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Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz 
Evropske unije.

Uradno ni več država EU in ne sodeluje pri odločanju v EU.

EU in Združeno kraljestvo sta podpisala sporazum o izstopu, 
ki določa prehodno obdobje do 31. decembra 2020. 

V prehodnem obdobju so pravila in postopki za carino in 
obdavčenje enaki, kot so bili pred izstopom. 

To se bo s 1. januarjem 2021 spremenilo. 

Konec prehodnega obdobja bo prinesel velike spremembe 
v obdavčenju in carinah za podjetja, ki poslujejo z 
Združenim kraljestvom. 

Podjetja se morajo na te spremembe pripraviti –  
in to čim prej!
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IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EU BO 
VPLIVAL NA VAŠE PODJETJE, ČE ...

 ... prodaja blago ali opravlja storitve v Združenem kraljestvu ali 

 ... kupuje blago ali uporablja storitve iz Združenega kraljestva ali 

 ... prevaža blago prek Združenega kraljestva ali

 ... uporablja materiale in blago iz Združenega kraljestva, da bi v okviru 
preferencialnih shem trgovalo s partnerskimi državami EU.

Za Severno Irsko se bodo morda uporabljale posebne določbe, ki vplivajo na 
davek na dodano vrednost (DDV), trošarine in carine. Podjetja, ki trgujejo s 
Severno Irsko ali prek nje, morajo biti seznanjena s temi določbami in sprejeti 
potrebne ukrepe. Informacije o tem, na koga se lahko obrnete z vprašanji, so 
navedene spodaj. 

 

 KAJ TO POMENI

Če vaše podjetje trguje z Združenim kraljestvom, prevaža blago prek 
Združenega kraljestva ali uporablja blago Združenega kraljestva za izvoz v 
okviru preferencialnih shem EU, se morate pripraviti na večje spremembe.  

Ko se bo prehodno obdobje končalo, boste morali pri poslovanju z Združenim 
kraljestvom opraviti enake carinske formalnosti, kot veljajo za katero koli 
drugo državo, ki ni članica EU.  

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA
To na primer pomeni naslednje:  

 pri uvozu ali izvozu blaga v Združeno kraljestvo ali iz njega ali pri 
prevozu blaga prek Združenega kraljestva boste morali vložiti carinsko 
deklaracijo; 

 poleg carinske deklaracije boste morda morali zagotoviti podatke o 
varnosti in varstvu; 
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 za uvoz ali izvoz določenega blaga (npr. odpadkov, nekaterih nevarnih 
kemikalij, GSO) boste potrebovali posebno dovoljenje;

 če uvažate ali izvažate trošarinsko blago (alkohol, tobak ali gorivo) 
v Združeno kraljestvo oz. iz njega, boste morali opraviti dodatne 
formalnosti;

 na splošno boste morali DDV obračunati v državi EU, v katero uvozite 
blago iz Združenega kraljestva. V EU boste oproščeni DDV za blago, ki ga 
izvažate v Združeno kraljestvo, vendar pa boste morali upoštevati vsa 
pravila o DDV za uvoz v Združeno kraljestvo;

 za transakcije z Združenim kraljestvom boste morali upoštevati drugačna 
pravila in postopke v zvezi z DDV kot za transakcije znotraj EU. 

Zgoraj navedene spremembe bodo veljale tudi, če bosta EU in Združeno 
kraljestvo dosegla ambiciozen sporazum o prosti trgovini. Zgornji seznam ni 
izčrpen, zato se pri zanesljivih virih podrobneje pozanimajte o vseh posledicah 
brexita za vas in vaše podjetje. Informacije o tem, na koga se lahko obrnete z 
vprašanji, so navedene spodaj. 

Spremembe bodo morda še večje, če EU in Združeno kraljestvo do konca 
prehodnega obdobja ne bosta dosegla sporazuma o prosti trgovini. V 
tem primeru boste poleg zgoraj navedenih formalnosti:

 morali plačati tudi carinske dajatve za blago, ki ga vnesete v EU iz 
Združenega kraljestva;

 morda morali upoštevati kvote za določeno blago, ki vstopa v EU iz 
Združenega kraljestva. 

Poleg tega se morate zavedati, da se materiali ali postopki Združenega 
kraljestva, ki jih morda uporabljate, v okviru obstoječih preferencialnih shem 
EU ne bodo več obravnavali kot materiali ali postopki „s poreklom“. 
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KAJ MORATE STORITI

Ne čakajte do zadnjega trenutka! 

Prej ko se boste začeli pripravljati na te spremembe, manjše bo tveganje, 
da se bo vaše podjetje po prehodnem obdobju soočalo z večjimi motnjami v 
poslovanju. 

Na spodnjem kontrolnem seznamu je nekaj praktičnih navodil, ki 
vam bodo pomagala, da se pripravite: 

 POGOVORITE SE s svojimi poslovnimi partnerji. Konec prehodnega 
obdobja bo morda vplival tudi na vašo dobavno verigo, zato se morate 
zavedati, kaj prinaša za vaše dobavitelje, posrednike ali prevoznike.

 STOPITE V STIK z lokalnimi organi in svetovalnimi centri, da pridobite 
popolne podatke in pojasnila o tem, na kaj morate biti pripravljeni ob 
koncu prehodnega obdobja. Kontaktne podatke za vsako državo članico 
najdete na povezavi spodaj. 

 OGLEJTE SI spletno stran Evropske komisije, na kateri so za podjetja 
objavljena podrobna „obvestila o pripravljenosti“ glede številnih 
vprašanj, da boste pripravljeni na vse posledice brexita. 

 UKREPAJTE že danes! Z razmislekom o tem, kako se prilagoditi, ne 
čakajte do konca prehodnega obdobja. Nekateri procesi in postopki 
terjajo čas – da bi se izognili nepotrebnim težavam za vaše podjetje, 
z njimi začnite čim prej. 
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VEČ INFORMACIJ IN POVEZAVE

 Spletna stran Evropske komisije o posledicah izstopa Združenega 
kraljestva iz EU na davčnem in carinskem področju:  

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sl

 Kontaktni podatki nacionalnih davčnih in carinskih organov v vseh 
državah članicah EU: 

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-
websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

 Posodobljena obvestila o pripravljenosti:

 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sl

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sl
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sl
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sl
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