Carinski postopek 42
Izkoristite prednosti EU zakonodaje in si zagotovite odlog placila DDV-ja ob uvozu

Enostavno do carinjenja v Sloveniji
Carinsko posredovanje po postopku 42 je namenjeno evropskim uvoznikom iz tretjih držav.
Carinsko posredovanje po postopku 42 je namenjeno evropskim uvoznikom iz tretjih držav.
Carinjenje se lahko opravi na sledečih lokacijah:
1. RCM d.o.o., PE Obrežje (mejni prehod Obrežje - Bregana),
2. RCM d.o.o., PE Gruškovje (mejni prehod Gruškovje - Macelj),
3. RCM d.o.o., PE Koper (Luka Koper - pomorske pošiljke, cestne pošiljke in železniške pošiljke).
Carinska zakonodaja EU vam omogoča, da blago uvoženo iz tretjih držav, carinite v drugi državi članici in odložite plačilo DDV-ja.
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Izboljšajte likvidnost z uporabo carinskega postopka 42
RCM d.o.o. ima dolgoletne izkušnje na področju carinjenja blaga iz drugih držav članic EU. Carinske postopke izvajamo za naročnike iz Italije, Avstrije, Nemčije, Slovaške,
Madžarske in iz drugih držav članic EU.
Postopka 42 se lahko poslužujejo tudi slovenski uvozniki, če je v trenutku uvoznega carinjenja znano, da je blago po zaključenem carinskem postopku namenjeno
končnemu koristniku v drugi državi članici EU.
Z uporabo carinskega postopka 42 naši naročniki zagotovijo odlog plačila DDV-ja ob uvozu iz tretjih držav in s tem izboljšajo svojo likvidnost.

Primerjava carinskih postopkov 4O in 42
Klasični uvoz - carinski postopek 40

Uvoz blaga iz tretjih
držav za uvoznike iz EU.

Uvozno carinjenje
blaga po postopku 40.

Ob uvozu poravnate
carinske dajatve in DDV.

Raztovor kjerkoli
v drugi državi članici.

Carinski postopek 42
Uvozno carinjenje blaga iz tretjih držav za uvoznika iz druge države članice EU v Sloveniji – carinski postopek 42

Uvoz blaga iz tretjih
držav za uvoznike iz EU.

Uvozno carinjenje
blaga po postopku 42
za uvoznike iz EU.

Ob uvozu poravnate
zgolj morebitne
carinske dajatve.
Sprostitev blaga
v prost promet.

Raztovor kjerkoli
v drugi državi
članici.

Plačilo DDV-ja
po nacionalni
zakonodaji prejemnika.
Samoobdavčitev.
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Z izkušnjami do hitrih in učinkovitih rešitev
Transport in pravočasna dobava blaga imata v poslovnem svetu izjemno pomembno vlogo. V svojih poslovnih enotah v Luki
Koper, na meji s Hrvaško in na Prevaljah vam nudimo celovite rešitve na ključ na področju špedicije, logistike in transporta. Organiziramo pomorski, železniški, kontejnerski, cestni in letalski transport za vse vrste blaga, vključno z volumenskim blagom in nevarnimi snovmi. Na področju logistike in transporta delujemo že več kot 20 let. Vsi zaposleni imamo dolgoletne in bogate izkušnje s
področja logistike in carinskega poslovanja.
Popolnoma se vam posvetimo in vedno najdemo optimalne rešitve.
Tako prihranite dragocen čas in denar!

Za svoje naročnike izvajamo naslednje storitve:
• postopki carinskega posredovanja (uvoz, izvoz, tranzit),
• carinjenje po postopku 42,
• davčno poročanje,
• izdaja T2L dokumentov,
• odpiranje in zapiranje TIR karnetov,
• priprava intrastat poročil,
• organizacija mednarodnega in notranjega transporta (pomorski, letalski, cestni, železniški), izredni tovori,
• skladiščenje v carinskem skladišču,
• administrativne storitve.

Naše storitve in reference lahko podrobneje spoznate na spletni strani: www.rcm.si.

Reference:
A. Reiter GmbH, Nemčija
Amer-Sil S.A., Luxemburg
AQUA MARITIME Srl., Italija
CASTROL Slovenija d.o.o., Slovenija
HMBF GmbH, Nemčija
Kapis d.o.o., Slovenija
Lama d.d., Slovenija
OMCO International NV, Belgija
Prevent DEV Ges.m.b.H., Nemčija
Revoz d.d., Slovenija
Stilles d.d., Slovenija
TAB d.d., Slovenija
T.O.M.A. GesmbH., Avstria
Vetropack Holding AG, Hrvaška

S sodelovanjem do sinergijskih učinkov, ki jih nudi EU zakonodaja
Ključne prednosti podjetja RCM d.o.o.:
• Imamo dolgoletne izkušnje pri zahtevnih logističnih procesih.
• Smo specializirano podjetje za carinsko posredovanje z 10,12% tržnim deležem v Sloveniji.
• Pri pripravi carinskih deklaracij vedno poiščemo najugodnejšo logistično rešitev.
• Imamo dovoljenja Carinske uprave RS za poenostavljene postopke pri izvajanju carinskih formalnosti, kar zagotavlja prihranek na času.
• 24 ur na dan vse dni v letu izvajanje storitev carinskega posredovanja.
• Na voljo imamo 3.600 m razpoložljivih kapacitet v carinskem skladišču.

Ključne prednosti carinjenja po postopku 42 v Sloveniji:
• Možnost carinjenja blaga 24 ur na dan vse dni v letu.
• Ob uvozu se poravnajo zgolj morebitne carinske dajatve.
• Po carinjenju je blago sproščeno v prost promet in je na razpolago za raztovor.
• Oprostitev plačila DDV-ja, ker uvoznik opravi davčno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico EU.
• DDV se plača z odlogom po pogojih, ki jih predpisuje lokalna zakonodaja.
• Uvoznik, ki ni registriran za namene DDV-ja v državi članici uvoza, lahko za izpolnitev svojih davčnih obveznosti uporabi naše podjetje kot
davčnega zastopnika.
• Uvoznik ob uvozu potrebuje likvidna sredstva zgolj za poravnavo morebitnih carinskih dajatev.

Zmoremo vse!
Smo prilagodljivi in skupaj z naročnikom vedno najdemo najugodnejšo rešitev.
Preizkusite nas!

Kontakti

RCM d.o.o.
Shipping, catering, trade and production
Glavarstvo 18
SI-2391 Prevalje
Slovenija

RCM d.o.o.
Branch office Obrežje
Obrežje 79
SI-8261 Jesenice na Dolenjskem
Slovenija

RCM d.o.o.
Branch office Gruškovje
Zgornje Gruškovje 19
2286 Podlehnik
Slovenija

RCM d.o.o.
Branch office Koper
Ankaranska cesta 7b
SI-6000 Koper
Slovenija

T: +386 (0)2 87 50 242
T: +386 (0)2 87 50 245
F: +386 (0)2 87 50 246
E: info@rcm.si

T: +386 (7) 4573 283
M: +386 (0) 40 455 168
F: +386 (7) 4573 282
E: petra.korosec@rcm.si

T: +386 (2) 79 53 140
M: +386 (0) 41 311 370
F: +386 (2) 79 53 141
E: uvoz@rcm.si

T: +386 (0) 5 66 38 031
M: +386 (0) 30 640 663
F: +386 (0) 5 66 38 030
E: koper@rcm.si

www. rcm.si

