država Ukrajina.
c) Blago je v tranzitni postopek Unije dano v Italiji za prevoz po cesti do Nizozemske. Po pretovarjanju
se blago iz Rotterdama do Lizbone prepelje z rednim tovornim plovilom. V skladu z nakladnicami
špediterja je treba blago nato dostaviti prejemniku na Kitajskem. V tem primeru mora biti
namembna država Kitajska.
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Uvoz
Primeri:
Blago, ki se izvozi iz Kanade, se v prosti promet sprosti v Italiji in neposredno odpremi v Belgijo:

Izvoz iz CA

Vstop v IT

Sprostitev v prosti promet
v IT
Oznaka carinskega
postopka: 4200
Oznaka namembne države:
BE

Odprema v BE

Blago, izvoženo iz Ukrajine, je v postopek posebne rabe dano na Madžarskem, potem ko je bilo v postopek
carinskega skladiščenja dano v Sloveniji:

Vstop
v SI

Izvoz iz UA

Carinsko skladiščenje v
SI
Oznaka carinskega
postopka: 7100
Oznaka namembne
države: SI

Posebna raba v HU
Oznaka carinskega
postopka: 4471
Oznaka namembne
države: HU

Blago, odpremljeno iz Kazahstana, je v postopek aktivnega oplemenitenja dano na Slovaškem.
Oplemenitenje blaga bo potekalo na Hrvaškem:

Izvoz iz KZ

Vstop v SK

Aktivno oplemenitenje
v HR
Oznaka carinskega
postopka: 5100
Oznaka namembne
države: HR

Stran 61

5/9

Oznaka namembne regije

Primeri:
Blago, izvoženo iz Kanade, se v prosti promet sprosti v Nemčiji in neposredno odpremi v nemško zvezno
deželo Bavarsko:

Izvoz iz CA

Vstop v DE

Sprostitev v prosti
promet v DE
Oznaka carinskega
postopka: 4000
Namembna regija:
Bavarska

Odprema na
Bavarsko v DE

Blago, izvoženo iz ZDA, se po začasni hrambi na Nizozemskem v prosti promet sprosti v Kataloniji, španski
avtonomni skupnosti:

Izvoz iz US

Vstop
na NL

Začasna
hramba na
NL

Tranzit med NL in
Španijo

Aktivno oplemenitenje v
ES
Oznaka carinskega
postopka: 5100
Namembna regija:
Katalonija
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5/12

Carinski urad izstopa

Seznam oznak za carinske urade na carinskem območju EU je na voljo na povezavi:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=sl&Screen=0.

Primeri:
a) Netrošarinsko blago se iz Belgije preko Poljske izvozi v Minsk (Belorusija). Izvozna deklaracija se
vloži pri carinskem uradu v Bruslju (oznaka BE204000 – Brussel de Douanekantoor, Belgija), blago
pa se prepelje po železnici. Po prepustitvi v izvoz se blago s tovornim listom CIM iz Belgije prepelje
na Poljsko, na poljski vzhodni meji na mejnem prehodu Malaszewicze/Terespol pa se tovorni list
CIM zamenja s tovornim listom SMGS, ki se uporablja do konca poti. To kombinacijo prevoznih listin
pa je kljub temu mogoče šteti za enotno prevozno pogodbo, če je v tovornem listu CIM navedeno,
da je končni namembni kraj blaga Minsk. V takem primeru bi bil carinski urad v Bruslju carinski urad
izstopa, kjer se blago v okviru enotne prevozne pogodbe prevzame za prevoz do tretje države.
b) Netrošarinsko blago se iz Nemčije preko Poljske, Litve in Latvije izvozi v Rusijo. Izvozna deklaracija
se vloži pri carinskem uradu v Hamburgu (oznaka DE004605 – Zollamt Hamburg-Oberelbe,
Nemčija), blago pa se s tovornjakom prepelje do terminala v Rigi (Latvija). Pri carinskem uradu v
Rigi (oznaka LV000210 – Rīgas Brīvostas MKP, Latvija) se za preostanek poti odpre zvezek TIR. Torej
bi bil carinski urad izstopa carinski urad v Rigi, saj je poleg tega tudi carinski urad odhoda za
postopek zunanjega tranzita Unije.
c) Netrošarinsko blago se iz Litve preko Belgije in Luksemburga izvozi v ZDA. Izvozna deklaracija se
vloži pri carinskem uradu v Vilni (oznaka LTVA1000 – Vilniaus oro uosto postas, Litva), blago pa se
odpošlje s hitro pošto: najprej z letalom do Bruslja (Belgija), potem s tovornjakom do
luksemburškega letališča in nazadnje z luksemburškega letališča z drugim letalom v ZDA. Torej bi bil
carinski urad izstopa carinski urad v Vilni.
d) Netrošarinsko blago se iz Latvije preko Estonije in Finske izvozi na Norveško. Izvozna deklaracija se
vloži pri carinskem uradu v Rigi (oznaka LV000512 – Jelgavas MKP, Latvija), blago pa se s
tovornjakom prepelje do terminala v Talinu (Estonija). Pri carinskem uradu v Talinu
(oznaka EE1110EE – Legaalse Kaubanduse kontroll, Estonija) se blago da v skupni tranzitni
postopek, ki se uporablja do konca poti. Torej bi bil carinski urad izstopa carinski urad v Talinu.
e) Trošarinsko blago se iz Avstrije preko Nemčije, Poljske in Litve izvozi v Kazahstan. Izvozna
deklaracija se vloži pri carinskem uradu na Dunaju (oznaka AT100200 – Zollstelle Hafen Wien,
Avstrija), blago pa se s tovornjakom prepelje do terminala v Vilni (Litva). Tam se blago s tovornjaka
pretovori na železniški vagon in carinsko ozemlje Unije zapusti prek carinskega urada v Vaidotaiu
(oznaka LTVG1000 – Kenos geležinkelio postas, Litva). Torej bi bil carinski urad izstopa carinski urad
v Vaidotaiu.
f)

Netrošarinsko blago se iz Grčije preko Nizozemske in Poljske izvozi v Ukrajino. Izvozna deklaracija se
vloži pri carinskem uradu v Atenah (oznaka GR001236 – Πatmοy, Grčija), blago pa se z rednim
pomorskim prevozom prepelje do terminala v Rotterdamu (Nizozemska). Tam se blago pretovori in s
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tovornjakom prepelje v Ukrajino, carinsko območje Unije pa zapusti prek carinskega urada v
Przemyślu (oznaka PL303040 – Zosin OC, Poljska). Torej bi bil carinski urad izstopa carinski urad v
Przemyślu.
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5/14

Oznaka države odpreme/izvoza

Izvoz
Opombe:
A.
Izvoznik v običajnem postopku carinjenja za izvoz izpolni izvozne formalnosti (vključno s
predložitvijo blaga) pri lokalno pristojnem carinskem uradu.
B.
Carinske določbe pod nekaterimi pogoji omogočajo, da izvozniku ni treba izpolniti izvoznih
formalnosti (vključno s predložitvijo blaga) pri lokalno pristojnem carinskem uradu, temveč pri drugem
carinskem uradu, na primer na točki izstopa z območja Unije.
Tako lahko izvoznik s sedežem v državi članici „A“ uredi prevoz blaga iz svojih prostorov do carinskega urada
v državi članici „B“ in tam vloži carinsko deklaracijo.
Cilj podatkovnega elementa je torej ne samo pridobiti informacije o državi članici, v kateri se vloži carinska
deklaracija, temveč predvsem opredeliti posebne okoliščine izvoza, ko trgovec/subjekt izvoznik, ki je
pogodbena stranka izvozne pogodbe, nima gospodarske povezave (stalna poslovna enota in/ali
izpolnjevanje obveznosti glede DDV) z državo članico, v kateri se vloži carinska deklaracija.
C.
Pri ponovnem izvozu po postopku aktivnega oplemenitenja se s tem podatkovnim elementom ne
pridobivajo informacije, v kateri državi članici so bile izpolnjene povezane formalnosti, temveč kje je
potekalo zadnje oplemenitenje.

Primeri:
a) Trajni izvoz blaga iz Finske, kjer ima izvoznik sedež, na Norveško preko Švedske: blago se prepelje iz
Finske na Švedsko s tovornjakom in trajektom, nato pa na Norveško s tovornjakom.
Finski izvoznik izvozno carinsko deklaracijo vloži na Finskem.

Trajni izvoz iz FI

Prevoz preko SE

Vstop v NO

Izvoz iz FI
Oznaka carinskega
postopka: 1000
Oznaka države
odpreme/izvoza FI

Finski izvoznik blago prepelje do carinskega urada izstopa in tam vloži izvozno deklaracijo za
švedsko carino.
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Finski izvoznik vloži
carinsko deklaracijo v
SE

Prevoz iz FI v SE

Vstop v NO

Izvoz iz SE
Oznaka carinskega
postopka: 1000
Oznaka države
odpreme/izvoza FI

Razlog:
Blago se je ob prepustitvi v postopek izvoza nahajalo na Švedskem, a je bilo tja prepeljano:
 samo za namen izvoza na Norveško (v prodajni transakciji med finskim izvoznikom in norveškim
kupcem ni udeleženo nobeno švedsko podjetje);
IN
 izvoznik nima sedeža na Švedskem;
IN
 gibanje blaga v SE z vidika DDV ni pridobitev blaga znotraj Unije.
b)

Italijansko podjetje (razstavljavec) pošlje blago iz Italije v Grčijo za razstavo. Na razstavi se blago
proda kupcu v Turčiji. V Grčiji se vloži izvozna deklaracija v imenu italijanskega izvoznika.

Prevoz iz IT v GR

Razstava v GR

Blago se proda
kupcu v Turčiji

Vstop v Turčijo

Izvozna deklaracija v GR
Oznaka carinskega
postopka: 1000
Oznaka države
odpreme/ izvoza: IT

Razlog:
Blago se je ob prepustitvi v postopek izvoza nahajalo v Grčiji; sprva je bilo namenjeno le začasni odpremi iz
Italije v Grčijo izključno za namen razstave in poznejšo vrnitev v Italijo.
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Za določitev, ali naj se kot država odpreme/izvoza navede GR ali IT, je treba upoštevati naslednje:
 italijanski izvoznik nima sedeža v Grčiji;
IN
 gibanje blaga iz IT v GR z vidika DDV ni pridobitev blaga znotraj Unije.
Blago sprva ni bilo prepeljano v Grčijo za „namen izvoza“ v dobesednem pomenu.
Kljub temu pa namen tega podatkovnega elementa ni nujno pokazati, v kateri državi članici je bila vložena
carinska deklaracija, temveč opredeliti posebne okoliščine izvoza (-> glej „uvod“). Zato in ker sta izpolnjena
druga pogoja, je primerno navesti „IT“.
c) Trajni izvoz iz Švedske v ZDA: Blago se prepelje iz Švedske na Nizozemsko s tovornjakom in
pretovori na ladjo za prevoz v ZDA.

Trajni izvoz iz SE

Prevoz preko NL

Pretovarjanje v
NL

Vstop v US

Izvoz iz SE
Oznaka carinskega
postopka: 1000
Oznaka države
odpreme/ izvoza: SE
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d) Ponovni izvoz iz Nemčije v ZDA po postopku aktivnega oplemenitenja: blago se iz Nemčije po
železnici prepelje v Rotterdam za nadaljnji prevoz z ladjo v ZDA.
i)

Imetnik postopka aktivnega oplemenitenja, podjetje s sedežem v Nemčiji, deklaracijo za
ponovni izvoz vloži pri nemški carini; blago je bilo oplemeniteno izključno v Nemčiji.

Ponovni izvoz v
ZDA po aktivnem
oplemenitenju v
DE

Prevoz preko NL

Pretovarjanje v
NL

Vstop v ZDA

Ponovni izvoz iz DE
Oznaka carinskega
postopka: 3151
Oznaka države
odpreme/ izvoza: DE

ii) Imetnik postopka aktivnega oplemenitenja, podjetje s sedežem v Nemčiji, deklaracijo za
ponovni izvoz vloži pri nemški carini; v oplemenitenje blaga je bilo vključenih več držav članic (ni
pomembno, ali v okviru enega dovoljenja za uporabo aktivnega oplemenitenja, ki vključuje več
držav članic, ali več nacionalnih dovoljenj za aktivno oplemenitenje). Zadnje oplemenitenje je
potekalo na Slovaškem.

Ponovni izvoz v
ZDA po aktivnem
oplemenitenju v
DE

Prevoz preko NL

Pretovarjanje v
NL

Vstop v US

Ponovni izvoz iz DE
Oznaka carinskega postopka:
3154
Oznaka države
odpreme/izvoza: SK

Razlog:
Blago se je ob vložitvi deklaracije za ponovni izvoz nahajalo v Nemčiji, kjer je bilo tudi predloženo; zadnje
oplemenitenje pa ni potekalo v Nemčiji, temveč na Slovaškem.
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Uvoz
Opombe:
Namen tega podatkovnega elementa je pridobiti ustrezne informacije o tem, ali je bilo blago na poti iz
prvotne s prevozom povezane države izvoza do prepustitve v carinski postopek predmet trgovinske
transakcije. Vse države, ki jih je blago prečkalo med prvotno s prevozom povezano državo izvoza in državo
članico, v kateri se blago nahaja ob prepustitvi v carinski postopek, se štejejo za države posrednice.
Če je blago v državi posrednici predmet prodaje, potem ta država posrednica postane „država
odpreme/izvoza“. V primeru več prodaj na poti je „država odpreme/izvoza“ zadnja država posrednica.
Izraz trgovinska transakcija bi moral predvsem zajemati vsako transakcijo, ki bodisi spremeni naravo blaga
(npr. oplemenitenje) bodisi vpliva na to, kdo je (postane) lastnika blaga.
Upoštevati se ne sme nobeno ravnanje z blagom za njegovo ohranjanje ali za preureditev prevoza.
Primeri:
a) Blago, izvoženo iz ZDA, je neposredno dano v postopek aktivnega oplemenitenja v Grčiji:

Aktivno oplemenitenje v GR
Oznaka carinskega postopka:
5100
Oznaka države odpreme/
izvoza: US

Vstop v GR

Izvoz iz US

b) Blago, odpremljeno iz Kanade, se prepusti v postopek začasnega uvoza na Nizozemskem po
postopku zunanjega tranzita Unije (PT) na Nizozemskem:

Odprema iz
CA

Vstop
na NL

Tranzitni
postopek
na NL

Začasni uvoz na NL
Oznaka carinskega postopka:
5300
Oznaka države
odpreme/izvoza CA

c) Blago, izvoženo iz ZDA, se sprosti v prosti promet na Nizozemskem po postopku zunanjega tranzita
Unije (PT) iz Nemčije na Nizozemsko:

Izvoz iz US

Vstop
v DE

Tranzitni
postopek
DE-NL

Prosti promet v NL
Oznaka carinskega postopka:
4000
Oznaka države odpreme/
izvoza: US
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d) Blago, izvoženo iz Ukrajine, je v postopek posebne rabe prepuščeno na Madžarskem po postopku
carinskega skladiščenja. V carinskem skladiščenju ni prišlo do trgovinske transakcije, je pa bila
pošiljka razdeljena. Vendar pa se zaradi te vrste dejavnosti „izvirna“ država odpreme/izvoza ne
spremeni:

Izvoz iz UA

Carinsko skladiščenje na HU
Oznaka carinskega postopka:
7100
Oznaka države odpreme/
izvoza: UA

Vstop
na HU

Posebna raba na HU
Oznaka carinskega postopka:
4471
Oznaka države
odpreme/izvoza: UA

e) Blago, izvoženo iz ZDA, se sprosti v prosti promet na Nizozemskem po postopku carinskega
skladiščenja (CS) v Franciji. V carinskem skladiščenju ni prišlo do trgovinske transakcije, je pa bila
pošiljka razdeljena. Blago je bilo potem dano v postopek zunanjega tranzita Unije (PT) iz Francije na
Nizozemsko:

Izvoz iz US

Vstop
v FR

Tranzitni
postopek
FR-NL

Prosti promet na NL
Oznaka carinskega postopka:
4071
Oznaka države
odpreme/izvoza: US

Carinsko skladiščenje v FR
Oznaka carinskega postopka:
7100
Oznaka države odpreme/
izvoza: US

f)

Blago, izvoženo iz Kazahstana, je dano v postopek aktivnega oplemenitenja na Slovaškem. Potem
se s postopkom zunanjega tranzita Unije (PT) odpremi na Hrvaško, tam pa sprosti v prosti promet:

Izvoz iz KZ

Vstop
v SK

Tranzitni
postopek
SK-HR

Prosti promet v HR
Oznaka carinskega postopka:
4054
Oznaka države
odpreme/izvoza: SK

Aktivno oplemenitenje v SK
Oznaka carinskega postopka:
5100
Oznaka države
odpreme/izvoza: KZ

g) Blago, izvoženo iz Uzbekistana, se po hrambi v postopku proste cone v Italiji in postopku zunanjega
tranzita Unije (PT) iz Italije v Avstrijo sprosti v prosti promet v Avstriji:
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Vstop
v IT

Izvoz iz UZ

Tranzitni
postopek
IT-AT

Prosti promet v AT
Oznaka carinskega postopka:
4078
Oznaka države
odpreme/izvoza: UZ

Skladiščenje v prosti coni v
IT
Oznaka države
odpreme/izvoza: UZ

h) Blago se izvozi iz Norveške. Na carinsko ozemlje Unije vstopi na Švedskem, tam se tudi da v
postopek carinskega skladiščenja. V carinskem skladiščenju ni prišlo do prodaje, je pa bila pošiljka
razdeljena. Blago se nato v postopku zunanjega tranzita Unije (PT) iz Švedske odpremi v Latvijo, tam
pa se da v postopek aktivnega oplemenitenja. Na koncu se v postopku zunanjega tranzita Unije (PT)
iz Latvije odpremi v Belgijo in tam sprosti v prosti promet:

Vstop
v SE

Tranzitni
postopek
LV-BE

Carinsko skladiščenje v SE
Oznaka carinskega postopka:
7100
Oznaka države
odpreme/izvoza: NO

Tranzitni
postopek
SE-LV

Izvoz iz NO

i)

Prosti promet v BE
Oznaka carinskega postopka:
4054
Oznaka države
odpreme/izvoza: LV

Aktivno oplemenitenje v LV
Oznaka carinskega postopka:
5171
Oznaka države
odpreme/izvoza: NO

Blago, ki ga kupi litovski subjekt, se iz Kitajske izvozi v Litvo, na koncu pa se v prosti promet sprosti v
Španiji.

Subjekt iz LT blago uporablja v postopku začasnega uvoza, za katerega ima dovoljenje v Litvi.
Subjekt iz LT nekaj zadevnega blaga proda v Španijo.
Subjekt iz LT zaključi postopek začasnega uvoza in vse blago (prodano in neprodano) v postopku zunanjega
tranzita (PT) prepelje iz Litve v Estonijo.
V Estoniji je vse blago dano v postopek carinskega skladiščenja (CS).
Pozneje je blago, ki je bilo prodano v Španijo, v postopku zunanjega tranzita (PT) prepeljano iz
Estonije v Španijo.
Španski kupec prijavi blago za sprostitev v prosti promet.
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Izvoz iz CN

Vstop v
LT

Začasni uvoz v LT
Oznaka carinskega postopka:
5300
Oznaka države
odpreme/izvoza: CN

Tranzitni
postopek
EE-ES

Tranzitni
postopek
LT-EE

Prosti promet v ES
Oznaka carinskega postopka:
4071
Oznaka države
odpreme/izvoza: LT

CST v EE
Oznaka carinskega postopka:
7153
Oznaka države
odpreme/izvoza: LT
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5/15

Oznaka države porekla

Primeri:
a) Samorezni vijaki iz nerjavnega jekla, proizvedeni na Kitajskem, se iz Rusije [brez obdelave ali
predelave] izvozijo na Finsko in tam sprostijo v prosti promet. V skladu z Uredbo (EU) št. 2/2012 se
uvede dokončna protidampinška dajatev na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega
jekla in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana. Kitajsko je treba navesti
kot državo porekla po določitvi porekla, ki se uporablja v EU (CZU – POGLAVJE 2 – Poreklo blaga –
Oddelek 1 – Nepreferencialno poreklo – Člen 60 – Pridobitev porekla).
b) Prejo, uvoženo iz Pakistana, tkejo v Bangladešu. Pridobljene tkanine (uvrščene pod oznako HS 5112)
se iz Bangladeša izvozijo v Tunizijo. Razrežejo se v Tuniziji. Deli teh tkanin se uvozijo v EU za izdelavo
srajc.
V skladu s Prilogo 22-01 k CZU-DU je primarno pravilo za HS 5112 „izdelava iz preje“, to pravilo pa v
Tuniziji ni izpolnjeno. Zato velja preostalo pravilo za poglavje: „Kadar se države porekla ne da
določiti z uporabo primarnih pravil, je država porekla tista država, v kateri ima poreklo večji delež
materialov, kakor je določeno glede na vrednost materialov.“
Večji delež uporabljenih materialov glede na vrednost je iz Bangladeša, zato je treba ob sprostitvi
razrezane tkanine v prosti promet v EU kot državo porekla navesti Bangladeš.
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5/16 Oznaka države preferencialnega porekla
Primeri:
a) Latvijsko podjetje je kupilo rdeče vino, pridelano v Republiki Moldaviji, in ga dalo v postopek
carinskega skladiščenja. Nemško podjetje kupi to vino, medtem ko je v carinskem skladišču, in ga
prijavi za sprostitev v prosti promet. V skladu s Pridružitvenim sporazumom, ki sta ga podpisali EU
in Republika Moldavija (UL L 260, 30.8.2014 – mednarodni sporazum 2014/492/EU), in začasno
uporabo Pridružitvenega sporazuma (obvestilo, objavljeno v UL L 259, 30.8.2014), se za vino,
pridelano v Republiki Moldaviji, uporabi preferencialna tarifna obravnava. V tem primeru mora biti
kot država preferencialnega porekla navedena Republika Moldavija (MD).
b) Deli keramičnih svetilk (ki so uvrščeni pod isto oznako HS4 kot keramične svetilke in predstavljajo
30 % oziroma 40 % končnega izdelka) se iz EU in Južne Koreje izvozijo v Egipt ter tam sestavijo po
kompleksnem postopku. Keramične svetilke (HS 9405) se iz Egipta izvozijo v okviru Pridružitvenega
sporazuma EU-Egipt. V skladu s protokolom navedenega sporazuma o pravilih o poreklu (iz
Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu) in zaradi
možnosti dvostranske kumulacije z materiali s poreklom iz Unije (deli keramičnih svetilk) svetilke
pridobijo preferencialno egiptovsko poreklo, saj to izhaja iz več kot nezadostne operacije
(kompleksno sestavljanje), vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pa v skladu s
seznamom pravil za ta izdelek ne presega 50 % cene franko tovarne za izdelek (samo 40 % iz Južne
Koreje). Preferencialno obravnavo je mogoče odobriti.
Za nepreferencialno poreklo se skladno s Prilogo 22-01 k CZU-DU poreklo keramičnih svetilk določi v
skladu s spremembo tarifne številke sestavnih delov (primarno pravilo), če pa ne, pa s preostalim
pravilom za to poglavje (kadar se države porekla ne da določiti z uporabo primarnega pravila, je
država porekla blaga tista država, v kateri ima poreklo večji delež materialov, kakor je določen glede
na vrednost materialov).
V tem primeru je država, iz katere je večji delež materialov glede na njihovo vrednost, Južna Koreja.
Nepreferencialno poreklo keramičnih svetilk je Južna Koreja. Preferencialno poreklo je Egipt.
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5/23

Lokacija blaga

Za vrsto lokacije uporabite oznake, navedene spodaj:
A

Določena lokacija >> carinski urad ali drugo mesto, ki ga določi carina za namene predložitve carini
v skladu s členom 139(1) ali za namene začasne hrambe v skladu s členom 147(1) CZU.

B

Pooblaščeno mesto >> mesto, pooblaščeno v okviru dovoljenja, izdanega na podlagi člena 22 CZU
(prostori za začasno hrambo ali carinsko skladišče).

C

Odobreno mesto >> mesto, odobreno za predložitev blaga v skladu s členom 139(1) CZU in
členom 115(1) CZU-DU ali za namene začasne hrambe v skladu s členom 147(1) CZU in člena 115(2)
CZU-DU.

D

Drugo >> predvsem v primerih višje sile

Nadaljnja pojasnila v zvezi z določenimi in odobrenimi mesti so na voljo v smernicah o carinskih
formalnostih ob vstopu in uvozu blaga na carinsko ozemlje Unije.

Vrsta lokacije
Kvalifikator

Identifikator

A

B

C

D

T

Poštna številka1









U

UN/LOCODE2









V

Carinski urad



W

Koordinate GPS









X

Številka EORI





Y

Številka dovoljenja



Z

Prosto besedilo







Primeri:
1

V vsakem primeru je poštno številko mogoče uporabiti le, če zagotavlja nedvoumno opredelitev zadevne lokacije. Če
na primer ista poštna številka zajema celo okrožje ali mesto, ne izpolnjuje zgornjih meril in je zato ni mogoče uporabiti
za namen PE 5/23.
2

V vsakem primeru je mogoče oznako UN/LOCODE uporabiti le, če je dovolj natančna za nedvoumno opredelitev
zadevne lokacije, tj. za namen PE 5/23 je bistvena uporaba nacionalne dodatne oznake.
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a) LT-D-T-01001
LT – oznaka države
D – vrsta lokacije – drugo
T – kvalifikator – poštna številka
01001 – poštna številka Vilne (glavni poštni urad)
b) HR-D-U-HRZAG
HR – oznaka države
D – vrsta lokacije – drugo
U – kvalifikator – UN/LOCODE
HRZAG – UN/LOCODE
c) HR-A-V-HR030228
HR – oznaka države
A – vrsta lokacije – določena lokacija
V – kvalifikator – identifikator carinskega urada
HR030228 – oznaka carinskega urada
d) IT-D-W-44.424896˚/8.774792˚
IT – oznaka države
D – vrsta lokacije – drugo
W – koordinate GPS
e) HR-B-X-HR01234567890
HR – oznaka države
B – vrsta lokacije – pooblaščeno mesto
X – številka EORI: a2 (HR), enotna identifikacijska številka – an..15
f)

HR-B-Y-CW-P1234XYZ12345678909876543210AB
HR – oznaka države
B – vrsta lokacije – pooblaščeno mesto
Y – številka dovoljenja
CWP – oznaka vrste odločbe – zahtevek ali dovoljenje za upravljanje skladišč za carinsko
skladiščenje blaga v zasebnem carinskem skladišču
1234XYZ12345678909876543210AB – enotni identifikator za odločbo po državah

g) HR-C-Z-ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4A-10000-ZAGREB
HR – oznaka države
C – vrsta lokacije – odobreno mesto
Z – prosto besedilo – ulica in številka: an..70 + poštna številka: an..9 + mesto: an..35
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Skupina 6 – identifikacija blaga
6/1

Neto masa (v kg)

Neto masa je masa blaga brez embalaže.
Embalaža pomeni materiale in elemente, ki se pri katerem koli postopku pakiranja uporabljajo za ovijanje,
hranjenje in zaščito izdelkov ali snovi med prevozom1. Različne vrste embalaže, katerih teža ni vključena v
neto maso (na podlagi dejstva, da se uporabljajo samo za prevoz). Izraz pakiranje vključuje vse izdelke in
zlasti embalažo, ki se uporabljajo kot zunanja ali notranja pokrivala za blago, nosilce, na katere se blago
zvije, navije ali pritrdi, posode (razen tistih, ki so opredeljene v mednarodnih konvencijah) in vsebnike. Izraz
ne zajema prevoznih sredstev in kosov transportne opreme, kot so palete in tovorni zabojniki.

Primeri:
a) Podjetje uvozi 1 000 steklenic vina. Vsaka steklenica tehta 1,25 kg, vino v vsaki steklenici pa 0,75 kg.
V podatkovni element 6/1 je treba vnesti številko 750 (ne vrednosti na enoto).
b)
–
–
–

1

Primeri pravil zaokroževanja
Neto masa zadevnega blaga je 60000000 kg, v PE 6/1 je treba navesti „60000000“.
Neto masa zadevnega blaga je 120,675123 kg, v PE 6/1 je treba navesti „120,675123“.
Neto masa zadevnega blaga je 0,0368 kg, v PE 6/1 je treba navesti „0,0368“.

Priporočilo ZN/ECE št. 21.
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6/9

Vrsta tovorkov

Oznaka vrste tovorka najmanjše enote zunanjega pakiranja v skladu s Priporočilom Ekonomske komisije ZN
za Evropo št. 21. Najmanjše zunanje pakiranje je opredeljeno kot pakiranje, v katerem je blago pakirano
tako, da ga ni mogoče razdeliti, ne da bi se najprej razpakiralo.
Če je blago pakirano v več različnih vrstah tovorkov, je mogoče podatkovni element ponoviti do 99-krat.

Primeri:
(a)
(b)
(c)

CT (karton)
NE (nepakirano ali razpakirano)
VO (razsuti tovor, veliki delci)
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6/10

Število tovorkov

Če je blago pakirano tako, da je skupaj pakirano blago, ki pripada več kot eni blagovni postavki, se v eno
blagovno postavko vnese dejansko število teh tovorkov, pri drugih blagovnih postavkah pa je število teh
tovorkov 0. Pri teh blagovnih postavkah morajo biti oznaka vrste tovorka (PE 6/9) in odpremne oznake (PE
6/11) enake.

Primer:
Blagovni postavki 1 in 2 sta pakirani skupaj v 16 kartonih, blagovna postavka 3 pa je pakirana v
desetih kartonih in ne vsebuje blaga iz blagovnih postavk 1 in 2.
Blagovna postavka

Število tovorkov

Vrsta tovorkov

Odpremne oznake

Blagovna postavka 1

16

CT (karton)

KEAX123459

Blagovna postavka 2

0

CT (karton)

KEAX123459

Blagovna postavka 3

10

CT (karton)

GROA837269
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6/13

Oznaka CUS

Številka CUS je identifikacijska številka, ki je kemijskim proizvodom dodeljena v zbirki podatkov evropskega
carinskega seznama kemijskih snovi (ECICS).
ECICS, evropski carinski seznam kemijskih snovi, je informacijsko orodje, ki ga upravlja Generalni direktorat
Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo ter uporabnikom omogoča:
 jasno in preprosto opredelitev kemikalij;
 pravilno in preprosto razvrščanje kemikalij po kombinirani nomenklaturi in
 poimenovanje kemikalij v vseh jezikih EU za namene urejanja.
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6/14

Oznaka blaga – oznaka kombinirane nomenklature

Tarifna uvrstitev blaga v Evropski uniji (EU) se izvaja v skladu z Uredbo (EGS) št. 2658/87 o tarifni in
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (kombinirana nomenklatura (KN)).
Za uvrstitev lahko uporabite bazo podatkov TARIC.
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6/18

Število tovorkov skupaj

Navaja skupno število tovorkov na določeni deklaraciji. Izračuna se tako, da se seštejejo vsa števila tovorkov
na deklaraciji in doda vrednost 1 za vsako postavko, prijavljeno kot razsuti tovor. Če je blago pakirano tako,
da je skupaj pakirano blago, ki pripada več kot eni blagovni postavki, se v eno blagovno postavko vnese
dejansko število teh tovorkov, pri drugih blagovnih postavkah pa je število teh tovorkov 0.

Primer:
Deklaracija je sestavljena iz treh blagovnih postavk z naslednjimi deklaracijami za embalažo:
Blagovna postavka 1

56 NE (nepakirano)

Blagovna postavka 2

13 CT (karton) in
2 DR (sod)

Blagovna postavka 3

VL

Skupno število tovorkov je 56 + 13 + 2 + 1 = 72.
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Skupina 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema)
7/2

Zabojnik

Ta podatkovni element se uporablja za navedbo, da je blago pakirano v zabojniku kot prevoznem sredstvu.
V zvezi s tem se pojem zabojnik nanaša samo na zabojnike, ki se uporabljajo v intermodalnem prevozu po
cesti, železnici in morju ter se včasih imenujejo tudi kontejnerji za pomorski prevoz. Zabojniki so običajno
dolgi 20, 40 ali 45 čevljev, uporabljajo pa se tudi zabojniki drugih dimenzij, čeprav redko.
Pojem zabojnik se ne nanaša na zabojnike, ki se uporabljajo samo v zračnem prevozu, saj se ti ne
uporabljajo intermodalno.
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7/7

Identiteta prevoznega sredstva ob odhodu

Primeri:
Vrsta prevoza

Kontekst uporabe

Vrsta identifikatorja

Primer

Pomorski ali po
celinskih plovnih
poteh

Izvoz
(stolpci B1, B2
in B3)

Ime plovila

MS Berge Stahl,
MSC Sveva ali
MS Harmony of the Seas

Pomorski

Tranzit (stolpci D1,
D2 in D3)

Identifikacijska številka
ladje IMO

IMO1411160,
IMO9708681 ali
IMO5899837

Po celinskih
plovnih poteh

Tranzit (stolpci D1,
D2 in D3)

Evropska identifikacijska
številka plovila

12345678

Zračni

Izvoz
(stolpci B1, B2
in B3) ter

Registrska številka +
datum leta

PH-PBX_18-05-2016

Številka leta IATA

HV6038

Registrska številka vozila

313 ali AA-86

Številka vagona*

31 80 2740 280-5

tranzit (stolpci D1,
D2 in D3)
Zračni

Izvoz
(stolpci B1, B2
in B3) ter
tranzit (stolpci D1,
D2 in D3)

Cestni

Izvoz
(stolpci B1, B2
in B3) ter
tranzit (stolpci D1,
D2 in D3)

Železniški

Izvoz
(stolpci B1, B2
in B3) ter
tranzit (stolpci D1,
D2 in D3)

* Kadar se blago prevaža po železnici, se v ta podatkovni element vpiše številka ob začetku
prevoza.
Opomba: ker se lahko med prevozom lokomotive zamenjajo, se lahko spremeni tudi številka
prevoza. S to številko je mogoče poiskati podrobnosti v evidencah železniške družbe.
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7/9

Identiteta prevoznega sredstva ob prihodu

Primeri:
Vrsta prevoza

Kontekst uporabe

Vrsta identifikatorja

Primer

Pomorski ali po
celinskih plovnih
poteh

Uvoz
(stolpci H1, H3, H4
in H5)

Ime plovila

MS Berge Stahl,
MSC Sveva ali
MS Harmony of the Seas

Pomorski

Začasna hramba
(stolpec G4)

Identifikacijska številka
ladje IMO

IMO1411160,
IMO9708681 ali
IMO5899837

Po celinskih
plovnih poteh

Začasna hramba
(stolpec G4)

Evropska identifikacijska
številka plovila

12345678

Zračni

Uvoz
(stolpci H1, H3, H4
in H5) ter

Registrska številka +
datum leta

PH-PBX_18-05-2016

Številka leta IATA

HV6038

Registrska številka vozila

313 ali AA-86

številka vagona

31 80 2740 280-5

začasna hramba
(stolpec G4)
Zračni

Uvoz
(stolpci H1, H3, H4
in H5) ter
začasna hramba
(stolpec G4)

Cestni

Uvoz
(stolpci H1, H3, H4
in H5) ter
začasna hramba
(stolpec G4)

Železniški

Uvoz
(stolpci H1, H3, H4
in H5) ter
začasna hramba
(stolpec G4)
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7/14

Identiteta aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Obrazložitev:
Kadar se blago prevaža:
 po morju ali celinskih plovnih poteh, se za ta podatkovni element uporabi ime (morskega) plovila;
 po morju, se za ta podatkovni element uporabi identifikacijska številka ladje IMO morskega plovila;
 po celinskih plovnih poteh, se za ta podatkovni element uporabi evropska identifikacijska številka
plovila;
 po zraku, se za ta podatkovni element uporabi številka leta IATA ali registrska številka letala;
 po cesti, se za ta podatkovni element uporabi registrska številka vozila: CA 1234AB;
 po železnici, se za ta podatkovni element uporabi številka vagona: 12 34 5678 901-2.

Primeri:
a) Izvoz blaga iz Bolgarije v Ukrajino, ki se prepelje z ukrajinsko ladjo IZMAIL; podatkovne elemente v
izvozni deklaraciji je treba izpolniti tako:
PE 7/14

11 IZMAIL

PE 7/15

UA

b) Izvoz blaga iz Bolgarije v Ukrajino, ki se prepelje z ukrajinsko ladjo s številko IMO 8918344;
podatkovne elemente v izstopni skupni deklaraciji je treba izpolniti tako:
PE 7/14

10 IMO 8918344

PE 7/15

UA

c) Blago, iz Brazilije izvoženo v Bolgarijo, se prepelje s turško ladjo s številko IMO 9238076;
podatkovne elemente v vstopni skupni deklaraciji je treba izpolniti tako:
PE 7/14

10 IMO 9238076

PE 7/15

TR

d) Izvoz blaga iz Poljske v Turčijo, ki se prepelje s poljskim cestnim vozilom z registrsko številko
WZ8636K (vlečno vozilo) in WZ0403R (priklopnik); podatkovne elemente v izvozni deklaraciji je
treba izpolniti tako:
PE 7/14

30 WZ8636K; WZ0403R

PE 7/15

PL

7/18

Številka carinske oznake

Primeri:
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a) Tranzit blaga iz Turčije v Nemčijo; blago se prevaža po cesti. Tovornjak ima samo eno carinsko
oznako (identifikator CB2749081), ki jo namesti subjekt, zato
se v PE 7/18 navede 1 + CB2749081.
b) Tranzit blaga iz Turčije v Nemčijo; blago se prevaža po cesti. Subjekt na vozilo namesti dve carinski
oznaki. Identifikatorja carinskih oznak sta 657805 in 657845, zato
se v PE 7/18 navede 2 + 657805; 657845.
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Skupina 8 – Drugi podatkovni elementi (statistični podatki, zavarovanja,
podatki v zvezi s tarifami)
8/1

Zaporedna številka kvote

Tarifna kvota je vsaka vnaprej določena vrednost ali količina določenega blaga, ki se lahko uvozi v
določenem obdobju nižjih ali opuščenih običajnih carinskih dajatev, medtem ko se za količine blaga, ki
presegajo tarifno kvoto, ob uvozu plačajo običajne carinske dajatve.
Baza podatkov Komisije za tarifne kvote omogoča spremljanje uporabe veljavnih uvoznih kvot, dodeljenih
proizvodom s poreklom iz nekaterih tretjih držav, po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ po vsej EU. Prikazuje
ravnovesja vsake tarifne kvote, veljavne v tekočem in prejšnjem letu. Navaja tudi datum, ko je določena
tarifna kvota izpolnjena. Ta podatek se zaradi vsakodnevnih operacij stalno spreminja.
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8/6

Statistična vrednost

Države članice lahko dodatno opustijo obveznost navajanja podatka, če ga lahko pravilno ocenijo na podlagi
drugih podatkov v vloženi deklaraciji.
Obrazložitve:

1.

STATISTIČNA VREDNOST – IZVOZ

Splošno pravilo
Statistična vrednost je približna teoretična vrednost blaga takrat in tam, ko in kjer zapusti ozemlje države
članice, v kateri se je nahajalo ob prepustitvi v carinski postopek („država članica izvoznica“). Statistična
vrednost se mora nanašati na to državo članico.
Zato je statistična vrednost sestavljena iz (realne) vrednosti blaga ter nastalih ali izračunanih stroškov za
prevoz in zavarovanje od s prevozom povezanega kraja odhoda do točke izstopa iz te države članice.

Primeri:
a) Blago se iz Poljske izvozi v ZDA; dobavni pogoji so „EXW Lodž“. Izvozna carinska deklaracija se vloži
v Lodžu, kjer se blago tudi predloži. Blago se po prepustitvi v carinski postopek po cesti prepelje iz
osrednje Poljske preko Nemčije na Nizozemsko, kjer zapusti ozemlje Unije.
Ker se blago ob prepustitvi fizično nahaja na Poljskem, je statistična vrednost teoretična vrednost
na točki izstopa iz Poljske na poljsko-nemški meji; to bi ustrezalo ceni FOB poljsko-nemška meja.
b) Blago se proda iz Poljske in jo zapusti z namenom dobave v ZDA; dobavni pogoji so „CIF New York“.
Blago se po cesti prepelje iz osrednje Poljske preko Nemčije na Nizozemsko. V Rotterdamu se blago
pakira/prepakira za pomorski prevoz, poljski izvoznik pa izkoristi možnost vložitve izvozne
deklaracije v Rotterdamu. Blago po prepustitvi v carinski postopek ozemlje Unije zapusti s plovilom.
Ker se blago ob prepustitvi fizično nahaja na Nizozemskem, je statistična vrednost teoretična
vrednost na točki izstopa iz Nizozemske; to bi ustrezalo ceni FOB Rotterdam.
c) Blago se iz Poljske izvozi v ZDA; dobavni pogoji so „EXW Lodž“.
Za izvoz velja dovoljenje za centralizirano carinjenje, ki vključuje Španijo in Poljsko. Izvozna carinska
deklaracija se vloži pri nadzornem carinskem uradu v Španiji, zadevno blago pa je na voljo pri
carinskem uradu predložitve v Lodžu. Blago se po prepustitvi v carinski postopek prepelje iz
osrednje Poljske preko Nemčije na Nizozemsko, kjer zapusti ozemlje Unije.
Ker se blago ob prepustitvi fizično nahaja na Poljskem, je statistična vrednost teoretična vrednost
blaga na točki izstopa iz Poljske na poljsko-nemški meji; to bi ustrezalo ceni FOB poljsko-nemška
meja.

Vrednost blaga
Statistična vrednost temelji na vrednosti blaga, ki je:
 v primeru prodaje ali nakupa: cena, dejansko plačana ali plačljiva za izvoženo blago;
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 v drugih primerih cena, ki bi bila ob izvozu iz Unije razumno fakturirana v primeru prodaje ali
nakupa med nepovezanima kupcem in prodajalcem.

Primeri:
a) Blago se bo iz Poljske izvozilo v Rusijo; poljski proizvajalec je blago prodal ruski stranki s „CIF
Moskva“ za 1 000,00 EUR. Osnova za določitev statistične vrednosti je tako 1 000,00 EUR.
b) Blago se bo iz Poljske izvozilo v Rusijo; poljski proizvajalec (podružnica multinacionalke) zagotovi
izvozno carinsko deklaracijo. Blago je bilo znotraj družbe za 900,00 EUR prodano matični družbi v
Španiji, ta pa ga je prodala ruski stranki s „CIF Moskva“ za 1 000,00 EUR.
Ker se mora statistična vrednost nanašati na Poljsko („plačano poljskemu proizvajalcu“; čezmejno
gibanje blaga se ne nanaša na Španijo), je osnova za določitev statistične vrednosti 900,00 EUR.

Stroški niso zajeti v statistično vrednost
Statistična vrednost ne sme zajemati nacionalnih davkov, kot so davek na dodano vrednost, trošarine in
podobno, ter dajatev, ki na koncu NISO vključene v dejansko plačano ali plačljivo ceno ali ki jih trgovinski
partner NE nosi. Prav tako se ne smejo upoštevati kmetijska izvozna nadomestila.

Primer:
Proizvajalec s sedežem v Nemčiji blago proda na Japonsko. Na računu sta prikazana vrednost
(1 000,00 EUR) in nemški DDV (19 % – 190,00 €). S pogodbo je določeno, da japonski kupec plača bruto
vrednost (1 190 EUR), a bo dobil povrnjen znesek DDV, ko bo imel prodajalec vse dokumente, potrebne za
upravičenost do oprostitve plačila nacionalnega DDV.
Statistična vrednost temelji na plačani ceni, a brez nacionalnega DDV  1 000 EUR.

Drugi stroški
Statistična vrednost lahko vključuje le pomožne stroške. To so dejanski ali izračunani stroški prevoza in
zavarovanja, če so ti nastali, a le za tisti del prevoza, ki poteka na statističnem ozemlju države članice
izvoznice. Če stroški prevoza ali zavarovanja niso znani, jih je treba razumno oceniti na podlagi stroškov, ki
običajno nastanejo ali se plačajo za take storitve (zlasti ob upoštevanju različnih načinov prevoza, če so
znani).

„Drugi stroški“ zunaj države članice izvoznice
Če je v skupne pomožne stroške zajet tudi prevoz zunaj meja države članice izvoznice (npr. v okviru „CIF
končni namembni kraj“), jih je treba ustrezno razdeliti, npr. sorazmerno na kilometer.

„Drugi stroški“, ki se nanašajo na več kot eno postavko na izvozni deklaraciji
Če se pomožni stroški nanašajo na več postavk na izvozni deklaraciji, je treba zadevne pomožne stroške za
vsako posamezno postavko ustrezno sorazmerno preračunati, npr. na kilogram ali prostornino.
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Statistična vrednost v primeru oplemenitenja (izvoz)
To velja samo takrat, kadar trgovinska transakcija ni prodajna pogodba, temveč pogodba za storitev
(pogodba o „oplemenitenju“).


Ponovni izvoz po aktivnem oplemenitenju
Za blago, ki zapušča Unijo po postopku oplemenitenja, je treba statistično vrednost določiti tako, da
se vrednosti predhodno uvoženega neoplemenitenega blaga prišteje dodana vrednost, v Uniji
pridobljena z oplemenitenjem.



Izvoz za pasivno oplemenitenje

Za blago, ki Unijo začasno zapušča zaradi oplemenitenja, je treba statistično vrednost določiti z
upoštevanjem vrednosti ob izvozu neoplemenitenega blaga.

Primeri:
a) Nemško podjetje na podlagi pogodbenega dogovora o tehnični izboljšavi prejme stroj iz Švice. Stroj
bi bil predmet carinskih dajatev, zato se izboljšava izvede v okviru carinskega postopka aktivnega
oplemenitenja.
Tržna vrednost („poštena vrednost“) stroja ob uvozu (oznaka carinskega postopka 5100) znaša
1 000,00 EUR, nemški predelovalec za storitev oplemenitenja izstavi račun v višini 300,00 EUR plus
70,00 EUR za dodane dele. Izračunani stroški prevoza s kraja oplemenitenja do nemške meje
znašajo 5,00 EUR.
Nemško podjetje ponovno izvozi stroj in zaključi postopek aktivnega oplemenitenja (oznaka
carinskega postopka 3151). Statistična vrednost blaga ob ponovnem izvozu znaša 1 375,00 EUR ter
je sestavljena iz:
vrednosti neoplemenitenega blaga:

1 000,00

vrednosti, dodane z oplemenitenjem:

370,00 (300,00 + 70,00)

stroškov prevoza/zavarovanja do meje:

5,00
1 375,00

Za določitev statistične vrednosti ob ponovnem izvozu tržna vrednost oplemenitenega stroja ni
pomembna.
Enak način vrednotenja bi se uporabil, če bi se stroju iz Švice ob uvozu pripisala ničelna vrednost
(npr. v okviru preferencialnega sporazuma). Če bi nemški predelovalec kot davčni zavezanec v
smislu določb o DDV lahko odštel DDV ob uvozu, bi lahko stroj uvozil na podlagi sprostitve v prosti
promet (oznaka carinskega postopka 4000) s predračunom, na katerem bi bila navedena razumna
vrednost. Oplemeniteni stroj bi lahko pozneje zapustil Unijo v okviru izvoznega postopka (oznaka
carinskega postopka 1000 ali 1040).
Statistična vrednost bi se izračunala, kot je navedeno zgoraj, pri čemer se ne bi upošteval nemški
DDV, plačan ob uvozu.
b) Nemška pekarna želi proizvajati piškote in jih prodajati v Rusijo. Podjetje kupi in uvozi sestavine (v
vrednosti 900,00 EUR) iz držav, ki niso članice EU, proizvede piškote z dodajanjem sestavin s
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statusom Unije (v vrednosti 100,00 EUR) ter končne izdelke dostavi v Rusijo po prodajni ceni
2 000,00 EUR „CIF Moskva“.
Pekarna piškote proizvaja v okviru carinskega postopka aktivnega oplemenitenja. Nemški carini se
predloži deklaracija za ponovni izvoz, blago pa Unijo zapusti na poljsko-beloruski meji.
Ker se to oplemenitenje nanaša na prodajno transakcijo, vrednost izvoženega blaga odraža
dogovorjena cena (2 000,00 EUR), ki z gospodarskega vidika razumno vsebuje vrednost
neoplemenitenega blaga in katero koli vrednost, ki jo doda pekarna znotraj Unije, ter stroške
prevoza od proizvodnega obrata v Nemčiji do Moskve (200,00 EUR). Na koncu obstajata dva načina,
ki vodita do enake statistične vrednosti, ki se nanaša na točko izstopa z nemškega ozemlja:
Stroški

Izračunana
statistična
vrednost

Prodajna cena (CIF Moskva)

Statistična
vrednost na
podlagi
prodaje
2 000,00

Vrednost začasno uvoženih sestavin

900,00

Vrednost dodanih sestavin, ki so imele status unijskega blaga

100,00

Gospodarska dodana vrednost v Nemčiji

800,00

Sorazmerni stroški prevoza/zavarovanja od proizvodnega obrata do
nemško-poljske meje (20 % skupnih stroškov prevoza v višini
200 EUR)

40,00

Sorazmerni stroški prevoza/zavarovanja od nemško-poljske meje do
Moskve (80 % skupnih stroškov prevoza v višini 200 EUR)
Statistična VREDNOST

– 160,00
= 1 840,00

= 1 840,00

Pretvorba valute
Statistična vrednost mora biti izražena v nacionalni valuti države članice, v kateri je vložena carinska
deklaracija. Vrednosti, ki so v listinah izražene v drugih valutah (npr. valuta na računu za blago), je treba
pretvoriti. Uporabiti je treba menjalni tečaj, ki velja ob sprejetju carinske deklaracije, in pri tem upoštevati
carinske določbe Unije o pretvorbi valute v zvezi z določitvijo carinske vrednosti (člen 146 CZU-IU).

Primeri
1.1

Dobavni pogoji EXW „Kraj odpreme“ (znesek na računu ne zajema stroškov prevoza)

Kraj odpreme

Meja države članice
izvoznice

Namembni kraj
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Statistična vrednost = znesek na računu + stroški prevoza (pomožni stroški, kot sta prevoz in zavarovanje)
od kraja natovarjanja do meje države članice izvoznice.
Zaradi dobavnega pogoja „EXW“ je treba za pridobitev statistične vrednosti vključiti stroške prevoza do
meje države članice izvoznice.
Znesek na računu =

2 000,00 EUR

Prevoz + zavarovanje [od kraja odpreme do meje države članice izvoznice] =
Statistična vrednost =

1 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1.2
Dobavni pogoji CIF „Dogovorjeni kraj dobave“ (znesek na računu zajema stroške prevoza od kraja
odpreme do kraja „D“)

Kraj odpreme

Meja države
članice
izvoznice

Dogovorjeni
kraj dobave

Namembni kraj

Statistična vrednost = znesek na računu – stroški prevoza (pomožni stroški, kot sta prevoz in zavarovanje)
od meje države članice izvoznice do dogovorjenega kraja dobave.
Dogovorjeni kraj dobave je zunaj države članice izvoznice, zato je treba stroške od meje do kraja dobave
izvzeti iz statistične vrednosti.
Na izvozni deklaraciji sta dve postavki, zato je treba stroške prevoza obema dodeliti sorazmerno.
Zneska na računu za obe postavki sta:
postavka 1 (0,75 m3)

3 450,00 EUR

postavka 2 (2 m3)

2 780,20 EUR

Skupna razdalja = 1 200 km, razdalja od kraja odpreme  meje države članice izvoznice = 1 000 km, od
meje države članice izvoznice  dogovorjenega kraja dobave = 200 km
Skupni stroški prevoza od kraja odpreme  dogovorjenega kraja dobave =

1 200,00 EUR

Sorazmerni stroški prevoza od meje  dogovorjenega kraja dobave =

200,00 EUR za obe postavki

Statistično vrednost je treba izpolniti:
postavka 1

3 396,00 (3 450,00 – 54,00)

postavka 2

2 634,20 (2 780,20 – 146,00)

Razmerje med stroški prevoza za postavko 1 in postavko 2 je 8 : 3 glede na prostornino.
1.3
Dobavni pogoji DDU „Namembni kraj“ (znesek na računu zajema stroške prevoza od kraja odpreme
do namembnega kraja)

Kraj odpreme

Meja države članice
izvoznice

Namembni kraj
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Statistična vrednost = znesek na računu – stroški prevoza (pomožni stroški, kot sta prevoz in zavarovanje)
od meje države članice izvoznice do namembnega kraja.
Namembni kraj je zunaj države članice izvoznice, zato je treba stroške od meje do namembnega kraja
izvzeti iz statistične vrednosti.
Država članica izvoznica je Švedska; znesek na računu ni v nacionalni valuti, zato ga je treba pretvoriti.
Znesek na računu za eno postavko:5 600,00 USD
Izračunani stroški prevoza od meje države članice izvoznice do namembnega kraja: 1 200,00 USD.
Uradni nacionalni menjalni tečaj: 1 USD= 8,59950 SEK (švedska krona)
USD $

Menjalno razmerje

SEK

Znesek na računu

5 600,00

8,59950

48 157,20

Prevoz

–1 200,00

8,59950

-10 319,40
37 837,80

Statistično vrednost je treba izpolniti: 37 837,80

2.

STATISTIČNA VREDNOST – UVOZ

Splošno pravilo
Statistična vrednost je približna teoretična vrednost blaga takrat in tam, ko in kjer vstopi na ozemlje države
članice, v kateri se nahaja ob prepustitvi v carinski postopek („država članica uvoznica“). Statistična
vrednost se mora nanašati na to državo članico.
Zato je statistična vrednost sestavljena iz (realne) vrednosti blaga ter nastalih ali izračunanih stroškov za
prevoz in zavarovanje od s prevozom povezanega kraja odhoda do točke vstopa v to državo članico.

Primer:
Blago se iz ZDA uvozi na Poljsko (preko Nizozemske in Nemčije); dobavni pogoji so „CIF Lodž“. Uvozna
carinska deklaracija se vloži v Lodžu, kjer se blago tudi predloži.
Ker se blago ob prepustitvi fizično nahaja na Poljskem, je statistična vrednost teoretična vrednost na točki
vstopa na Poljsko na poljsko-nemški meji; to bi ustrezalo ceni „CIF poljsko-nemška meja“.

Vrednost blaga
Statistična vrednost temelji na vrednosti blaga.
 Vrednost blaga je carinska vrednost, če je določena (poglavje 3 naslova II CZU „CARINSKA
VREDNOST BLAGA“).
 Če carinska vrednost ni določena, je vrednost blaga naslednja:


v primeru prodaje ali nakupa: cena, dejansko plačana ali plačljiva za uvoženo blago;



v drugih primerih: cena, ki bi bila ob uvozu razumno fakturirana v primeru prodaje ali nakupa
med nepovezanima kupcem in prodajalcem.
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Primer:
Blago se iz Rusije uvozi v Španijo, pri čemer se prepelje po cesti; ruski proizvajalec je blago prodal španski
stranki s „CIF Madrid“ za 10 000,00 EUR.
Če carina ne določi carinske vrednosti, je vrednost blaga 10 000,00 EUR.
Če carina določi carinsko vrednost (glede na točko vstopa v Unijo), se ta carinska vrednost (~ 9 000,00 EUR)
uporabi kot osnova za vrednost blaga.

Drugi stroški
Statistična vrednost lahko vključuje le pomožne stroške. To so dejanski ali izračunani stroški prevoza in
zavarovanja, če so ti nastali, a le za tisti del prevoza, ki poteka zunaj statističnega ozemlja države članice
uvoznice. Če stroški prevoza ali zavarovanja niso znani, jih je treba razumno oceniti na podlagi stroškov, ki
običajno nastanejo ali se plačajo za take storitve (zlasti ob upoštevanju različnih načinov prevoza, če so
znani).

Drugi stroški v zvezi s carinsko vrednostjo
Carinsko vrednost na meji EU je treba dopolniti s pomožnimi stroški do meje države članice uvoznice. Če
carinska vrednost zajema pomožne stroške, nastale zunaj meja države članice uvoznice (npr. „CIF ‚končni
namembni kraj“), se ti stroški ne vključijo v statistično vrednost. Skupne „druge stroške“ je treba po potrebi
razdeliti, npr. sorazmerno na kilometer.

„Drugi stroški“, ki se nanašajo na več kot eno postavko na uvozni deklaraciji
Če se pomožni stroški (na primer stroški prevoza in zavarovanja) nanašajo na več postavk na uvozni
deklaraciji, je treba ustrezne pomožne stroške za vsako posamezno postavko sorazmerno izračunati, npr. na
kilogram ali prostornino.

Statistična vrednost v primeru oplemenitenja (uvoz)
To velja samo takrat, kadar trgovinska transakcija ni prodajna pogodba, temveč pogodba za storitev
(pogodba o „oplemenitenju“).


Uvoz za aktivno oplemenitenje
Za blago, ki vstopi v Unijo zaradi aktivnega oplemenitenja, je treba statistično vrednost določiti z
upoštevanjem vrednosti neoplemenitenega blaga.



Ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju

Za blago, ki je bilo v postopku pasivnega oplemenitenja in se vrne v Unijo, je treba statistično vrednost
določiti tako, da se vrednosti predhodno izvoženega neoplemenitenega blaga prišteje dodana vrednost,
pridobljena z oplemenitenjem.

Primer:
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Nemško podjetje na podlagi pogodbenega dogovora o tehnični izboljšavi v Švico pošlje stroj. Stroj bi bil ob
ponovnem uvozu predmet carinskih dajatev, zato se izboljšava izvede v okviru carinskega postopka
pasivnega oplemenitenja.
Tržna vrednost („poštena vrednost“) stroja ob začasnem izvozu za pasivno oplemenitenje (oznaka
carinskega postopka 2100) znaša 1 000,00 EUR, švicarski predelovalec za storitev oplemenitenja izstavi
račun v višini 300,00 EUR plus 70,00 EUR za dodane švicarske dele. Izračunani stroški prevoza od kraja
oplemenitenja do švicarsko-nemške meje znašajo 5,00 EUR.
Nemško podjetje ponovno uvozi stroj (oznaka carinskega postopka 6121). Statistična vrednost blaga ob
ponovnem uvozu znaša 1 375,00 EUR in je sestavljena iz:
vrednosti neoplemenitenega blaga(*):

1 000,00

(*)

brez nacionalnega DDV

vrednosti, dodane z oplemenitenjem: 370,00 (300,00 + 70,00)
stroškov prevoza do meje:

5,00
1 375,00

Za določitev statistične vrednosti ob ponovnem uvozu tržna vrednost oplemenitenega stroja ni pomembna.

Pretvorba valute
Statistična vrednost mora biti izražena v nacionalni valuti države članice, v kateri je vložena carinska
deklaracija. Vrednosti, ki so npr. v listinah izražene v drugih valutah (npr. valuta na računu za blago), je
treba pretvoriti. Uporabiti je treba menjalni tečaj, ki velja ob sprejetju carinske deklaracije, pri tem pa
upoštevati carinske določbe Unije o pretvorbi valute v zvezi z določitvijo carinske vrednosti (člen 146 CZUIU).

Primeri (statistična vrednost NE temelji na carinski vrednosti)
2.1

Dobavni pogoji EXW „Kraj odpreme“ (znesek na računu ne zajema stroškov prevoza)

a)

Kraj odpreme

Meja države članice
uvoznice

Namembni kraj

Statistična vrednost = znesek na računu + stroški prevoza (pomožni stroški, kot so stroški prevoza in
zavarovanja) od kraja odpreme do meje države članice uvoznice.
Zaradi dobavnega pogoja „EXW“ je treba za pridobitev statistične vrednosti vključiti stroške prevoza do
meje države članice uvoznice.
V državi članici uvoznici se uporablja valuta „euro“. Znesek na računu ni v nacionalni valuti, zato ga je treba
pretvoriti.
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Znesek na računu za eno postavko:

6 000,00 USD

Izračunani stroški prevoza in zavarovanja do meje države članice uvoznice = 2 000,00 USD.
USD $

Menjalni tečaj

Euro

Znesek na računu

6 000,00

1,233

7 398,00

Prevoz

2 000,00

1,233

2 466,00
6 488,24

Statistično vrednost je treba izpolniti: 6 488,24
b) Ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju, popravilu.
Statistična vrednost začasno izvoženega blaga, npr. stroja:

30 000,00 EUR

+ stroški popravila

1 000,00 EUR

+ stroški prevoza:

prevoz, zavarovanje1100,00 EUR

Statistično vrednost je treba izpolniti: 31 100,00.
1

Stroški prevoza zunaj statističnega ozemlja države članice uvoznice (od meje države članice izvoznice do
kraja, kjer poteka oplemenitenje, in od tam do meje države članice uvoznice).

Primeri (statistična vrednost temelji na carinski vrednosti)
2.2

Dobavni pogoji EXW „Kraj odpreme“ (znesek na računu ne zajema stroškov prevoza)

Kraj odpreme

Meja Unije

Meja države
članice uvoznice

Namembni kraj

Statistična vrednost = carinska vrednost + stroški prevoza (pomožni stroški, kot so stroški prevoza in
zavarovanja) od vstopa v Unijo do meje držav članic.

Primer:
Znesek na računu za eno postavko =

3 200,00 EUR

Stroški provizij (razen nakupnih provizij)=

240,00 EUR

Skupni stroški prevoza od kraja odpreme  namembnega kraja =

2 000,00 EUR

Skupna razdalja =

2 000 km

(razdalja od kraja odpreme  EU = 1 000 km, EU -> meja države članice uvoznice = 500 km, meja države
članice uvoznice -> namembni kraj = 500 km)
Sorazmerni stroški prevoza od kraja odpreme -> EU =

1 000,00 EUR

Sorazmerni stroški prevoza od EU -> meja države članice izvoznice =

500,00 EUR
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Carinska vrednost: 4 440,00 EUR (3 200,00 EUR + 240,00 EUR + 1 000,00 EUR)
Statistično vrednost je treba izpolniti: 4 940,00 (= carinska vrednost 4 440,00 EUR + stroški prevoza EU ->
meja države članice uvoznice 500,00 EUR)
2.3
Dobavni pogoji FOB „Dogovorjeni kraj dobave“ (znesek na računu zajema stroške prevoza od kraja
odpreme do dogovorjenega kraja dobave)

Dogovorj
eni kraj
dobave

Kraj odpreme

Meja
Unije

Meja
države
članice
uvoznice

Namembni
kraj

Statistična vrednost = znesek na računu + stroški prevoza (pomožni stroški, kot so stroški prevoza in
zavarovanja) od dogovorjenega kraja dobave do vstopa v Unijo + stroški prevoza (pomožni stroški, kot so
stroški prevoza in zavarovanja) od vstopa v Unijo do meje države članice uvoznice
Zneska na računu za obe postavki sta:
postavka 1 (50 kg)

1 200,00 EUR

postavka 2 (100 kg)

13 500,00 EUR

zavarovanje

postavka 1

200,00 EUR

zavarovanje

postavka 2

400,00 EUR

stroški embalaže, ki niso vključeni v plačani znesek, za postavko 1: 50,00 EUR in za postavko 2: 89,00 EUR
stroški provizije, ki niso vključeni v plačani znesek, za postavko 2: 800,00 EUR
Skupaj

16 239,00 EUR

Stroški prevoza od dogovorjenega kraja dobave do meje Unije za postavko 1 znašajo: 100,00 EUR, za
postavko 2 pa: 200,00 EUR
Stroški prevoza od meje Unije do meje države članice za postavko 1 znašajo: 50,00 EUR, za postavko 2 pa:
100,00 EUR
Carinska vrednost:
Postavka 1:

1 550,00 (1 200,00 + 200,00 + 50,00 + 100,00)

Postavka 2:

14 989,00 (13 500,00 + 400,00 + 89,00 + 800,00 + 200,00)

Statistično vrednost je treba izpolniti:
Postavka 1:

1 600,00 (carinska vrednost + 50,00)

Postavka 2:

15 089,00 (carinska vrednost + 100,00)

2.4
Dobavni pogoji DDU „Namembni kraj“ (znesek na računu zajema stroške prevoza od kraja odpreme
do namembnega kraja)
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Meja države članice
uvoznice

Kraj odpreme

Namembni kraj

Statistična vrednost = znesek na računu – stroški prevoza (pomožni stroški, kot so stroški prevoza in
zavarovanja) od meje države članice uvoznice do namembnega kraja.

Primer:
Znesek na računu za obe postavki zajema:
ceno za postavko 1 (100 kg)

1 500,00 USD

ceno za postavko 2 (50 kg)

2 240,00 USD

Skupaj

3 740,00 USD

Stroški prevoza od meje države članice do namembnega kraja naj bi znašali 300,00 USD.
Menjalni tečaj 1,233 USD = 1 EUR. Razmerje med stroški prevoza za postavko 1 in postavko 2 je 2 : 1 glede
na težo.
USD

Dovoljeni stroški

Statistična
vrednost v USD

Menjalni
tečaj

Statistična
vrednost
v EUR

Postavka 1

1 500,00

200,00

1 300,00

1,233

1 054,34

Postavka 2

2 240,00

100,00

2 140,00

1,233

1 735,61

Statistično vrednost je treba izpolniti:
postavka 1

1 054,00

postavka 2

1 736,00

Priloga 1 – Oznake postopkov/kombinacije oznak postopkov
Ta del bo dokončan po zaključku druge faze jeseni 2017.
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Priloga 2 – Dodatne oznake postopkov serije C

Oznaka
postopka
Oprostite
v
C03

Opis oznake

Sklic
(Uredba (ES) št
. 1186/2009)

Darila, ki se navadno 12(2)
dajejo ob porokah

Obrazložitve in/ali primeri
Nacionalna praksa
Obrazložitev:
Oprostitev se odobri v zvezi s poročnimi darili, ob
upoštevanju, da vrednost posameznega darila ne
sme presegati 1 000 EUR. Upravičenci morajo imeti
običajno prebivališče zunaj carinskega območja
Unije najmanj 12 mesecev ter morajo običajno
prebivališče iz tretje države ob sklenitvi zakonske
zveze prenesti na carinsko območje Unije.
Razen v izjemnih okoliščinah se oprostitev odobri le
za blago, ki je dano v prosti promet največ dva
meseca pred datumom, določenim za sklenitev
zakonske zveze, in največ štiri mesece po datumu
sklenitve zakonske zveze.
V carinskih deklaracijah se lahko uporabi oznaka
blaga 9919 00 00.
Primer:
Ruski rezident po poroki z latvijskim rezidentom
prebivališče prenese v Latvijo. Oprostitev carinske
dajatve za poročna darila, katerih vrednost ne
presega 1 000 EUR, se odobri, ko je carini
predložena poročna listina.
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C04

Osebna lastnina, ki jo 17
z
dedovanjem
pridobijo
fizične
osebe,
ki
imajo
običajno prebivališče
na
carinskem
območju Unije

Obrazložitev:
Podedovana osebna lastnina se lahko uvozi brez
uvoznih dajatev, če je dana v prosti promet
najpozneje dve leti po datumu, ko je zadevna oseba
postala upravičena do lastnine. Osebna lastnina je
opredeljena
v
členu 2(1)(c)
Uredbe (ES) št. 1186/2009. Blago, ki je izvzeto iz
carinske oprostitve, je navedeno v členu 18
Uredbe (ES) št. 1186/2009.
V skladu s členom 126 Uredbe (ES) št. 1186/2009 je
nujen dokaz za upravičenost do te carinske
oprostitve na primer potrdilo o dedovanju ali
oporoka. V carinskih deklaracijah se lahko uporabi
oznaka blaga 9919 00 00.

C07

Pošiljke zanemarljive 23
vrednosti

Primer:
Fizična oseba, ki živi v Nemčiji in katere stric je umrl
pred nekaj meseci, lahko osebno lastnino,
pridobljeno z dedovanjem, uvozi brez uvoznih
dajatev.
Obrazložitev:
Oprostitev carinskih dajatev velja za pošiljke blaga,
katerega realna vrednost ne presega skupaj
150 EUR.
Oprostitev ne velja za alkoholne izdelke, parfume in
toaletne vode ter tobak ali tobačne izdelke.
Vrednost blaga se izračuna kot skupna vrednost
blaga (brez stroškov za prevoz in zavarovanje), ki
vključuje tuj DDV (cena/fakturirana vrednost).
Oprostitev DDV ob uvozu je odvisna od posebne
nacionalne omejitve vrednosti, blago, uvoženo z
naročilom po pošti, pa je lahko izvzeto iz oprostitve.
Primer:
Oseba, ki živi na carinskem ozemlju Unije, je v
spletni trgovini v tretji državi naročila DVD, ki stane
15 EUR. DVD je blago zanemarljive vrednosti in ga je
mogoče uvoziti brez carin. Oprostitev DDV ob uvozu
je odvisna od posebne nacionalne omejitve
vrednosti.
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C08

C09

Pošiljke, ki jih ena 25
fizična oseba pošilja
drugi

Proizvodna sredstva 28
in druga oprema, ki
se uvaža pri prenosu
dejavnosti iz tretje
države v Unijo

Obrazložitev:
Oprostitev carinskih dajatev in DDV ob uvozu velja
za pošiljke blaga, katerega vrednost ne presega
skupaj 45 EUR. Za tobačne izdelke, alkohol in
alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode so
količine
omejene
(člen 27
Uredbe (ES) št. 1186/2009;
člen 1
Direktive
Sveta 2006/79/ES), njihovo vrednost pa je treba
vključiti v skupni znesek 45 EUR.
Oprostitev se odobri le, če uvožene pošiljke v skladu
s členom 25(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009 „niso
tržne narave“.
Primer:
Babica, ki živi v Kanadi, je vnukom poslala igrače v
vrednosti 40 EUR.
Obrazložitev:
S to oznako je mogoče prijaviti proizvodna sredstva
in drugo opremo, ki pripadajo podjetjem, ki bodo
dokončno prenehala opravljati dejavnosti v tretji
državi in se bodo preselila na carinsko območje
Unije, kjer bodo nadaljevala podobno dejavnost.
Omejitve v zvezi z dovoljenim blagom so določene v
členih 29 in 31 Uredbe (ES) št. 1186/2009.
Načeloma je treba to blago za prosti promet prijaviti
v 12 mesecih od datuma, ko je podjetje prenehalo
opravljati dejavnosti v tretji državi.
Primer:
Podjetje A, ki je imelo sedež v Rusiji, se seli v Litvo,
kjer bo ustanovilo novo dejavnost (glej člen 30
Uredbe (ES) št. 1186/2009). Proizvodna sredstva in
drugo opremo je mogoče v prosti promet sprostiti
brez uvoznih dajatev.
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C12

Izobraževalni,
43
znanstveni in kulturni
materiali; znanstveni
instrumenti
in
naprave, kakor so
našteti v Prilogi II k
Uredbi (ES) št. 1186/2
009

Obrazložitev:
Oprostitev uvoznih dajatev za blago iz Priloge II k
Uredbi (ES) št. 1186/2009 je mogoče odobriti le, če
je blago namenjeno javnim ali zasebnim
izobraževalnim,
znanstvenim
ali
kulturnim
ustanovam ali organizacijam. Zasebne ustanove ali
organizacije
najprej
potrebujejo
odobritev
pristojnega carinskega organa.
Obveznosti ustanove ali organizacije, ki se ji blago
dobavi, so določene v Uredbi (EU) št. 1225/2011.

C13

Izobraževalni,
44, 45
znanstveni in kulturni
materiali; znanstveni
instrumenti
in
naprave,
če
se
uvažajo izključno v
nekomercialne
namene (vključno z
rezervnimi
deli,
sestavnimi
deli,
dodatki in orodji)

Primer:
Britanski muzej iz ZDA brez uvoznih dajatev uvozi
umetniška dela.
Obrazložitev:
Zasebne ustanove, ki se ukvarjajo predvsem z
izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami,
morajo za uvoz znanstvenega instrumenta ali
naprave brez uvoznih dajatev v skladu s
členom 44(1) Uredbe (ES) št. 1186/2009 pridobiti
dovoljenje pristojnih organov države članice (člen 44
Uredbe (ES) št. 1186/2009,
glej
tudi
Uredbo (EU) št. 1225/2011).
Znanstveni instrumenti ali naprave so opredeljeni v
členu 46 Uredbe (ES) št. 1186/2009 v povezavi s
členom 5 Uredbe (EU) št. 1225/2011. „Uvoženi
v nekomercialne namene“ pomeni, da so znanstveni
instrumenti ali
naprave
namenjeni
uporabi
v neprofitnih
znanstvenih
raziskavah
ali
izobraževanju.
Primer:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt kot nemški
nacionalni inštitut za meroslovje iz ZDA uvozi merilni
instrument, ki izpolnjuje pogoje iz člena 5
Uredbe (EU) št. 1225/2011. Nemška carina odobri
oprostitev uvoznih dajatev.
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C14

Oprema, ki jo v 51
nekomercialne
namene
uvozi
znanstvenoraziskoval
na
ustanova
ali
organizacija
s
sedežem zunaj Unije
ali pa se uvozi v
njenem imenu

Obrazložitev:
„Oprema“ pomeni instrumente, naprave, stroje in
njihove dodatke vključno z rezervnimi deli in orodji,
posebno izdelanimi za njihovo vzdrževanje, pregled,
kalibracijo ali popravilo ter uporabljeno za namene
znanstvenega raziskovanja. Med bivanjem fizične ali
pravne osebe, ki ima stalno prebivališče zunaj Unije,
na carinskem ozemlju Unije ostane last zadevne
osebe.
Nekomercialni namen pomeni, da je oprema
namenjena uporabi za znanstvene raziskave,
izvedene v neprofitne namene.

C15

C17

Laboratorijske živali 53
in
biološke
ali
kemične snovi za
raziskave

Instrumenti
in
naprave
za
medicinske raziskave,
diagnostiko
ali
zdravljenje

57

Za uvoz brez uvoznih dajatev morajo vlogo ustanove
odobriti pristojni organi države članice (člen 51(2)(a)
Uredbe (EU) št. 1186/2009,
glej
tudi
Uredbo (EU) št. 1225/2011). Vloga med drugim
vsebuje kopijo sporazuma o znanstvenem
sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami iz Unije
in tretjih držav.
Obrazložitev:
Oprostitev uvoznih dajatev se odobri za živali,
posebej pripravljene za laboratorijsko uporabo, in
biološke ali kemične snovi s seznama v Prilogi I k
Uredbi (EU) št. 80/2012.
Vlogo za to oprostitev lahko vložijo samo javne ali
zasebne ustanove, ki se ukvarjajo predvsem z
izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami.
Zasebne ustanove najprej potrebujejo odobritev
pristojnega carinskega organa.
Obrazložitev:
Za oprostitev uvoznih dajatev za instrumente ali
naprave
iz
členov 57
in 58
Uredbe (ES) št. 1186/2009 mora ustanova pridobiti
odobritev pristojnih organov države članice
(člen 57(1) Uredbe (ES) št. 1186/2009, glej tudi
Uredbo (EU) št. 1225/2011).
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C18

Referenčne snovi za
nadzor
kakovosti
farmacevtskih
izdelkov

59

Obrazložitev:
Ta oznaka se uporablja samo za pošiljke, ki jih pošlje
„Center za kemične referenčne snovi, sodelujoč s
SZO“ iz Stockholma (Švedska) prejemnikom, ki so jih
pristojni nacionalni organi pooblastili, da jih
prejmejo
brez
carin
(člen 2
Uredbe (EGS) št. 3915/88). Ker je Švedska država
članica EU, ta oznaka zdaj ni ustrezna.
[Evropski direktorat za kakovost zdravil in
zdravstvenega varstva (EDQM; pri Svetu Evrope,
Strasbourg) je 16. aprila 2010 prevzel odgovornost
za vzpostavitev, skladiščenje in distribucijo SZO ICRS
od Apoteket AB, prejšnjega centra za te snovi, ki je
sodeloval s SZO ( https://www.edqm.eu/en/WHOICRS-Reference-Substances-1393.html)]

C19

C20

Farmacevtski izdelki,
ki se uporabljajo na
mednarodnih
športnih prireditvah

Blago za dobrodelne
ali
človekoljubne
organizacije
–
osnovne potrebščine,
ki jih uvažajo državne
organizacije ali druge
priznane organizacije

60

61(1)(a)

Obrazložitev:
Farmacevtski izdelki za uporabo v humani ali
veterinarski medicini pri ljudeh ali živalih, ki
prihajajo iz tretjih držav, da bi se udeležili
mednarodnih športnih prireditev, se lahko v
omejenih količinah, potrebnih za njihove potrebe
med bivanjem na tem območju, uvozijo brez
uvoznih dajatev.
Obrazložitev:
Osnovne potrebščine v okviru člena 61(1)(a) so
blago, potrebno za zadovoljevanje neposrednih
potreb ljudi (hrana, zdravila, oblačila in posteljnina).
Za alkoholne izdelke, tobak, kavo, čaj in motorna
vozila razen reševalnih vozil oprostitev ne velja.
Odobri se le, če blago uvozijo državne organizacije
ali organizacije, ki jih je odobrila država, blago pa se
brezplačno razdeli osebam, ki potrebujejo pomoč.
Upoštevati je treba druge pogoje, omenjene v
členih 64 in 65, na primer omejitve v zvezi s
posojanjem in dajanjem v najem ter prenosom in
uporabo blaga.
V carinskih deklaracijah se lahko uporabi oznaka
blaga 9919 00 00.
Primer:
Oprostitev dajatve, odobrena poljski človekoljubni
organizaciji, ki iz Norveške uvaža rabljena oblačila,
namenjena
brezplačnemu
razdeljevanju
brezdomcem.
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C23

C26

C30

C39

Predmeti iz Priloge IV 67(1)(b) in (2)
k
Uredbi (ES) št. 1186/2
009,
namenjeni
slepim osebam, ki jih
uvozijo
določene
ustanove
ali
organizacije (vključno
z rezervnimi deli,
sestavnimi
deli,
dodatki in orodji)
Blago, ki se uvozi za 74
žrtve elementarnih
nesreč

Vzorci
blaga 86
zanemarljive
vrednosti, uvoženega
za
namen
spodbujanja trgovine

Gorivo in maziva v 107
kopenskih motornih
vozilih in posebnih
zabojnikih

Obrazložitev:
Ustanove ali organizacije, ki skrbijo za izobraževanje
slepih ali za pomoč slepim, najprej pridobijo
dovoljenje pristojnih organov držav članic, da
prejemajo takšne predmete dajatev prosto.
Obveznosti ustanove ali organizacije, ki se ji blago
dobavi, so določene v Uredbi (EU) št. 1224/2011.
Blago, ki ga je mogoče prijaviti s to oznako, je
navedeno v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1186/2009.
Obrazložitev:
To oznako lahko uporabijo državne organizacije ali
druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki
so jih odobrili pristojni organi, če je Evropska
komisija sprejela odločbo o odobritvi oprostitve (glej
člen 76 Uredbe (ES) št. 1186/2009). Do sprejetja
take odločbe lahko države članice, ki jih je prizadela
elementarna
nesreča,
odobrijo
opustitev
zaračunavanja uvoznih dajatev za opisano blago, če
se uvozna organizacija obveže, da bo takšne dajatve
plačala, če oprostitev ne bo odobrena.
Primer:
Zaradi poplave v Romuniji so se iz Ukrajine uvozile
vreče s peskom.
Obrazložitev:
Vzorci blaga v okviru člena 86(1)(a) so vsi izdelki, ki
predstavljajo vrsto blaga, katerih način predstavitve
za blago enake vrste ali kakovosti in količina ne
omogočata, da bi bili uporabljeni za druge namene
razen za pridobivanje naročil.
Carina lahko zahteva, naj se nekateri izdelki trajno
onesposobijo za uporabo tako, da se raztrgajo,
preluknjajo ali jasno in neizbrisno zaznamujejo ali
drugače onesposobijo, če se s takšnim postopkom
ne uniči njihov vzorčni značaj.
Primer:
Oprostitev dajatve za katalog vzorcev tapet velikosti
60 x 60 cm, uvožen iz Japonske.
Obrazložitev:
Oprostitev se lahko odobri za gorivo, ki ga vsebujejo
standardni rezervoarji zasebnih in komercialnih
motornih vozil in motornih koles ter posebnih
zabojnikov, ki vstopajo na carinsko ozemlje Unije,
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ter gorivo v prenosnih rezervoarjih, ki jih imajo
osebna (ne pa komercialna) motorna vozila in
motorna kolesa, in sicer največ deset litrov na
vozilo.
Oprostitev se odobri tudi za maziva v motornih
vozilih, potrebna za normalno delovanje med
vožnjo.
Oprostitev se odobri le za gorivo, ki se uporablja v
vozilu, v katerem je bilo uvoženo. Za izčrpano gorivo
iz vozila in njegovo hrambo, razen med potrebnimi
popravili, veljajo uvozne dajatve.
Za te namene „komercialno motorno vozilo“ pomeni
motorizirano cestno vozilo (skupaj z vlečnimi vozili),
ki je glede na konstrukcijo in opremo namenjeno in
zmožno prevažati, proti plačilu ali brezplačno: več
kot devet oseb, vključno z voznikom; blago in vsako
drugo cestno vozilo za posebne namene razen
prevoza kot takega.
„Posebni zabojnik“ pomeni vsak zabojnik, opremljen
s posebnimi napravami za hladilne sisteme, sisteme
za dovajanje kisika, sisteme za toplotno izolacijo ali
druge sisteme.
„Standardni rezervoarji“ pomeni rezervoarje, ki jih je
proizvajalec trajno namestil na vsa motorna vozila
enake vrste in katerih namestitev omogoča, da se
gorivo uporablja neposredno za pogon, in če je to
primerno, za obratovanje hladilnega in drugih
sistemov med prevozom; plinske rezervoarje,
nameščene na motorna vozila, namenjene
neposredni uporabi plina kot goriva; rezervoarje, ki
jih je proizvajalec trajno namestil na vse zabojnike
enake vrste in ki jih je mogoče med prevozom
uporabiti neposredno za obratovanje sistemov, s
katerimi so posebni zabojniki opremljeni.
Države članice lahko uporabo oprostitve za gorivo v
komercialnih motornih vozilih omejijo na 200 litrov
na vozilo, posebni zabojnik in prevoz.
Države članice lahko omejijo količino dajatve
prostega goriva za komercialni prevoz v
mednarodnem prometu s ciljem v obmejnem
območju, ki sega do 25 km v zračni črti od meje, če
takšne prevoze opravljajo osebe z bivališčem na
obmejnem območju, ter za zasebna motorna vozila
oseb, ki prebivajo na obmejnem območju.
Primer:
Oprostitev dajatve se odobri za plin v plinskem
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C42

Osebna lastnina, ki je 9(1)
dana v prosti promet,
preden
zadevna
oseba prijavi običajno
prebivališče
na
carinskem območju
Unije
(oprostitev
dajatve je pogojena z
zavezo)

rezervoarju, nameščenem na zasebnem motornem
vozilu, ki v EU vstopi na latvijsko-ruski meji in kot
gorivo uporablja plin. Hkrati pa se uvozne dajatve
prost uvoz ne odobri za bencin v rezervoarju, ki je bil
prvotno nameščen na istem motornem vozilu, a se
ne uporablja več za pogon.
Obrazložitev:
Oprostitev je mogoče odobriti, potem ko se oseba
zaveže, da bo običajno prebivališče prijavila v šestih
mesecih. Obvezna je varščina.
Zadevna oseba mora imeti osebno lastnino v lasti in
jo uporabljati najmanj šest mesecev od datuma
vnosa na carinsko območje Unije.
V carinskih deklaracijah se lahko uporabi oznaka
blaga 9905 00 00.
Primeri:
Oseba začne organizirati postopek, ki se zaključi s
prenosom njenega prebivališča iz Rusije na Finsko.
Po zavezi, da bo na Finskem prijavila prebivališče v
šestih mesecih, finska carina na podlagi varščine
odobri oprostitev.
Fizična oseba, ki živi v ZDA, bo svoje običajno
prebivališče prenesla na carinsko območje Unije.
Osebno lastnino pošlje na carinsko ozemlje Unije
šest mesecev pred dejansko selitvijo.
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C43

Osebna
lastnina 10
fizične osebe, ki
namerava običajno
prebivališče prenesti
v Unijo (oprostitev
dajatve je pogojena z
zavezo).

Obrazložitev:
Oprostitev je mogoče odobriti, potem ko se oseba
zaveže, da bo običajno prebivališče prijavila v skladu
z zahtevami carinskih organov na podlagi pravil iz
člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009. Oprostitev
zadeva primere, ko oseba zaradi službenih
obveznosti zapusti tretjo državo, v kateri je imela
običajno prebivališče, ne da bi hkrati prijavila
običajno prebivališče na carinskem območju Unije.
Lahko se zahteva varščina.
Izpolnjevanje
zahteve
iz
člena 4(a)
Uredbe (ES) št. 1186/2009, da mora oseba imeti
osebno lastnino v lasti najmanj šest mesecev, se
izračuna od datuma, ko se osebna lastnina vnese na
carinsko območje Unije. V skladu s členom 7 je
mogoče blago vnesti v 12 mesecih od datuma
dejanske prijave prebivališča.
V carinskih deklaracijah se lahko uporabi oznaka
blaga 9905 00 00.
Primeri:
Oseba, ki prihaja iz Belorusije, se zaposli v podjetju s
sedežem v Litvi, kjer namerava tudi prijaviti
prebivališče. Na podlagi zaveze ji litovska carina
odobri oprostitev in določi rok, do katerega lahko
prenese svojo osebno lastnino.

C44

Osebna lastnina, ki jo 20
z
dedovanjem
pridobijo
pravne
osebe, ki se ukvarjajo
z
neprofitno
dejavnostjo in so
registrirane
na
carinskem območju
Unije

Fizična oseba zapusti Kanado in se zaposli na
carinskem ozemlju Unije, a na njem nima običajnega
prebivališča. Se pa namerava tja preseliti v desetih
mesecih.
Obrazložitev:
Smiselno se uporabljajo pravila o uporabi
oznake C04, le da se oprostitev lahko odobri ne za
fizične osebe, ampak za pravne osebe, ki se
ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo (npr. neprofitne
fundacije ali združenja, dobrodelne organizacije).
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C48

Blago
v
osebni 41
prtljagi,
če
je
oproščeno DDV

Obrazložitev:
Blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje
države ali katerega od ozemelj, navedenih v
členu 6(1) Direktive Sveta 2006/112/ES, se lahko
uvozi brez uvoznih dajatev, če je takšen uvoz
oproščen DDV v skladu z določbami nacionalne
zakonodaje, sprejetimi v skladu z določbami
Direktive Sveta 2007/74/ES.
Ta oznaka se uporablja samo, če ima potnik ob
vstopu v EU blago pri sebi – razen za prtljago, ki se je
med letom izgubila in je carini predložena pozneje,
ne pa tudi za prtljago, ki je bila poslana na primer po
navadni ali hitri pošti.

C49

Blago za dobrodelne
ali
človekoljubne
organizacije
–
brezplačno poslano
blago vseh vrst za
uporabo pri zbiranju
sredstev na občasnih
dobrodelnih
prireditvah v korist
oseb, ki potrebujejo
pomoč

61(1)(b)

Za to blago se šteje, da je prijavljeno za sprostitev v
prosti promet v skladu s členom 138(a) CZU-DU, v
primerih iz člena 142 CZU-DU (npr. blago, za katero
veljajo prepovedi ali omejitve) pa se vloži carinska
deklaracija.
Obrazložitev:
Blago vseh vrst, ki se uporablja na občasnih, posebej
opredeljenih dobrodelnih prireditvah. Za alkoholne
izdelke, tobak, kavo, čaj in motorna vozila razen
reševalnih vozil oprostitev ne velja.
Oprostitev se odobri le, če blago uvozijo državne
organizacije ali organizacije, ki jih je odobrila država.
Upoštevati je treba druge pogoje, omenjene v
členih 64 in 65, na primer omejitve v zvezi s
posojanjem in dajanjem v najem ter prenosom in
uporabo blaga.
V carinskih deklaracijah se lahko uporabi oznaka
blaga 9919 00 00.
Primer:
Oprostitev
dajatve,
odobrena
dobrodelni
organizaciji na Poljskem, ki iz ZDA uvaža skrinjice za
dobrodelne prispevke, ki se bodo uporabile na
dobrodelni prireditvi v korist starejših oseb, ki
potrebujejo pomoč.
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C50

Blago za dobrodelne
ali
človekoljubne
organizacije
–
brezplačno poslana
oprema in pisarniški
material

61(1)(c)

Obrazložitev:
Oprema in pisarniški material, ki se uporablja samo
za operativne potrebe ali uresničevanje dobrodelnih
ali človekoljubnih ciljev. Oprostitev se odobri le, če
blago uvozijo organizacije, ki jih je odobrila država.
Upoštevati je treba druge pogoje, omenjene v
členih 64 in 65, na primer omejitve v zvezi s
posojanjem in dajanjem v najem ter prenosom in
uporabo blaga.
Za alkoholne izdelke, tobak, kavo, čaj in motorna
vozila razen reševalnih vozil oprostitev ne velja.
V carinskih deklaracijah se lahko uporabi oznaka
blaga 9919 00 00.

C56

Izdelki v reklamne 89
namene, brez realne
komercialne
vrednosti,
ki
jih
dobavitelji
brezplačno pošljejo
svojim strankam in ki
razen
oglaševalske
funkcije nimajo druge
praktične uporabe

Primer:
Oprostitev
dajatve,
odobrena
dobrodelni
organizaciji v Latviji, ki iz Kanade uvaža orodje in
opremo za javno kuhinjo.
Obrazložitev:
Oprostitev carinske dajatve se lahko odobri za
izdelke brez komercialne vrednosti, uvožene v
reklamne namene, če jih ni mogoče uporabljati v
noben drug namen.
Primer:
Oprostitev carinske dajatve se odobri za plastične
modele orodja, kot so izvijači in kladiva, uvožene iz
Kitajske in namenjene v reklamne namene.
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C58

C73

Razni
materiali 90(1)(c)
majhne vrednosti, kot
so barve, laki, zidne
tapete itd., ki jih
predstavniki iz tretjih
držav uporabljajo za
postavitev,
opremljanje
in
urejanje
začasnih
razstavnih prostorov
na
sejmih
ali
podobnih prireditvah
in ki se po uporabi
uničijo

Pošiljke zanemarljive 114
vrednosti

Obrazložitev:
Sejmi in podobne prireditve iz člena 90(1)(c)
vključujejo: razstave, sejme, salone in podobne
prireditve, ki so povezani s trgovino, industrijo,
kmetijstvom ali obrtjo; razstave in prireditve,
organizirane zlasti v dobrodelne namene; razstave in
prireditve, organizirane
zlasti v znanstvene,
tehnične, obrtne, umetniške, izobraževalne,
kulturne, športne, verske namene bogoslužja,
sindikalne ali turistične namene ali za spodbujanje
mednarodnih odnosov; sestanke zastopnikov
mednarodnih organizacij ali kolektivnih organov;
uradne ali spominske slovesnosti in shode.
Oprostitev se ne odobri za razstave, organizirane v
zasebne namene v komercialnih trgovinah ali
prostorih za prodajo blaga iz tretjih držav.
Primer:
Oprostitev dajatve, odobrena za uvoz fototapet iz
Vietnama, namenjenih okrasitvi razstavnega
prostora na mednarodni turistični razstavi na
Madžarskem.
Obrazložitev:
Pošiljke, poslane prejemniku v pisemski ali paketni
pošti, ki vsebujejo blago, katerega skupna vrednost
ne presega 10 EUR, se lahko izvozijo brez izvoznih
dajatev.
Zdaj se v EU izvozne dajatve ne uporabljajo.
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Priloga 3 – Dodatne oznake postopkov serije D

Oznaka
postopka
Začasni
uvoz

Opis oznake

Sklic
Člen
CZU-DU

D01

Palete (vključno z 208
dodatki in opremo in 209
za palete)

Obrazložitve in/ali primeri
Nacionalna praksa

Obrazložitev:
Palete so opredeljene v 42. točki
člena 1 CZU-DU.
Primer:
Evropalete se uvozijo, da bi se
uporabljale kot prevozno sredstvo
za izvoz drugega blaga v tretjo
državo.

D02

Zabojniki (vključno 210
z dodatki in opremo in 211
za zabojnike)

Vrsta prijave

Primeri palet, ki imajo nadgradnjo,
so tako imenovani „IsoBins“ in
druga embalaža, ki se lahko
ponovno uporabi in je primerna za
ravnanje z viličarji.
Obrazložitev:
Izraz „zabojnik“ v skladu s
členom 1(b)
Konvencije
o
zabojnikih sklada pomeni kos
prevozne
opreme
(selitveni
zabojnik,
premična
cisterna,
zamenljiva nadgradnja ali druga
podobna konstrukcija), ki je:
(i)
popolnoma
ali
delno
vdelan, tako da oblikuje
oddelek,
namenjen
prevozu blaga;
(ii)
trajen in zato dovolj
močan, da je primeren za
večkratno uporabo;
(iii)
posebej zasnovan, da
omogoči lažji prevoz blaga
na enega ali več načinov
prevoza brez vmesnega
pretovarjanja;
(iv)
zasnovan za lažje ravnanje,

(vedno se zahteva
dovoljenje,
glej
člen 211 CZU)
Za palete se šteje, da
so prijavljene za
začasni uvoz (člena 139
in 141 CZU-DU), toda
carinski urad lahko
zahteva carinsko
deklaracijo (glej
člen 163(3) CZU-DU).

Za zabojnike se šteje,
da so prijavljeni za
začasni uvoz (člena 139
in 141 CZU-DU), a
lahko carinski urad
zahteva carinsko
deklaracijo (glej
člen 163(3) CZU-DU).
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(v)
(vi)

posebno ko se preklada iz
enega načina prevoza na
drugega;
zasnovan tako, da se z
lahkoto polni in prazni; ter
ima notranjo prostornino
en kubični meter ali več.

Izraz
„zabojnik“
vključuje
standardne zabojnike za letalski
tovorni
prevoz
z
notranjo
prostornino manj kot en kubični
meter, če izpolnjujejo zahteve iz
točk od (i) do (v).
„Snemljivi zaboji“ in „nakladalne
platforme“ se obravnavajo kot
zabojniki.
Izraz „zabojnik“ vključuje pribor in
opremo zabojnika, ki sta primerna
za določen tip, če se ta pribor in
oprema prevažata skupaj z
zabojnikom.

D03

Prevozna sredstva 212
za cestni, železniški,
letalski, pomorski
promet in promet
po celinskih plovnih
poteh

Poleg tega mora zabojnik za prijavo
s to oznako izpolnjevati pogoje iz
člena 210(1) CZU-DU.
Obrazložitev:
Prevozno sredstvo je mogoče
prepustiti v začasni uvoz, če opravi
natančno določen prevoz, torej
prevoz, pri katerem vozilo in blago
ali osebe, ki se prevažajo, prečkajo
zunanjo mejo carinskega ozemlja
Unije (glej sodbo Sodišča z dne
15. decembra 2004 v zadevi C272/03, točke 18–20).

Za prevozna sredstva
se šteje, da so
prijavljena za začasni
uvoz (člena 139 in 141
CZU-DU), a lahko
carinski urad zahteva
carinsko deklaracijo
(glej člen 163(3) CZUDU).

[To oznako je mogoče uporabiti
tudi v primerih, navedenih v
členih od 213 do 215 CZU-DU.]
Primer:
S tovornjakom, ki je registriran v
Rusiji in ga vozi ruski voznik, se
blago prepelje iz Rusije v Estonijo.
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Tovornjak je mogoče prijaviti za
začasni uvoz.

D04

D05

D06

Osebni predmeti in 219
blago za šport, ki jih
uvozijo potniki

Material
razvedrilo
pomorščakov

za 220

Material za pomoč 221
ob nesrečah

Letalo, registrirano v ZDA, se
uporabi za komercialni prevoz oseb
do letališč v EU in z njih.
Obrazložitev:
Oznako je mogoče uporabiti v
carinskih deklaracijah v primerih,
navedenih v členu 142 CZU-DU.
V smernicah o posebnih postopkih
je na voljo ponazoritveni seznam
osebnih predmetov potnikov in
blaga, uvoženega za šport.
Primer:
Potnik iz Japonske nosi kovček, v
katerem ima oblačila, toaletne
potrebščine, fotoaparat in druge
osebne predmete.
Obrazložitev:
Material
za
razvedrilo
pomorščakov vključuje gradivo za
branje, avdiovizualno gradivo in
gradivo za prostočasne dejavnosti,
športno opremo in pripomočke za
verske obrede (glej ponazoritveni
seznam v smernicah o posebnih
postopkih).
Primer:
Knjige in filme na krovu ladje je
mogoče začasno uvoziti ob popolni
oprostitvi uvozne dajatve.
Obrazložitev:
Ta oznaka se lahko uporabi za
material za pomoč ob nesrečah,
kadar se uporablja v povezavi z
ukrepi, sprejetimi za odpravo
posledic nesreč ali podobnih
okoliščin, ki prizadenejo carinsko
območje Unije.

Za to blago se šteje, da
je prijavljeno za
začasni uvoz
(člen 136(1)(b) ter
člena 139 in 141 CZUDU).

V primerih iz
člena 220(a) CZU-DU
se za to blago šteje, da
je prijavljeno za
začasni uvoz (člena 139
in 141 CZU-DU), v
drugih primerih pa se
zahteva carinska
deklaracija.

Za to blago se šteje, da
je prijavljeno za
začasni uvoz
(člen 136(1)(h),
člena 139 in 141 CZUDU), razen izjeme iz
člena 142 CZU-DU.

Kot
izjema od
pravila
iz
člena 250(2)(c) CZU imata lahko
vložnik in imetnik postopka sedež
na carinskem območju Unije.
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D07

Medicinska,
kirurška
laboratorijska
oprema

222
in

Primer:
Organizacija, ki pomaga v primeru
poplave, začasno uvozi črpalke.
Obrazložitev:
Ustna carinska
Medicinska,
kirurška
in deklaracija
laboratorijska oprema, ki se pošilja
na posodo na zahtevo bolnišnice ali
druge medicinske ustanove, ki tako
opremo nujno potrebuje za
izboljšanje svoje zmogljivosti, in
kadar
je
namenjena
diagnosticiranju ali terapiji, se
lahko začasno uvozi s popolno
oprostitvijo uvozne dajatve.
Kot
izjema od
pravila
iz
člena 250(2)(c) CZU imata lahko
vložnik in imetnik postopka sedež
na carinskem območju Unije.

D08

Živali
(dvanajst 223
mesecev ali več)

Obrazložitev:
Žival mora imeti v lasti oseba s
sedežem zunaj carinskega območja
Unije.

Carinska deklaracija,
toda v primeru v
skladu s
členom 136(1)(e) CZUDU je mogoče vložiti
Rok za zaključek postopka ni krajši ustno deklaracijo.
od 12 mesecev od datuma, ko so
živali dane v postopek začasnega
uvoza (člen 237(2) CZU-DU).
Primeri:
Pse za reševalne operacije je
mogoče začasno uvoziti ob popolni
oprostitvi uvoznih dajatev.

D09

Blago za uporabo 224
na
obmejnih
območjih

Konj je dresiran v jahalni šoli v
Nemčiji (izpolnjen mora biti
člen 204 CZU-DU).
Obrazložitev:
Člen 224(a) CZU-DU =
Obmejno
območje
opredelijo ustna deklaracija (glej
države članice.
člen 136(1)(f) CZU-DU).
To oznako je mogoče uporabiti za Člen 224(b) CZU-DU =
prijavo opreme, ki je v lasti in jo carinska deklaracija
uporabljajo osebe s sedežem na
obmejnem območju tretje države,
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D10

Nosilci zvoka, slike 225
ali podatkov

D11

Promocijsko
gradivo

D12

Profesionalna
oprema

225

226

ki meji na obmejno območje Unije,
na katerem naj bi se blago
uporabljalo, ter blago, ki se
uporablja pri projektih za gradnjo,
popravilo
ali
vzdrževanje
infrastrukture na takem obmejnem
območju Unije, za katero so
odgovorni javni organi, za začasni
uvoz.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Nosilci zvoka, slike ali podatkov se
dobavijo brezplačno in uporabljajo
za
predstavitev
pred
komercializacijo,
snemanje
zvočnega zapisa, sinhronizacijo ali
kopiranje. Komercialno predvajanje
filma je torej izključeno.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Gradivo, ki se uporablja izključno za
promocijo in v katerem so zajeta
prevozna sredstva, ki so posebej
opremljena za te namene, se lahko
za začasni uvoz prijavi ob popolni
oprostitvi dajatve. To vključuje
turistično promocijsko gradivo (glej
ponazoritveni seznam v smernicah
o posebnih postopkih).
Obrazložitev:
Turistični urad Nove Zelandije za
turistično
borzo
ITB Berlin
(turistični sejem) začasno uvozi
razumno količino predstavitvenega
gradiva in vzorcev.
Obrazložitev:
Profesionalna oprema izpolnjuje
pogoje iz člena 226(1) in (3) CZUDU.
Z izrazom „profesionalna oprema“
je zajeta oprema za medije ali
radijsko ali televizijsko oddajanje
ter kinematografska oprema in
druga oprema za poklicne naloge
(glej ponazoritveni seznam v
smernicah o posebnih postopkih).
V členu 226(2) CZU-DU je določeno
posebno pravilo za prenosna

Carinska deklaracija;
Prenosna glasbila:
zanje se šteje, da so
prijavljena za začasni
uvoz (člen 136(1)(i),
člena 139 in 141 CZUDU).
Oprema za radijsko ali
televizijsko oddajanje v
skladu s pogoji iz
člena 136(1)(k) CZUStran 117

glasbila.
Primer:
Obrtnik iz Kanade s sabo prinese
zaboj z orodjem, ki ga potrebuje za
opravljanje dela na carinskem
območju Unije.

D13

Pedagoško gradivo 227
in
znanstvena
oprema

D14

Embalaža, polna

228

D15

Embalaža, prazna

228

D16

Kalupi,
matrice, 229
klišeji,
slike,
instrumenti
za
merjenje,
preverjanje
in
testiranje ter drugi
podobni predmeti

D17

Posebno orodje in 230
instrumenti

Obrazložitev:
S to oznako se za dajanje v
postopek začasnega uvoza prijavita
pedagoško gradivo in znanstvena
oprema, ki se ne uporabljata za
popolnoma komercialne namene in
ki izpolnjujeta pogoje iz člena 227.
Obrazložitev:
Ta oznaka se uporabi za prijavo
uvožene polne embalaže, ki je
namenjena ponovnemu izvozu
bodisi prazna bodisi polna, za
začasni uvoz ob popolni oprostitvi
dajatve.
Obrazložitev:
Ta oznaka se uporabi za prijavo
uvožene prazne embalaže, ki je
namenjena ponovnemu izvozu
bodisi prazna bodisi polna, za
začasni uvoz ob popolni oprostitvi
dajatve.
Obrazložitev:
To blago je mogoče prijaviti za
začasni uvoz, če je last osebe s
sedežem zunaj carinskega območja
Unije in ga v proizvodnji uporabi
oseba s sedežem na carinskem
območju Unije, izvozi pa se več kot
50 % proizvodnje, ki izhaja iz te
uporabe.
Obrazložitev:
Posebno orodje in instrumente je
mogoče prijaviti za začasni uvoz, če
so last osebe s sedežem zunaj
carinskega območja Unije in na

DU: ustna carinska
deklaracija.
Instrumenti in aparati,
ki jih zdravnik
potrebuje za
zagotavljanje pomoči
bolniku, ki čaka na
presaditev organa:
ustna deklaracija:
ustna carinska
deklaracija.
Carinska deklaracija

Carinska deklaracija;
ustna carinska
deklaracija v skladu s
pogoji člena 136(1)(j)
CZU-DU.
Carinska deklaracija

Carinska deklaracija

Carinska deklaracija
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D18

Blago, na katerem 231(a)
se
opravljajo
preskusi, poskusi ali
predstavitve.
Člen 237(1) določa
šestmesečni rok le
za
blago
iz
člena 231(c).

D19

Uvoženo blago, na 231(b)
katerem se opravijo
preskusi
ustreznosti,
ki
morajo v skladu s
prodajno pogodbo
dati
zadovoljive
rezultate.

D20

Blago,
ki
se 231(c)
uporablja
za
izvedbo preskusov,
poskusov
ali
predstavitev brez
finančne
koristi
(šest mesecev) v
skladu
s
členom 237.

D21

Vzorci

232

D22

Nadomestna
proizvodna

233

voljo za proizvodnjo blaga osebi s
sedežem na carinskem območju
Unije, izvozi pa se vsaj 50 % blaga iz
te proizvodnje.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Blago je za začasni uvoz mogoče
prijaviti le, če se na njem opravljajo
preskusi, poskusi ali predstavitve.
Primer:
Blok
občutljivih
elementov
navigacijskega sistema se iz Kanade
uvozi v Nemčijo za namene
preskušanja.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Blago je za začasni uvoz mogoče
prijaviti le, če se na njem opravijo
preskusi ustreznosti, ki morajo v
skladu s prodajno pogodbo dati
zadovoljive rezultate.
Primer:
Stroj za pakiranje iz Turčije se v
Češko
republiko
uvozi
za
dvotedensko
preskušanje
ustreznosti v skladu s prodajno
pogodbo.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Blago je za začasni uvoz mogoče
prijaviti le, če se na njem opravljajo
preskusi, poskusi ali predstavitve
brez finančnih koristi.
Primer:
Spektroradiometer za pasivno
skeniranje globine snega iz Švice se
uvozi v Italijo za izvajanje raziskav.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Razumno količino vzorcev je za
začasni uvoz mogoče prijaviti le, če
se uporabljajo za prikazovanje ali
predstavitev na carinskem območju
Unije.
Primer:
Začasni uvoz vrat za kuhinjske
omarice različnih barv in iz različnih
materialov.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Nadomestna proizvodna sredstva
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sredstva
mesecev)

(šest

D23

Blago za prireditve 234(1)
ali za prodajo

D24

Blago za pregled 234(2)
(šest mesecev)

D25

Umetniška
dela, 234(3)(a)
zbirateljski
predmeti in starine

je mogoče prijaviti za začasni uvoz,
če jih dobavitelj ali serviser začasno
da na voljo stranki do dobave ali
popravila podobnega blaga.
V skladu s Konvencijo o začasnem
uvozu (Istanbulska konvencija) so
nadomestno blago instrumenti,
aparati in stroji, ki jih dobavitelj ali
serviser da na voljo stranki do
dobave ali popravila podobnega
blaga.
Primer:
Geodetsko podjetje prijavi opremo
za
tridimenzionalno
lasersko
skeniranje, ki jo je dobilo od
dobavitelja
kot
nadomestno
opremo med popravilom povsem
enake opreme.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Blago se lahko prijavi za začasni
uvoz, če se razstavi ali uporabi na
javni prireditvi, ki ni organizirana
samo za komercialno prodajo, ali
se pridobi na takih prireditvah iz
blaga,
danega
v
postopek
začasnega uvoza.
Primer:
Računalniki in druga elektronska
oprema, uvožena iz ZDA za
razstavo dosežkov na področju
informacijske tehnologije.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Blago se lahko prijavi za začasni
uvoz, če ga lastnik predloži za
pregled osebi, ki ga ima nato po
pregledu pravico kupiti.
Primer:
Kirurška oprema se iz Izraela uvozi
v
Estonijo
za
dvomesečno
poskusno obdobje v bolnišnici.
Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Umetniška
dela,
zbirateljske
predmete in starine, kakor so
navedeni
v
Prilogi IX
k
Direktivi 2006/112/ES (direktiva o
DDV), se lahko prijavi za začasni
uvoz, če so uvoženi za razstavo z
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D26

Blago,
uvoženo 234(3)(b)
zaradi prodaje na
dražbi

D27

Rezervni
deli, 235
dodatki in oprema

D28

Blago, uvoženo v 236(b)
posebnih primerih
brez ekonomskega
učinka

D29

Blago, uvoženo za 236(a)
največ tri mesece

namenom morebitne prodaje.
Primer:
Razstava grafik mladih umetnikov
iz Belorusije se prijavi za začasni
uvoz v Litvo. Grafike se razstavljajo
z namenom prodaje.
Obrazložitev:
Blago, ki ni nove izdelave, je za
začasni uvoz mogoče prijaviti, če je
namenjeno prodaji na dražbi.
Primer:
Motorna kolesa iz Belorusije,
proizvedena
v
ZSSR
(pred
decembrom 1991), se prijavijo za
začasni uvoz v Latvijo za udeležbo
na dražbi.
Obrazložitev:
Rezervni deli, dodatki in oprema se
lahko prijavijo za začasni uvoz, če
se uporabljajo za popravilo in
vzdrževanje, vključno z remontom,
prilagoditvami in ohranitvijo blaga,
danega v postopek začasnega
uvoza.
Primer:
Traktor iz Rusije je bil prijavljen za
začasni uvoz za namene pregleda.
Pozneje se uvozi preizkusno stojalo
za izvedbo njegovih prilagoditev.
Obrazložitev:
Blago, uvoženo v posebnih
primerih brez ekonomskega učinka,
se lahko prijavi za začasni uvoz ob
popolni oprostitvi uvoznih dajatev,
kadar popolne oprostitve ni
mogoče odobriti na podlagi
dodatnih oznak postopkov od D01
do D27 in D30 (členi od 208 do 216
ter od 219 do 235 CZU-DU).
Primer:
Stojala za prevoz se iz Norveške
uvozijo v Litvo za oporo
izvoženemu blagu med prevozom.
Obrazložitev:
Blago, uvoženo občasno za največ
tri mesece, se lahko prijavi za

Carinska deklaracija

Carinska deklaracija

Carinska deklaracija

Carinska deklaracija
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D30

Prevozna sredstva 216
za osebe s sedežem
zunaj
carinskega
območja Unije ali
osebe,
ki
pripravljajo prenos
svojega običajnega
prebivališča zunaj
navedenega
območja.

začasni uvoz ob popolni oprostitvi
uvoznih dajatev, kadar popolne
oprostitve ni mogoče odobriti na
podlagi dodatnih oznak postopkov
od D01 do D27 in D30 (členi od 208
do 216 ter od 219 do 235 CZU-DU).
Obrazložitev:
Bat za čiščenje naftovoda se iz
Rusije za en mesec uvozi za
čiščenje naftovodov.
Obrazložitev:
Prevozna sredstva je mogoče
prijaviti za začasni uvoz z
oznako D30, če so začasno
registrirana (na primer izvozne
registrske tablice) na carinskem
območju Unije s predvidenim
ponovnim izvozom ene od
naslednjih oseb:
(a) na ime osebe s sedežem zunaj
tega območja;
(b) na ime fizične osebe z običajnim
prebivališčem znotraj območja,
kadar navedena oseba pripravlja
prenos običajnega prebivališča v
kraj zunaj tega območja.

Za prevozna sredstva
se šteje, da so
prijavljena za začasni
uvoz (člena 139 in 141
CZU-DU), a lahko
carinski urad zahteva
carinsko deklaracijo
(glej člen 163(3) CZUDU).

Primer:
Oseba, ki pripravlja prenos
običajnega prebivališča v kraj zunaj
carinskega območja Unije, je kupila
avtomobil in ga dala v postopek
carinskega skladiščenja. Za ponovni
izvoz avtomobila na njegovih
kolesih je ta registriran v Nemčiji,
dodeli se mu izvozna registrska
tablica.
D51

Začasni uvoz z 206
delno oprostitvijo
dajatev

Obrazložitev:
Carinska deklaracija
Če se oprostitev carinskih dajatev
ne odobri na podlagi dodatnih
oznak postopkov od D01 do D27 in
D30 (členi od 209 do 216 ter
od 219 do 236 CZU-DU), je mogoče
blago za začasni uvoz prijaviti z
delno
oprostitvijo
carinske
dajatve. Vendar se dovoljenje ne
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odobri za potrošno blago.
Primer:
Mobilni laboratorij za preverjanje
tirnic se iz Rusije uvozi v Latvijo za
12 mesecev.
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Priloga 4 – Pregled držav Evropske unije
Države članice Evropske unije so navedene v členu 52 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Ozemeljska
veljavnost Pogodb je določena v členu 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Ozemeljska
veljavnost Pogodb se lahko razlikuje od političnega ozemlja zadevne države članice.
Države članice Evropske unije sestavljajo carinsko unijo. Carinsko območje Evropske unije je opredeljeno v
členu 4 CZU. Niso pa vsa ozemlja, ki pripadajo državam članicam, tudi del carinskega ozemlja Evropske
unije. Zato se tam predpisi za carinsko unijo ne uporabljajo. Na podlagi mednarodnih dogovorov med
zadevnimi državami so Monako in suvereni coni Združenega kraljestva na Cipru (Akrotiri in Dhekelia) del
carinskega ozemlja Evropske unije, čeprav ne spadajo v ozemeljsko veljavnost Pogodb.
Tudi v zvezi z DDV in trošarinami se ozemeljska veljavnost razlikuje od ozemeljske veljavnosti Pogodb in tudi
od carinskega območja. Ozemeljska veljavnost za DDV je opredeljena v naslovu II (členi od 5 do 8) Direktive
Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Ozemeljska veljavnost za trošarine je
opredeljena v členih 5 in 6 Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi
Direktive 92/12/EGS.
Statistično ozemlje Evropske unije je opredeljeno v členu 2(b) Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki
Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95.
Statistično ozemlje je enako carinskemu ozemlju, izjema je le otok Helgoland, ki ni del carinskega ozemlja,
je pa del statističnega.
Za izpolnitev carinske deklaracije za uvoz, izvoz ali tranzit je treba poznati status zadevnih ozemelj. Od njega
so odvisne nekatere informacije, ki jih je treba navesti v carinski deklaraciji.
V tej prilogi so navedene vse države članice, odvisna ozemlja in tretje države, s katerimi so bile sklenjene
posebne ureditve za carinjenje.
Priloga je strukturirana v skladu z merili za vključevanje ozemelj:
1. držav članic EU;
2. ozemelj držav članic, ki so posebej omenjena v CZU, Direktivi Sveta 2008/118/ES ali
Direktivi 2006/112/ES;
3. čezmorskih držav in ozemelj;
4. drugih ozemelj, odvisnih od države članice EU;
5. tretjih držav, s katerimi je Unija ali država članica vzpostavila posebne ureditve za carinjenje.
Čezmorske države in ozemlja, zajeti v tej prilogi, so z Evropsko unijo povezani v skladu s členom 355 PDEU.
Navedeni so v Prilogi II k PDEU.
Ferski otoki in Gibraltar ne spadajo v nobeno od kategorij od 1 do 3. Zato so navedeni v ločeni kategoriji
„Druga ozemlja, odvisna od države članice EU“.
Pri ozemljih, odvisnih od držav članic EU, so vrstice v preglednicah navedene po abecednem vrstnem redu
držav članic v njihovih nacionalnih jezikih.
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1. Države članice EU
A
Država članica

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

Belgija

BE

Da

Da

Da

Da

Da

Bolgarija

BG

Da

Da

Da

Da

Da

Češka republika

CZ

Da

Da

Da

Da

Da

Danska

DK

Da

Da

Da

Da

Da

Nemčija

DE

Da

Da

Da

Da

Da

Estonija

EE

Da

Da

Da

Da

Da

Irska

IE

Da

Da

Da

Da

Da

Grčija

GR

Da

Da

Da

Da

Da

Španija

ES

Da

Da

Da

Da

Da

Francija

FR

Da

Da

Da

Da

Da

Hrvaška

HR

Da

Da

Da

Da

Da

Italija

IT

Da

Da

Da

Da

Da

Ciper (3)

CY

Da

Da

Da

Da

Da

Latvija

LV

Da

Da

Da

Da

Da

Litva

LT

Da

Da

Da

Da

Da

Luksemburg

LU

Da

Da

Da

Da

Da

Madžarska

HU

Da

Da

Da

Da

Da

Malta

MT

Da

Da

Da

Da

Da

Nizozemska

NL

Da

Da

Da

Da

Da

Avstrija

AT

Da

Da

Da

Da

Da

Poljska

PL

Da

Da

Da

Da

Da

Portugalska

PT

Da

Da

Da

Da

Da

Romunija

RO

Da

Da

Da

Da

Da

Slovenija

SI

Da

Da

Da

Da

Da

Slovaška

SK

Da

Da

Da

Da

Da

Finska

FI

Da

Da

Da

Da

Da

Švedska

SE

Da

Da

Da

Da

Da
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A
Država članica

Združeno kraljestvo

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)
GB

Da

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

Da

Da

Da

Da

2. Ozemlja držav članic, ki so posebej omenjena v CZU, Direktivi Sveta 2008/118/ES ali
Direktivi 2006/112/ES
A
Ozemlje
(Država članica)

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

Büsingen (4)
(Nemčija)

CH

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Helgoland
(Nemčija)

DE

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Kanarski otoki (5, 6)
(Španija)

ES

Da

Da

Ne

Ne

Da

Ceuta
(Španija)

XC

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Melilla
(Španija)

XL

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Francoska Gvajana (7)
(Francija)

FR

Da

Da

Ne

Ne

Da

Guadeloupe (7)
(Francija)

FR

Da

Da

Ne

Ne

Da

Martinik (7)
(Francija)

FR

Da

Da

Ne

Ne

Da

Mayotte (7)
(Francija)

YT

Da

Da

Ne

Ne

Da

Réunion (7)
(Francija)

FR

Da

Da

Ne

Ne

Da

Saint-Martin (francoski
del) (7)
(Francija)

FR

Da

Da

Ne

Ne

Da

Gora Atos
(Grčija)

GR

Da

Da

Ne

Da

Da

Campione d‘Italia (8)
(Italija)

CH

Da

Ne

Ne

Ne

Ne
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A
Ozemlje
(Država članica)

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

Livigno
(Italija)

IT

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Lugansko jezero (9)
(Italija)

IT

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Jungholz in Mittelberg
(Kleines Walsertal) (10)
(Avstrija)

AT

Da

Da

Da

Da

Da

Ålandski otoki
(Finska)

FI

Da

Da

Ne

Ne

Da

Akrotiri in Dhekelia
(Združeno kraljestvo)

CY

Ne

Da

Da

Da

Da

Kanalski otoki (11)
(Združeno kraljestvo)

GB

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Otok Man
(Združeno kraljestvo)

GB

Ne

Da

Da

Da

Da

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

3. Čezmorske države in ozemlja
A
Država/ozemlje

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)

Grenlandija

GL

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Francoska Polinezija

PF

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Francoska južna in
antarktična ozemlja

TF

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Nova Kaledonija in
pridružena območja

NC

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Saint-Barthélemy

BL

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Saint Pierre in Miquelon

PM

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Wallis in Futuna

WF

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Aruba

AW

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Bonaire

BQ

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Curaçao

CW

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
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A
Država/ozemlje

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

Saba

BQ

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

St. Eustatius

BQ

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sint Maarten

SX

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Angvila

AI

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Bermudi

BM

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Britansko antarktično
ozemlje

AQ

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Britansko ozemlje v
Indijskem oceanu

IO

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Britanski Deviški otoki

VG

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kajmanski otoki

KY

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Falklandski otoki

FK

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Montserrat

MS

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pitcairn

PN

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Južna Georgia in Južni
Sandwichevi otoki

GS

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sveta Helena in
pridružena območja

SH

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Otoki Turks in Caicos

TC

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

4.

Druga ozemlja, odvisna od države članice EU
A
Država/ozemlje

B
D
Dvočrk Ozemeljska
ovna veljavnost (2)
oznaka
(1)

Ferski otoki

FO

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Gibraltar (12)

GI

Da (13)

Ne

Ne

Ne

Ne
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5.

Tretje države, s katerimi je Unija ali država članica vzpostavila posebne ureditve za carinjenje
A
Država/ozemlje

B
D
Dvočr Ozemeljska
kovna veljavnost (2
oznak
)
a (1)

E
Carinsko
območje

F
Območje DDV

G
Trošarinsko
območje

H
Statistično
ozemlje

Andora (14)

AD

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Monako

FR

Ne

Da (15)

Da

Da

Da

San Marino (16)

SM

Ne

Ne

Ne

Ne (17)

Ne

1.

Ustrezne oznake držav se redno objavljajo v Uradnem listu Evropske unije na podlagi člena 5(2) Uredbe
št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z
državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95. Najnovejša objava je na voljo v Uredbi
Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem
nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7–15). Označevanje držav in ozemelj temelji na
veljavnem dvočrkovnem standardu ISO, kolikor je združljiv z zahtevami zakonodaje Skupnosti. Celoten
seznam oznak držav najdete v redno posodobljeni zakonodaji o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko
zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami, ki je na voljo na spletni strani
GEONOM.

2.

V tem stolpcu je navedeno, ali država ali ozemlje spada v ozemeljsko veljavnost PEU in PDEU, kot je
opredeljena v členu 52 PEU in členu 355 PDEU.

3.

Uredba (ES) št. 866/2004 določa pogoje, pod katerimi se lahko blago, v celoti pridobljeno na območjih, ki niso
pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, ali ki je bilo predmet opravljene zadnje bistvene,
gospodarsko upravičene predelave ali obdelave v za to opremljenem podjetju na območjih, ki niso pod
dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, vnese na območja pod dejanskim nadzorom vlade kot unijsko
blago.
V zvezi z blagom, ki prečka črto v obratni smeri, tj. z območij pod nadzorom Vlade Republike Ciper na
območja, ki niso pod njenim dejanskim nadzorom, se izvozne formalnosti ne zahtevajo, tako blago pa ni
upravičeno do kmetijskih nadomestil, saj je celotno ozemlje Republike Ciper k Evropski uniji pristopilo
maja 2004.

4.

Nemško eksklavo Büsingen am Hochrhein v celoti obkroža Švica. Na podlagi pogodbe med Zvezno republiko
Nemčijo in Švicarsko konfederacijo z dne 23. novembra 1964 je Büsingen del švicarskega carinskega ozemlja
in izključen s carinskega ozemlja Unije. Izključen je tudi z območja DDV in trošarinskega območja EU.

5.

Kanarske otoke sestavljajo otoki Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro in La
Palma.

6.

V skladu s členom 5(4) Direktive Sveta 2008/118/ES lahko Španija z uradno izjavo sporoči, da se za Kanarske
otoke za vse trošarinsko blago ali nekatere izdelke uporabljajo ta direktiva in direktive iz člena 1. Španija
doslej take izjave ni vložila.

7.

V skladu s členom 5(5) Direktive Sveta 2008/118/ES lahko Francija z uradno izjavo sporoči, da se za francoske
čezmorske departmaje za vse trošarinsko blago ali nekatere izdelke uporabljajo ta direktiva in direktive iz
člena 1. Francija doslej ni vložila ni vložila.

8.

Italijansko eksklavo Campione d‘Italia v celoti obkroža švicarsko ozemlje.

9.

Italijanske vode Luganskega jezera, od obale do politične meje območja med Ponte Tresom in Porto
Ceresiom, so izključene s carinskega območja, območja DDV in trošarinskega območja.

10. Jungholz in Mittelberg sta avstrijski eksklavi, dostopni le z nemškega ozemlja. Gibanje trošarinskega blaga, ki

izhaja iz Jungholza in Mittelberga ali je namenjeno tja, se obravnava kot gibanje, ki izhaja iz Nemčije ali je tja
namenjeno.
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11. Kanalske otoke sestavljajo otoki Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm in Les Minquires.
12. Gibraltar je britansko čezmorsko ozemlje v bližini najjužnejše točke Iberskega polotoka.
13. PEU in PDEU zanj veljata v skladu s členom 355(3) PDEU.
14. Andora je z EU ustanovila carinsko unijo za blago iz poglavij od 25 do 97 harmoniziranega sistema. Za blago iz

poglavij od 1 do 24 harmoniziranega sistema s poreklom iz Andore se v EU uporablja preferencialni režim.
15. Monako s Francijo tvori carinsko unijo na podlagi carinske konvencije, podpisane v Parizu 18. maja 1963.

Ozemlje Monaka je torej del carinskega območja Unije.
16. San Marino je z EU ustanovil carinsko unijo.
17. V skladu z ureditvijo v trošarinske namene morajo gospodarski subjekti iz San Marina, ki želijo imeti

trošarinska dovoljenja kot registrirani prejemniki ali pooblaščeni imetniki skladišča, pridobiti dovoljenja od
italijanskih carinskih organov, ki jim morajo dodeliti številke SEED in številke SEED za davčna skladišča. Nato
lahko trošarinsko blago premikajo v okviru EMCS enako, kot velja za gibanje znotraj EU (npr. odpreme,
prejemi, izvoz, uvoz). Vendar pa San Marinu znotraj njegovih meja ni treba izvajati pravnega reda na področju
trošarin (minimalne stopnje trošarin). Z Italijo ima sklenjene dvostranske sporazume o stopnjah.
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