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Številka: 0100-243/2020-1
Datum: 04. 12. 2020 

Zadeva: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Spoštovani,

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in 
Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) je začel 
veljati 1. 2. 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29,  z dne 31. 1. 2020. 

Z dnem izstopa Združenega kraljestva (v nadaljnjem besedilu: ZK) iz EU (1. 2. 2020)  je ZK postalo 
»tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa 
prehodno obdobje, v katerem se za ZK in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije. 
Prehodno obdobje se konča 31. 12. 2020. Posledice izstopa za gospodarske subjekte bodo 
odvisne od tega, ali bo ZK z Evropsko unijo sklenilo dogovor o prihodnjem partnerstvu. Z 
navedenim dopisom vas želimo seznaniti s potrebnimi informacijami za pripravo na iztek 
prehodnega obdobja.

Podrobnejše informacije o Izstopu ZK in pravila EU na področju carine so objavljene v Navodilu 
Evropske komisije.

Kaj morajo vedeti gospodarski subjekti, ki trenutno ne trgujejo s tretjimi državami oz. ne 
izvajajo carinskih formalnosti

S 1. 1. 2021 bodo gospodarski subjekti iz EU, ki sedaj kupujejo blago iz ZK in ga dajejo na trg EU, 
postali uvozniki, tisti, ki trenutno distribuirajo izdelke v ZK, pa bodo postali izvozniki. 

ZK od 1. 1. 2021 ne bo več del carinske unije EU. Zato se bodo za vso blago, ki iz ZK vstopa na 
carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v ZK, uporabljale carinske 
formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK, ali 

Zainteresiranim gospodarskim subjektom

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_sl_0.pdf
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izneseno s carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter 
potencialnih ustreznih dajatev. 

Vložitev carinske deklaracije in izvedbo ostalih carinskih formalnosti lahko gospodarski subjekti 
izvedejo s pomočjo carinskih zastopnikov (špediterjev). Carinski zastopniki so tudi imetniki 
raznih carinskih dovoljenj, ki omogočajo poenostavitve v postopkih carinjenja oziroma jim 
podeljujejo poseben status.

Registracija in identifikacija gospodarskega subjekta (EORI)

Vsak gospodarski subjekt oziroma oseba (fizična in pravna, ter katero koli združenje oseb, ki ni 
pravna oseba, vendar mu je v okviru prava Unije ali nacionalnega prava priznana sposobnost 
opravljanja pravnih dejanj), ki želi vlagati carinske deklaracije oz. izvajati carinske formalnosti, si 
mora predhodno pri pristojnem organu pridobiti številko EORI. Gospodarskim subjektom, ki so 
ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam, ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za 
pridobitev EORI številke. Številka EORI je za gospodarske subjekte enaka veljavni davčni številki 
s predpono SI, za fizične osebe je enaka veljavni davčni številki s predpono SI in na koncu s črko 
O.

Kaj morajo gospodarski subjekti vedeti o carinskih formalnostih, pregledih in kontroli blaga

 Pri uvozu ali izvozu blaga v ZK ali iz njega ali pri prevozu blaga prek ZK bo potrebno vložiti 
carinsko deklaracijo.

 Poleg carinske deklaracije bo potrebno zagotoviti podatke o varnosti in varstvu.
 Za uvoz ali izvoz določenega blaga (npr. odpadkov, nekaterih nevarnih kemikalij, GSO)  bo 

potrebno posebno dovoljenje.
 Ob uvozu trošarinskega blaga (alkohol, tobak ali gorivo) iz ZK, se bo v skladu z ZTro-1 

obračunala trošarina, razen če bo imel pošiljatelj trošarinsko dovoljenje za pooblaščenega 
uvoznika, ki omogoča pošiljanje trošarinskega blaga v režimu odloga od urada uvoza. Pri 
izvozu trošarinskega blaga v režimu odloga plačila trošarine v ZK, bo od odpremnega 
trošarinskega skladišča do urada izstopa iz območja EU potekal nadzor nad gibanjem 
trošarinskih izdelkov.

 Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske 
poenostavitve, ki so jih izdali carinski organi ZK, ne bodo več veljavna na carinskem območju 
EU. 

 Pri uvozu blaga iz ZK se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV 
pri izvozu iz EU oproščen.

 Če EU in ZK do konca prehodnega obdobja ne bosta dosegla sporazuma o prosti trgovini, 
bodo morali gospodarski subjekti poleg zgoraj navedenih formalnosti  plačati tudi carinske 
dajatve za blago, ki ga vnesejo v EU iz ZK ter upoštevati kvote za določeno blago, ki vstopa v 
EU iz ZK.
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Vnos in iznos blaga

Blago, ki bo vešeno na carinsko območje EU iz ZK po koncu prehodnega obdobja, bo moralo biti 
zajeto z vstopno skupno deklaracijo (VSD) in sicer v rokih za vložitev VSD, določenimi glede na 
vrsto prevoza. 

Za blago, ki bo izneseno s carinskega območja EU v ZK po koncu prehodnega obdobja, bo 
potrebno v določenih rokih, preden se blago iznese s carinskega območja EU, pri pristojnem 
uradu vložiti t.i. predodhodno deklaracijo.

Predodhodna deklaracija je v obliki:

- carinske deklaracije (npr. izvozne deklaracije),
- deklaracije za ponovni izvoz,
- izstopne skupne deklaracije.

V večini primerov se predodhodna deklaracija predloži v obliki carinske deklaracije. Carinska 
deklaracija ali deklaracija za ponovni izvoz vsebujeta tudi podatke izstopne skupne deklaracije.

Uvoz

Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK, bo predmet ustreznih dajatev, ki se plačujejo pri 
uvozu, in sicer carine, DDV, DMV, če gre za uvoz motornih vozil ter trošarine, v primeru uvoza 
trošarinskega blaga.

Primer obračuna carinskih dajatev za blago, uvoženo iz ZK, če sporazum o prosti trgovini ne 
bo sklenjen

Višina carinskih dajatev za uvoz izdelkov po 1. januarju 2021 iz ZK bo odvisna od tega, ali bo 
ZK z Evropsko unijo sklenilo dogovor o prihodnjem partnerstvu. V primeru, da sporazum ne 
bo sklenjen, se bodo uporabljale konvencionalne stopnje carinskih dajatev za tretje države. 
Carinska stopnja in ostali morebitni ukrepi v zvezi z uvozom in izvozom blaga se lahko 
ugotovijo s pomočjo brskalnika TARIC. Carinska vrednost blaga je običajno njegova 
transakcijska vrednost, to je cena, ki je bila za blago ob prodaji za izvoz na carinsko območje 
Unije dejansko plačana, ali ki jo je treba plačati. 

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih 
ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačajo ob uvozu. 
DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % oziroma 
posebni znižani stopnji 5 %.

Nadalje vam podajamo izračuna dajatev na primeru aluminijastih platišč. Aluminijasta platišča 
se uvrščajo pod tarifno oznako TARIC 8708705000, kjer je določena konvencionalna stopnja 
dajatev 4,5 %. DDV se glede na vrsto izdelka obračuna po splošni stopnji 22 %.

Več informaciji je na voljo : https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/uvoz_blaga/ 

https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/uvoz_blaga/
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Postopka 42 in 63

Postopka 42 in 63 omogočata, da se blago sprosti v prosti promet v Sloveniji, medtem, ko je 
blago oproščeno plačila DDV, ker uvoznik opravi plačila oproščeno dobavo blaga prejemniku v 
drugo državo članico EU.

Če je bilo podjetje iz ZK do sedaj vključeno v postopek 42 oz. 63 kot prejemnik davčne dobave, 
to po 1. 1. 2021 ne bo več možno. Če bo podjetje iz ZK kot oseba iz tretje države želelo sprostiti 
v Sloveniji po postopku 42 blago, ki je namenjeno za trg EU (dobava sebi ali drugi osebi v drugo 
državo članico Unije), mora biti registrirano za namene DDV v Sloveniji in mora imenovati 
davčnega zastopnika.

Izvoz

Za iznos blaga iz carinskega območja Unije je potrebno opraviti izvozne formalnosti. To pomeni, 
da se pri carinskem uradu izvoza vloži izvozna carinska deklaracija in predloži blago. Ker 
zakonodaja predpisuje, da mora biti pred izstopom iz Unije vložena tudi izstopna skupna 
deklaracija z varstvenimi in varnostnimi podatki, se lahko namesto nje te podatke zajame že v 
izvozni carinski deklaraciji. Za izvoz specifičnega blaga je potrebno upoštevati predpise glede 
prepovedi in omejitev (npr. pridobitev izvoznega dovoljenja).

Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila 
davka, kar izvoznik dokazuje z ustreznimi dokazili o izstopu blaga s carinskega območja Unije.

Priporočilo za odpremo izvoznega blaga v okviru skupnega tranzita ali zvezka TIR

Od dne izstopa ZK bo blago, potem ko je bilo prepuščeno v  izvoz (npr. v Ljubljani), lahko 
odpremljeno iz Unije v ZK v okviru skupnega tranzitnega postopka (NCTS). V tem primeru bo v 
vlogi carinskega urada izstopa nastopil carinski urad odhoda tranzitne operacije (npr. v Ljubljani), 
kjer se izvedejo formalnosti ob izstopu blaga iz carinskega območja Unije.

Za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek se zahteva predložitev ustreznega zavarovanja, ki 
vključuje tudi ZK. Poleg skupnega tranzitnega postopka se za olajšanje prevoza izvoznega blaga 
iz Unije v ZK, lahko uporabi tudi tranzitni postopek na podlagi zvezka TIR. 

Tranzit

ZK bo z dnem izstopa iz EU postalo polnopravna pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitu 
(Konvencija STP) in Konvencije o poenostavitvah formalnosti v blagovni trgovini (Konvencija 
EUL). Skupni tranzitni postopek, ki se uporablja v državah članicah EU in v državah pogodbenicah 
Konvencije STP, je enostaven in cenovno učinkovit način prevoza blaga preko različnih carinskih 
območij z enim tranzitnim dokumentom. Konkretno v tem primeru bo šlo za gibanje blaga med 
dvema  točkama, od katerih se ena nahaja na carinskem območju Unije in druga na carinskem 
območju ZK. Kot pogodbenica Konvencije STP bo ZK tudi po izstopu uporabljalo NCTS za blago, 
dano v skupni tranzitni postopek.   

Drugi tranzitni postopek, ki se poleg skupnega tranzita lahko uporabi za prevoz blaga med EU in 
ZK je tranzitni postopek TIR. ZK je samostojna pogodbenica Konvencije TIR.  Po 1. 1. 2021 se v 
ZK ne bo več uporabljalo sistema NCTS za operacije TIR.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en
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Posodobitev instrumentov zavarovanja, ki veljajo za postopek tranzita Unije / skupni tranzitni 
postopek, dovoljenj za uporabo splošnega zavarovanja v tranzitu in potrdil o zavarovanju TC 
31/33

Imetniki postopka, ki bodo nameravali v okviru skupnega tranzitnega postopka blago odpremiti 
v ZK, bodo morali predložiti ustrezno zavarovanje, ki bo veljalo tudi za to novo pogodbenico 
Konvencije STP.  

Večinoma se za zavarovanje carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom v tranzitu, 
uporablja splošno zavarovanje, ki krije več postopkov tranzita. Glede na zgoraj navedeno je do 
31. 12. 2020 potrebno vsa veljavna splošna zavarovanja, ki vključujejo tranzit, spremeniti na 
način, da se ZK črta kot država članica EU in se doda med državami skupnega tranzitnega 
postopka. Obstoječi instrumenti zavarovanja se lahko nadomestijo z novim instrumentom 
zavarovanja ali se dopolnijo z ustreznim dodatkom (začetek veljavnosti je 1. 1. 2021). 
Posodobljeni obrazci so objavljeni na spletnem portalu eDavki pod Zavarovanje carinskih in 
trošarinskih obveznosti. Vsi instrumenti zavarovanja, ki bodo predloženi od 1. 1. 2021 dalje, 
morajo biti predloženi izključno na novih obrazcih.  

Imetniki dovoljenj za uporabo splošnega zavarovanja, ki bodo po 1. 1. 2021 želeli uporabljati 
splošno zavarovanje v tranzitnih postopkih, ki vključujejo ZK, morajo poleg uskladitve 
instrumenta zavarovanja vložiti tudi zahtevek za spremembo dovoljenja za uporabo splošnega 
zavarovanja. Imetniki dovoljenj lahko vložijo zahtevek za spremembo dovoljenja preko 
spletnega portala eDavki ali po pošti pri Finančnem uradu Nova Gorica.

Po sprejemu instrumenta zavarovanja oziroma po izdaji  spremembe dovoljenja za uporabo 
splošnega zavarovanja bodo imetnikom dovoljenja izdana nova potrdila o splošnem zavarovanju 
TC31/33. Stara potrdila TC31/33 se vrnejo izdajatelju.

Status Severne Irske in Uporaba oznak GB in XI

Po  koncu  prehodnega obdobja se za Severno Irsko uporablja  Protokol  o  Irski/Severni  Irski, ki 
med drugim določa, da se v zvezi s Severno Irsko določbe prava EU, v zvezi s carinsko zakonodajo 
in blagovno menjavo, uporabljajo tudi za ZK in v njem. Posledično se Severna Irska obravnava 
kot država članica EU (tj. se obravnava kot del carinskega območja Unije). To posledično pomeni:

- blago, ki je v Severno Irsko vneseno iz tretjih držav ali drugih delov ZK, bo predmet 
carinskega nadzora, kontrol in carinskih formalnosti (vložiti bo treba carinsko deklaracijo),

- blago iz Severne Irske, namenjeno v tretje države ali druge dele ZK, bo predmet carinskega 
nadzora in kontrol ter carinskih formalnosti (blago se običajno da v izvozni postopek),

- za blago, ki se giblje med Severno Irsko in Unijo (če gre za gibanje znotraj Unije) ne bo 
carinskega nadzora in kontrol ter carinskih formalnosti (carinskih deklaracij ni potrebno 
vlagati).

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=zavarovanje_carinskih_in_trosarinskih_obveznosti
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=zavarovanje_carinskih_in_trosarinskih_obveznosti
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=splosno_zavarovanje
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Za namene registracije in identifikacije gospodarskih subjektov ter za namene izpolnjevanja 
carinskih deklaracij, obvestil in dokazil o carinskem statusu unijskega blaga, se uporabljata 
naslednji oznaki:

GB Združeno Kraljestvo Velika Britanija, Severna Irska, Kanalski otoki in otok Man

XI Združeno Kraljestvo (Severna Irska). Oznaka, ki se uporablja, če je treba 
Združeno   Kraljestvo (v odnosu na Severno Irsko) razlikovati v skladu s pogoji iz 
ustreznih določb Unije

Kadar pošiljka izvira iz Severne Irske, se kot identifikator države članice v glavni referenčni številki 
(MRN) za tranzitne postopke uporablja oznaka XI.

Za carinske urade v Severni Irski se uporablja oznaka XI. Za carinske urade v ZK (brez Severne 
Irske) se v okviru Konvencije o skupnem tranzitu uporablja oznaka GB.

EORI številke, izdane v ZK (Severna Irska), bodo vsebovale oznako XI. V naslovu sedeža podjetja 
se za gospodarske subjekte ustanovljene v Severni Irski, uporablja oznaka XI, za gospodarske 
subjekte ustanovljene v ZK (brez Severne Irske), pa oznaka GB.

Pri izpolnjevanju deklaracij, obvestil in dokazil o carinskem statusu unijskega blaga se v primeru, 
kadar se podatek nanaša na Severno Irsko, uporablja oznaka XI (npr. neunijsko blago se v okviru  
zunanjega postopka tranzita Unije odpremlja v Severno Irsko). Kadar se podatek nanaša na ZK 
brez Severne Irske, se uporablja oznaka GB.

Gibanje trošarinskih izdelkov med območjem držav članic in Severno Irsko se tudi po izstopu ZK 
obravnava kot gibanje med državami članicami, za katerega velja trošarinski nadzor gibanja v 
režimu odloga plačila trošarine oziroma gibanja v režimu s plačano trošarino med državami 
članicami. Trošarinske številke, izdane v ZK (Severna Irska), bodo vsebovale oznako XI. Za 
trošarinske urade v Severni Irski se uporablja oznaka XI.

Potniški promet, vračilo DDV

Blago, ki ga s seboj prinašajo potniki, in se na ozemlja držav članic vnaša iz ZK (z izjemo ozemlja 
Severne Irske), se bo od 1. 1. 2021 obravnavalo po pravilih, ki veljajo za vse ostale tretje države. 
To pomeni obvezno prijavo določenih kategorij blaga carinskim organom Unije (komercialno 
blago; blago, katerega količina ali vrednost presega mejne vrednosti, določene za oprostitev 
uvoznih dajatev; in blago, ki je predmet prepovedi in omejitev). V primeru preseganja oprostitev, 
bo potrebno plačati predpisane dajatve, pri vnosu določenega blaga pa bo potrebno izpolnjevati 
tudi pogoje, ki jih  določajo predpisi s področja prepovedi in omejitev. V obratni smeri bo blago, 
ki ga bodo potniki vnašali v ZK (z izjemo ozemlja Severne Irske) podvrženo pravilom, ki veljajo za 
vnos blaga v ZK iz tretjih držav.

Pri nakupih v Sloveniji bodo osebe s prebivališčem na ozemlju ZK (z izjemo Severne Irske) lahko 
uveljavljale pravico do vračila DDV za blago, ki ga bodo iznesle iz Unije. 
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Poštni promet

Za pošiljke, ki bodo prispele iz  ZK po pošti, bodo morale biti ob uvozu opravljene carinske 
formalnosti. Izvajalec poštne storitve je Pošta Slovenije, ali kateri od kurirskih servisov oziroma 
hitrih pošt. Morebitne oprostitve oz. obravnava poštnih/hitrih pošiljk, je odvisna tudi od 
vrednosti blaga. Blago v poštni ali hitri pošiljki v  vrednosti do 1000 EUR, je prijavljeno za izvoz z 
izstopom s carinskega območja Unije. V primeru pošiljke v vrednosti nad 1000 EUR, ali blaga, ki 
je predmet prepovedi ali omejitev ali so zanj potrebne razne carinske formalnosti (npr. potrditev 
dokazila o poreklu), bo treba vložiti elektronsko carinsko deklaracijo.

Carinski postopki v teku

V Prilogi III Sporazuma o izstopu so določeni roki za posamezne situacije ali dokončanje 
posameznih carinskih postopkov. Roki iz navedene priloge pomenijo končne datume za uporabo 
določb Uredbe št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (v nadaljevanju: CZU) za carinske 
postopke v teku.

V skladu s 47. členom Sporazuma o izstopu, ki ureja pravila o unijskem statusu blaga, se CZU 
uporablja za unijsko blago, če se tako blago giblje s carinskega območja ZK na carinsko območje 
Unije ali obratno, pod pogojem, da se je gibanje začelo pred koncem prehodnega obdobja in 
končalo po koncu tega obdobja. Gibanje blaga, ki se je začelo pred koncem prehodnega obdobja 
in končalo po koncu tega obdobja, se šteje za gibanje blaga znotraj Unije v zvezi z zahtevami za 
izdajanje uvoznih in izvoznih dovoljenj po pravu Unije. Carinski status tega blaga kot unijsko 
blago ter dejstvo, da se je gibanje začelo pred koncem prehodnega obdobja, mora zadevna 
oseba dokazati. V 47. členu Sporazuma o izstopu so za prevoz blaga po zraku ali morju določene 
tudi nekatere izjeme od tega pravila.

V skladu z 48. členom Sporazuma o izstopu se uporablja CZU za vstopne skupne deklaracije, ki 
so bile vložene v carinskem uradu prvega vstopa pred koncem prehodnega obdobja. Prav tako 
se CZU uporablja za predodhodne deklaracije, ki so bile vložene pred koncem prehodnega 
obdobja, pri katerih je bilo blago prepuščeno v skladu s členom 194 CZU pred koncem 
prehodnega obdobja. Te deklaracije imajo po koncu prehodnega obdobja enak pravni učinek na 
carinskem območju Unije in carinskem območju ZK.

V skladu z 49. členom Sporazuma o izstopu ZK se CZU uporablja za neunijsko blago, ki je bilo ob 
koncu prehodnega obdobja v začasni hrambi in za blago, ki je bilo ob koncu prehodnega obdobja 
v kakršnem koli carinskem postopku na carinskem območju ZK, dokler se taka začasna hramba 
ne konča, dokler se ni zaključil eden od posebnih carinskih postopkov, dokler blago ni sproščeno 
v prosti promet ali dokler blago ni izneseno z ozemlja, če se to zgodi po koncu prehodnega 
obdobja, vendar najpozneje do ustreznega roka iz Priloge III Sporazuma o izstopu. Glede 
posebnih postopkov (razen tranzita) velja, da gibanje blaga med carinskim območjem ZK in 
carinskim območjem Unije ni dovoljeno, če bi se to gibanje končalo po koncu prehodnega 
obdobja. 
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Carinska dovoljenja

Carinska dovoljenja, izdana s strani carinskih organov ZK, po koncu prehodnega obdobja v 
Evropski uniji ne veljajo več. Navedeno pomeni, da npr. dovoljenja za status pooblaščenega 
gospodarskega subjekta (AEO), izdana s strani carinskih organov ZK, v Evropski uniji ne bodo več 
veljavna (npr. slovensko podjetje, ki trenutno posluje s podjetjem iz ZK, ki ima status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in je iz tega naslova upravičeno do določenih 
olajšav pri carinskih postopkih, po tem datumu do teh ugodnosti ne bo več upravičeno.)

Prepovedi in omejitve

Različna področja Evropske zakonodaje za nekatere vrste blaga predvidevajo, da njihov uvoz iz 
tretjih držav v EU oziroma izvoz iz EU v tretje države, odobri oziroma dovoli pristojni organ države 
članice EU. V večini primerov taka odobritev ni potrebna za pošiljke znotraj EU, saj je nadzor nad 
kontrolo ustreznosti blaga praviloma del carinske kontrole v EU.

Z izstopom ZK iz EU bo potrebna odobritev oziroma dovoljenje tudi za blago pri uvozu iz ZK v EU 
oziroma pri izstopu iz EU v ZK. Od tega dne tudi ne bodo več veljavna dovoljenja oziroma 
odobritve, ki so jih izdali organi ZK na podlagi Evropske zakonodaje.

Na podlagi izstopnega sporazuma (vključno s Protokolom o Irski / Severni Irski) se bo na področju 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine Uredba (EU) št. 608/2013 uporabljala za Severno Irsko 
in v ZK glede pravic intelektualne lastnine EU, ki so na podlagi protokola zaščitene na Severnem 
Irskem (geografska označba ali označba porekla za nekatere skupine proizvodov).

Ribiški proizvodi

Za tretje države velja, da je pri vnosu ribiških proizvodov, ki izvirajo iz morskega ribolova, na 
ozemlje EU potrebno predložiti dokumentacijo iz sistema potrdil o ulovu, skladu s 16. členom 
Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008. Prav tako velja za statistično spremljanje trgovine z mečaricami 
in veleokimi tuni, v skladu z uredbo št. 1984/2003 in  programom dokumentacije o ulovu 
modroplavutih tunov, v skladu z uredbo št. 640/2010. Podrobnejše informacije, katera 
dokumentacija mora biti predložena pri vnosu, izvozu in ponovnem izvozu iz/v tretje države, 
najdete na naši spletni strani FURS/Carina/Prepovedi in omejitve/ Ribiški proizvodi.

Pravila o poreklu blaga

V prehodnem obdobju z vidika porekla blaga ni sprememb (materiali in izdelki s poreklom iz ZK 
se štejejo kot materiali / izdelki s poreklom iz EU; za obdelavo ali predelavo, opravljeno na 
materialih brez porekla v ZK, se šteje, da je bila opravljena v EU).

Po koncu prehodnega obdobja se za ZK ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki 
jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni 
preferencialni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz ZK se bodo 
po koncu prehodnega obdobja šteli kot materiali brez porekla, zato s temi materiali tudi ne bo 
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več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla 
izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav. Ko in če bosta EU in ZK 
sklenila preferencialni trgovinski sporazum, se bodo lahko uporabljala pravila o poreklu iz tega 
sporazuma, ko bodo le-ta začela veljati.  Vendar se v tem trenutku (ko še potekajo intenzivna 
pogajanja z ZK) ne ve, ali se bo ZK vključilo v sistem diagonalne kumulacije v pan-evro-
mediteranskem območju (kar bi ob izpolnitvi vseh ustreznih predpostavk lahko omogočilo 
diagonalno kumulacijo npr. med ZK, EU in državami zahodnega Balkana) ali pa bo veljala le 
bilateralna kumulacija porekla blaga.

Izjave dobavitelja 

Po koncu prehodnega obdobja se izjave dobavitelja, ki jih sestavijo dobavitelji iz ZK pred koncem 
prehodnega obdobja, v državah članicah EU ne smejo več uporabljati za izdajo ali sestavo dokazil 
o poreklu ob izvozu v pogodbene partnerice EU. To v praksi pomeni, da bodo vse izjave 
dobavitelja, ki so jih sestavili dobavitelji iz ZK pred koncem prehodnega obdobja, postale 
neveljavne po koncu prehodnega obdobja oziroma, da se na osnovi izjave dobavitelja, ki jo 
predloži dobavitelj iz ZK pred koncem prehodnega obdobja, za blago, ki je bilo tudi dobavljeno 
pred koncem prehodnega obdobja, po koncu prehodnega obdobja ne more več sestaviti 
oziroma izdati dokazilo o poreklu na osnovi te izjave dobavitelja za namene preferencialnega 
izvoza tega blaga iz EU oziroma da se mora v primeru obdelave ali predelave po koncu 
prehodnega obdobja to blago šteti kot blago brez porekla (gre za izdelke /materiale, ki bodo po 
koncu prehodnega obdobja ostali npr. v skladiščih, in bodo kar naenkrat brez porekla, čeprav je 
dobavitelj iz ZK pred koncem prehodnega obdobja za te izdelke/materiale predložil izjavo 
dobavitelja).

Zavezujoča tarifna informacija (ZTI)

Odločbe ZTI, ki so jih izdali carinski organi ZK, v Uniji ne bodo več veljavne. Enako ne bodo 
veljavne odločbe ZTI, ki so jih carinski organi držav članic izdali imetnikom s številkami EORI ZK. 
To se bo samodejno upoštevalo v sistemu EBTI-3. 

Tarifne opustitve

Pri uvozu določenega blaga iz ZK bo možna uporaba tarifne opustitve ali kvote z namenom 
popolne ali delne oprostitve plačila uvoznih carin bodisi za neomejeno (opustitev) ali omejeno 
količino uvoza (kvota) kot to velja že sedaj za vse tretje države.

Trošarine

Ob uvozu trošarinskega blaga iz ZK bo nastala obveznost plačila trošarine, kot bi bila trošarina 
uvozna dajatev, razen če bo po uvozu začeto gibanje v režimu odloga plačila trošarine. 
Gospodarski subjekti, ki bodo na novo želeli pošiljati trošarinske izdelke v režimu odloga od 
urada uvoza v trošarinsko skladišče, v obrat oproščenega uporabnika ali osebi v drugo državo 
članico, ki ima dovoljenje za prejem trošarinskih izdelkov v režimu odloga, morajo predhodno 
pridobiti dovoljenje za pooblaščenega uvoznika.

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Pooblasceni_uvoznik.doc
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Pri pošiljanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine iz trošarinskega skladišča na 
ozemlju Skupnosti EU v izvoz v ZK, bo moral imetnik trošarinskega skladišča izdati elektronski 
trošarinski dokument. Imetniki trošarinskega skladišča, ki do sedaj niso pošiljali trošarinskih 
izdelkov v režimu odloga v izvoz, lahko informacije v zvezi z izpolnjevanjem elektronskega 
trošarinskega dokumenta in izvozne carinske deklaracije pri pošiljanju trošarinskih izdelkov v 
izvoz najdejo v Navodilu o gibanju in izvozu trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine.

Zadeve v zvezi s trošarino v teku

V skladu z 52. členom Sporazuma o izstopu ZK se za gibanje trošarinskih izdelkov, ki se bo začelo 
pred koncem prehodnega obdobja (do vključno 31. decembra 2020) in končalo po koncu tega 
obdobja v režimu odloga plačila trošarine ali v režimu gibanja s plačano trošarino, z ozemlja ZK 
na ozemlje države članice in obratno, uporablja Direktiva Sveta 2008/118/ES, kar pomeni, da 
bo poročilo o prejemu ali poročilo o izvozu v informacijskem sistemu EMCS, potrjen 3. izvod 
poenostavljenega trošarinskega dokumenta ali drug trošarinski dokument, ki potrjuje konec 
gibanja in ga potrdi pristojni organ v ZK do 31. maja 2021, veljalo kot dokazilo, ki potrjuje konec 
gibanja.

Pravila glede zaključevanja gibanja trošarinskih izdelkov, ki bo začeto pred koncem prehodnega 
obdobja veljajo le do 31. maja 2021. Po tem datumu ne bo več možno zaključiti gibanja v skladu 
z določbami Direktive Sveta 2008/118/ES, zato bo vsako morebitno nezaključeno gibanje 
postalo predmet carinskih formalnosti, ki veljajo za postopek izvoza oziroma uvoza.

Informacije s področja DDV

Dobave blaga in storitev

Pri dobavah blaga bo po koncu prehodnega obdobja treba ločiti, ali je bila dobava blaga 
opravljena davčnemu zavezancu v ZK ali davčnemu zavezancu na Severno Irsko. Izvoz blaga v ZK 
in uvoz blaga iz ZK bosta podvržena carinskemu nadzoru in zanj veljajo pravila za uvoz in izvoz. 
Formalnosti in obveznosti v carinskih postopkih so opisani zgoraj. 

Dobava blaga v ZK se bo z vidika DDV obravnavala kot oproščena izvozna dobava. Oproščena 
izvozna dobava blaga se vpisuje v polje 11 obračuna DDV in se ne poroča v rekapitulacijskem 
poročilu. Pridobitev blaga iz ZK se bo obravnava kot uvoz. Podrobnejša navodila glede 
obračunavanja in plačevanja DDV od uvoza so objavljena na spletni strani FURS: Navodila o 
formalnostih vezanih na plačevanje uvoznega DDV.

Dobave blaga med  Slovenijo in Severno Irsko se bodo po koncu prehodnega obdobja še vedno 
štele za transakcije znotraj EU. Na podlagi Protokola o Irski in Severni Irski, ki velja od  1. 1. 2021, 
se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 za registracijo in identifikacijo davčnih zavezancev 
iz Severne Irske za namene transakcij z blagom uporablja oznaka XI (ti davčni zavezanci bodo v 
zvezi z dobavami blaga znotraj Unije pridobili identifikacijsko številko za namene DDV s 
predpono XI).

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Novodila_in_pojasnila/2017/15_Navodilo_o_gibanju_in_izvozu_trosarinskega_blaga.zip
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32008L0118
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Poslovanje_z_nami/Navodila_in_pojasnila/2016/13_2016_Navodilo_o_formalnostih_vezanih_na_placevanje_uvoznega_DDV.zip
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Poslovanje_z_nami/Navodila_in_pojasnila/2016/13_2016_Navodilo_o_formalnostih_vezanih_na_placevanje_uvoznega_DDV.zip
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:12020W/TXT#d1e32-102-1
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Dobave blaga v Severno Irsko se bodo, če bodo izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV po 46. 
členu ZDDV-1, kot oproščene dobave blaga znotraj Unije poročale v obračun DDV v polje 12 ter 
v rekapitulacijsko poročilo. Na izdanih računih se bo v teh primerih navajala identifikacijska 
številka za namene DDV s predpono XI. 

Dobave blaga iz Severne Irske v Slovenijo se bodo še naprej štele za pridobitve blaga znotraj 
Unije, podatki o pridobitvah blaga iz Severne Irske se bodo vpisovali v polja 32, 33, 23, 24 in 24b 
obračuna DDV. 

Davčni zavezanci bodo lahko preverjali veljavnost identifikacijskih številk za namene DDV 
severnoirskih davčnih zavezancev preko spletne strani Evropske komisije.

Za obdobja do konca prehodnega obdobja (tj. do vključno december 2020) velja tako kot do 
sedaj, tj. da se o opravljenih oproščenih dobavah blaga po 46. členu ZDDV-1 in storitvah, katerih 
kraj obdavčitve se določi v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 po prejemniku (ki je 
plačnik DDV), davčnim zavezancem v ZK v rekapitulacijsko poročilo poroča pod identifikacijsko 
številko za namene DDV s predpono GB. Rekapitulacijsko poročilo za december 2020 je treba 
predložiti do 20. 1. 2021.

Davčni zavezanci morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi lahko zagotovili vse potrebne 
dokaze v zvezi z opravljenimi dobavami blaga in storitev, ki so jih pred koncem prehodnega 
obdobja opravili v ZK ali prejeli iz ZK.

Pri storitvah se bosta tako ZK kot Severna Irska po koncu prehodnega obdobja obravnavali kot 
tretja država (zato v primeru storitev navajamo le ZK, mišljena pa je tudi Severna Irska). 
Obdavčitev storitev je odvisna od različnih dejavnikov, kot so narava storitve, od statusa  
prejemnika storitev (ali je prejemnik davčni zavezanec ali ne),  kraj opravljanja storitve ipd. 
Praviloma so storitve, opravljene med davčnimi zavezanci, obdavčene po kraju, kjer ima 
prejemnik storitve sedež svoje dejavnosti. 

Če bo slovenski davčni zavezanec po koncu prehodnega obdobja opravil storitev, katere kraj 
obdavčitve se po splošnem pravilu iz 25. člena ZDDV-1 določi po prejemniku, davčnemu 
zavezancu s sedežem, stalno poslovno enoto, stalnim ali običajnim prebivališčem v ZK, o 
opravljeni storitvi ne bo poročal v rekapitulacijskem poročilu niti je ne bo vpisoval v obračun 
DDV. Davčnemu zavezancu, ki še ne bo identificiran za namene DDV, se zaradi take storitve ne 
bo treba identificirati za namene DDV. 

Če bo slovenski davčni zavezanec po koncu prehodnega obdobja prejel storitev, katere kraj 
obdavčitve se po splošnem pravilu iz 25. člena ZDDV-1 določi po prejemniku, bo moral od prejete 
storitve obračunati DDV (podatke o tovrstni storitve se vključi v polja 31, 25, 25a in 25b obračuna 
DDV). Če davčni zavezanec še ne bo identificiran za namene DDV, se bo moral zaradi prejema 
tovrstne storitve identificirati za namene DDV. Več glede identifikacije za namene DDV v primeru 
opravljanja/prejemanja storitev, katerih kraj obdavčitve se določa po splošnem pravilu iz 25. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
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člena ZDDV-1, je pojasnjeno v podrobnejšem opisu Davčni zavezanci in identifikacija za namene 
DDV (poglavje 2.3.1, točka e, str. 11). 

Če bo slovenski davčni zavezanec po koncu prehodnega obdobja opravil storitve, katerih kraj 
obdavčitve bo v skladu s posebnimi pravili ZK, se mora o morebitni obveznosti identifikacije za 
namene DDV v ZK, tako kot do sedaj, pozanimati pri pristojnem davčnem organu ZK. 

Mini VEM

Če bo slovenski davčni zavezanec po koncu prehodnega obdobja dobavljal telekomunikacijske 
storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve končnim potrošnikom s sedežem, stalnim 
oziroma običajnim prebivališčem v ZK, bo kraj obdavčitve določen po prejemniku (torej ZK). 
Slovenski davčni zavezanec, vključen v posebno ureditev za te storitve, o opravljenih storitvah 
za obdobja po koncu prehodnega obdobja ne bo več poročal v posebnem obračunu mini VEM. 
O morebitni obveznosti identifikacije za namene DDV v ZK se mora v tem primeru pozanimati 
pri pristojnem davčnem organu ZK.

ZK se bo po koncu prehodnega obdobja štelo za tretjo državo, zato bo kraj obdavčitve vsake 
opravljene tovrstne storitev v ZK (te storitve se ne bodo več vštevale v prag 10.000 evrov, do 
katerega lahko izvajalec storitev s sedežem ali stalnim oziroma običajnim prebivališčem v 
Sloveniji za dobavo storitev končnim potrošnikom v druge države članice kot kraj obdavčitve 
določi Slovenijo).

Davčni zavezanci, vključeni v posebno ureditev mini VEM v Sloveniji, morajo o opravljenih 
storitvah za četrto četrtletje 2020 (oktober – december 2020)  predložiti posebni obračun DDV 
do 20. 1. 2021. Po tem datumu poročanje opravljenih storitev v ZK preko posebnih obračunov 
ne bo več možno.

Vse morebitne spremembe/popravke posebnih obračunov DDV, vezane na obračunska obdobja 
do vključno četrtega četrtletja 2020, za storitve, opravljene v posebni ureditvi mini VEM  za 
končne potrošnike iz Združenega kraljestvo, se bo prek eDavkov lahko predložilo najpozneje do 
31. 12. 2021. Po tem datumu popravkov posebnih obračunov DDV za obdobja do vključno 
četrtega četrtletja 2020 za storitve v ZK prek eDavkov ne bo več možno oddati. 

Vračilo DDV, plačanega v Združenem kraljestvu in Severnem Irskem

DDV, plačan v ZK do konca leta 2020, bodo lahko slovenski davčni zavezanci še vedno zahtevali 
preko eDavkov (vloga VATR APP), in sicer najkasneje do 31. 3. 2021. Druga pravila iz Direktive o 
DDV in Direktive 2008/9/ES se bodo za te zahtevke za vračilo in prejšnje zahtevke za vračilo, ki 
se nanašajo na obveznost plačila DDV pred koncem prehodnega obdobja, uporabljala še pet let 
po koncu prehodnega obdobja.

Vračilo DDV, plačanega v ZK po koncu prehodnega obdobja, bo možno pod pogoji in na način, ki 
jih bo določilo ZK. 

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Davcni_zavezanci_in_identifikacija_za_namene_DDV.doc
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Davcni_zavezanci_in_identifikacija_za_namene_DDV.doc
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Slovenski davčni zavezanci bodo lahko zahtevali vračilo DDV, plačanega za nabavljeno ali 
uvoženo blago v Severni Irski po koncu prehodnega obdobja, preko eDavkov (vloga VATR-APP).  
Zahtevki za vračilo se lahko vlagajo za trimesečno obdobje ali koledarsko leto, pri čemer velja, 
da se zahtevek lahko vloži po poteku zahtevanega obdobja (npr. zahtevek za vračilo od januar 
do marec 2021 se bo lahko vložil po 1. 4. 2021). DDV, plačan za storitve po koncu prehodnega 
obdobja, pa se bo lahko zahteval pod pogoji in na način, ki jih bo določilo ZK (ta DDV torej ne 
sme biti zahtevan prek eDavkov).

Zadeve v zvezi z DDV v teku

Odpošiljanje ali prevoz blaga iz ZK na ozemlje Slovenije (ali obratno), ki se bo začelo pred koncem 
prehodnega obdobja, končalo pa po njem, pri čemer blago prispe na mejo EU (oziroma mejo ZK) 
po prehodnem obdobju, se bo obravnavalo kot transakcije znotraj EU (dobava in pridobitev 
blaga znotraj EU).

Direktiva o DDV se uporablja še pet let od konca prehodnega obdobja za pravice in obveznosti 
davčnega zavezanca v zvezi s transakcijami s čezmejnim elementom med Združenim kraljestvom 
in Slovenijo, ki so bile opravljene pred koncem prehodnega obdobja, in v zvezi s transakcijami iz 
prejšnjega odstavka.

Glede ponovnega uvoza velja, da če je bilo blago pred koncem prehodnega obdobja odpeljano 
ali odposlano iz Slovenije v ZK in je bilo po koncu prehodnega obdobja v nespremenjenem stanju 
vrnjeno iz ZK v Slovenijo, se taka gibanja štejejo za ponovni uvoz blaga v skladu s pravili EU.

Kje si lahko gospodarski subjekti pridobijo več informacij, da se pripravijo na izstop ZK iz 
Evropske unije

Finančna uprava RS na svoji spletni strani tekoče objavlja informacije, povezane z izstopom ZK iz 
Evropske unije - BREXIT:

https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_
unije_brexit/

Hkrati vam svetujemo, da se preko spodnje povezave na spletni strani Finančne uprave RS 
včlanite v Kontaktno skupino predstavnikov za gospodarstvo za področje carine, saj boste na 
podlagi članstva v skupini prejemali obvestila, povezana z izstopom ZK iz Evropske unije in druga 
carinska obvestila neposredno na vaš elektronski naslov:

http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/sodelovanje_furs_na_podrocju_carin_in_gos
podarstva/ 

S spoštovanjem,

Pripravili:
Uprava za carine
Uprava za davke
Uprava za plačila

Irena Nunčič,
v. d. generalnega direktorja
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