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1.1 Dokončni izvoz
Izvozni postopek omogoča, da unijsko blago zapusti carinsko območje Unije. Če gre za blago,
ki v trenutku izvoza ni namenjeno vrnitvi v EU, se da v postopek dokončnega izvoza.
Izvozna carinska deklaracija se vloži pri carinskem organu, ki je pristojen za nadzor v kraju, kjer
ima izvoznik blaga svoj sedež (krajevno pristojni urad) ali kjer je blago zapakirano ali naloženo
za izvoz. Izvoznik je oseba, za račun katere je bila vložena carinska deklaracija in je v trenutku
sprejema deklaracije lastnik blaga ali ima podobno pravico razpolaganja z blagom.
Izvozni postopek je dvofazni postopek. Začne se z vložitvijo carinske deklaracije pri uradu
izvoza, kjer se blago izvozno ocarini. Postopek pri uradu izvoza se zaključi s prepustitvijo blaga
v izvozni postopek. V naslednji fazi se blago odpremi k izstopnemu carinskemu organu na mejo,
kjer se izvozni postopek s potrditvijo izstopa blaga zaključi.
Izvozna deklaracija se vloži v elektronski obliki. Priloge k deklaraciji so račun, prevozni
dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago idr. V posameznih primerih se lahko izvoz
deklarira z ustno deklaracijo. Takšen način prijave lahko carinski organi odobrijo za blago
nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave, ne presega
bodisi vrednost 1000 EUR bodisi neto mase 1000 kg ali za drugo blago manjšega
ekonomskega pomena.
V skladu s členom 1(19) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 izvoznik pomeni:
a) osebo s sedežem na carinskem območju Unije, ki ima ob sprejemu deklaracije sklenjeno
pogodbo s prejemnikom v zadevni tretji državi in ima pooblastilom za odločanje o pošiljanju
s carinskega območja Unije,
b) fizično osebo, ki prenaša blago za izvoz. če je to blago v njeni osebni prtljagi.
c) v drugih primerih pa osebo s sedežem na carinskem območju Unije, ki ima pooblastilo za
odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije.
V primeru,

da oseba nima sedeža na carinskem območju Unije in želi izvoziti blago,

se ne uporablja določba 170(3) CZU (ni treba, da ima deklarant sedež na območju Unije),
mora ta oseba uporabiti carinskega zastopnika (deklaranta s sedežem na območju Unije). To
velja tudi v primeru, ko fizična oseba iznese blago, ki ne sodi v njegovo osebno prtljago. V tem
primeru je carinski zastopnik v vlogi deklaranta in nosilec izvoznega postopka.
Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila
davka. Ta ugodnost se lahko upošteva le, če je blago fizično zapustilo carinsko območje Unije,
kar izvoznik dokaže z ustreznimi dokazili o izstopu blaga.
1.2 Začasni izvoz
Carinski organ odobri postopek začasnega izvoza (npr. obisk na sejmu v tujini), kadar je blago
namenjeno ponovnemu uvozu v Unijo.
Postopek se lahko odobri z ustnim deklariranjem, elektronsko deklaracijo ali s predložitvijo
zvezka ATA.
Postopek se prične z vložitvijo elektronske carinske deklaracije, ki se ji na zahtevo carinskega
organa priložijo predpisani dokumenti, potrebni za izvedbo postopka. V posameznih primerih,
ko je vrednost blaga manjša od 3000 € oziroma se uporabi ustno deklariranje ali zvezek ATA,
se postopek lahko odobri pri mejnem carinskem organu.
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Postopek začasnega izvoza se lahko odobri z ustnim deklariranjem za:

blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi,

blago komercialne narave do vrednosti 1000 EUR oziroma do neto mase 1000 kg,

prevozna sredstva, registrirana na carinskem območju Unije in namenjena za ponovni
uvoz,

drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.
Začasno izvoženo blago je treba ponovno uvoziti v roku, ki so ga odobrili carinski organi, ali v
najkasneje v treh letih nespremenjenem stanju, če se lahko dokaže istovetnost blaga.

1.3 Pasivno oplemenitenje (predelava, popravilo blaga ipd.)
Za izvajanje postopka pasivnega oplemenitenja je potrebno dovoljenje carinskih organov.
Zahtevek se na predpisanem obrazcu vloži pri carinskem organu, pristojnem za kraj, kjer se
nahaja blago, ki bo deklarirano za začasni izvoz.
V primeru popravila blaga se lahko zahtevek vloži v poenostavljeni obliki kot carinska
deklaracija v rednem postopku. Deklaraciji se priloži dokument z dodatnimi informacijami o
oplemenitenju.
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