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UL L 269, z dne 10. 10. 2013

Spremembe na področju Carinskega zakonika
Unije (CZU) po 1.5.2016

ZAKAJ?
Posodobitev carinske
zakonodaje.

Izkoristite našo asistenco pri uporabi novega Carinskega zakonika Unije po 1.5.2016.
Naj vas spremembe na področju carinske zakonodaje ne zadenejo. Z nami bodo vaši logistični
procesi (pri uvozu, izvozu, tranzitu, etc.) tekli gladko, tudi ob spremembi zakonodaje. Mi smo
nanjo pripravljeni, pa vi?
Vabimo vas v skupno iskanje špediterskih rešitev!
Vaš RCM Team.

Povzeto po dokumentaciji: www.fu-gov.si
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1. Carinski zakonik Unije in akti, potrebni za njegovo uvedbo
Akti, potrebni za uvedbo CZU
1. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih
določbe Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije CZU
- izvedbena uredba (IU)
2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije - delegirana uredba (DU)
3. Delovni program v zvezi z razvojem in uporabo elektronskih sistemov (UCC WP) - IZVEDBENI
SKLEP KOMISIJE z dne 29. aprila 2014 o oblikovanju delovnega programa za carinski zakonik Unije
(2014/255/EU)
4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 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
- prehoden delegiran akt (TDA)
5. Spremembe nacionalne zakonodaje (ZICZEU…) ZAČETEK UPORABE 1.5.2016

2. Spremembe pri izpolnjevanju carinskih deklaracij in ostalih vlog
Izpolnjevanje carinske deklaracije v prehodnem obdobju po 1.5.2016
• Priloga B (k delegirani in izvedbeni uredbi) predpisuje nabor podatkov, format in obveznost
podatkov
• TDA (Transitional Delegated Act) odlaga uporabo Priloge B in vsebuje Prilogo 9 z dodatki
• Priloga 9 z dodatki predstavlja „skoraj“ enake zahteve, kot veljajo za izpolnjevanje EUL pred
1.5.2016
Sprememba načina plačevanja DDV
• Pravne podlage za spremembo načina plačevanja DDV ob uvozu so določene v 77. členu
Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15).
• Začetek uporabe 1.7.2016, Izkazovanje obračunanega DDV od uvoza v obračunu DDV-O v
polju 26.
• Slovenski davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji;
V trenutku vložitve carinske deklaracije mora zagotoviti vse podatke, določene v šestem odstavku
77. člena ZDDV-1 (slovenska ID številka prejemnika blaga iz polja 8 EUL/zavezanca za plačilo DDV,
davčno osnovo iz 38. člena ZDDV-1, stopnja DDV in znesek DDV).
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• Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in so identificirani za namene DDV v Sloveniji;
– V trenutku vložitve carinske deklaracije mora zagotoviti vse podatke, določene v šestem
odstavku 77. člena ZDDV-1 (slovenska ID številka prejemnika blaga iz polja 8 EUL/zavezanca
za plačilo DDV, davčno osnovo iz 38. člena ZDDV-1, stopnja DDV in znesek DDV) ter pred
začetkom uvoznega postopka imenovati slovenskega davčnega zastopnika, identificiranega
za namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza in zanj na
pristojni finančni urad (ali le določen urad) predložiti pooblastilo na predpisanem obrazcu
preko sistema eDavki.
– Če v carinski deklaraciji ne zagotovi vseh podatkov ali in če ne imenuje davčnega zastopnika
(oba pogoja morata biti izpolnjena), se DDV plačuje kot da bi bil uvozna dajatev (kot vse ostale
dajatve ob uvozu).

3. Pomembnejše spremembe pri carinskih postopkih
V nadaljevanju prikaz carinskih postopkov pred in po spremembah CZU.
Slika: Prikaz carinskih postopkov pred in po 1.5.2016

Za več informacij v zvezi z novostmi na področju carinskih postopkov, dovoljenj, garancij in
ostalih novosti smo vam na voljo na info@rcm.si. Izkoristite možnosti nove carinske zakonodaje.
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4. Spremembe pri tranzitnem postopku
Novosti na področju posodobitve sistema NCTS (predvidoma do 2020) večina formalnosti pri
carinskem uradu tranzita, carinskem uradu tranzita in namembnem carinskem uradu ostaja enakih.
Formalnosti pri carinskem uradu odhoda
• Osnovni procesi ostajajo nespremenjeni
• Podatkovne zahteve za tranzitno deklaracijo do leta 2020 ostajajo enake (dodatek C1 priloge
9 TDA – podat. set F)
• Spremna tranzitna (varnostna) listina (STL/STVL) ostaja obvezna in se vedno natisne
• Seznam občutljivega blaga ne bo več obstajal, zato vnos tarifne oznake blaga ni več obvezen
• Obvezna namestitev carinskih oznak (301. čl. IU) ali uvedba drugih ukrepov za identifikacijo
• Načrt poti se lahko določi za vse vrste blaga (298. čl. IU)

Poenostavitve v tranzitu po 1.5.2016

Splošno zavarovanje v postopku tranzita Unije – novosti
• Enaki pogoji za zmanjšanje zneska zavarovanja za vso blago (seznam občutljivega blaga se
briše)
• Pogoji za dovoljenje so usklajeni s pogoji za AEO
• Predloži se le v obliki izjave poroka (nov vzorec)
• Novi vzorci potrdil o zavarovanju TC31/33
• Imetnik postopka ne sme spreminjati dostopne kode
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• Carinski urad zavarovanja hrani izjavo
• Dovoljenja, veljavna na dan 1. 5. 2016, ostanejo v veljavi

Postopek TIR (glavne spremembe)
• MRN se predloži carinskim uradom na enega od predpisanih načinov (črtna koda, STL/STVL,
zvezek TIR…). STL/STVL se natisne na zahtevo imetnika zvezka TIR.
• Dovoljenja za pooblaščenega prejemnika za TIR:
– ostanejo v veljavi do ponovne ocene (najkasneje do 1. 5. 2019)
– pogoji so usklajeni s pogoji za AEO
– uporabljajo se le v DČ izdaje

Za več informacij v zvezi z novostmi na področju carinskih postopkov, dovoljenj, garancij in
ostalih novosti smo vam na voljo na info@rcm.si. Izkoristite možnosti nove carinske zakonodaje.

5. Poenostavljeni postopki
Pogoji za dovoljenje za poenostavljeno deklaracijo
• Odsotnost hujših ali ponavljajočih kršitev carinske zakonodaje ali davčnih predpisov ter
odsotnost hujših kaznivih dejanj (39/a CZU)
• Zadovoljive postopke za urejanje licenc in dovoljenj v zvezi z ukrepi trgovinske politike ali
trgovanjem s kmetijskimi proizvodi
• Zaposleni seznanjeni s tem, da je treba obvestiti carinske organe težave pri izpolnjevanju
predpisov, ter vzpostavi primerne kontakte
• Če je primerno, ima zadovoljive postopke za urejanje licenc in dovoljenj v povezavi s PIO
Centralizirano carinjenje
• Carinski organi lahko osebi na podlagi zahtevka dovolijo, da na carinskem uradu, pristojnem
v kraju, kjer ima ta oseba sedež, vloži carinsko deklaracijo za blago, ki se predloži carini v
drugem carinskem uradu
• Pogoj za dovoljenje: imetnik dovoljenja AEOC
• Dovoljenje se lahko opusti, kadar se carinska deklaracija vloži ter blago predloži carinskima
uradoma v okviru ene države članice
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• Carinski urad, pri katerem se vloži carinska deklaracija:
– nadzoruje dajanje blaga v zadevni carinski postopek
– opravi carinsko kontrolo
– v utemeljenih primerih zahteva, da carinski urad, pri katerem je bilo predloženo
blago, opravi carinsko kontrolo
– opravi carinske formalnosti za izterjavo zneska uvozne ali izvozne dajatve
• Udeležena carinska urada izmenjata informacije, ki so potrebne za preverjanje carinske
deklaracije in za prepustitev blaga
• Carinski urad, pri katerem se predloži blago:
– opravi carinsko kontrolo in carinskemu uradu, pri katerem se vloži carinska
deklaracija, sporoči rezultate teh kontrol
• Carinski urad, pri katerem se vloži carinska deklaracija, prepusti blago pri čemer upošteva:
– rezultate lastnih kontrol za preverjanje carinske deklaracije
– rezultate kontrol za preverjanje carinske deklaracije, ki jih je opravil carinski urad,
pri katerem je bilo predloženo blago
Nova poenostavitev: Samoocena
Carinski organi lahko gospodarskemu subjektu dovolijo:
• da izvaja določene carinske formalnosti, ki jih načeloma izvajajo carinski organi
• da določi znesek plačljive uvozne ali izvozne dajatve
• da izvaja določene kontrole pod carinskim nadzorom
• Pogoj za dovoljenje: imetnik dovoljenja AEOC
Za več informacij v zvezi z novostmi na področju poenostavljenih postopkov smo vam na voljo
na info@rcm.si. Izkoristite možnosti nove carinske zakonodaje.

6. AEO
• Gospodarski subjekt s sedežem na carinskem območju Unije, ki izpolnjuje določena merila,
lahko zaprosi za status pooblaščenega gospodarskega subjekta
• Status pooblaščenega gospodarskega subjekta zajema:
– dovoljenje pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske poenostavitve, na
podlagi katerega je imetnik upravičen do določenih poenostavitev, predvidenih v
skladu s carinsko zakonodajo (AEOC) ali
– dovoljenje pooblaščenega gospodarskega subjekta za varnost in varstvo, na podlagi
katerega je imetnik upravičen do olajšav v zvezi z varnostjo in varstvom (AEOS)
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• Obe vrsti dovoljenj se lahko uporabljata istočasno (AEOF)

Merila AEO
• Odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev carinske zakonodaje in davčnih predpisov ter
odsotnost hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo vložnika
• Sistem vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc visoko stopnjo nadzora nad
svojimi operacijami in pretokom blaga, kar omogoča ustrezne carinske kontrole
• Plačilna sposobnost, ki se šteje za dokazano, kadar ima vložnik dobro finančno stanje, ki mu
omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti
• AEO C: praktični standardi usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije, neposredno povezane
z opravljanjem dejavnosti (NOVOST)
• AEO S: ustrezni varnostni in varstveni standardi

Za več informacij v zvezi z novostmi na področju pridobitve ali obnove AEO smo vam na voljo na
info@rcm.si. Izkoristite možnosti nove carinske zakonodaje.
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