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Bruselj, 4. junij 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU CARINE IN ZUNANJE
TRGOVINE

PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

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) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
gospodarske subjekte.
Gospodarske subjekte je treba opozoriti4 na pravne posledice glede pravil o poreklu za
preferencialno obravnavo blaga, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo
postalo tretja država5.
Poudariti je treba, da se od datuma izstopa preferencialni trgovinski režimi EU s
tretjimi državami na področju skupne trgovinske politike in carine ne bodo več
uporabljali za Združeno kraljestvo6.

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi 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.

3

Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

To obvestilo dopolnjuje informacije o pravilih o poreklu iz dokumenta „Obvestilo deležnikom – Izstop
Združenega kraljestva in pravila EU na področju carine in posrednega obdavčenja“ z dne 30. januarja
2018 (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl).

5

EU namerava na podlagi stališča, ki ga zavzema v zvezi s carinskimi zadevami, nujnimi za urejen
izstop Združenega kraljestva iz Unije, v dogovoru z Združenim kraljestvom v sporazumu o izstopu
sprejeti rešitve glede nekaterih gibanj blaga z začetkom pred datumom izstopa in zaključkom na datum
izstopa ali po njem (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_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). Vendar se bo ta ureditev uporabljala le, če bosta EU in Združeno
kraljestvo sporazum o izstopu podpisala in ratificirala pred datumom izstopa.

1.

OZADJE GLEDE PREFERENCIALNEGA POREKLA
EU v okviru svoje skupne trgovinske politike sklepa preferencialne trgovinske
režime s tretjimi državami, npr. sporazume o prosti trgovini in splošne sheme
preferencialov7 (GSP)8.
Za blago, ki se izvozi iz EU, lahko velja preferencialna tarifna obravnava v
partnerski državi, s katero je EU sklenila sporazum o prosti trgovini, kadar ima to
preferencialno poreklo EU, tj. bodisi je to blago „v celoti pridobljeno“ v EU bodisi
je v celoti ali delno proizvedeno v EU iz materialov, za katere so bile pri njihovi
proizvodnji ali predelavi izpolnjene določene zahteve („posebna pravila o poreklu
za proizvode“).
Za blago, ki se uvozi v EU iz tretjih držav, s katerimi ima EU sklenjene
preferencialne trgovinske režime, velja preferencialna tarifna obravnava, če
izpolnjuje preferencialna pravila o poreklu. Za namene določitve preferencialnega
porekla blaga, proizvedenega v tretji državi, s katero ima EU sklenjen preferencialni
trgovinski režim, se za vložke (materiale in pri nekaterih režimih operacije
oplemenitenja) s poreklom iz EU, ki so uporabljeni v tem blagu, šteje, da so po
poreklu iz zadevne tretje države (kumulacija porekla).
Pravila in postopki za določitev preferencialnega porekla so navedeni v zadevnih
preferencialnih trgovinskih režimih in se lahko med posameznimi režimi
razlikujejo9. Pri določitvi preferencialnega porekla se EU šteje kot eno samo
ozemlje brez razlik med državami članicami. Zato se trenutno vložki Združenega
kraljestva (materiali ali operacije oplemenitenja) pri določitvi preferencialnega
porekla blaga EU štejejo kot „vsebina EU“.
Poreklo blaga potrdijo bodisi vladni organi („potrdilo o poreklu“) ali izvozniki
sami (na podlagi predhodne odobritve ali registracije) z „deklaracijami“ ali
„izjavami“ o poreklu, navedenimi v trgovinskih dokumentih. Poreklo blaga lahko na
zahtevo pogodbenice uvoznice preveri pogodbenica izvoznica.
Izvoznik mora, da bi pridobil dokazila o izpolnjevanju zahtev glede porekla,
pridobiti spremne listine od svojih dobaviteljev (na primer „izjave dobavitelja“), ki

6

Če se v morebitnem sporazumu o izstopu doseže dogovor o prehodnih ureditvah, bo Unija uradno
obvestila druge pogodbenice mednarodnih sporazumov (vključno s sporazumi, ki določajo
preferencialno tarifno obravnavo), ki jih je sklenila Unija ali države članice v njenem imenu ali Unija
in njene države članice skupaj, da se v prehodnem obdobju za namene teh sporazumov Združeno
kraljestvo obravnava kot država članica.

7

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm.

8

Kar zadeva vprašanja iz tega obvestila (učinek vložka Združenega kraljestva pri določanju
preferencialnega porekla za tarifno obravnavo), so preferencialne tarifne obravnave v splošnem
sistemu preferencialov v praksi morda manj pomembne od sporazumov o prosti trgovini. Vendar se
zaradi celovitosti v tem obvestilu obravnavata oba vidika.

9

Seznam vseh preferencialnih režimov EU s tretjimi državami je na voljo tukaj:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/generalaspects-preferential-origin/arrangements-list_en.
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omogočajo sledljivost proizvodnih procesov in dobav materialov znotraj EU do
izvoza končnega proizvoda10.
2.

POSLEDICE IZSTOPA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA
Združeno kraljestvo bo od datuma izstopa postalo tretja država, za katero prenehajo
veljati preferencialni trgovinski režimi EU s tretjimi državami. V okviru
preferencialnega trgovinskega režima se vložki (materiali ali operacije
oplemenitenja) Združenega kraljestva pri določitvi preferencialnega porekla blaga, v
katerem so ti vložki uporabljeni, štejejo za vložke „brez porekla“. To pomeni
naslednje:


Blago, ki se izvozi iz EU:
Partnerska država, s katero je EU sklenila sporazum o prosti trgovini, lahko od
datuma izstopa šteje, da blago s preferencialnim poreklom EU pred datumom
izstopa v trenutku uvoza v navedeno tretjo državo ne izpolnjuje več pogojev za
tako blago, saj se vložki Združenega kraljestva ne obravnavajo kot „vsebina
EU“.
Od datuma izstopa je v primeru preverjanja porekla blaga, ki se izvaža v tretjo
državo v okviru preferencialne obravnave, mogoče, da bodo morali izvozniki v
EU-27 na zahtevo navedene tretje države dokazati poreklo blaga EU, in sicer ob
upoštevanju, da se vložki Združenega kraljestva ne obravnavajo več kot
„vsebina EU“.



Blago, ki se uvozi v EU:
Vložki Združenega kraljestva, uporabljeni v blagu, pridobljenem v tretjih
državah, s katerimi ima EU sklenjene preferencialne trgovinske režime, in
uvoženi v EU, bodo od datuma izstopa šteli za „vložke brez porekla“, zlasti v
okviru kumulacije porekla z EU.
Od datuma izstopa je v primeru preverjanja porekla blaga, uvoženega v EU,
mogoče, da bodo morali izvozniki v tretjih državah dokazati preferencialno
poreklo EU uvoženega blaga.

3.

NASVETI DELEŽNIKOM


Blago, ki se izvozi iz EU:
Da bi se odpravile zgoraj omenjene posledice, izvoznikom in proizvajalcem iz
EU-27, ki nameravajo od datuma izstopa zaprositi za preferencialno tarifno
obravnavo v partnerski državi, s katero je EU sklenila sporazum o prosti
trgovini, svetujemo, da:
− pri določitvi preferencialnega porekla EU svojega blaga vse vložke
Združenega kraljestva obravnavajo kot „vložke brez porekla“ ter

10

V ta namen izvozniki in proizvajalci EU uporabljajo posebne računovodske sisteme, evidence in
spremne listine, ki jih imajo v lasti v EU.
3

− sprejmejo ustrezne ukrepe, da bodo lahko dokazali preferencialno poreklo
EU svojega blaga v primeru naknadnega preverjanja, ne da bi upoštevali
kakršne koli vložke Združenega kraljestva kot „vsebino EU“.


Blago, ki se uvozi v EU:
Uvoznikom iz EU-27 svetujemo, da zagotovijo, da bo izvoznik ob upoštevanju
posledic izstopa Združenega kraljestva lahko dokazal preferencialno poreklo EU
uvoženega blaga.

Več informacij o preferencialnem poreklu blaga je na voljo na spletišču Komisije o
obdavčenju in carinski uniji (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculationcustoms-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin_en) ter zunanji trgovini
(zbirka
podatkov
o
dostopu
na
trg)
(http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm). 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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