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1.0 ZAVAROVANJE V TRANZITU
Pogoj za sprejem tranzitne deklaracije je predložitev ustreznega zavarovanja za plačilo
carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom, danim v tranzitni postopek.
Zavarovanje, ki ga zagotovi glavni zavezanec, je lahko skupno, posamezno ali pavšalno.
Ker v tranzitnem postopku obstaja možnost, da se blago pri prevozu od urada odhoda do
namembnega urada odstrani izpod carinskega nadzora, veljajo za ta postopek posebne
določbe o zavarovanju. Da se lahko blago prepusti v tranzitni postopek, mora biti predloženo
ustrezno zavarovanje. To je lahko skupno zavarovanje (velja za več tranzitnih postopkov), ki
temelji na izdanem dovoljenju, ali posamezno zavarovanje (velja za en tranzitni postopek).
Posamezno zavarovanje se lahko da v obliki gotovinskega pologa, kuponov za posamezno
zavarovanje, ki jih izda garant, ali v obliki garantne izjave.
V praksi se največ uporablja skupno zavarovanje. Pri uporabi skupnega zavarovanja gre za
poenostavitev pravil o tranzitu, zato se zahteva posebno dovoljenje. Skupno zavarovanje je
podrobneje opisano v Tranzitnem priročniku in Navodilu o skupnem zavarovanju v tranzitnih
postopkih, št. 4/2010.

1.1 Opustitev zavarovanja
V skladu z zakonodajo ni treba predložiti zavarovanja za:






prevoz po zraku,
prevoz blaga po Renu in vodnih poteh po Renu,
prenos po cevovodih,
prevoz v železniškem prometu (v primeru uporabe poenostavljenega postopka),
za organe oblasti v skupnostnem tranzitu.

Carinski organi lahko opustijo zahtevo za predložitev zavarovanja, če znesek, ki ga je treba
zavarovati, ne presega 500 EUR.
Opustitve zavarovanja je mogoče odobriti z dovoljenjem, če glavni zavezanec dokaže, da ima
trdno finančno stanje, dovolj izkušenj s skupnostnim tranzitnim postopkom, tesno sodeluje s
carinskimi organi, sam vodi prevozne operacije in dovolj finančnih sredstev za izpolnjevanje
obveznosti. Opustitve zavarovanja pa ni mogoče odobriti za blago s povečanim tveganjem za
goljufije (priloga 44C uredbe 2454/93).
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