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Finančni uradi KP, NG, KR, LJ, NM, MB, MS, CE
Sektorji za carine
 

Številka: 4240-4229/2020-1
Datum: 14. 12. 2020 

Zadeva: Brexit in carinski postopki

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. februarja 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 
t.i. »tretja država«. 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. 

Ker se bodo določeni carinski postopki začeli še pred koncem prehodnega obdobja in končali po 1. 1. 
2021, vas želimo seznaniti z informacijami, ki jih je treba upoštevati v zvezi s carinskim statusom blaga 
oz. pri zaključevanju nezaključenih carinskih postopkov po prehodnem obdobju.

Podrobnejše informacije o izstopu ZK in pravila EU na področju carine so objavljene v Navodilu 
Evropske komisije: Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju carine, vključno s 
preferencilanim poreklom.

Za pripravo vseh zainteresiranih gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja je FURS 
pripravil tudi pojasnila o Izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT.

Postopka 42 ali 63

Z izstopom ZK iz Evropske Unije je ZK postalo tretja država, zato po koncu prehodnega obdobja, 
dobava blaga po postopku 42 ali 63 v ZK, kot namembno državo, ne bo več mogoča. Davčni zavezanci 
iz ZK ne bodo več mogli nastopati kot končni prejemniki, ki se v polje 44 deklaracije navedejo pod šifro 
Y041.

Poleg tega se bodo z izstopom morebitni uvozniki iz ZK v Sloveniji izenačili z drugimi uvozniki iz tretjih 
držav. To pomeni, da se bo moral uvoznik iz ZK po 1. 1. 2021:
- pred tem identificirati za namene DDV in
- imenovati davčnega zastopnika, ki bo za njegov račun izpolnjeval predpisane obveznosti iz 

naslova DDV.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
https://ec.europa.eu/info/publications/customs-incl-preferential-origin-rules
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/brexit_Izstopu_Zdruzenega_kraljestva_iz_Evropske_unije.pdf
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Pri tem je potrebno upoštevati, da gre v tem primeru za novo davčno zastopanje in da imenovanje 
davčnega zastopnika za davčnega zavezanca iz tretje države, ni enako davčnemu zastopanju za 
postopek 42/63 za davčnega zavezanca iz druge države članice. 

Davčna zastopanja (pooblastila) za postopek 42 davčnih zavezancev iz ZK po koncu prehodnega 
obdobja ne bodo več veljavna. Zaradi neizpolnjevanja pogojev po členu 3(2) Pravilnika o izvajanju 
ZDDV-1, v povezavi s členom 50(2) ZDDV-1, bodo tovrstna pooblastila avtomatično prenehala veljati. 

Postopka 6110, 6123 (vrnjeno blago)

Če je bilo unijsko blago pred koncem prehodnega obdobja začasno izvoženo iz ZK in je po koncu 
prehodnega obdobja ponovno uvoženo v drugo državo članico EU, se ob izpolnjevanju pogojev iz 
člena 203 CZU šteje, da gre za vrnjeno blago, ki se lahko uvozi s popolno oprostitvijo.

Podobno velja za primer unijskega blaga, ki je bilo preneseno v ZK pred koncem prehodnega obdobja, 
po koncu navedenega obdobja pa se vrne v Unijo. Zanj se uporabijo določbe o vrnjenem blagu iz 
člena 203 CZU, če lahko gospodarski subjekt zagotovi dokazila, da je bilo unijsko blago:
− prepeljano v ZK pred koncem prehodnega obdobja ter
− se v nespremenjenem stanju vrača v Unijo.

Za dokazila, da je bilo unijsko blago vneseno v ZK pred koncem prehodnega obdobja, se lahko ob 
carinjenju uporabijo potrjena prevozna listina, račun, zakupna pogodba ali drug  ustrezen dokument.

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 CZU za carinske postopke v teku.

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 brez carinskih formalnosti ni dovoljeno, če bi se to gibanje končalo po koncu 
prehodnega obdobja.

Carinsko skladiščenje

Če se blago, shranjeno v carinskem skladišču v ZK, po koncu prehodnega obdobja vnese v Unijo, je 
treba zanj opraviti carinske formalnosti, ki jih predpisuje CZU za blago, ki vstopa na carinsko območje 
Unije iz države, ki je zunaj tega območja (tj. vložiti je treba vstopno skupno deklaracijo, deklaracijo za 
začasno hrambo oz. carinsko deklaracijo). 

Če neunijsko blago, ki se giblje med carinskim skladiščem v ZK in carinskim skladiščem v Uniji, na 
carinsko območje Unije prispe malo pred koncem prehodnega obdobja in ne bo dovolj časa, da bi 
prispelo do želenega namembnega kraja (je še v transportu) do konca prehodnega obdobja, zadevno 
blago od navedenega datuma ne bo zajeto v dovoljenju, veljavnem v Uniji. V takem primeru bi moral  
gospodarski subjekt postopek skladiščenja zaključiti pred koncem prehodnega obdobja, in sicer tako, 
da blago da v nadaljnji carinski postopek na območju Unije (npr. carinsko skladiščenje, idr.) oz. ga 
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sprosti v prost promet na ozemlju Unije. V nasprotnem primeru nastane na podlagi člena 79 CZU 
carinski dolg zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz carinske zakonodaje v zvezi s skladiščenjem blaga 
na carinskem območju Unije.

Proste cone 

Če se blago, dano v postopek proste cone v ZK, po koncu prehodnega obdobja vnese v Unijo, je treba 
zanj opraviti carinske formalnosti, ki so v CZU določene za blago, ki vstopa na carinsko območje Unije 
iz države, ki je zunaj tega območja (tj. vložiti je treba vstopno skupno deklaracijo, deklaracijo za 
začasno hrambo oz. carinsko deklaracijo).

Začasni uvoz

Če se blago, dano v postopek začasnega uvoza, po koncu prehodnega obdobja iz ZK vnese v Unijo, 
je treba zanj opraviti carinske formalnosti, ki so v CZU določene za blago, ki vstopa na carinsko 
območje Unije iz države, ki je zunaj tega območja (tj. vložiti je treba vstopno skupno deklaracijo, 
deklaracijo za začasno hrambo oz. carinsko deklaracijo).

Če se blago, dano v postopek začasnega uvoza in ga zajema dovoljenje ZK, giblje po carinskem 
območju Unije (npr. testiranje na različnih lokacijah) pred koncem prehodnega obdobja in je 
namenjeno, da bo ostalo na carinskem območju Unije, bi bilo treba postopek zaključiti še pred koncem 
zadevnega obdobja. Tako blago je treba ponovno izvoziti, dati v nadaljnji carinski postopek ali uničiti, 
ne da bi ostali odpadki oz. odstopiti državi. Nadaljnji postopek je lahko prav tako začasni uvoz, če je 
blago zajeto v veljavnem dovoljenju, ki ga izdajo carinski organi države članice. Če navedeni postopek 
ne bo zaključen, zadevno blago ne bo izpolnjevalo obveznosti iz carinske zakonodaje v zvezi z 
začasnim uvozom, zato bo v skladu z členom 79 CZU nastal carinski dolg zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti iz odobrenega postopka.

Aktivno oplemenitenje

Če se blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja, po koncu prehodnega obdobja iz ZK vnese v 
Unijo, je treba zanj opraviti carinske formalnosti, ki so v CZU določene za blago, ki vstopa na carinsko 
območje Unije iz države, ki je zunaj tega območja (tj. vložiti je treba vstopno skupno deklaracijo, 
deklaracijo za začasno hrambo oz. carinsko deklaracijo). 

Če se blago, ki je dano v postopek aktivnega oplemenitenja in ga zajema dovoljenje ZK, nahaja na 
carinskem območju Unije pred koncem prehodnega obdobja in je namenjeno, da bo ostalo tam, bi bilo 
treba postopek zaključiti še pred koncem zadevnega obdobja. Tako blago je treba ponovno izvoziti, 
dati v nadaljnji carinski postopek ali uničiti, ne da bi ostali odpadki oz. odstopiti državi. Nadaljnji 
postopek je lahko prav tako aktivno oplemenitenje, če je blago zajeto v veljavnem dovoljenju, ki ga 
izdajo carinski organi države članice. Če zadevni postopek ne bo ustrezno zaključen, zadevno blago 
ne bo izpolnjevalo obveznosti iz carinske zakonodaje v zvezi z aktivnim oplemenitenjem, zato bo v 
skladu z členom 79 CZU nastal carinski dolg zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz odobrenega 
postopka.

Pasivno oplemenitenje

Na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu se CZU uporablja za blago, dano v pasivno oplemenitenje 
pred koncem prehodnega obdobja, če se zadevni oplemeniteni proizvodi vnesejo nazaj v ZK ali v Unijo 
po koncu navedenega obdobja. CZU se uporablja do poteka roka za zaključek, določenega v 
dovoljenju v skladu s CZU.
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Posebna raba

Če se blago, dano v postopek posebne rabe, po koncu prehodnega obdobja iz ZK vnese v Unijo, je 
treba zanj opraviti carinske formalnosti, ki veljajo za vse blago iz tretjih držav (tj. vložiti je treba vstopno 
skupno deklaracijo, deklaracijo za začasno hrambo oz. carinsko deklaracijo). 

Če se blago, ki je dano v postopek posebne rabe in ga zajema dovoljenje ZK, giblje na območju Unije 
pred koncem prehodnega obdobja in je namenjeno, da bo ostalo na tem območju, bi bilo treba  
postopek posebne rabe zaključiti še pred koncem zadevnega obdobja. Tako blago je treba iznesti s 
carinskega območja Unije, ga uporabiti za namene posebne rabe, uničiti, pri čemer lahko ostanejo 
odpadki ali ne, ali odstopiti državi. 

Enako velja v primeru dovoljenj za prenos pravic in obveznosti iz člena 218 CZU. Če zgoraj navedeni 
postopek ne bo zaključen, zadevno blago ne bo izpolnjevalo obveznosti iz carinske zakonodaje v zvezi 
s posebno rabo takega blaga na carinskem območju Unije, zato se bo uporabljal člen 79 CZU, tj. zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti bo nastal carinski dolg.

Carinski status

Tekoče gibanje blaga 

Za unijsko blago, ki se v času konca prehodnega obdobja iz ZK v Unijo ali obratno giblje v okviru 
gibanja znotraj Unije, lahko še vedno velja, da se giblje znotraj Unije, vendar morajo biti izpolnjene 
zahteve iz člena 47 Sporazuma o izstopu. To velja tudi za unijsko blago, ki se prek ZK giblje med 
dvema točkama na carinskem območju Unije. 

Zadevna oseba mora, kadar navedeno blago prispe na ustrezno mejo med Unijo in ZK, dokazati 
naslednje: 
− da se je gibanje začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po njem ter
−  da ima blago carinski status unijskega blaga. Dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ki se 

uporabijo v ta namen, so določena v členu 199 izvedbene uredbe. 

Dokazilo o začetku gibanja pred koncem prehodnega obdobja se zagotovi s prevozno listino ali drugim 
dokumentom, na katerem je naveden datum začetka gibanja, ki zajema prečkanje meje. To je v večini 
primerov datum, na katerega je prevoznik prevzel blago za prevoz; v drugih primerih lahko blago 
prevzame špediter, ki prevzame odgovornost za blago in naknadno najame prevoznika. V tem primeru 
gospodarski subjekt verjetno ne bo imel nadzora nad časovnim potekom prevoza; kljub temu pa bi 
moral, če namerava za zadevno gibanje blaga uporabiti Sporazum o izstopu, špediterju zagotoviti 
dokazilo o statusu. Primeri prevozne listine so: tovorni list CMR, tovorni list CIM, nakladnica, 
nakladnica za kombinirani prevoz ali letalski tovorni list. 

Če gospodarski subjekt po prihodu na mejo med Unijo in ZK po koncu prehodnega obdobja ne more 
zagotoviti zadevnih dokazil, se blago obravnava kot blago iz tretje države, tj. po potrebi bo treba plačati 
ustrezen carinski dolg, DDV in trošarine, ko bo blago na carinskem območju Unije sproščeno v prosti 
promet. Kjer je primerno, bodo za navedeno tekoče gibanje brez dokazil potrebna izvozna ali uvozna 
dovoljenja. 

Vidiki porekla 

Kadar blago ohrani carinski status unijskega blaga, tj. kot je navedeno zgoraj, ter se unijsko blago 
giblje med EU in ZK ob koncu prehodnega obdobja in izpolnjuje merila iz člena 47(2) Sporazuma o 
izstopu, se šteje, da je tako blago s poreklom za namene njegove uporabe v okviru preferencialnih 



5/7

režimov EU, če so dokumenti, potrebni za dokazovanje porekla blaga, na voljo v skladu z določbami 
zadevnega preferencialnega režima EU, in sicer v naslednjih primerih: 
- če je tako blago proizvedeno v EU in je ob koncu prehodnega obdobja v ZK ali 
- če se tako blago s poreklom iz preferencialnih partnerskih držav EU uvozi v ZK pred koncem 

prehodnega obdobja. To bo veljalo tudi za unijsko blago, ki se prek ZK giblje med dvema točkama 
na carinskem območju Unije. 

Izvoz 
 
Za blago, ki je bilo prepuščeno v izvoz v eni izmed držav članic EU (npr. Slovenija) in je urad izstopa 
v ZK pred koncem prehodnega obdobja t.j. pred 1. 1. 2021 in v sistemu ECS niso bili prejeti rezultati 
izstopne kontrole, se bodo od izvoznikov zahtevala alternativna dokazila, ki potrjujejo izstop blaga 
preko urada izstopa v ZK. To pomeni:
- Carinski urad izvoza zaključi postopek izvoza na podlagi alternativnega dokazila (člen 335/4 

izvedbene uredbe).
- ZK (začetek februarja 2021) bo poslalo državam članicam EU skupno poročilo o trenutnem stanju 

nezaključenih izvozov v Excel tabeli. Ta tabela se bo lahko uporabila za preverjanje skladnosti 
podatkov, pridobljenih v povezavi z predloženimi alternativnimi dokazili izvoznika.

- Informacijski sistem ECS držav članic EU se posodobi s pravilnim stanjem izvoza blaga, ki je 
izstopilo preko urad izstopa v ZK.

Za blago, ki je bilo prepuščeno v izvoz v ZK pred koncem prehodnega obdobja (pred 1. 1.2021) in je 
urad izstopa lociran v eni izmed držav članic, se postopek do 1. 1. 2021 zaključi v sistemu ECS. 
Gospodarski subjekti bodo samodejno prejeli potrdilo o izstopu blaga.

Za vse odprte izvoze ZK, ki do konca prehodnega obdobja niso bili zaključeni v ECS in je kot deklariran 
urad izstopa bila članica EU, pošlje (začetek februarja 2021) posamezna država članica EU ZK skupno 
poročilo o evidentiranih rezultatih izstopne kontrole na svojih uradih izstopa.

Tranzit

Postopek tranzita Unije/skupni tranzitni postopek

Z dnem izstopa iz EU bo ZK postalo polnopravna članica Konvencije o skupnem tranzitnem postopku 
(Konvencija STP), zato bo še imelo dostop do NCTS in z njim povezanih IT sistemov. Na ta način se 
bodo tranzitne operacije, ki so začete pred koncem prehodnega obdobja, lahko nemoteno nadaljevale. 

Ni nujno, da so bili podatki, potrebni za analizo tveganja za namene varnosti in varstva, že vključeni v 
tranzitne deklaracije za tranzitne operacije, začete pred koncem prehodnega obdobja (npr. zunanji 
tranzit med EU in ZK). Vložitev VSD/ISD postane obvezna po koncu prehodnega obdobja, ko tranzitna 
pošiljka prispe na mejo EU, v rokih, ki so predpisani v CZU. 

Možni so različni primeri tranzitnih operacij. Scenariji so odvisni od poteka tranzitne operacije in od 
tega, kje se bo po koncu prehodnega obdobja nahajalo blago, ki je dano v postopek tranzita. 
Podroben opis scenarijev se nahaja v dokumentu Evropske Komisije UK Withdrawal Business Transit 
Scenarios.  

Če je blago, v okviru tranzitne operacije, ob koncu prehodnega obdobja v ZK, se CZU še naprej 
uporablja za te primere v skladu s členom 49/1 Sporazuma o izstopu. Gospodarski subjekti lahko v 
takih primerih, kadar naj bi se končala zunaj ZK, zadevno tranzitno operacijo nadaljuje v okviru 
skupnega tranzitnega postopka, kot to velja za primere, ki jih Sporazum o izstopu ne zajema.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_i_brexit_transit_business_scenarios.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_i_brexit_transit_business_scenarios.pdf
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Za poizvedovalne postopke ali postopke izterjave, povezane s temi tranziti, se uporabljajo določbe 
CZU o poizvedbah in izterjavah. Če se je poizvedovalni postopek ali postopek izterjave začel, vendar 
se ob koncu prehodnega obdobja še ni končal, se nadaljuje v NCTS.

Zavarovalni dokumenti v tranzitu

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, poleg uskladitve instrumenta zavarovanja pa morajo vložiti tudi zahtevek za spremembo 
dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja.

Vsi poroki in imetniki dovoljenj za uporabo splošnega zavarovanja v tranzitu s sedežem v Sloveniji so 
bili z dopisom GFU že pozvani, naj zaradi izstopa ZK, posodobijo instrumente zavarovanja in hkrati pri 
FUNG vložijo ustrezen zahtevek za spremembo dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja. 
Posledično bodo imetniki dovoljenj prejeli nova potrdila o splošnem zavarovanju TC31/33.    

Uporaba elektronske prevozne listine (ETD) kot tranzitne deklaracije za prevoz blaga po zraku

Če je blago v Uniji ali državi skupnega tranzita dano v tranzitni postopek z ETD za prevoz blaga po 
zraku, pri čemer bo namembni kraj v ZK, in pred koncem prehodnega obdobja še ne bo prispelo v ZK, 
se bo navedeni postopek od navedenega datuma do letališča prihoda v ZK nadaljeval kot skupni 
tranzitni postopek z ETD. 

Če je blago v ZK dano v tranzitni postopek z ETD za prevoz blaga po zraku, pri čemer bo namembni 
kraj v Uniji ali državi skupnega tranzita, in pred koncem prehodnega obdobja ne bo prispelo v Unijo ali 
državo skupnega tranzita, se bo navedeni postopek od navedenega datuma nadaljeval do letališča v 
Uniji ali državi skupnega tranzita kot skupni tranzitni postopek z ETD.

Če je blago, dano v tranzitni postopek z ETD, ob koncu prehodnega obdobja v ZK, se za navedeni 
tranzitni postopek še naprej uporablja CZU v skladu s členom 49(1) Sporazuma o izstopu.

Gibanje blaga v okviru operacij TIR

Kot vse DČ EU, je ZK polnopravna in samostojna pogodbenica Konvencije TIR (1975). Čeprav bo ZK 
tudi po izstopu imelo dostop do NCTS, se le-ta v ZK ne bo uporabljal za operacije TIR.

Če je blago, ki se giblje v okviru postopka TIR, ob koncu prehodnega obdobja v ZK, se za navedene 
primere še naprej uporablja CZU.

V vseh ostalih primerih, tj. ko blago ob koncu prehodnega obdobja ne bo v ZK, bodo za operacije TIR 
veljale mejne formalnosti, ki veljajo za vse druge meje s tretjo državo.

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),
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 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).

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.

V primeru dodatnih vprašanj ali dilem glede Brexit-a s področja carine, se finančni uradi lahko obrnejo 
na Generalni finančni urad, Upravo za carine.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Uprava za carine

Irena Nunčič,
v. d. generalnega direktorja

Vročiti: naslovnikom po e-pošti
Objava: internet, intranet
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