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Zadeva:  Uskladitev predloženih splošnih zavarovanj, ki veljajo za postopek 

tranzita Unije / skupni tranzitni postopek, in dovoljenj za splošno 

zavarovanje zaradi Brexita    

 

 

Spoštovani, 

 

dne 31. 12. 2020 se za Združeno kraljestvo (v nadaljevanju: ZK) na podlagi Sporazuma o izstopu 

Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti 

za atomsko energijo (Uradni list EU, C 384, z dne 12. 11. 2019) končuje prehodno obdobje in s 

1. 1. 2021 ZK ne bo več del enotnega trga in carinske unije.  

 

Dne 1. 1. 2021 bo ZK postalo polnopravna pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitnem 

postopku (Uradni list EU, L 226, z dne 13.8.1987, z vsemi spremembami). Za izvedbo skupnega 

tranzitnega postopka med Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU) in ZK po 1. 1. 2021 je potrebna 

predložitev zavarovanja, ki bo veljavno tudi v ZK.  

 

Sprememba instrumentov zavarovanja 

 

V sedaj veljavnih instrumentih zavarovanja za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske 

obveznosti – splošnih zavarovanjih, ki veljajo za postopek tranzita Unije / skupni tranzitni 

postopek, je ZK navedeno med državami članicami EU. Glede na zgoraj navedeno je najkasneje 

do 31. 12. 2020 potrebno vsa predložena splošna zavarovanja spremeniti na način, da se ZK črta 

kot država članica EU in se navede med državami skupnega tranzitnega postopka. Posodobljeni 

obrazci instrumentov zavarovanja so objavljeni na spletnem portalu eDavki pod Zavarovanje 

carinskih in trošarinskih obveznosti. 

 

Hkrati z navedeno spremembo zaradi izstopa ZK iz EU smo v obrazcih poenostavili navajanje 

zneska zavarovanja, in sicer tako, da se v instrumentih zavarovanja znesek zavarovanja ne deli 

več na znesek carinskega dolga in drugih dajatev, ki je nastal, in na znesek, ki lahko nastane, oz. 

na t.i. A in B del. Carinski postopki, za katere velja zavarovanje, se še vedno označijo v skladu z 

dovoljenjem za uporabo splošnega zavarovanja in za znižanje splošnega zavarovanja (v 

nadaljevanju: dovoljenje za splošno zavarovanje), ki ga izda Finančni urad Nova Gorica. 

 

Poroki in imetniki dovoljenj za splošno 

zavarovanje, ki veljajo za postopek tranzita 

Unije / skupni tranzitni postopek 

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
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Glede na navedeno vas obveščamo, da je potrebno vse predložene instrumente zavarovanja, 

ki veljajo za postopek tranzita Unije / skupni tranzitni postopek, najkasneje do 31. 12. 2020 

uskladiti z novimi obrazci splošnega zavarovanja, objavljenimi na portalu eDavki oz. v prilogi 

tega dopisa. Predložene instrumente zavarovanja lahko nadomestite z novimi instrumenti 

zavarovanja ali pa izdate aneks oz. dodatek. Uporabljati se bodo začeli s 1. 1. 2021.   

 

Predloženi instrumenti zavarovanja, ki ne veljajo za postopek tranzita Unije / skupni tranzitni 

postopek, veljajo pa za druge carinske postopke, se lahko nespremenjeni uporabljajo tudi po 31. 

12. 2020. Z novimi obrazci jih lahko uskladite naknadno - ob drugi potrebni spremembi 

instrumenta zavarovanja, kot je npr. sprememba naziva ali sedeža predlagatelja, zneska 

zavarovanja ipd. Vsi instrumenti zavarovanja, ki bodo predloženi od 1. 1. 2021 dalje, morajo biti 

izdani izključno na novih obrazcih.   

 

Sprememba dovoljenj za splošno zavarovanje 

 

V primeru, da se bo splošno zavarovanje po 1. 1. 2021 uporabljalo tudi v ZK, je treba spremeniti 

tudi obstoječe dovoljenje za splošno zavarovanje tako, da se v dovoljenje doda ZK. Glede na 

navedeno vas prosimo, da preko spletnega portala eDavki ali po pošti vložite zahtevek za 

spremembo dovoljenja za splošno zavarovanje pri Finančnem uradu Nova Gorica v 

najkrajšem možnem času, da se bo lahko dovoljenje pravočasno ustrezno spremenilo. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravili: 

Uprava za prihodke 

Uprava za carine  

 

 Irena Nunčič, 

 v. d. generalnega direktorja 

 

 

 

 

Priloga: obrazec splošnega zavarovanja 

Vročiti: naslovnikom po e-pošti 

  

 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=splosno_zavarovanje
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=splosno_zavarovanje
https://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_nova_gorica/#c6769

