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1.0 NOTRANJI TRANZITNI POSTOPEK
Postopek notranjega tranzita (T2, T2F) omogoča gibanje skupnostnega blaga od enega do
drugega kraja na carinskem območju Skupnosti, ne da bi to blago pri prečkanju ozemlja tretje
države (če je taka možnost predvidena z mednarodnim sporazumom in blago spremlja enotna
prevozna listina) spremenilo skupnostni status (163. člen uredbe Sveta EGS št. 2913/92).
Notranji skupnostni tranzitni postopek izhaja iz načela enotnega trga Skupnosti in temelji na
statusu blaga. Zaradi načela teritorialnosti se blago Skupnosti ob ponovnem vnosu šteje za
neskupnostno blago, saj status blaga Skupnosti izgubi, ko dejansko zapusti carinsko območje
Skupnosti. Po tem določilu bi bilo treba za blago, ki je poslano preko tretje države nazaj na
območje Skupnosti, opraviti izvozne formalnosti, ob ponovnem vnosu na območje Skupnosti pa
ponovno opraviti uvozne carinske formalnosti. Udeležencem je zato treba zagotoviti dokazilo o
statusu blaga. Temu namenu služi notranji tranzitni postopek Skupnosti, ki pod določeni pogoji
omogoča ohranitev statusa blaga. Če tega določila ne bi bilo, bi bilo treba za blago, namenjeno
v Grčijo, v Nemčiji izvesti izvozno carinjenje, po vstopu v Grčijo pa bi bilo to blago najprej
obravnavano kot neskupnostno blago. Temu se izognemo ravno z uvedbo notranjega
tranzitnega postopka. V posameznih primerih se skupnostno blago lahko giblje in status blaga
obdrži tudi brez izvedbe notranjega tranzitnega postopka od ene točke do druge na carinskem
območju Skupnosti in občasno zunaj tega območja. Primer je letalski prevoz Grčija–Nemčija.
Ko pride do prečkanja tretjih držav, se tranzitni postopek ne izvede.
Notranji skupnostni tranzitni postopek (T2) se uporablja za skupnostno blago, kadar se to
odpremi z ene točke na carinskem območju Skupnosti na drugo prek ozemlja ene ali več držav
EFTE. Ta postopek se ne uporablja, kadar se blago v celoti prevaža po morju ali zraku.
Notranji skupnostni tranzitni postopek (T2F) se uporablja za prevoz skupnostnega blaga na
tistih območjih (t. i. tretjih ali nefiskalnih območjih) carinskega območja Skupnosti, kjer se ne
uporabljajo določbe direktive Sveta 2006/112/ES, z dne 28. novembra 2006, o skupnem
sistemu davka na dodano vrednost (DDV).
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