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Sporočilo za javnost

Obeležujemo 50. obletnico Carinske unije
Vloga carine se v današnjem času spreminja, zlasti na obmejnih območjih znotraj EU,
kjer so fizični mejni pregledi stvar preteklosti. Kljub temu pa je delo carinikov danes zelo
pomembno. Tudi v Sloveniji, kjer je pred nekdanjo fiskalno vlogo carine postala
pomembnejša zaščita družbe in državljanov.
V EU na letališčih, mejnih prehodih, pristaniščih, notranjih carinskih uradih ali carinskih laboratorijih
sodeluje več kot 114.000 carinskih uradnikov. Preprečujejo vstop nezakonitemu in nevarnemu blagu
v EU ter tako ohranjajo zakonito trgovino. Pri svojem delu vsakodnevno najdejo in zasežejo precej
predmetov. Cariniki si pri delu pomagajo s službenimi psi, ki so specializirani za odkrivanje
prepovedanih drog, sumljive hrane, eksploziva in celo velikih količin denarja. V Evropski uniji deluje
tudi 90 najsodobnejših carinskih laboratorijev, ki imajo pomembno vlogo v boju proti nezakoniti
trgovini in goljufijam ter zaščiti pred nevarnimi izdelki.
Kaj je Carinska unija ?
Gre za enotno trgovinsko območje, kjer blago prosto kroži, ne glede na to, ali je bilo proizvedeno v
EU ali je bilo v EU uvoženo od drugod. To pomeni, da na mejah med državami EU ni carin. Dajatve
na blago, ki pride iz držav izven EU, se običajno plača ob vstopu v EU. Od takrat naprej pa ni več
nobenih dajatev niti kontrol. Nacionalne carinske službe v vseh državah EU med seboj pri
vsakodnevnih dejavnosti carinske unije tesno sodelujejo.
28 držav članic EU, Monako in britanska ozemlja uporabljajo skupen niz pravil, ki se imenujejo
carinski zakon Unije. Upravljajo en sam sistem za ravnanje z uvozom, izvozom in tranzitom blaga.
Vsi člani sodelujejo pri določanju tarif za blago iz drugih držav. Širše mednarodno sodelovanje je
ključnega pomena tudi za zaščito interesov evropskih državljanov in evropskega poslovanja po vsem
svetu. EU je za poenostavitev in uskladitev carinskih postopkov podpisala carinsko sodelovanje in
sporazume o medsebojni upravni pomoči, kar zmanjšuje upravno breme in stroške evropskih
podjetij.
Carina v Sloveniji
Kljub temu, da zunanje kopenske EU »carinske« meje zaradi vstopa Republike Hrvaške v EU, več
ni, pa to ne pomeni, da so cariniki postali odveč. Ravno nasprotno, v zadnjih letih je pred nekdaj
prvotno fiskalno vlogo carine pomembnejši predvsem pomen zaščite družbe in državljanov EU. V
Sloveniji je tako še vedno nekaj več kot 450 carinikov, ki skrbijo, da je blago, ki prihaja iz tretjih držav
ustrezno obravnavano ter, da so s tem izpolnjene vse prepovedi in omejitve v zvezi z vnosom
nevarnega, škodljivega ali ponarejenega blaga. Poleg Luke Koper in Letališča Brnik, so oddelki za
carinjenje še na 10 drugih lokacijah širom Slovenije, kjer lahko podjetja izvajajo carinske
uvozno/izvozne formalnosti. Te se danes izvajajo v okviru poenostavljenih carinskih postopkov, kjer
je Slovenija že nekaj let v samem vrhu Evropske Unije. Ti postopki so popolnoma elektronski, sistem
carinjenja pa je na razpolago vse dni v letu, 24 ur na dan. Na ta način se nudi podjetjem, ki carinijo
svoje blago v Sloveniji, možnost hitrega, učinkovitega in finančno ugodnega carinjenja. To pa ni
pomembno samo za slovenska podjetja ampak tudi za podjetja iz drugih držav članic, ki jim Slovenija,
predvsem pa Luka Koper, predstavlja okno v svet.

Visok nivo carinskih storitev v Sloveniji je prepoznala tudi Svetovna Banka, ki vsako leto opravi
raziskavo primernosti poslovnega okolja v vseh državah po svetu. V zadnjih treh letnih raziskavah je
Slovenija na področju mednarodnega poslovanja, kjer so ključni dejavniki carinskega poslovanja,
zasegla zavidljivo 1. mesto.
Število carinskih postopkov, izvedenih v Sloveniji, tako na uvozni kot na izvozni strani z leti narašča,
po izstopu Združenega Kraljestva iz EU (2019) pa se lahko to razmerje še bistveno poveča.
Število carinskih deklaracij in blagovnih postavk
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Nadzor spletnih pošiljk
Nikakor ne gre zanemariti tudi carinskega nadzora na področju malih spletnih pošiljk, ki prihajajo iz
tretjih držav v poštnih pošiljkah, saj je to pomemben segment dela carinikov, odkritih nepravilnosti in
poskusov vnosa nevarnega ali ponarejenega blaga pa je vedno več. Samo v lanskem letu so
slovenski cariniki zadržali 746 pošiljk ponarejenega blaga v vrednosti nekaj čez 4 milijone evrov ter
46 pošiljk neskladnega blaga oz. uporabniško nevarnega blaga. Samo predstavljamo si lahko vse
posledice, ki bi jih lahko tako blago povzročilo na domačem trgu, saj so med ponarejenimi izdelki
nemalokdaj tudi zdravila, otroške igrače, kozmetika, elektronski aparati za vsakdanjo rabo in
podobno.
Ali ste vedeli?








Vsako minuto pride v EU ali gre iz EU 4,5 tisoč ton blaga v vrednosti 6,6 milijonov evrov.
Carinske operacije zajemajo kar 15 odstotkov svetovne trgovine, to je 2,4 milijarde ton blaga
letno.
Vsako leto cariniki pregledajo skoraj 1.800 milijonov ton blaga, ki ga v EU pripeljejo ladje in 20
milijonov blaga, ki pride z letali.
Vsako leto je obdelanih 313 milijonov carinskih deklaracij, kar pomeni 10 carinskih deklaracij
vsako sekundo, 24 ur na dan.
V letu 2016 je bilo v EU pobranih za 25 milijard evrov carinskih dajatev, 20 odstotkov od tega
zneska ostane državam članicam za pokritje stroškov.
Vsako leto cariniki zasežejo 299 ton drog, 4,6 milijard cigaret, okoli 6.300 kosov strelnega orožja,
milijon kosov streliva, 1.520 kosov eksploziva, 41 milijonov kosov ponarejenega blaga.
Cariniki odkrijejo za 537 milijonov evrov neplačanih dajatev in 10.000 paketov neprijavljene
gotovine.
Odnosi z javnostmi,
Finančna uprava RS
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