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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PREDPISI EU NA PODROČJU CARINE IN POSREDNE
OBDAVČITVE

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017, v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji,
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) vsa
primarna in sekundarna zakonodaja Unije prenehala veljati za Združeno kraljestvo, razen
če se z ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Združeno kraljestvo bo s
tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop zadevajo, poleg EU in nacionalnih organov, tudi zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse gospodarske subjekte opozoriti na pravne posledice, ki jih je treba
upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država4.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, carinski predpisi EU (glej v nadaljevanju pod točko 1) in posredne obdavčitve
(tj. DDV in trošarine, glej v nadaljevanju pod točko 2) od datuma izstopa dalje ne veljajo
več za Združeno kraljestvo5.

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja za dosego sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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EU se na podlagi stališča, ki ga zavzema v zvezi s carinskimi zadevami, nujnimi za urejen izstop
Združenega kraljestva iz Unije, v sporazumu o izstopu zavzema za sporazumne rešitve z Združenim
kraljestvom glede pretoka blaga z začetkom pred datumom izstopa in zaključkom na datum izstopa ali
po
njem.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-mattersneeded-orderly-withdrawal-uk-union_en._sl). Dokument o stališču obravnava tudi postopke upravnega
sodelovanja na datum izstopa ali po njem med EU-27 in Združenim kraljestvom v zvezi z dejstvi, ki so
nastopila pred datumom izstopa (na primer glede vzajemne pomoči v zvezi s preverjanjem dokazil o
poreklu).

5

To obvestilo se ne nanaša na splošno carinsko in davčno oprostitev za blago v osebni prtljagi potnikov,
ki vstopajo v EU.

Od datuma izstopa ima to predvsem naslednje posledice6:
1.

CARINE

 Vnos blaga iz Združenega kraljestva na carinsko območje Unije ali njegov iznos s
carinskega območja Unije za prevoz v Združeno kraljestvo, sta pod carinskim
nadzorom in lahko tudi predmet carinskih kontrol v skladu z Uredbo (EU)
št. 952/2013 z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije7. To med drugim
pomeni, da veljajo carinske formalnosti, vložiti se morajo deklaracije in carinski
organi lahko zahtevajo jamstvo za morebitne ali obstoječe carinske dolgove.
 Za vnos blaga iz Združenega kraljestva na carinsko območje Unije velja Uredba Sveta
(EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni
carinski tarifi8. To pomeni uporabo zadevnih carinskih dajatev.
 Za vnos nekaterega blaga iz Združenega kraljestva v EU ali njegov iznos iz EU v
Združeno kraljestvo veljajo prepovedi ali omejitve na podlagi javnega reda ali javne
varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, ali varstva nacionalnega
bogastva9.
 Dovoljenja za odobritev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta in druga
dovoljenja za carinske poenostavitve, ki so jih izdali carinski organi Združenega
kraljestva, ne bodo več veljavna na carinskem območju Unije.
 Blago s poreklom iz Združenega kraljestva, vgrajeno v blago, ki se iz EU izvaža v
tretje države, ne bo več opredeljeno kot „vsebina EU“ za namene skupne trgovinske
politike. To vpliva na zmožnost izvoznikov EU, da uporabijo kumulacijo v zvezi z
blagom s poreklom iz Združenega kraljestva, in lahko vpliva na veljavnost
preferencialnih tarif, o katerih se je Unija dogovorila s tretjimi državami.
2.

POSREDNA OBDAVČITEV (DDV IN TROŠARINE)

 Vnos blaga iz Združenega kraljestva na območje DDV v EU ali njegova odprema ali
prevoz z območja DDV v EU v Združeno kraljestvo bodo obravnavani kot uvoz ali
izvoz blaga v skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o
skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: direktiva o
DDV)10. To pomeni obračunavanje DDV ob uvozu, medtem ko je izvoz oproščen
DDV.

6

Seznam navaja nekatere pomembne posledice na področju carine in posredne obdavčitve, ki izhajajo iz
izstopa Združenega kraljestva iz Unije, vendar ni izčrpen.
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UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

8

UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

9

Seznam prepovedi in omejitev je objavljen na spletni strani GD TAXUD in je na voljo tukaj:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
2

 Davčni zavezanci, ki bodo želeli uporabljati eno od posebnih ureditev iz poglavja 6
naslova XII direktive o DDV (tako imenovani mini sistem „vse na enem mestu“ ali
mini VEM) in ki nudijo telekomunikacijske storitve, storitve radiodifuzije ali
elektronske storitve nezavezancem za DDV v EU, bodo morali biti prijavljeni v mini
sistem „vse na enem mestu“ v državi članici EU.
 Davčni zavezanci s sedežem v Združenem kraljestvu, ki bodo kupovali blago in
storitve ali uvažali blago, obdavčeno z DDV v državi članici EU, in ki bodo želeli
vložiti zahtevek za vračilo DDV, tega ne bodo mogli več storiti po elektronski poti v
skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES11, temveč bodo morali zahtevek vložiti v skladu z
Direktivo Sveta 86/560/EGS12. Države članice lahko izplačujejo vračila v skladu s
slednjo direktivo, in sicer na podlagi vzajemnosti.
 Država članica, kjer podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu opravlja obdavčljive
transakcije, lahko od njega zahteva, da imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki je
dolžna plačati DDV v skladu z direktivo o DDV.
 Pretok blaga, ki se iz Združenega kraljestva vnaša na trošarinsko ozemlje EU, ali
njegova odprema ali prevoz s trošarinskega območja EU v Združeno kraljestvo bodo
obravnavani kot uvoz oziroma izvoz trošarinskega blaga v skladu z Direktivo Sveta
2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino13. To med
drugim pomeni, da se sam sistem za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (v
nadaljnjem besedilu: EMCS) ne bo več uporabljal za gibanja trošarinskega blaga pod
režimom odloga plačila trošarine iz EU v Združeno kraljestvo, ampak bodo ta gibanja
obravnavana kot izvoz, kjer se nadzor trošarin konča na kraju izstopa iz EU. Gibanja
trošarinskega blaga v Združeno kraljestvo bodo zato potrebovala izvozno deklaracijo
ter elektronski upravni dokument (v nadaljnjem besedilu: e-AD). Gibanja
trošarinskega blaga iz Združenega kraljestva v EU bodo morala biti oproščena
carinskih formalnosti pred začetkom gibanja v okviru EMCS.
Spletne
strani
Komisije
o
davčni
ureditvi
in
carinski
uniji
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en)
ter
zunanji
trgovini
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) vsebujejo splošne informacije o
predpisih, ki trenutno veljajo za uvoz in izvoz blaga. Ustrezne strani bodo posodobljene z
nadaljnjimi informacijami, ko bodo te na voljo.
Evropska komisija
Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo
GENERALNI DIREKTORAT ZA TRGOVINO
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Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano
vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi
članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20.2.2008, str. 23).
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Trinajsta Direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav
članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki
nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti (UL L 326, 21.11.1986, str. 40).
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UL L 9, 14.1.2009, str. 12.
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