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Preimenovanje in pripojitev družbe ter veljavnost že sestavljenih dolgoročnih izjav dobavitelja

Spoštovani,
dne 11. 7. 2018 smo prejeli vaše vprašanje v zvezi z veljavnostjo že sestavljenih dolgoročnih izjav
dobavitelja. Navajate, da ste dne 25. 5. 2018 prenehali obstajati kot samostojna družba (pripojeni ste
bili k drugi družbi XXX d.o.o. s sedežem v …..) – postali ste podružnica. Zaradi navedenega je bilo
spremenjeno tudi ime družbe (iz imena XXX PCP d.o.o. je bila črtana samo kratica PCP), spremenjeni
pa sta bili tudi matična in davčna številka vaše preimenovane in pripojene družbe. Dne 4. 6. 2018 pa
je bil spremenjen še sedež družbe XXX d.o.o. (po novem je sedež na …..). Ne glede na navedeno, je
ostala proizvodna lokacija izdelkov, ki so predmet prodaje, nespremenjena. Po novem kot kupec (s
strani vaših dobaviteljev) oziroma kot dobavitelj (s strani vaših kupcev) nastopa družba XXX d.o.o.,
medtem ko je prejemnik blaga od dobaviteljev oziroma pošiljatelj blaga do kupcev še vedno vaša
družba s spremenjenim imenom (ne pa tudi naslovom) ter spremenjeno matično in davčno številko.
Sprašujete, ali morate zaradi navedenih sprememb kupcem sestaviti nove dolgoročne izjave
dobavitelja (ki ste jih sicer že sestavili in veljajo do 31. 12. 2018) oziroma ali vam morajo dobavitelji
sestaviti nove dolgoročne izjave dobavitelja, ker že sestavljene ne veljajo več.
Vse dolgoročne izjave dobaviteljev, ki ste jih že sestavili svojim kupcem in veljajo do 31. 12. 2018,
ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti – ni potrebno sestavljati novih dolgoročnih izjav
dobavitelja. Enako velja za dolgoročne izjave dobavitelja, ki so vam jih sestavili vaši dobavitelji. Morate
pa vse vaše poslovne partnerje o nastalih spremembah obvestiti. V vseh dolgoročnih izjavah
dobavitelja, ki ste jih / jih boste sestavili po datumu nastanka sprememb v vaši družbi, morate te
spremembe upoštevati oziroma morajo pri sestavljanju dolgoročnih izjav dobavitelja te spremembe
upoštevati tudi vaši dobavitelji.
Ker izjavo dobavitelja, ki se sestavi ločeno za vsako posamezno pošiljko, dobavitelj vključi na
trgovinski račun, na dobavnico ali na kateri koli drug trgovinski dokument, spremembe v zvezi z
imenom in naslovom družbe ter matično in davčno številko ne vplivajo na sestavljanje tovrstnih izjav.
V dolgoročni izjavi dobavitelja pa je treba navesti ime in naslov družbe, zato morajo vse dolgoročne
izjave dobavitelja, sestavljene po datumu preimenovanja vaše družbe oziroma po datumu spremembe
sedeža vaše družbe, vsebovati spremenjene podatke.
Odgovor utemeljujemo z 62(3) členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. V tej točki
navedenega člena je namreč določeno, da dobavitelj nemudoma obvesti izvoznika ali gospodarski
subjekt, če dolgoročna izjava dobavitelja ni veljavna za nekatere ali vse pošiljke blaga, ki so bile ali naj
bi bile dobavljene. Ker ima v vašem primeru vse blago, navedeno v že sestavljenih izjavah dobavitelja,
preferencialno poreklo (torej izjave veljajo za to blago), kupcev ni potrebno obveščati glede slednjega,
jih je pa potrebno obvestiti, kot je bilo uvodoma že pojasnjeno, glede statusnih sprememb za namene
sestavljanja izjav za naprej.
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