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Oznake za dokazila o poreklu

Spoštovani,
dne 5. 6. 2018 smo prejeli vaše vprašanje v zvezi z vpisovanjem oznak za nekatera dokazila o poreklu
blaga v polje 44 carinske deklaracije. Pri vprašanju se sklicujete na naš odgovor stranki, št. 09205756/2018-3, z dne 31. 5. 2018. V tem odgovoru stranki je pojasnjeno, da se v okviru vseh
preferencialnih ureditev (sporazumi o prosti trgovini, avtonomni preferencialni režimi) za izjavo na
računu ali izjavo o poreklu za izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost presega 6 000 € (izjema je
shema GSP Unije ter izjava na računu EUR-MED / izjava o poreklu EUR-MED), uporablja oznaka
N864. Oznaka N864 je določena za primere, ko skupna vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, za
katere je sestavljena izjava na računu / izjava o poreklu, presega 6 000 € (in ne za primere pod to
vrednostjo). Glede na navedeni odgovor prosite za pojasnilo v zvezi s konkretnim primerom: za izdelke
v eni pošiljki (en izvoznik, en pošiljatelj, izdelki so bili naloženi na eno vozilo za prevoz blaga) sta bili
vloženi dve izvozni deklaraciji in izdana dva računa. Za blago, navedeno na prvem računu (vrednost
izdelkov s poreklom na tem računu je manjša od 6 000 €), je izvoznik dal izjavo o poreklu, v polje 44
deklaracije pa ste vpisali oznako N864 (saj vrednost izdelkov s poreklom v celotni pošiljki presega 6
000 €, glede na to, da sta za izdelke v eni pošiljki izdana dva računa, vrednost izdelkov s poreklom na
drugem računu pa presega 6 000 €). Za blago, navedeno na drugem računu (vrednost izdelkov s
poreklom na tem računu je večja od 6 000 €), pa je bilo izdano potrdilo o gibanju blaga EUR.1, zato
ste v polje 44 carinske deklaracije vpisali oznako N954. Sprašujete, ali bi v primeru prvega računa
(vrednost pod 6 000 €, izjava o poreklu) morali v polje 44 carinske deklaracije vpisati oznako 3P06.
V konkretnem primeru so bili izdelki izvoženi v Srbijo, zato so veljavna pravila o poreklu blaga določena
v Dodatku I in ustreznih določbah Dodatka II k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih
preferencialnih pravilih o poreklu (v nadaljnjem besedilu: Konvencija; Uradni list EU L 54, z dne 26. 2.
2013). Pojem »pošiljka« je opredeljen v 1 členu Dodatka I Konvencije in sicer pošiljka pomeni izdelke,
ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem
dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelki, ki
so zajeti na enem računu. V vašem konkretnem primeru gre za eno pošiljko ne glede na to, da sta bila
izdana dva računa, saj izvoznik hkrati pošilja izdelke enemu prejemniku.
Pri tem je treba opozoriti, da se za eno pošiljko lahko izda / sestavi eno dokazilo o poreklu, in ne več
različnih dokazil, kar velja za vaš konkretni primer. Izjavo o poreklu lahko da pooblaščeni izvoznik
(lahko jo da ne glede na vrednost izdelkov, na katere se izjava nanaša) ali kateri koli izvoznik za vsako
pošiljko, ki vsebuje izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 €. Običajno se
potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izda izvozniku, ki ni pooblaščeni izvoznik, vrednost izdelkov s poreklom
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v pošiljki pa presega 6 000 €. Ne glede na navedeno pa ni pravne podlage, da bi carinski organ zavrnil
izdajo potrdila EUR.1, če je vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki pod 6 000 € ali če gre za izdajo
potrdila EUR.1 pooblaščenemu izvozniku ne glede na vrednost pošiljke.
V vašem primeru bi torej moralo biti v skladu s pravili o poreklu blaga (gre za eno pošiljko) izdano eno
dokazilo o poreklu. Iz tega razloga vam tudi ne moremo odgovoriti, ali so oznake za dokazila o poreklu,
ki ste jih vpisali v polje 44 v obeh deklaracijah, pravilno vpisane, ali ne.
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