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UVOD
Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo „tretja
država“.2 Sporazum o izstopu3 določa prehodno obdobje, ki se bo končalo 31. decembra 2020.
Do tega datuma se pravo EU uporablja za Združeno kraljestvo in v njem.4
V prehodnem obdobju se bosta EU in Združeno kraljestvo pogajala o sporazumu o novem
partnerstvu, ki bo določal zlasti območje proste trgovine. Vendar ni mogoče z gotovostjo reči,
ali bo ob koncu prehodnega obdobja tak sporazum sklenjen in bo začel veljati. V vsakem
primeru bi tak sporazum z Združenim kraljestvom vzpostavil odnose, ki bodo v smislu
pogojev dostopa na trg zelo drugačni od tistih na notranjem trgu,5 v carinski uniji EU ter na
območju DDV in trošarin.
Zato se vse zainteresirane strani, zlasti gospodarski subjekti, s tem obvestilom opozorijo na
pravni položaj po koncu prehodnega obdobja, vključno s pomembnimi določbami o ločitvi iz
Sporazuma o izstopu (del A spodaj). Ta navodila pojasnjujejo tudi pravila, ki se bodo po
koncu prehodnega obdobja uporabljala na Severnem Irskem (del B spodaj).
Priloga k tem navodilom zagotavlja informacije o preferencialih in pravilih o poreklu v
prehodnem obdobju.
Nasvet deležnikom:
Da bi se obravnavale posledice iz teh navodil, se deležnikom zlasti svetuje, naj:
-

razmislijo, ali morajo od države članice EU pridobiti številko EORI;

-

se s pristojnim carinskim organom posvetujejo glede nadaljnjih nasvetov v zvezi z njihovo
konkretno situacijo ter

-

prilagodijo verige vložkov in oskrbovalne verige, da se upošteva, da bodo vložki
Združenega kraljestva za namene tarifnih preferencialov v tretjih državah vložki brez
porekla.

2

Tretja država je država, ki ni članica EU.

3

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske
skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu).

4

Razen nekaterih izjem iz člena 127 Sporazuma o izstopu, od katerih pa nobena ni relevantna v okviru tega
obvestila.

5

Zlasti sporazum o prosti trgovini ne določa načel notranjega trga (na področju blaga in storitev), kot so
vzajemno priznavanje, načelo države izvora in harmonizacija. Sporazum o prosti trgovini tudi ne odpravlja
carinskih formalnosti in kontrol, vključno s tistimi, ki se nanašajo na poreklo blaga in njegove vložke, ter
prepovedi in omejitev uvoza in izvoza.

3

Opomba:
V teh navodilih niso obravnavana pravila EU o:
-

tarifnih kvotah in njihovem upravljanju;

-

prepovedih in omejitvah;

-

davku na dodano vrednost;

-

trošarinah.

V zvezi s temi vidiki se pripravljajo ali so bila objavljena druga obvestila6.
A. PRAVNI

POLOŽAJ PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA, VKLJUČNO Z DOLOČBAMI O
7
LOČITVI IZ SPORAZUMA O IZSTOPU

Po koncu prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu ne bodo več veljali pravila EU na
področju carine in zlasti Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije8 (v nadaljnjem besedilu: CZU), vključno z
njenimi dopolnjevalnimi in izvedbenimi akti.9 To ima zlasti naslednje posledice:
1.

REGISTRACIJA IN IDENTIFIKACIJA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (EORI)
Ob koncu prehodnega obdobja številke EORI ZK v Uniji ne bodo več veljavne in bodo
razveljavljene v ustreznem informacijskem sistemu EOS/EORI, vključno s tistimi
številkami EORI ZK, ki so povezane s tekočimi operacijami iz Sporazuma o izstopu.
(a) Po koncu prehodnega obdobja se lahko trgovinski vzorci oseb s sedežem v Uniji, ki
trenutno poslujejo samo z osebami v Združenem kraljestvu, spremenijo. Čeprav te
osebe trenutno ne trgujejo s tretjimi državami, ampak poslujejo samo znotraj Unije,
zaradi česar jim nobena država članica ni dodelila številke EORI, bodo izvajale
transakcije, za katere je treba opraviti carinske formalnosti. Zato se morajo v skladu z
zakonodajo o carinskem zakoniku Unije (CZU) registrirati pri carinskih organih v
državi članici, kjer imajo sedež.
Navedene osebe lahko že pred koncem prehodnega obdobja predložijo zahtevane
podatke (Priloga 12-01 k delegiranemu aktu CZU10) ali opravijo vse potrebno za
registracijo.
(b) Razlikovati je treba med dvema kategorijama oseb, ki imajo trenutno sedež v
Združenem kraljestvu ali so registrirane pod številko EORI ZK:

6

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

7

Če ni določeno drugače, se pojasnila v tem delu nanašajo na Združeno kraljestvo brez Severne Irske.

8

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku
Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

9

Za uporabo carinskega zakonika Unije na Severnem Irskem glej del B teh navodil.

10

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika
Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).
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– osebe, ki trenutno ne trgujejo s tretjimi državami, ampak poslujejo samo znotraj
Unije, zato jim nobena država članica ni dodelila številke EORI, vendar
nameravajo po koncu prehodnega obdobja izvajati posle, pri katerih je treba
opraviti carinske formalnosti, zato morajo biti v skladu z zakonodajo o CZU
registrirane pri carinskem organu države članice;
– osebe, vključno z gospodarskimi subjekti iz tretjih držav, ki imajo trenutno
veljavno številko EORI, ki jim jo je dodelil carinski organ Združenega kraljestva
in po koncu prehodnega obdobja ne bo več veljavna v Uniji.
V tem primeru se morajo zavedati, da se morajo registrirati pri pristojnem carinskem
organu v državi članici in da morajo po koncu prehodnega obdobja uporabiti novo
številko EORI.
Osebe, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu ali drugi tretji državi in ki imajo stalno
poslovno enoto v državi članici, kot je opredeljeno v členu 5(32) CZU, se bodo
morale po koncu prehodnega obdobja v skladu s členom 9(1) CZU registrirati pri
carinskih organih v državi članici, kjer je stalna poslovna enota. Osebe brez stalne
poslovne enote v državi članici se morajo v skladu s členom 9(2) CZU registrirati pri
pristojnem carinskem organu v državi članici, ki je pristojna v kraju, kjer prvič
vložijo deklaracijo ali predložijo zahtevek za odločbo; poleg tega pa morajo tudi
imenovati davčnega zastopnika, če to zahteva veljavna zakonodaja.
Navedene osebe lahko tudi že pred koncem prehodnega obdobja predložijo
zahtevane podatke (Priloga 12-01 k delegiranemu aktu CZU) ali opravijo vse
potrebno za registracijo. Carinski organi držav članic bi morali začeti zahtevke
sprejemati že pred koncem prehodnega obdobja in jim dodeliti številke EORI. Ker
imajo lahko gospodarski subjekti hkrati le eno veljavno številko EORI EU, so lahko
nove številke EORI EU oseb, ki imajo veljavno številko EORI ZK do konca
prehodnega obdobja, veljavne le po koncu navedenega obdobja (tj. „datum začetka
veljavnosti številke EORI“ je datum po datumu konca prehodnega obdobja ali
pozneje).
2.

ODLOČBE CARINSKIH ORGANOV

2.1

Dovoljenja
Vpliv konca prehodnega obdobja na dovoljenja je odvisen od vrste dovoljenja,
vključno s carinskim organom izdajateljem, imetnikom dovoljenja in geografsko
pokritostjo.
Dovoljenja, ki jih podelijo carinski organi Združenega kraljestva
Praviloma dovoljenja, ki so jih carinski organi Združenega kraljestva že podelili,
po koncu prehodnega obdobja v Uniji niso več veljavna. 11 Carinski organi
Združenega kraljestva od navedenega datuma niso več pristojni carinski organi
EU.

11

Za izjeme glej spodnji pododdelek o dovoljenjih v zvezi s tekočimi gibanji blaga v skladu s Sporazumom o
izstopu in del B Pravila, ki se uporabljajo na Severnem Irskem po koncu prehodnega obdobja.
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Ko bo Združeno kraljestvo od datuma po koncu prehodnega obdobja kot
samostojna pogodbenica pristopilo h Konvenciji o skupnem tranzitnem
postopku12, dovoljenja, ki jih je podelilo za poenostavitve tranzita13, v sistemu
odločb carinskih organov EU ne bodo več veljavna, zato jih bo moralo Združeno
kraljestvo kot pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitnem postopku
obravnavati v svojem nacionalnem sistemu. Ko bo Združeno kraljestvo državam
članicam nato sporočilo, katera od teh dovoljenj bodo še naprej veljavna v okviru
Konvencije o skupnem tranzitnem postopku, jih bodo države članice morale
sprejeti kot veljavna.
Dovoljenja, ki jih podelijo carinski organi držav članic
Na splošno bodo dovoljenja, ki jih je podelil carinski organ države članice, ostala
veljavna, vendar jih bo moral carinski organ na lastno pobudo ali na podlagi
zahtevka gospodarskega subjekta za spremembo ustrezno spremeniti v zvezi z
geografsko pokritostjo ali elementi dovoljenja, povezanimi z Združenim
kraljestvom.
Vendar dovoljenja, podeljena gospodarskim subjektom s številko EORI ZK, po
koncu prehodnega obdobja v Uniji ne bodo več veljavna14, razen če ima
gospodarski subjekt sedež v Uniji ter ima možnost pridobiti številko EORI EU in
zaprositi za spremembo dovoljenja, da bi se namesto številke EORI ZK navedla
nova številka EORI EU. Če dovoljenja ni mogoče spremeniti s tem, da se številka
EORI ZK nadomesti s številko EORI EU, mora gospodarski subjekt zaprositi za
novo dovoljenje z novo številko EORI EU.
Dovoljenja, podeljena gospodarskim subjektom s številkami EORI EU, ki so
trenutno veljavna tudi v Združenem kraljestvu, je treba spremeniti, da se
upoštevata konec prehodnega obdobja in ustrezna geografska pokritost; v
dovoljenju v zvezi z rednim ladijskim prevozom pa bo treba na primer črtati
pristanišča Združenega kraljestva razen pristanišč na Severnem Irskem.
Enotno dovoljenje za poenostavljene postopke, ki danes zajema Združeno
kraljestvo in eno državo članico, po koncu prehodnega obdobja ne bo več
veljavno, vendar ga je mogoče spremeniti in bi lahko postalo nacionalno
dovoljenje. Če enotno dovoljenje za poenostavljene postopke zajema Združeno
kraljestvo in več držav članic, bo ostalo veljavno, če je nadzorni carinski urad v
državi članici, vendar ga bo treba spremeniti. Če enotno dovoljenje za
poenostavljene postopke zajema poenostavljene deklaracije, bi bilo treba opozoriti,

12

UL L 226, 13.8.1987, str. 2, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom št. 1/2017 (UL L 8, 12.1.2018,
str. 1).

13

Dovoljenja za splošno zavarovanje, vključno z opustitvijo, in dovoljenja za uporabo elektronske prevozne
listine kot tranzitne deklaracije za blago, ki se prevaža po zraku, kot dovoljenja, povezana z EU.
Za uporabo splošnega zavarovanja je treba zaradi sprememb carinskega statusa blaga, ki bo zajeto v
skupnem tranzitnem postopku, znova izračunati referenčni znesek.

14

Za izjeme glej spodnji pododdelek o dovoljenjih v zvezi s tekočim gibanjem blaga v skladu s Sporazumom o
izstopu.
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da mora gospodarski subjekt predložiti dopolnilno deklaracijo, ki zajema tudi
Združeno kraljestvo, in sicer le za obdobje do konca prehodnega obdobja.15
Kadar imetnik v okviru dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja uporabi
izjavo o zavarovanju s porokom, ki ima sedež v Združenem kraljestvu, taka izjava
ni več veljavna in se ne sme uporabiti za zavarovanje novih carinskih operacij.
Imetnik mora tako izjavo nadomestiti z izjavo, ki izpolnjuje pogoje iz členov 94
in 95 CZU, vključno s pogojem v zvezi s sedežem v Uniji.
Za uporabo splošnega zavarovanja je treba referenčni znesek znova izračunati
zaradi sprememb carinskega statusa blaga ali takrat, kadar je le del tega zneska
veljaven v Združenem kraljestvu (referenčni znesek se razdeli v skladu s členom 8
prehodnega delegiranega akta CZU).
Gospodarski subjekti, ki trenutno ne potrebujejo dovoljenj, vendar se bo njihov
položaj po koncu prehodnega obdobja spremenil, morajo zaprositi za ustrezno
dovoljenje. Gospodarski subjekti, ki so trenutno imetniki dovoljenj, ki so jih
podelili carinski organi Združenega kraljestva, in menijo, da bodo po koncu
prehodnega obdobja izpolnjevali zahteve iz CZU, morajo pri carinskih organih
države članice zaprositi za ustrezna dovoljenja. Zahtevki se lahko vložijo že pred
koncem prehodnega obdobja, da se lahko pristojni carinski organ pripravi na
sprejetje odločbe. V vsakem primeru odločba ne začne veljati prej kot na dan po
koncu prehodnega obdobja.
To velja tudi za gospodarske subjekte, ki so trenutno registrirani pod številko
EORI ZK in imajo številko EORI države članice, ki bo začela veljati v prihodnosti.
Vendar v njihovem primeru sistem odločb carinskih organov ne sprejme številke
EORI, ki bo začela veljati šele v prihodnosti, dopušča pa prihodnji datum začetka
veljavnosti dovoljenja. Zato je treba zahtevke za dovoljenja, ki so zajeti v sistemu
odločb carinskih organov16 in so jih predložili navedeni gospodarski subjekti,
obravnavati zunaj sistema odločb carinskih organov. Ko postane številka EORI od
dneva po koncu prehodnega obdobja veljavna, je treba dovoljenje vnesti v sistem.
Dovoljenja, povezana s tekočimi gibanji blaga v skladu s Sporazumom o izstopu
Dovoljenja, ki jih subjektom s številko EORI ZK podelijo carinski organi ZK, ali
dovoljenja, ki jim jih podelijo carinski organi držav članic, bodo še naprej veljala
izjemoma ter izključno v zvezi s tekočimi situacijami in postopki v skladu s
členom 49(1) Sporazuma o izstopu.
Dovoljenja je zato treba za navedeni namen šteti za veljavna do zaključka situacije
ali postopka ali do poteka ustreznih rokov iz Priloge III k Sporazumu o izstopu,
kar koli nastopi prej.

15

Če bi bilo prehodno obdobje podaljšano in se ne bi končalo ob koncu koledarskega meseca, se ločena
dopolnilna deklaracija, ki zajema preostale države članice, predloži le za preostale dni zadevnega
koledarskega meseca.

16

Glej člen 5 Izvedbene uredbe (EU) 2017/2089 (UL L 297, 15.11.2017, str. 13).
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2.2

Odločbe v zvezi z zavezujočimi tarifnimi informacijami
Odločba v zvezi z zavezujočimi tarifnimi informacijami (odločba ZTI) je odločba
carinskega organa, ki se izda na podlagi zahtevka in imetniku zagotavlja tarifno
uvrstitev blaga pred uvoznim ali izvoznim postopkom. Zavezujoča je za vse
carinske organe države članice in imetnika odločbe.
Odločbe ZTI, ki so jih že izdali carinski organi Združenega kraljestva, v Uniji po
koncu prehodnega obdobja ne bodo več veljavne17.
Odločbe ZTI, ki so jih carinski organi držav članic izdali imetnikom s številkami
EORI ZK, po koncu prehodnega obdobja ne bodo več veljavne, saj navedene
številke EORI na carinskem območju Unije ne bodo več veljavne, odločb ZTI pa
ni mogoče spremeniti (člen 34(6) CZU). To se bo samodejno upoštevalo v sistemu
EBTI-3. Navedeni imetniki odločb ZTI se pri carinskih organih registrirajo v
skladu s členom 9(2) in (3) CZU ter členom 6 delegiranega akta CZU, da dobijo
veljavno številko EORI, preden v Uniji zaprosijo za novo odločbo ZTI. Vložnik
lahko zahteva ponovno izdajo svoje prejšnje odločbe ZTI, tako da v obrazcu za
zahtevek navede sklic nanjo.

2.3

Odločbe v zvezi z zavezujočimi informacijami o poreklu blaga (odločbe ZIPB)18
Odločba v zvezi z zavezujočimi informacijami o poreklu blaga (odločba ZIPB) je
pisna odločba carinskega organa, ki se izda na podlagi zahtevka in imetniku
zagotavlja določitev porekla blaga pred uvoznim ali izvoznim postopkom.
Zavezujoča je za vse carinske organe države članice in imetnika odločbe.
Odločbe ZTI, ki so jih že izdali carinski organi Združenega kraljestva, v Uniji po
koncu prehodnega obdobja ne bodo več veljavne.
Poleg tega carinski organi držav članic za namen sprejemanja odločb ZIPB po
koncu prehodnega obdobja pri določanju porekla blaga, ki vključuje vložke
(materiale ali oplemenitenja) Združenega kraljestva, za te vložke ne bodo več šteli,
da imajo „poreklo iz EU“ (za nepreferencialni namen) ali da so „po poreklu iz EU“
(za preferencialni namen).
Odločbe ZIPB, ki so jih carinski organi držav članic izdali imetnikom s številkami
EORI ZK, po koncu prehodnega obdobja ne bodo več veljavne, saj navedene
številke EORI na carinskem območju Unije ne bodo več veljavne, odločb ZIPB pa
ni mogoče spremeniti (člen 34(6) CZU). Navedeni imetniki odločb ZIPB se lahko
registrirajo pri carinskih organih, da bi dobili veljavno številko EORI, preden v
Uniji zaprosijo za novo odločbo ZIPB.
Odločbe ZIPB, izdane pred koncem prehodnega obdobja za blago, ki vključuje
vložke (materiale ali oplemenitenja) iz Združenega kraljestva, ki so bili odločilni
za pridobitev porekla, po koncu prehodnega obdobja ne bodo več veljavne.

17

Za izjeme glej del B Pravila, ki se uporabljajo na Severnem Irskem po koncu prehodnega obdobja.

18

Za namene odločb ZIPB se vložki Severne Irske enako kot vložki drugih delov Združenega kraljestva po
koncu prehodnega obdobja štejejo za vložke brez porekla.
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3.

ETIKETE ZA PRTLJAGO
Na oddano prtljago, ki naj bi z zrakoplovom Združeno kraljestvo zapustila pred koncem
prehodnega obdobja, vendar na letališče EU prispe po navedenem datumu, se lahko
pritrdi etiketa za prtljago iz Priloge 12-03 izvedbenega akta CZU19.

4.

VIDIKI PREFERENCIALNEGA POREKLA20
Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja ne bo več del carinskega območja
Unije. Posledično se v okviru preferencialnega trgovinskega režima EU vložki (materiali
ali oplemenitenje) Združenega kraljestva pri določitvi preferencialnega porekla blaga, v
katerem so ti vložki uporabljeni, štejejo za vložke „brez porekla“21.
Izvoznikom in proizvajalcem EU, ki sestavljajo izjave o poreklu ali zaprosijo zanje za
izvoz v partnersko državo22, se svetuje, naj upoštevajo, da se vložki Združenega
kraljestva za ves izvoz po koncu prehodnega obdobja štejejo za vložke „brez porekla“.
Uvoznikom EU, ki v EU uveljavljajo preferencialno obravnavo (na podlagi sporazuma o
prosti trgovini ali avtonomnih preferencialnih režimov, kot je splošna shema
preferencialov), se svetuje, naj izvoznikom iz tretjih držav omogočijo dokazovanje, da
blago izpolnjuje zahteve za preferencialno poreklo, ob upoštevanju posledic izstopa
Združenega kraljestva.
Dobavitelji v državah članicah EU, ki izvozniku ali trgovcu prek izjav dobavitelja
zagotavljajo informacije, potrebne za določitev preferencialnega porekla blaga, bi morali
izvoznike in trgovce obvestiti o spremembah statusa porekla blaga, ki je bilo dobavljeno
pred koncem prehodnega obdobja in za katero so zagotovili take izjave dobavitelja.
V primeru dolgoročne izjave dobavitelja bi morali dobavitelji v državah članicah EU
izvoznika ali trgovca obvestiti, če dolgoročna izjava dobavitelja po koncu prehodnega
obdobja ne velja več za nobene ali nekatere pošiljke, zajete v dolgoročni izjavi
dobavitelja.

19

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku
Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

20

Na namene tega oddelka o vidikih preferencialnega porekla se vložki Severne Irske enako kot vložki drugih
delov Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja štejejo za vložke brez porekla.

21

V zvezi s čezmorskimi državami in ozemlji Združenega kraljestva (Priloga II k PDEU) vložkov ČDO ZK
(materiali in obdelava ali predelava) po koncu prehodnega obdobja ni mogoče uporabiti za namene
kumulacije v drugih zadevnih partnerjih EU.

22

EU ima v okviru svoje skupne trgovinske politike tudi preferencialne trgovinske režime v splošni shemi
preferencialov (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm). Kar zadeva vprašanja iz teh navodil (učinek vložka Združenega kraljestva pri
določanju preferencialnega porekla za tarifno obravnavo), so preferencialne tarifne obravnave v splošnem
sistemu preferencialov v praksi morda manj pomembne od sporazumov o prosti trgovini. Vendar se zaradi
celovitosti v teh navodilih obravnavata oba vidika.
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4.1

Določitev preferencialnega porekla23 za namene preferencialnih režimov EU
Brez poseganja v pododdelek 4.2 blago, uvoženo v Unijo iz Združenega
kraljestva, po koncu prehodnega obdobja postane blago brez porekla za namene
uporabe v okviru preferencialnih režimov EU. To pomeni naslednje:
− blago, tudi če je proizvedeno v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega
obdobja ter premeščeno ali uvoženo v Unijo iz Združenega kraljestva po koncu
prehodnega obdobja, ni blago s poreklom iz EU za namene uporabe v okviru
preferencialnih režimov EU;
− blago, ki je proizvedeno v EU pred koncem prehodnega obdobja, če je v
Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja in je uvoženo v Unijo
po koncu prehodnega obdobja, se ne šteje za blago s poreklom iz EU za
namene uporabe v okviru preferencialnih režimov EU in v skladu z načelom
teritorialnosti;
− blago s poreklom iz preferencialnih partnerskih držav EU in uvoženo v
Združeno kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja v skladu s preferenciali,
zagotovljenimi s preferencialnimi trgovinskimi režimi EU, se v primeru uvoza
v Unijo iz Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja ne šteje za
blago s poreklom iz ustrezne partnerske države. Zato tega blaga v okviru
preferencialnih režimov EU ni mogoče uporabljati za namene kumulacije z
navedeno partnersko državo (dvostranska kumulacija) ali drugimi partnerskimi
državami (diagonalna kumulacija).

4.2

Zahteve za neposredni prevoz/neposeganje v blago
Blago s poreklom iz EU, ki se po koncu prehodnega obdobja izvozi iz Unije prek
Združenega kraljestva v tretjo državo, s katero ima Unija sklenjen
preferencialni režim, je lahko upravičeno do preferencialne obravnave v navedeni
tretji partnerski državi, če se spoštujejo določbe o neposrednem
prevozu/neposeganju v blago iz določb o poreklu iz zadevnega preferencialnega
režima EU.
Prav tako je lahko blago s poreklom iz tretje partnerske države, ki se po koncu
prehodnega obdobja uvozi iz zadevne partnerske države prek Združenega
kraljestva v EU, upravičeno do preferencialne obravnave v EU, če se spoštujejo
določbe o neposrednem prevozu/neposeganju v blago iz določb o poreklu iz
zadevnih preferencialnih režimov EU.

4.3

Dokazila o poreklu24
Dokazila o poreklu, izdana ali izpolnjena pred koncem prehodnega obdobja
− Dokazila o poreklu, izdana/izpolnjena v EU ali Združenem kraljestvu

23

Sklicevanje na izraza „s poreklom“ ali „brez porekla“ v tem oddelku bi bilo treba upoštevati samo v zvezi s
preferencialnim poreklom.

24

Dokazila, izdana ali izpolnjena: izdana potrdila o poreklu, izpolnjene izjave na računih, izjave o poreklu in
navedbe o poreklu.
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Dokazila o poreklu, izdana/izpolnjena v EU v zvezi z blagom z vložki
Združenega kraljestva ali v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega
obdobja, se štejejo za veljavno dokazilo o poreklu, če je bil izvoz pošiljke
opravljen ali zagotovljen pred koncem prehodnega obdobja.25
Veljavnost je omejena na obdobje, določeno v ustreznih preferencialnih
trgovinskih režimih EU, da se lahko uporabi ob uvozu v partnersko državo v
skladu z ustreznimi določbami preferencialnih režimov EU.
Vendar lahko preferencialne partnerske države EU izpodbijajo taka dokazila o
poreklu in zahtevajo preveritev, kadar dokazila spremljajo blago, uvoženo v
preferencialne partnerske države po koncu prehodnega obdobja. V takih
primerih bodo carinski organi držav članic EU-27 v skladu z razpoložljivimi
možnostmi odgovorili na zahtevke za preveritev, da bi potrdili status porekla
blaga ali pristnost navedenih dokazil. Za navedene namene se poreklo EU
določi v času izvedbe izvoza glede na načelo iz zgornjega prvega odstavka.
− Dokazila o poreklu, izdana/izpolnjena v preferencialnih partnerskih državah
EU
Dokazila o poreklu, izdana ali izpolnjena v preferencialnih partnerskih državah
EU pred koncem prehodnega obdobja v zvezi z blagom z vložki Združenega
kraljestva, se štejejo za veljavno dokazilo v času veljavnosti v Uniji, če je bil
izvoz pošiljke opravljen ali zagotovljen pred koncem prehodnega obdobja.
Vendar se blago s poreklom iz EU z vključenimi vložki Združenega kraljestva,
ki so pomembni za pridobitev porekla, ki se uvozi v preferencialne partnerske
države EU in ga spremlja veljavno dokazilo EU o poreklu, v preferencialnih
partnerskih državah EU po koncu prehodnega obdobja ne sme uporabljati za
kumulacijo.
Dokazila o poreklu26, izdana /izpolnjena po koncu prehodnega obdobja
V posebnih primerih se lahko po koncu prehodnega obdobja za izvoz, opravljen
pred koncem navedenega obdobja, izdajo/izpolnijo posebne vrste dokazila o
poreklu:
− Dvojniki potrdil o gibanju blaga
Dvojnik potrdila o gibanju blaga se lahko po koncu prehodnega obdobja izda
na zahtevo izvoznika EU v zvezi s prvotnim potrdilom o gibanju, ki so ga
carinski organi držav članic izdali pred koncem navedenega obdobja.
− Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga

25

Preferencialne partnerske države EU lahko izpodbijajo taka dokazila o poreklu in zahtevajo preveritev,
kadar dokazila spremljajo blago, uvoženo v preferencialne partnerske države po koncu prehodnega obdobja.
V teh primerih bodo carinski organi držav članic EU v skladu z razpoložljivimi možnostmi odgovorili na
zahtevke za preveritev, da bi potrdili status porekla blaga ali pristnost navedenih dokazil.

26

Dokazila, izdana ali izpolnjena: izdana potrdila o poreklu; samopotrjevanje.
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Potrdilo o gibanju blaga se lahko na zahtevo izvoznika EU izda naknadno po
koncu prehodnega obdobja, če je bilo blago izvoženo pred navedenim
obdobjem.
− Naknadne izjave o poreklu, izjave o poreklu in izjave na računih
Izvoznik EU lahko izpolni izjavo o poreklu po koncu prehodnega obdobja, če
je bilo blago izvoženo pred navedenim obdobjem.

4.4

Izjave dobavitelja za preferencialno trgovino
Izjave dobavitelja so spremne listine, na podlagi katerih je mogoče izdati ali
izpolniti dokazila o poreklu. Po koncu prehodnega obdobja se lahko uporabljajo
kot podlaga za izdajo dokazil o poreklu, če za pridobitev porekla ne vključujejo
vložkov Združenega kraljestva.
Izvozniki in pristojni carinski ali drugi pristojni organi, ki po koncu prehodnega
obdobja izdajo ali izpolnijo dokazila o poreklu, morajo preveriti, ali izjave
dobavitelja ob izdaji/izpolnitvi dokazila in opravljenem izvozu izpolnjujejo
pogoje.
Po koncu prehodnega obdobja se izjave dobaviteljev, ki jih dobavitelji iz
Združenega kraljestva izpolnijo pred koncem prehodnega obdobja, ne smejo
uporabljati za izdajo ali izpolnjevanje dokazil o poreklu v državah članicah EU.

4.5

Pooblaščeni izvozniki
V zvezi s pooblaščenimi izvozniki za namene izpolnjevanja izjav na računih ali
izjav o poreklu v skladu z ustreznimi določbami o preferencialnem poreklu Unije
velja naslednje:
− dovoljenja, ki jih carinski organi Združenega kraljestva izdajo izvoznikom in
prepošiljateljem, da ti postanejo pooblaščeni izvozniki, po koncu prehodnega
obdobja v Uniji niso več veljavna;
− dovoljenja, ki jih carinski organi držav članic izdajo izvoznikom in
prepošiljateljem s sedežem v Združenem kraljestvu, po koncu prehodnega
obdobja v Uniji niso več veljavna;
− dovoljenja, ki jih carinski organi držav članic izdajo izvoznikom in
prepošiljateljem s sedežem v Uniji, ki imajo številko EORI ZK, po koncu
prehodnega obdobja v Uniji niso več veljavna;
− pooblaščeni izvozniki EU in prepošiljatelji s sedežem v Uniji bi morali zadevni
nacionalni carinski organ obvestiti o spremembah glede izpolnjevanja pogojev,
pod katerimi so bili pooblaščeni, ob upoštevanju dejstva, da se bo za vložke
Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja štelo, da so brez porekla.
V skladu s tem bodo carinski organi držav članic, ki so navedene izvoznike in
prepošiljatelje pooblastili kot pooblaščene izvoznike, dovoljenje po potrebi
spremenili ali umaknili.
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4.6

Registrirani izvozniki (REX)
V zvezi z registriranimi izvozniki (REX) za izpolnjevanje navedb o poreklu ali
izjav o poreklu v skladu z ustreznimi določbami o preferencialnem poreklu Unije:
− registracije izvoznikov in prepošiljateljev v sistemu REX s strani carinskih
organov Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja v Uniji niso več
veljavne;
− registracije izvoznikov in prepošiljateljev s sedežem v Združenem kraljestvu s
strani carinskih organov držav članic po koncu prehodnega obdobja v Uniji
niso več veljavne;
− registracije izvoznikov in prepošiljateljev s sedežem v Uniji, ki imajo številko
EORI ZK, s strani carinskih organov držav članic po koncu prehodnega
obdobja niso več veljavne;
− izvozniki in prepošiljatelji s sedežem v Uniji in registrirani v EU bi morali
zadevni nacionalni carinski organ takoj obvestiti o vseh pomembnih
spremembah v zvezi z informacijami, ki so jih predložili za registracijo. V
skladu s tem bodo carinski organi držav članic, ki so registrirali navedene
izvoznike in prepošiljatelje, preklicali registracijo, če pogoji zanjo niso več
izpolnjeni.

4.7

Odstopanja od kvot po poreklu iz nekaterih sporazumov EU o prosti trgovini
Ker so odstopanja od kvot po poreklu zajeta v členu 56(4) CZU, se bodo
uporabljala ista pravila kot za tarifne kvote.

5.

VSTOP BLAGA NA CARINSKO OBMOČJE UNIJE

5.1

Vstopna skupna deklaracija
Blago, ki se po koncu prehodnega obdobja prenese iz Združenega kraljestva na
carinsko območje Unije, je po potrebi zajeto v vstopni skupni deklaraciji, ki jo je
treba vložiti v rokih iz delegiranega akta CZU.27 To velja tudi za blago, ki se prek
Združenega kraljestva giblje med dvema točkama na carinskem območju Unije.
Kadar je mogoče, se lahko za izpolnjevanje zahtev glede vstopne skupne
deklaracije uporabi tranzitna deklaracija, ki vsebuje vse podatke o varnosti in
varstvu, pri čemer je treba upoštevati roke, na primer kjer se uporabi skupni
tranzitni postopek. Podrobnosti o zahtevah glede vstopne skupne deklaracije za
določen tranzit ali izvozne scenarije, kar je odvisno od tega, kje je blago ob koncu
prehodnega obdobja, so navedene v oddelku 7.1 Tranzit oziroma oddelku 8.2
Izvoz in ponovni izvoz.
Na podlagi člena 48(1) Sporazuma o izstopu vstopna skupna deklaracija, vložena
pri carinskem uradu prvega vstopa v Združenem kraljestvu pred koncem
prehodnega obdobja za blago, ki bo prispelo šele po koncu navedenega obdobja,
ostane veljavna za naknadna pristanišča ali letališča v Uniji (ali obratno). Torej

27

Členi 105 do 111 delegiranega akta CZU. Člen 105 delegiranega akta CZU se spremeni, tako da določa, da
je treba vstopno skupno deklaracijo, ki zajema blago, prepeljano po morju iz vseh pristanišč Združenega
kraljestva, vložiti najpozneje dve uri pred prihodom v Unijo.

13

bodo gospodarski subjekti, ki bodo do rokov, določenih v delegiranem aktu CZU,
pri carinskem uradu prvega vstopa v Združenem kraljestvu vložili vstopno skupno
deklaracijo, izpolnili svojo pravno obveznost.
Vendar je Združeno kraljestvo službe Komisije obvestilo, da po 31. decembru ne
bo moglo ohranjati obstoječega sistema nadzora uvoza (ICS); druge države članice
tako ne bodo mogle pridobivati informacij o vstopnih skupnih deklaracijah,
vloženih v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja.
Gospodarskim subjektom se torej svetuje, naj se z državami članicami posvetujejo
o nadaljnjih ukrepih. Po koncu prehodnega obdobja bodo nekatere države članice,
da bi zagotovile izvajanje ustrezne analize tveganja, zahtevale, da je treba novo
vstopno skupno deklaracijo pri carinskem uradu prvega vstopa v EU vložiti
najpozneje ob prihodu blaga v EU. Nasprotno bodo druge države članice morda
nadaljevale oplemenitenje blaga za naknadne carinske formalnosti, ne da bi
zahtevale novo vstopno skupno deklaracijo, ter izvedle potrebno analizo tveganja
varnosti in varstva na podlagi deklaracije za začasno hrambo ali carinske
deklaracije za nadaljnji carinski postopek.
V primeru preusmeritev (tj. blago, ki naj bi najprej prispelo v Združeno kraljestvo,
a je bilo preusmerjeno in prispe v Unijo po koncu prehodnega obdobja) dejanski
carinski urad prvega vstopa v Uniji ne bo prejel vstopnih skupnih deklaracij,
vloženih pred koncem prehodnega obdobja pri carinskem uradu prvega vstopa v
Združenem kraljestvu, razen če je bilo obvestilo o preusmeritvi vloženo in
obdelano pred koncem prehodnega obdobja. V takih primerih je treba vložiti novo
vstopno skupno deklaracijo
V posebnih primerih, ko blago zapusti Združeno kraljestvo pred koncem
prehodnega obdobja in potuje neposredno v Unijo ter prispe na carinsko območje
Unije po navedenem obdobju, vstopna skupna deklaracija ni potrebna.

5.2

Začasna hramba blaga
Dovoljenja, ki so jih izdali carinski organi držav članic in vključujejo možnost, da
se blago prepelje v prostore za začasno hrambo blaga v Združenem kraljestvu, bo
treba spremeniti, da se po koncu prehodnega obdobja taka možnost izključi.
CZU se bo na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu uporabljal za blago, za
katero je bila deklaracija za začasno hrambo vložena pred koncem prehodnega
obdobja in ki je ob koncu navedenega obdobja na carinskem območju Združenega
kraljestva. Tako blago mora biti dano v carinski postopek ali ponovno izvoženo v
90 dneh, kot je določeno v členu 149 CZU. V skladu s členom 79 CZU v primeru
neizpolnjevanja obveznosti nastane carinski dolg. Če je deklaracija za začasno
hrambo blaga, vložena pred koncem prehodnega obdobja za blago v Združenem
kraljestvu, po koncu prehodnega obdobja neveljavna (npr. ker neunijsko blago ni
bilo predloženo carini v skladu s členom 146(2) CZU), se CZU uporablja le za
blago, ki je bilo pred koncem prehodnega obdobja dejansko v Uniji.
V skladu z drugim pododstavkom člena 49(1) Sporazuma o izstopu gibanje blaga
med Unijo in Združenim kraljestvom v skladu s členom 148(5)(b) in (c) CZU ni
dovoljeno, če bi se končalo šele po koncu prehodnega obdobja.
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Če blago v začasni hrambi, zajeti v dovoljenju za upravljanje prostorov za začasno
hrambo blaga, ki so ga izdali carinski organi Združenega kraljestva, na mejo EU
prispe po koncu prehodnega obdobja, se bo obravnavalo kot neunijsko blago,
vneseno na carinsko območje Unije iz tretje države.
Če blago v začasni hrambi prispe v Unijo že pred koncem prehodnega obdobja,
vendar naj bi se njegovo gibanje v prostore za začasno hrambo v EU nadaljevalo
po navedenem datumu, to gibanje ne bo zajeto v veljavnem dovoljenju. Zato bi se
morala začasna hramba blaga, ki nima veljavnega dovoljenja, končati pred koncem
prehodnega obdobja (npr. tako, da se blago da v carinski postopek ali ponovno
izvozi). Če se zaradi izjemnih okoliščin začasna hramba za navedeno blago ne
more končati pred koncem prehodnega obdobja, bi se morala končati takoj, ko
prenehajo navedene okoliščine. Če se to ne bo uredilo, se bo štelo, da obveznosti iz
carinske zakonodaje v zvezi z vnosom neunijskega blaga na carinsko območje
Unije niso izpolnjene, zato se bo uporabil člen 79 CZU, tj. zaradi neizpolnjevanja
obveznosti bo nastal carinski dolg.

5.3

Carinski status blaga
Zahteve člena 47(1) in (2) Sporazuma o izstopu
Za unijsko blago, ki se v času konca prehodnega obdobja iz Združenega kraljestva
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 Združenega
kraljestva giblje med dvema točkama na carinskem območju Unije.
V skladu s členom 47(2) Sporazuma o izstopu mora zadevna oseba, kadar
navedeno blago prispe na ustrezno mejo med Unijo in Združenim kraljestvom,
dokazati naslednje: (i) da se je gibanje začelo pred koncem prehodnega obdobja in
končalo po njem ter (ii) da ima blago carinski status unijskega blaga28. Dokazila o
carinskem statusu unijskega blaga, ki se uporabijo v ta namen, so določena v
členu 199 izvedbenega akta CZU.
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.

28

Člen 47(2) Sporazuma o izstopu določa, da se domneva, da ima blago carinski status unijskega blaga iz
člena 153(1) CZU, ne uporablja več za tekoče gibanje blaga med Združenim kraljestvom in EU. Dokazilo o
carinskem statusu unijskega blaga ne bo potrebno, dokler navedeno blago ostane v zadevnem carinskem
območju – Unije ali Združenega kraljestva. Neuporaba domneve se uporabi, če blago prečka mejo med EU
in Združenim kraljestvom po koncu prehodnega obdobja.

15

Carinske formalnosti, ki veljajo za blago, ki v Unijo vstopa iz Združenega
kraljestva
Če lahko gospodarski subjekt, ki po koncu prehodnega obdobja iz Združenega
kraljestva vnaša blago na carinsko območje Unije, pri predložitvi blaga carinskim
organom na meji med Združenim kraljestvom in Unijo po koncu navedenega
obdobja predloži dokazilo, da je blago unijsko blago ter da se je gibanje začelo v
Združenem kraljestvu ali v državi članici EU pred koncem prehodnega obdobja, je
treba tako blago obravnavati kot unijsko blago, tj. blago v prostem prometu na
carinskem območju Unije, ki ga ni treba dati v carinski postopek.
Če gospodarski subjekt po prihodu na mejo med Unijo in Združenim kraljestvom
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 uvozna dovoljenja.
Kot je pojasnjeno v nadaljevanju, mora biti po potrebi blago, vneseno iz
Združenega kraljestva na carinsko območje Unije po koncu prehodnega obdobja,
zajeto v vstopni skupni deklaraciji.
Carinske formalnosti, ki veljajo za blago, ki zapušča Unijo in je namenjeno v
Združeno kraljestvo
Če gospodarski subjekt unijsko blago iz Unije iznese v Združeno kraljestvo ter
lahko pri predložitvi blaga carinskim organom na meji po koncu prehodnega
obdobja predloži dokazilo o unijskem statusu blaga in o tem, da se je gibanje blaga
začelo pred koncem prehodnega obdobja, carinski organi tako gibanje obravnavajo
kot gibanje znotraj Unije. Navedenega blaga tako za izstop iz Unije ni treba dati v
izvozni postopek.
Kot je pojasnjeno v nadaljevanju, mora biti po potrebi blago, ki po prehodnem
obdobju zapušča carinsko območje Unije in je namenjeno v Združeno kraljestvo,
zajeto v predodhodni deklaraciji. Države članice se lahko odločijo, da ne bodo
zahtevale navedenih deklaracij za blago, ki se iznese iz Unije v skladu s
členom 47(1) in (2) Sporazuma o izstopu, kot je določeno v nadaljevanju.
Če gospodarski subjekt ob prihodu na mejo med Unijo in Združenim kraljestvom
po koncu prehodnega obdobja ne more predložiti ustreznih dokazil, se zadevno
gibanje obravnava kot izvoz za carinske namene, namene DDV in trošarinske
namene ter je treba pred iznosom blaga s carinskega območja izpolniti ustrezne
formalnosti (izvozna deklaracija in/ali predodhodna deklaracija, kot je ustrezno).
Po potrebi bodo potrebna tudi izvozna dovoljenja29.

29

Prim. obvestilo deležnikom o prepovedih in omejitvah uvoza/izvoza, vključno z uvoznimi/izvoznimi
dovoljenji, ter povezana posebna obvestila o različnih prepovedih in omejitvah.
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Vidiki porekla
Kadar blago ohrani carinski status unijskega blaga, tj. kot je navedeno zgoraj, ter
se unijsko blago giblje med EU in Združenim kraljestvom ob koncu prehodnega
obdobja in izpolnjuje merila iz člena 47(2) Sporazuma o izstopu, se šteje, da je
tako blago blago s poreklom za namene njegove uporabe v okviru preferencialnih
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: (i) če je tako blago proizvedeno v EU in je ob koncu prehodnega
obdobja v Združenem kraljestvu ali (ii) če se tako blago s poreklom iz
preferencialnih partnerskih držav EU uvozi v Združeno kraljestvo pred koncem
prehodnega obdobja. To bo veljalo tudi za unijsko blago, ki se prek Združenega
kraljestva giblje med dvema točkama na carinskem območju Unije.
Prevoz blaga po zraku na podlagi enotne prevozne listine
V skladu s členom 47(3) Sporazuma o izstopu unijsko blago, ki se prevaža po
zraku in je bilo natovorjeno ali pretovorjeno na letališču Unije za pošiljko na
letališče v Združenem kraljestvu ali obratno ter se prevaža na podlagi enotne
prevozne listine v skladu s členom 119(2)(a) delegiranega akta CZU, izdane v
državi članici ali Združenem kraljestvu, pri čemer se tako gibanje začne pred
koncem prehodnega obdobja in konča na zadevnem drugem letališču po koncu
prehodnega obdobja, ohrani status unijskega blaga, dokazilo o carinskem statusu
unijskega blaga pa ni potrebno. To bo praktično pomembno le za zrakoplove, ki
bodo letališče zapustili v zadnjih urah pred 00.00 po srednjeevropskem času na
dan, ko se konča prehodno obdobje, in leteli neposredno na zadevno drugo
letališče, kamor bodo prispeli po 00.00 po srednjeevropskem času na dan po koncu
prehodnega obdobja.
Blago, ki se prevaža po morju
V zvezi z rednim ladijskim prevozom člen 47(4) in (5) Sporazuma o izstopu velja
za potovanja, ki se začnejo pred koncem prehodnega obdobja, vključujejo
postanek v pristanišču Združenega kraljestva in se končajo po koncu navedenega
obdobja.
Če ima ladja rednega ladijskega prevoza med tekočim potovanjem pred koncem
prehodnega obdobja postanek v enem ali več pristaniščih Združenega kraljestva, je
carinski status unijskega blaga, ki se prevaža z ladjo rednega ladijskega prevoza,
zajet v redni ladijski prevoz in se ne spremeni. Enako velja za unijsko blago,
natovorjeno pred koncem prehodnega obdobja in raztovorjeno v katerem koli
pristanišču, tudi če je imela ladja rednega ladijskega prevoza med tekočim
potovanjem postanek v enem ali več pristaniščih Združenega kraljestva po koncu
prehodnega obdobja.
Če ima ladja rednega ladijskega prevoza po koncu prehodnega obdobja med
tekočim potovanjem postanek v enem ali več pristaniščih Združenega kraljestva,
bo po raztovarjanju unijskega blaga, natovorjenega v katerem koli pristanišču
Združenega kraljestva ali Unije, v katerem je imela ladja postanek po koncu
navedenega obdobja, potrebno dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga.
Dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ki se uporabijo v ta namen, so
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določena v členu 199 izvedbenega akta CZU. To pomeni, da če ima ladja rednega
ladijskega prevoza po koncu prehodnega obdobja postanek v pristanišču
Združenega kraljestva, dovoljenja za redni ladijski prevoz ni več mogoče
uveljavljati za preostanek tekočega potovanja.

5.4

Oprostitev uvoznih dajatev
Vrnjeno blago
Če je bilo unijsko blago pred koncem prehodnega obdobja začasno izvoženo iz
Združenega kraljestva, po koncu prehodnega obdobja pa ponovno uvoženo v
Unijo, pri čemer izpolnjuje pogoje iz člena 203 CZU, se šteje za vrnjeno blago,
zato se uvozi s popolno oprostitvijo. Če se unijsko blago iz Unije v Združeno
kraljestvo prenese pred koncem prehodnega obdobja, po koncu navedenega
obdobja pa se vrne v Unijo, se uporabljajo določbe o vrnjenem blagu iz člena 203
CZU, če lahko gospodarski subjekt zagotovi dokaze, da je bilo unijsko blago:
– prepeljano v Združeno kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja ter
– da se je v nespremenjenem stanju vrnilo v skladu s členom 203(5) CZU in
členom 158 delegiranega akta CZU.
Upoštevati je treba, da konec prehodnega obdobja ni ena od posebnih okoliščin, ki
bi omogočala podaljšanje triletnega obdobja iz člena 203(1) CZU.
Prevozne listine bi morale biti dokaz, da je bilo unijsko blago vneseno v Združeno
kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja, po potrebi pa jih spremljajo druge
ustrezne listine (npr. zakupna pogodba). Po potrebi se lahko zahteva dokazilo, da
stanje blaga ni bilo spremenjeno.
Uredba o oprostitvah carin
Kar zadeva oprostitev carin za osebno lastnino fizičnih oseb, ki običajno prebivališče
prenesejo iz tretje države v Unijo, člen 5 uredbe o oprostitvah carin30 določa, da se

dajatev prosta obravnava odobri le, če je bilo običajno prebivališče osebe najmanj
dvanajst mesecev neprekinjeno zunaj carinskega območja Unije.
Pri navedeni osebni lastnini in drugih kategorijah blaga, zajetih v uredbi o
oprostitvah carin, na primer pri blagu iz člena 12 uredbe o oprostitvah carin, ki se
uvozi ob sklenitvi zakonske zveze, lahko zahtevana obdobja, na primer trajanje
bivanja, za namene uporabe uredbe o oprostitvah carin vključujejo tudi obdobje
pred koncem prehodnega obdobja.
6.

SPROSTITEV V PROSTI PROMET
CZU se v skladu s členom 49(1) Sporazuma o izstopu še naprej uporablja za blago, ki je
na carinskem območju Združenega kraljestva, za katero so carinski organi Združenega
kraljestva sprejeli carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet pred koncem
prehodnega obdobja, vendar se sprosti šele po koncu navedenega obdobja. To se lahko

30

Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
(UL L 324, 10.12.2009, str. 23).
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zgodi zaradi daljšega preverjanja, ker je na primer deklarant moral predložiti dodatne
dokumente ali je carinski organ čakal rezultate laboratorijske analize (členi 77(1)(a), 188,
194 CZU).
Če carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet po koncu prehodnega obdobja ni
več veljavna in je bilo blago prej v začasni hrambi, se šteje, da je bilo blago z neveljavno
carinsko deklaracijo v začasni hrambi od datuma sprejema carinske deklaracije za
sprostitev v prosti promet, tj. pred koncem prehodnega obdobja, zato se zanj uporablja
CZU. Če taka neveljavna carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet zajema blago,
ki je bilo prej dano v drug carinski postopek (npr. carinsko skladiščenje), se šteje, da je
bilo prijavljeno blago v takem carinskem postopku že pred koncem prehodnega obdobja.
7.

POSEBNI POSTOPKI

7.1

Tranzit
Tranzitni postopek Unije/skupni tranzitni postopek31
Po koncu prehodnega obdobja Združeno kraljestvo pristopi h Konvenciji o
skupnem tranzitnem postopku32 kot samostojna pogodbenica, zato lahko uporablja
skupni tranzitni postopek in ima še naprej dostop do novega računalniškega
tranzitnega sistema (NCTS) in drugih povezanih informacijskih sistemov kot
pogodbenica navedene konvencije. Zato se bodo tranzitne operacije, ki bodo
potekale ob koncu prehodnega obdobja, v NCTS nadaljevale.
Primeri, ko je bilo blago prepuščeno v tranzitni postopek v Uniji ali državi
skupnega tranzita ali Združenem kraljestvu in je ob koncu prehodnega obdobja v
Združenem kraljestvu
Če je blago, ki se giblje v okviru tranzitne operacije, ob koncu prehodnega obdobja
v Združenem kraljestvu, 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 tranzitna operacija končala zunaj Združenega kraljestva, zadevno
tranzitno operacijo nadaljujejo v okviru skupnega tranzitnega postopka, kot je
opisano za primere, ki jih sporazum o izstopu ne zajema.
a) Če je blago dano v tranzitni postopek Unije ali skupni tranzitni postopek v
državi skupnega tranzita, pri čemer bo namembni kraj v Združenem kraljestvu,
in je ob koncu prehodnega obdobja že v Združenem kraljestvu, se tranzit
nadaljuje kot tranzit Unije do namembnega carinskega urada.
b) Če je blago dano v tranzitni postopek Unije v Združenem kraljestvu, pri čemer
bo namembni kraj v Uniji ali državi skupnega tranzita, in je ob koncu
prehodnega obdobja še vedno v Združenem kraljestvu, se tranzit nadaljuje kot
tranzit Unije do namembnega kraja v Uniji ali državi skupnega tranzita. V
carinskem uradu vstopa v Uniji spremna tranzitna listina ali spremna

31

GD TAXUD je objavil Prilogo I o scenarijih za tranzit ob izstopu s praktičnimi primeri za tranzit, kot je
opisano v tem oddelku.

32

UL L 226, 13.8.1987, str. 2, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom št. 1/2017 (UL L 8, 12.1.2018,
str. 1).
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tranzitna/varnostna listina z referenčno številko gibanja tranzitne operacije
dokazuje, da je tranzitna operacija zajeta v Sporazum o izstopu. Za namene
varnosti in varstva je treba vložiti vstopno skupno deklaracijo, razen če so bili
v tranzitni deklaraciji v carinskem uradu odhoda že zagotovljeni podatki,
potrebni za vstopno skupno deklaracijo, tako da je bila obveznost izpolnjena,
ali če se obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije opusti v skladu s CZU.
c) Če se blago giblje med carinskim uradom odhoda v državi članici ali državi
skupnega tranzita prek Združenega kraljestva do namembnega carinskega
urada v državi članici ali državi skupnega tranzita ter je ob koncu prehodnega
obdobja v Združenem kraljestvu, se tranzit do namembnega kraja nadaljuje kot
tranzit Unije. V carinskem uradu vstopa v Uniji spremna tranzitna listina ali
spremna tranzitna/varnostna listina z referenčno številko gibanja tranzitne
operacije dokazuje, da je tranzitna operacija zajeta v Sporazum o izstopu.
Vložiti je treba vstopno skupno deklaracijo, razen če so bili v tranzitni
deklaraciji že zagotovljeni podatki, potrebni za vstopno skupno deklaracijo, ali
če se obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije opusti v skladu s CZU.
Za poizvedovalne postopke ali postopke izterjave, povezane z navedenim
tranzitom, se uporabljajo določbe CZU o poizvedbah in izterjavah.
Primeri, ko je bilo blago prepuščeno v tranzitni postopek v Uniji ali državi
skupnega tranzita ali Združenem kraljestvu, se giblje v Združenem kraljestvu, iz
njega ali prek njega in ob koncu prehodnega obdobja ni v Združenem kraljestvu
a) Blago, ki se v okviru tranzitne operacije giblje od carinskega urada odhoda v
Uniji ali državi skupnega tranzita do namembnega carinskega urada v
Združenem kraljestvu
Če je blago dano v tranzitni postopek Unije v Uniji ali skupni tranzitni
postopek v državi skupnega tranzita, pri čemer je namembni kraj v Združenem
kraljestvu, in je ob koncu prehodnega obdobja še vedno v Uniji, se bo navedeni
tranzitni postopek Unije v Združenem kraljestvu nadaljeval kot skupni tranzitni
postopek. Carinski urad vstopa v Združenem kraljestvu bo deloval kot carinski
urad tranzita, tj. od carinskega urada odhoda bo zahteval ustrezne podatke in
izpolnil vse naloge carinskega urada tranzita. Na zunanji meji EU je treba za
namene varnosti in varstva vložiti izstopno skupno deklaracijo, razen če so bili
v tranzitni deklaraciji v carinskem uradu odhoda že zagotovljeni podatki,
potrebni za analizo tveganja za namene varnosti in varstva, tako da je bila
obveznost izpolnjena, ali če se obveznost vložitve predodhodne deklaracije
opusti v skladu s CZU.
b) Blago, ki se v okviru tranzitne operacije giblje od carinskega urada odhoda v
Združenem kraljestvu do namembnega carinskega urada v Uniji ali državi
skupnega tranzita
Če je blago dano v tranzitni postopek Unije v Združenem kraljestvu, pri čemer
je namembni kraj v Uniji ali državi skupnega tranzita, in je ob koncu
prehodnega obdobja že v Uniji, se tranzitni postopek nadaljuje do
namembnega kraja v Uniji ali državi skupnega tranzita.
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c) Blago, ki se v okviru tranzitne operacije giblje prek Združenega kraljestva
Če se blago giblje od carinskega urada odhoda v državi članici ali državi
skupnega tranzita prek Združenega kraljestva do namembnega carinskega
urada v državi članici ali državi skupnega tranzita in je ob koncu prehodnega
obdobja še vedno v Uniji ali državi skupnega tranzita, se bo navedeni tranzitni
postopek v Združenem kraljestvu nadaljeval kot skupni tranzitni postopek.
Carinski urad vstopa v Združenem kraljestvu oziroma carinski urad vstopa v
ustrezni državi članici, kjer bo blago ponovno vstopilo na carinsko območje
Unije, bo deloval kot carinski urad tranzita. Od carinskega urada odhoda
zahteva ustrezne podatke in izpolni vse naloge carinskega urada tranzita. Ko
blago zapušča ozemlje EU (pred vstopom v Združeno kraljestvo), je treba
vložiti izstopno skupno deklaracijo, razen če so bili v tranzitni deklaraciji že
zagotovljeni podatki, potrebni za analizo tveganja za namene varnosti in
varstva, ali če se obveznost vložitve predodhodne deklaracije opusti v skladu s
CZU.
Če je blago pred koncem prehodnega obdobja prečkalo Združeno kraljestvo in
ponovno vstopilo na carinsko območje Unije ali države skupnega tranzita, se
bo navedena tranzitna operacija nadaljevala do namembnega kraja.
Če je blago, zajeto v tranzitni deklaraciji, prečkalo in zapustilo Združeno
kraljestvo neposredno za Unijo, vendar do konca prehodnega obdobja še ni
ponovno vstopilo na carinsko območje Unije, bo carinski urad vstopa v Unijo
deloval kot carinski urad tranzita. Od carinskega urada odhoda bo zahteval
ustrezne podatke in izpolnil vse naloge carinskega urada tranzita.
Carinski organi lahko največ eno leto po pristopu Združenega kraljestva h
Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku še naprej sprejemajo obstoječe
obrazce za izjave poroka in potrdila o zavarovanju33, če se ročno opravijo potrebne
geografske prilagoditve, ki jih odobri porok (v primeru izjav poroka) ali sami
carinski organi (v primeru potrdil o zavarovanju). Do konca navedenega obdobja
mora imetnik tega postopka zagotoviti novo izjavo, ki je v skladu s spremenjenim
vzorcem.
Če se je poizvedovalni postopek ali postopek izterjave začel, vendar se ob koncu
prehodnega obdobja še ni končal, se nadaljuje v NCTS.
Uporaba elektronske prevozne listine (ETD) kot tranzitne deklaracije za prevoz
blaga po zraku ali morju
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 Združenem kraljestvu, in
pred koncem prehodnega obdobja še ne bo prispelo v Združeno kraljestvo, se bo
navedeni postopek od navedenega datuma do letališča prihoda v Združenem
kraljestvu nadaljeval kot skupni tranzitni postopek z ETD.
Če je blago v Združenem kraljestvu dano v tranzitni postopek z ETD za prevoz
blaga po zraku, pri čemer bo namembni kraj v Uniji ali državi skupnega tranzita,
33
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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 se blago v okviru tranzitnega postopka z ETD prevaža po morju med
Združenim kraljestvom in Unijo z ladjo rednega linijskega prevoza, gibanje pa se
začne pred koncem prehodnega obdobja, se bo tranzitni postopek nadaljeval do
namembnega kraja v EU.
Če se blago v okviru tranzitnega postopka z ETD prevaža po morju med
Združenim kraljestvom in Unijo z ladjo, ki ni ladja rednega linijskega prevoza, pri
čemer je navedena ladja Združeno kraljestvo zapustila pred koncem prehodnega
obdobja in je prispela neposredno v pristanišče Unije po koncu prehodnega
obdobja, se bo navedeni tranzitni postopek nadaljeval do namembnega kraja v EU.
Če je blago, dano v tranzitni postopek z ETD, ob koncu prehodnega obdobja v
Združenem kraljestvu, se za navedeni tranzitni postopek še naprej uporablja CZU
v skladu s členom 49(1) Sporazuma o izstopu.
Gibanje blaga v okviru operacij TIR
Združeno kraljestvo (kot vse države članice EU) je danes že samostojna
pogodbenica Konvencije TIR34. Čeprav bo imelo Združeno kraljestvo kot
pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitnem postopku dostop do NCTS, ta ne
vključuje uporabe NCTS za operacije TIR.
Če bo blago, ki se giblje v okviru postopka TIR35, ob koncu prehodnega obdobja v
Združenem kraljestvu, se CZU za navedene primere še naprej uporablja v skladu s
členom 49(1) Sporazuma o izstopu.
a) Če je blago dano v postopek TIR v Uniji, pri čemer je namembni kraj/kraj
izstopa v Združenem kraljestvu, in je že v Združenem kraljestvu, se bo gibanje
TIR nadaljevalo v skladu s CZU. Namembni carinski urad/carinski urad
izstopa v Združenem kraljestvu bo carinskemu uradu odhoda/vstopa v Uniji
prek NCTS poslal ustrezna sporočila o TIR.
b) Če je blago dano v postopek TIR v Združenem kraljestvu, pri čemer je
namembni kraj v Uniji, in je ob koncu prehodnega obdobja še vedno v
Združenem kraljestvu, se bo navedeno gibanje TIR nadaljevalo v skladu s
CZU (in v NCTS) do namembnega kraja v Uniji. Ko blago prispe v carinski
urad na zunanji meji EU z Združenim kraljestvom, zvezek TIR z referenčno
številko gibanja operacije TIR dokazuje, da je operacija zajeta v Sporazum o
izstopu. Ob vstopu v Unijo je treba vložiti vstopno skupno deklaracijo, razen
če so bili že zagotovljeni podatki, potrebni za vstopno skupno deklaracijo, ali
če se obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije opusti v skladu s CZU.
Gibanje TIR se bo nadaljevalo v skladu s CZU do namembnega carinskega
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Ženevi (UL L 252, 14.9.1978, str. 2).
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urada/carinskega urada izstopa v EU, ki bo carinskemu uradu odhoda/vstopa v
Združenem kraljestvu prek NCTS poslal ustrezna sporočila o TIR.
c) Če se blago, zajeto v zvezku TIR, giblje med carinskim uradom odhoda/vstopa
v državi članici prek Združenega kraljestva do namembnega carinskega
urada/carinskega urada izstopa v drugi državi članici in je ob koncu
prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu, se bo gibanje TIR nadaljevalo v
skladu s CZU (in v NCTS) do namembnega kraja. Ko blago prispe v carinski
urad ponovnega vstopa na zunanji meji EU z Združenim kraljestvom, zvezek
TIR z referenčno številko gibanja operacije TIR dokazuje, da je operacija
zajeta v Sporazum o izstopu. Pred vstopom na carinsko območje Unije na meji
med Združenim kraljestvom in EU je treba vložiti vstopno skupno deklaracijo,
razen če so bili že zagotovljeni podatki, potrebni za vstopno skupno
deklaracijo, ali če se obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije opusti v
skladu s CZU. Gibanje TIR se bo nadaljevalo v skladu s CZU do namembnega
carinskega urada/carinskega urada izstopa v EU, ki bo carinskemu uradu
odhoda/vstopa v Uniji prek NCTS poslal ustrezna sporočila o TIR.
V vseh drugih primerih, tj. ko blago ob koncu prehodnega obdobja ne bo v
Združenem kraljestvu, bodo za operacije TIR veljale mejne formalnosti, ki veljajo
za vse druge meje s tretjo državo.
a) Blago, ki se v okviru operacije TIR giblje od carinskega urada odhoda/vstopa v
Uniji do namembnega carinskega urada/carinskega urada izstopa v
Združenem kraljestvu
Če se blago da v postopek TIR v Uniji, pri čemer bo namembni kraj/kraj
izstopa v Združenem kraljestvu, in je ob koncu prehodnega obdobja še vedno v
Uniji, se bo navedeni postopek TIR za ozemlje Unije prekinil najpozneje v
carinskem uradu, kjer bo blago fizično zapustilo EU. Navedeni urad bo postal
namembni carinski urad/carinski urad izstopa. Od carinskega urada odhoda bo
zahteval ustrezne podatke in izpolnil vse naloge namembnega carinskega
urada/carinskega urada izstopa36. Za izstop blaga je treba na zunanji meji Unije
vložiti izstopno skupno deklaracijo, razen če so bili podatki, potrebni za
analizo tveganja za namene varnosti in varstva, že zagotovljeni ali če se
obveznost vložitve predodhodne deklaracije opusti v skladu s CZU.
Če je blago, dano v postopek TIR v Uniji, pri čemer je namembni kraj/kraj
izstopa v Združenem kraljestvu, zapustilo Unijo, vendar ob koncu prehodnega
obdobja še ni prispelo v Združeno kraljestvo, se za gibanje TIR uporabita
carinska zakonodaja Združenega kraljestva in Konvencija TIR. Imetniki
postopka bodo morali predložiti alternativno dokazilo o zaključku postopka
TIR, carinski urad odhoda/vstopa v Uniji pa bo moral operacijo zaključiti
ročno.
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b) Blago, ki se v okviru operacije TIR giblje od carinskega urada
odhoda/vstopa v Združenem kraljestvu do namembnega carinskega
urada/carinskega urada izstopa v Uniji
Če je blago dano v postopek TIR v Združenem kraljestvu, pri čemer je
namembni kraj v Uniji, in je ob koncu prehodnega obdobja že v Uniji, se lahko
navedeno gibanje TIR nadaljuje do namembnega kraja v Uniji. Ko bo blago
prispelo v namembni carinski urad/carinski urad izstopa, se bo operacija
obravnavala kot vsaka druga operacija TIR.
c) Blago, ki se giblje v okviru operacije TIR prek Združenega kraljestva
Če se blago giblje od carinskega urada odhoda/vstopa v državi članici prek
Združenega kraljestva do namembnega carinskega urada/carinskega urada
izstopa v državi članici in je pred prečkanjem Združenega kraljestva še vedno v
Uniji, velja naslednje: navedeni postopek TIR bo po koncu prehodnega
obdobja prekinjen najpozneje v carinskem uradu izstopa iz Unije. Ta urad tako
postane namembni carinski urad/carinski urad izstopa. „Novi“ namembni
carinski uradi/carinski uradi izstopa bodo od carinskega urada odhoda
zahtevali ustrezne podatke in izpolnili vse naloge namembnega carinskega
urada/carinskega urada izstopa. Za izstop blaga je treba na zunanji meji Unije
vložiti izstopno skupno deklaracijo, razen če so bili podatki, potrebni za
analizo tveganja za namene varnosti in varstva, že zagotovljeni ali če se
obveznost vložitve predodhodne deklaracije opusti v skladu s CZU. Ko blago
po prečkanju Združenega kraljestva prispe v carinski urad ponovnega vstopa /
carinski urad odhoda/vstopa v Uniji, se bo operacija obravnavala kot vsaka
druga operacija TIR.
Če je blago prečkalo Združeno kraljestvo in pred koncem prehodnega obdobja
ponovno vstopilo na carinsko območje Unije, se lahko gibanje TIR nadaljuje
do namembnega kraja.

7.2

Posebni postopki, ki niso tranzit
Carinsko skladiščenje
Dovoljenja za carinska skladišča, ki so jih izdali carinski organi držav članic, ki
vključujejo gibanje blaga iz carinskih skladišč v Uniji v carinska skladišča v
Združenem kraljestvu v skladu s členom 219 CZU in členom 179(3) delegiranega
akta CZU, bo treba spremeniti, da se ta možnost po koncu prehodnega obdobja
izključi.
Na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu se za blago, ki je bilo dano v carinsko
skladiščenje pred koncem prehodnega obdobja in je ob koncu navedenega obdobja
v carinskem skladišču v Združenem kraljestvu, CZU uporablja dvanajst mesecev
po koncu navedenega obdobja, kot je določeno v Prilogi III k Sporazumu o
izstopu.
Če po koncu prehodnega obdobja carinska deklaracija za dajanje blaga v carinsko
skladiščenje ni veljavna (npr. ker neunijsko blago ni bilo pripeljano v carinsko
skladišče), se šteje, da je blago, ki ga zajema deklaracija, v prejšnji situaciji ali
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postopku (tj. v začasni hrambi ali posebnem postopku), v katerem je bilo pred
vložitvijo neveljavne carinske deklaracije za dajanje blaga v carinsko skladiščenje.
Če je blago v Združenem kraljestvu, se v skladu s členom 49(1) Sporazuma o
izstopu za prejšnjo situacijo ali postopek uporablja CZU.
V skladu z drugim pododstavkom člena 49(1) Sporazuma o izstopu gibanje blaga,
danega v carinsko skladiščenje, med Unijo in Združenim kraljestvom v skladu s
členom 219 CZU ni dovoljeno, če bi se končalo šele po koncu prehodnega
obdobja.
Če se blago, shranjeno v carinskem skladišču v Združenem kraljestvu, 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 in carinsko deklaracijo).
Če blago, ki se giblje med carinskim skladiščem v Združenem kraljestvu in
carinskim skladiščem v Uniji, v Unijo prispe malo pred koncem prehodnega
obdobja in ne bo dovolj časa, da bi prispelo do namembnega kraja, njegovo
gibanje pa se bo v Uniji nadaljevalo, navedeno blago od navedenega datuma ne bo
zajeto v dovoljenju, veljavnem v Uniji. Zato bi moral zadevni gospodarski subjekt
ta postopek zaključiti pred koncem prehodnega obdobja (npr. tako, da blago da v
nadaljnji carinski postopek). Tak nadaljnji postopek je lahko prav tako carinsko
skladiščenje, če je blago zajeto v veljavnem dovoljenju, ki ga izdajo carinski
organi Unije. Če se to ne bo uredilo, zadevno blago ne bo izpolnjevalo obveznosti
iz carinske zakonodaje v zvezi s skladiščenjem takega blaga na carinskem
območju Unije, zato se bo uporabljal člen 79 CZU, tj. zaradi neizpolnjevanja
obveznosti bo nastal carinski dolg.
Proste cone
Na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu se bo za blago v prosti coni v
Združenem kraljestvu CZU uporabljal le do konca prehodnega obdobja, kot je
določeno v Prilogi III k Sporazumu o izstopu.
Če se blago, dano v postopek proste cone v Združenem kraljestvu, 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 in carinsko deklaracijo).
Začasni uvoz
Na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu se za blago, ki je bilo dano v
postopek začasnega uvoza pred koncem prehodnega obdobja in je ob koncu
prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu, CZU uporablja dvanajst mesecev po
sprostitvi blaga v navedeni postopek, kot je določeno v Prilogi III k Sporazumu o
izstopu.
Če po koncu prehodnega obdobja carinska deklaracija za dajanje blaga v postopek
začasnega uvoza ni veljavna, se šteje, da je blago, ki ga zajema deklaracija, v prejšnji
situaciji ali postopku (tj. v začasni hrambi ali posebnem postopku), v katerem je bilo pred
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Če je navedeno blago v Združenem kraljestvu, se v skladu s členom 49(1)
Sporazuma o izstopu za začasno hrambo ali posebni postopek uporablja CZU.
V skladu z drugim pododstavkom člena 49(1) Sporazuma o izstopu gibanje blaga,
danega v začasni uvoz, med Unijo in Združenim kraljestvom v skladu s
členom 219 CZU ni dovoljeno, če bi se končalo šele po koncu prehodnega
obdobja.
Če se blago, dano v postopek začasnega uvoza, po koncu prehodnega obdobja iz
Združenega kraljestva 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 in carinsko deklaracijo).
Če se blago, ki je dano v postopek začasnega uvoza in ga zajema dovoljenje
Združenega kraljestva, giblje v skladu s členom 219 CZU v Unijo pred koncem
prehodnega obdobja in je namenjeno, da bo ostalo na carinskem območju Unije, bi
bilo treba tak navedeni postopek začasnega uvoza zaključiti pred koncem
navedenega obdobja. Blago je treba (a) ponovno izvoziti, (b) dati v nadaljnji
carinski postopek, (c) uničiti, ne da bi ostali odpadki, ali (d) odstopiti državi. Tak
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 takega blaga na carinsko območje Unije, zato se bo
uporabljal člen 79 CZU, tj. zaradi neizpolnjevanja obveznosti bo nastal carinski
dolg.
Zvezki ATA
Združeno kraljestvo je samostojna pogodbenica Konvencije ATA37 in Istanbulske
konvencije38. Zato bodo zvezki ATA iz Združenega kraljestva še naprej veljali za
blago v postopku začasnega uvoza, ki bo ob koncu prehodnega obdobja v
Združenem kraljestvu.
Gospodarski subjekti, ki pred koncem prehodnega obdobja začasno vnašajo blago
iz Združenega kraljestva v EU (npr. blago, ki se vnese za začasne razstave), bodo
morali blago dati v izvozni postopek, če se blago po vrnitvi v Združeno kraljestvo
po prehodnem obdobju iznese s carinskega območja Unije.
Če je bilo blago iz zvezka ATA pred koncem prehodnega obdobja vneseno v
Združeno kraljestvo iz tretje države in se po navedenem datumu ponovno izvozi iz
druge države članice, carinski urad izstopa ožigosa kupon za ponovni izvoz, ki se
lahko uporabi kot dokazilo o ponovnem izvozu. To dokazilo se lahko predloži
carinskemu uradu v Združenem kraljestvu, kjer je bilo blago vneseno. Kot
dokazilo o ponovnem izvozu se lahko sprejmejo tudi vsi drugi dokumenti, ki
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dokazujejo, da je blago zunaj carinskega območja Unije (npr. carinska deklaracija,
ki dokazuje, da je bilo blago vneseno v tretjo državo). To velja tudi, če zvezek
ATA zajema blago, ki je bilo pred koncem prehodnega obdobja vneseno v Unijo iz
tretje države in po koncu navedenega obdobja ponovno izvoženo iz Združenega
kraljestva.
Zvezki ATA, izdani v Uniji za blago, ki je bilo pred koncem prehodnega obdobja
vneseno iz Unije v Združeno kraljestvo in po navedenem datumu iz Združenega
kraljestva vneseno v tretjo državo, se bodo šteli za izvozno deklaracijo (člen 339
izvedbenega akta CZU).
Združeno kraljestvo bo sprejelo zvezke ATA, izdane v Uniji pred koncem
prehodnega obdobja, za uporabo v Združenem kraljestvu v letu 2021 in obratno.
Posebna raba
Na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu se za blago, ki je bilo dano v
postopek posebne rabe pred koncem prehodnega obdobja in je ob koncu
prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu, CZU uporablja dvanajst mesecev po
sprostitvi blaga za navedeni postopek, kot je določeno v Prilogi III k Sporazumu o
izstopu.
Če po koncu prehodnega obdobja carinska deklaracija za dajanje blaga v postopek
posebne rabe ni veljavna, se šteje, da je blago, ki ga zajema deklaracija, v prejšnji
situaciji ali postopku (tj. v začasni hrambi ali posebnem postopku), v katerem je
bilo pred vložitvijo neveljavne carinske deklaracije za dajanje blaga v postopek
posebne rabe. Če je navedeno blago v Združenem kraljestvu, se v skladu s
členom 49(1) Sporazuma o izstopu za začasno hrambo ali posebni postopek
uporablja CZU.
V skladu z drugim pododstavkom člena 49(1) Sporazuma o izstopu gibanje blaga,
danega v postopek posebne rabe, med Unijo in Združenim kraljestvom v skladu s
členom 219 CZU ni dovoljeno, če bi se končalo šele po koncu prehodnega
obdobja.
Če se blago, dano v postopek posebne rabe, po koncu prehodnega obdobja iz
Združenega kraljestva 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 in carinsko deklaracijo).
Če se blago, ki je dano v postopek posebne rabe in ga zajema dovoljenje
Združenega kraljestva, giblje v skladu s členom 219 CZU v Unijo pred koncem
prehodnega obdobja in je namenjeno, da bo ostalo na carinskem območju Unije, bi
bilo treba navedeni postopek posebne rabe zaključiti pred koncem navedenega
obdobja. Blago je treba (a) iznesti s carinskega območja Unije, (b) uporabiti za
namene, določene za uporabo izvzetja od dajatve ali znižane stopnje dajatve,
(c) uničiti, pri čemer lahko ostanejo odpadki ali ne, ali (d) odstopiti državi. Enako
velja v primeru dovoljenj za prenos pravic in obveznosti iz člena 218 ter za gibanje
blaga iz člena 219 CZU. Če zgoraj navedeni postopek ne bo zaključen, zadevno
blago ne bo izpolnjevalo obveznosti iz carinske zakonodaje v zvezi s posebno rabo
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takega blaga na carinskem območju Unije, zato se bo uporabljal člen 79 CZU, tj.
zaradi neizpolnjevanja obveznosti bo nastal carinski dolg.
Aktivno oplemenitenje
Na podlagi člena 49(1) in Priloge III k Sporazumu o izstopu se za blago, ki je bilo
dano v postopek aktivnega oplemenitenja pred koncem prehodnega obdobja in je
ob koncu prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu, CZU uporablja dvanajst
mesecev po sprostitvi blaga za navedeni postopek ali v roku, določenem v
dovoljenju, kar koli nastopi prej.
Če po koncu prehodnega obdobja carinska deklaracija za dajanje blaga v postopek
aktivnega oplemenitenja ni veljavna, se šteje, da je blago, ki ga zajema deklaracija,
v prejšnji situaciji ali postopku (tj. v začasni hrambi ali posebnem postopku), v
katerem je bilo pred vložitvijo neveljavne carinske deklaracije za dajanje blaga v
postopek aktivnega oplemenitenja. Če je navedeno blago v Združenem kraljestvu,
se v skladu s členom 49(1) Sporazuma o izstopu za začasno hrambo ali posebni
postopek uporablja CZU.
V skladu z drugim pododstavkom člena 49(1) Sporazuma o izstopu gibanje blaga,
danega v postopek aktivnega oplemenitenja, med Unijo in Združenim kraljestvom
v skladu s členom 219 CZU ni dovoljeno, če bi se končalo po koncu prehodnega
obdobja.
Če se blago, ki je dano v postopek aktivnega oplemenitenja in ga zajema
dovoljenje Združenega kraljestva, giblje v skladu s členom 219 CZU v Unijo pred
koncem prehodnega obdobja in je namenjeno, da bo ostalo na carinskem območju
Unije, bi bilo treba navedeni postopek aktivnega oplemenitenja zaključiti pred
koncem navedenega obdobja. Blago je treba (a) ponovno izvoziti, (b) dati v
nadaljnji carinski postopek, (c) uničiti, ne da bi ostali odpadki, ali (d) odstopiti
državi. Tak nadaljnji postopek je lahko prav tako aktivno oplemenitenje, 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 oplemenitenjem takega blaga na
carinskem območju Unije, zato se bo uporabljal člen 79 CZU, tj. zaradi
neizpolnjevanja obveznosti bo nastal carinski dolg.
Če se blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja, po koncu prehodnega
obdobja iz Združenega kraljestva 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 in carinsko deklaracijo).
Če se na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu CZU uporablja za postopek
aktivnega oplemenitenja – predhodnega izvoza (EX/IM) ter če se pred koncem
prehodnega obdobja izvozi enakovredno blago, je mogoče tudi po koncu
prehodnega obdobja uvoziti enako količino blaga (surovin) ob popolni oprostitvi
uvozne dajatve, če se tak uvoz izvede v roku, določenem v dovoljenju v skladu s
CZU ali v Prilogi III k Sporazumu o izstopu, kar koli nastopi prej.
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Pasivno oplemenitenje
Na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu se CZU uporablja za blago, dano v
pasivno oplemenitenje v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja,
če se zadevni oplemeniteni proizvodi vnesejo nazaj v Združeno kraljestvo ali v
Unijo po koncu navedenega obdobja. CZU se uporablja do poteka roka,
določenega v dovoljenju v skladu s CZU ali v Prilogi III k Sporazumu o izstopu,
kar koli nastopi prej.
Če po koncu prehodnega obdobja carinska deklaracija za dajanje blaga v postopek
pasivnega oplemenitenja ni veljavna, se šteje, da je blago ob ponovnem uvozu v
Unijo po koncu navedenega obdobja neunijsko.
Če se na podlagi člena 49(1) Sporazuma o izstopu CZU uporablja za postopek
pasivnega oplemenitenja – predhodnega izvoza (IM/EX), se lahko v roku,
določenem v dovoljenju v skladu s CZU ali v Prilogi III k Sporazumu o izstopu,
kar koli nastopi prej, izvede izvoz enake količine blaga (surovin). Če takšen izvoz
ne bo izveden, bi to pomenilo neizpolnjevanje obveznosti iz carinske zakonodaje v
zvezi s postopkom pasivnega oplemenitenja, zato se bo uporabljal člen 79 CZU,
tj. zaradi neizpolnjevanja obveznosti bo nastal carinski dolg.
8.

IZNOS BLAGA S CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

8.1

Predodhodna deklaracija
V skladu s členom 263(3) CZU je predodhodna deklaracija v obliki (i) carinske
deklaracije za blago, ki bo izneseno s carinskega območja Unije, (ii) deklaracije za
ponovni izvoz ali (iii) izstopne skupne deklaracije. V večini primerov se
predodhodna deklaracija predloži v obliki carinske deklaracije. Podrobnosti o
zahtevah glede predodhodne deklaracije za določen tranzit ali izvozne scenarije,
glede na to, kje je blago ob koncu prehodnega obdobja, so navedene v oddelku 7.1
Tranzit oziroma oddelku 8.2 Izvoz in ponovni izvoz.
V skladu s členom 48(1) Sporazuma o izstopu ostaja predodhodna deklaracija, ki
zajema blago, ki je bilo prepuščeno v izvoz v Združenem kraljestvu ali v Uniji
pred koncem prehodnega obdobja, veljavna, tudi če blago izstopi po koncu
prehodnega obdobja. Združeno kraljestvo je službe Komisije obvestilo, da po
31. decembru 2020 ne bo moglo ohraniti obstoječe elektronske povezave za sistem
ECS. Povezava s sistemom ECS bo prekinjena 30. decembra 2020 ob 7:00 (čas v
Združenem kraljestvu). To ne bo vplivalo na predodhodne deklaracije. Razlog za
to je, da če je bila predodhodna deklaracija vložena skupaj s carinsko deklaracijo
za izvoz pred koncem prehodnega obdobja, so bile ustrezne informacije že poslane
carinskemu uradu izstopa. Zato ne bo potrebna nova predodhodna deklaracija za
blago, ki je bilo pred koncem prehodnega obdobja prepuščeno v izvoz v
Združenem kraljestvu ali v Uniji, če je bila predodhodna deklaracija vložena
skupaj s carinsko deklaracijo za izvoz.
Še sedem dni po koncu prehodnega obdobja se lahko carinski organi držav članic
odločijo, da ne bodo zahtevali predodhodnih deklaracij za blago, ki zapušča
carinsko območje Unije in je namenjeno v Združeno kraljestvo ter izpolnjuje
pogoje iz člena 47(1) in (2) Sporazuma o izstopu.
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8.2

Izvoz in ponovni izvoz39
Blago, prepuščeno v izvoz, ki je ob koncu prehodnega obdobja v Združenem
kraljestvu
Če je blago, prepuščeno v izvoz, ob koncu prehodnega obdobja v Združenem
kraljestvu, se CZU še naprej uporablja v skladu s členom 49(1) Sporazuma o
izstopu. Združeno kraljestvo je službe Komisije obvestilo, da po
31. decembru 2020 ne bo moglo ohraniti obstoječe elektronske povezave za
sistem ECS. Povezava s sistemom ECS bo prekinjena 30. decembra 2020 ob 7:00
(čas v Združenem kraljestvu). Zato bo za namen navedene izmenjave treba
uporabiti druge načine.
a) Če je bilo blago prepuščeno v izvoz v Uniji pred koncem prehodnega obdobja
ter se prevaža do carinskega urada izstopa v Združenem kraljestvu ali prečka
Združeno kraljestvo na poti do carinskega urada izstopa v drugi državi članici
in je ob koncu prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu, tako blago
nadaljuje gibanje do carinskega urada izstopa v skladu s CZU. Carinski urad
izstopa v Združenem kraljestvu prek sistema ECS carinskemu uradu izvoza v
Uniji ne bo poslal ustreznega sporočila, s katerim bi potrdil fizični izstop blaga,
ker Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja ne bo imelo dostopa do
sistema ECS. Gospodarski subjekt bi moral pri carinskem uradu izvoza sprožiti
zaključek izvoza na podlagi alternativnega dokazila v skladu s členom 335(4)
izvedbenega akta CZU. Gospodarski subjekt (deklarant) lahko tak postopek
sproži, takoj ko ima alternativno dokazilo, torej mu ni treba čakati, da ga
obvestijo carinski organi. V drugem primeru, če se blago prek Združenega
kraljestva prevaža do carinskega urada izstopa v EU, bo carinski urad potrdil
fizični izstop blaga in carinskemu uradu izvoza poslal ustrezno sporočilo v
sistemu ECS.
b) Če je blago, prepuščeno v izvoz v Združenem kraljestvu pri carinskem uradu
izstopa v Uniji ob koncu prehodnega obdobja še vedno v Združenem
kraljestvu, se še naprej giblje do carinskega urada izstopa v Uniji v skladu s
CZU. Carinski urad izstopa bo v sistemu ECS zabeležil fizični izhod blaga,
vendar ne bo poslal ustreznega sporočila carinskemu uradu izvoza Združenega
kraljestva, saj Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja ne bo imelo
dostopa do sistema ECS. Če navedeno blago v carinsko območje Unije vstopi
po koncu prehodnega obdobja, je treba vložiti vstopno skupno deklaracijo.
Blago, prepuščeno v izvoz, ki je ob koncu prehodnega obdobja v Uniji
a) Če se blago, prepuščeno v izvoz v Uniji pred koncem prehodnega obdobja,
prevaža do carinskega urada izstopa v Združenem kraljestvu ali prečka
Združeno kraljestvo na poti do carinskega urada izstopa v drugi državi članici
ter je pred koncem prehodnega obdobja še vedno v Uniji, je treba predhodno
predvideni carinski urad izstopa nadomestiti s carinskim uradom izstopa na
meji EU (izvozno gibanje se preusmeri v sistemu ECS). Ta carinski urad bo
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GD TAXUD je objavil Prilogo II o scenarijih za izvoz ob izstopu s praktičnimi primeri za izvoz, kot je
opisano v tem oddelku.
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potrdil fizični izstop blaga in poslal ustrezno sporočilo carinskemu uradu
izvoza.
b) Če je blago na poti do carinskega urada izstopa v drugi državi članici že
prečkalo Združeno kraljestvo in je ob koncu prehodnega obdobja že v
carinskem območju Unije, ne bo posledic za tekoči postopek (tj. carinski urad
izstopa na zunanji meji EU bo carinskemu uradu izvoza kljub temu potrdil
fizični izstop blaga v sistemu ECS).
c) Če je blago, ki je bilo v Združenem kraljestvu prepuščeno v izvoz prek
carinskega urada izstopa EU, ob koncu prehodnega obdobja že v Uniji in
pozneje prispe v predvideni carinski urad izstopa EU, bo zadevni carinski urad
v sistemu ECS zabeležil fizični izstop blaga, ne bo pa carinskemu uradu izvoza
Združenega kraljestva poslal ustreznega sporočila, saj Združeno kraljestvo po
koncu prehodnega obdobja ne bo imelo dostopa do sistema ECS.
d) Če se blago, prepuščeno v izvoz v Združenem kraljestvu pred koncem
prehodnega obdobja, prevaža do carinskega urada izstopa v EU, blago pa je po
koncu prehodnega obdobja še vedno v Uniji, vendar bo Unijo zapustilo prek
drugega carinskega urada izstopa in ne prek predhodno prijavljenega
carinskega urada izstopa, preusmeritve izvoznega gibanja ni mogoče izvesti v
sistemu ECS elektronsko, saj Združeno kraljestvo po koncu prehodnega
obdobja ne bo imelo dostopa do sistema ECS. Formalnosti v zvezi z izstopom
blaga opravi dejanski carinski urad izstopa EU, vključno s potrditvijo izstopa z
nadomestnimi postopki (npr. z uporabo elektronskega administrativnega
dokumenta).
9.

CARINSKI DOLG
Če v Združenem kraljestvu zaradi situacij ali carinskih postopkov, navedenih v
nadaljevanju, nastane carinski dolg, se tak carinski dolg določi in da na voljo proračunu
EU, kot je določeno v CZU in uredbah o lastnih sredstvih EU, v skladu s členom 49(1)
in (2) ter ob upoštevanju člena 136(3)(c) Sporazuma o izstopu:
− konec ali zaključek začasne hrambe ali posebnega postopka, ki poteka ob koncu
prehodnega obdobja, v rokih iz Priloge III k Sporazumu o izstopu s sprostitvijo v
prosti promet, vključno v skladu z določbami o posebni rabi ali začasnim uvozom z
delno oprostitvijo uvozne dajatve iz člena 49(2) Sporazuma o izstopu v skladu s
členom 77(1) CZU;
− neizpolnjevanje CZU v zvezi z začasno hrambo ali carinskim postopkom iz
člena 49(1) Sporazuma o izstopu v skladu s členom 79 CZU. To zajema tudi
neizpolnjevanje rokov CZU za blago v začasni hrambi.
Na splošno je v skladu s členom 103(1) CZU rok za prijavo carinskega dolga tri leta po
njegovem nastanku.
Da bi lahko Unija in Združeno kraljestvo učinkovito merila in vzajemno zagotavljala
medsebojne odgovornosti, zajete s členom 49(1) in (2) v skladu s členom 136(3)(c) (v
zvezi z Združenim kraljestvom) in zajete z zadnjim stavkom drugega pododstavka
člena 140(4) Sporazuma o izstopu, morajo biti carinske uprave sposobne opredeliti
zneske carinskega dolga v zvezi z blagom, ki je bilo ob koncu prehodnega obdobja v
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začasni hrambi ali posebnem postopku bodisi v Združenem kraljestvu bodisi v EU ter
predloženo carini za zaključek začasne hrambe ali posebnega postopka s sprostitvijo
blaga v prosti promet pod pogoji CZU po koncu prehodnega obdobja.
To pomeni, da morajo pri vložitvi carinskih deklaracij za sprostitev v prosti promet
gospodarski subjekti v Združenem kraljestvu in tudi v EU razlikovati med blagom, ki je
bilo ob koncu prehodnega obdobja v začasni hrambi ali posebnem postopku.
Gospodarski subjekti morajo v carinski deklaraciji za sprostitev navedenega blaga v
prosti promet uporabiti identifikator v obliki oznake Unije (Y067), kot sledi:


v polju 44 enotne upravne listine za deklaracijo na podlagi Priloge 9 k Delegirani
uredbi (EU) 2016/341;



v podatkovnem elementu 2/3 za deklaracijo na podlagi Priloge B k Delegirani uredbi
(EU) 2015/2446 in Priloge B k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447.

Ko bodo začele veljati sprememba Delegirane uredbe (EU) 2015/244640, ki jo je
Komisija sprejela 7. decembra 2020, in ustrezne spremembe Izvedbene uredbe
(EU) 2015/2447 (v postopku sprejetja) za uveljavitev nove Priloge B, bo treba oznako
navesti v:


v polju 44 enotne upravne listine za deklaracijo na podlagi Priloge 9 k Delegirani
uredbi (EU) 2016/341;



v podatkovnem elementu 2/3 za deklaracijo na podlagi Priloge D k Delegirani uredbi
(EU) 2015/2446 in Priloge C k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447;



v podatkovnem elementu 12 04 002 000 za deklaracijo na podlagi Priloge B k
Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 in Priloge B k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447.

Uporaba navedenih podatkovnih elementov je odvisna od stanja posodobitve
nacionalnega uvoznega sistema vsake države članice.
Uporaba dodatne oznake je bila dogovorjena, da carinskim upravam Združenega
kraljestva in držav članic ob koncu prehodnega obdobja ne bi bilo treba oceniti stanja
blaga v začasni hrambi in posebnih postopkih ter ga nato spremljati.
Carinski organi bodo morali z vložitvijo poizvedb v nacionalne sisteme za deklaracije ali
z drugimi ustreznimi sredstvi določiti mesečno skupno vsoto vseh zneskov nastalega
carinskega dolga na nacionalni ravni, določenega (in danega na voljo) v skladu s
sprejemom deklaracije za sprostitev v prosti promet, ki se je nanašala na blago, ki je bilo
ob koncu prehodnega obdobja že v posebnem postopku ali začasni hrambi.
Države članice bodo morale poleg običajnega poročanja Evropski komisiji poročati tudi
o navedenih zneskih.

40

C(2020) 8454 – Komisija je sprejela Delegirano uredbo, a jo bosta do 7. februarja 2021 v pregledovala
Evropski parlament in Svet.
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10.

UPRAVNO SODELOVANJE V CARINSKIH ZADEVAH
V skladu s členom 98 Sporazuma o izstopu država članica in Združeno kraljestvo
dokončata nekatere postopke upravnega sodelovanja v skladu z ustreznimi določbami
prava Unije:
− če se je kateri od postopkov upravnega sodelovanja iz Priloge VI k Sporazumu o
izstopu začel pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 98(1) Sporazuma
o izstopu;
postopki upravnega sodelovanja, povezani s tekočimi postopki ali situacijami v
skladu s členom 49(1) Sporazuma o izstopu, na primer poizvedovalni postopek, ki se
je začel za tranzitno operacijo Unije, ne spadajo v člen 98(1) Sporazuma o izstopu; za
take postopke se v skladu s členom 49(1) Sporazuma o izstopu uporablja CZU;
− če se postopek upravnega sodelovanja začne v treh letih po koncu prehodnega
obdobja in zadeva dejstva, ki so nastala prej, vendar so bila ugotovljena šele po
koncu prehodnega obdobja, v skladu s členom 98(2) Sporazuma o izstopu.
To lahko zadeva primere napačno zaključenih operacij, na primer če je podkupljiv
uradnik nezakonito zaključil postopek. Carinski organi držav članic lahko carinske
organe Združenega kraljestva v treh letih po koncu prehodnega obdobja zaprosijo
tudi za potrditev porekla proizvodov, za katere je bila v Združenem kraljestvu pred
koncem prehodnega obdobja izpolnjena izjava dobavitelja; podobno lahko carinski
organi Združenega kraljestva carinske organe držav članic zaprosijo za potrditev
porekla proizvodov, za katere je bila v EU pred koncem prehodnega obdobja
izpolnjena izjava dobavitelja.
Organi Združenega kraljestva zaradi uporabe CZU v skladu s členom 98 Sporazuma o
izstopu še nimajo pravice dostopati do informacijskih sistemov ali podatkovnih zbirk;
organi z gospodarskimi subjekti tako v stik stopijo kako drugače in ne z uporabo tehnik
elektronske obdelave podatkov.
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B. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO NA SEVERNEM IRSKEM PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA
Po koncu prehodnega obdobja se uporablja Protokol o Irski/Severni Irski.41 Protokol o
Irski/Severni Irski je predmet redne privolitve izvršnega organa in skupščine Severne Irske,
pri čemer začetno obdobje uporabe zajema štiri leta po koncu prehodnega obdobja.42
Na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski se nekatere določbe prava EU uporabljajo tudi za
Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko. Poleg tega sta se EU in Združeno
kraljestvo v Protokolu o Irski/Severni Irski dogovorila, da se, kolikor se določbe EU
uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, Severna Irska
obravnava kot država članica.43
Določbe prava EU, ki se uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno
Irsko, vključujejo carinsko zakonodajo EU in obveznosti iz mednarodnih sporazumov,
sklenjenih s strani Unije ali s strani držav članic v njenem imenu ali Unije in njenih držav
članic, ki nastopajo skupaj, kolikor se nanašajo na blagovno menjavo med Unijo in tretjimi
državami44.
V Protokolu o Irski/Severni Irski je tudi izrecno navedeno, da se vsako sklicevanje na
carinsko območje Unije v veljavnih določbah Sporazuma o izstopu in Protokola o
Irski/Severni Irski ter določbah prava Unije, ki se uporabljajo za Združeno kraljestvo in v
njem v zvezi s Severno Irsko na podlagi Protokola o Irski/Severni Irski, razume tako, da
vključuje Severno Irsko45. To pomeni, da če se carinski predpisi EU uporabljajo za Združeno
kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, se EU in Združeno kraljestvo strinjata, da bosta
Severno Irsko za namene uporabe predpisov obravnavala kot del carinskega območja Unije46.
Hkrati pa, ker je Severna Irska del carinskega območja Združenega kraljestva, v zvezi s
pravicami in obveznostmi tretjih držav (vključno s preferencialnimi partnerskimi državami
Unije) ni del carinskega območja Unije.
Natančneje to po koncu prehodnega obdobja med drugim pomeni naslednje:
1.

REGISTRACIJA IN IDENTIFIKACIJA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (EORI)

Gospodarski subjekti s sedežem na Severnem Irskem ali gospodarski subjekti, ki nimajo
sedeža na Severnem Irskem (in tudi ne v EU), a ki bodo carinske formalnosti opravljali
41

Člen 185 Sporazuma o izstopu.

42

Člen 18 Protokola o Irski/Severni Irski.

43

Člen 7(1) Sporazuma o izstopu v povezavi s členom 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski.

44

Člen 5(3) in (4) ter točki 1 in 4 Priloge II k Protokolu o Irski/Severni Irski.

45

Člen 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski. Ne glede na člen 4 Protokola o Irski/Severni Irski, saj se
člen 13(1) izvaja „[n]e glede na druge določbe tega protokola“.

46

V zvezi s tem je treba opozoriti tudi na Sklep št. 6/2020 skupnega odbora z dne 17. decembra 2020 o
določitvi praktične delovne ureditve v zvezi z uveljavljanjem pravic predstavnikov Unije iz člena 12(2)
Protokola o Irski/Severni Irski.
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najprej na Severnem Irskem, morajo biti registrirani pri carinskih organih Združenega
kraljestva47 v zvezi s Severno Irsko. Številke EORI, ki jih izda „Združeno kraljestvo v zvezi s
Severno Irsko“, se začnejo z oznako „XI48“.
Za registracijo in dodelitev številke XI EORI veljajo pravila CZU, številko je treba vnesti v
podatkovno zbirko EOS/EORI EU in bo kot taka veljala kot številka EORI, ki jo izda država
članica.
Vse številke EORI, ki jih dodelijo države članice (in Severna Irska, ki se v tem kontekstu šteje
za državo članico), veljajo v vseh državah članicah EU.

2.

ODLOČBE IN DOVOLJENJA CARINSKIH ORGANOV

2.1

Dovoljenja in odločbe, ki jih carinski organi Združenega kraljestva pred koncem
prehodnega obdobja izdajo za gospodarske subjekte s sedežem na Severnem
Irskem

Z odstopanjem od pravila, da dovoljenja, ki so jih carinski organi Združenega kraljestva že
podelili, po koncu prehodnega obdobja v Uniji niso več veljavna (glej del A, točko 2.1
Dovoljenja teh navodil), bodo določena dovoljenja, podeljena gospodarskim subjektom s
sedežem na Severnem Irskem, ki lahko obdržijo obstoječa dovoljenja, ostala veljavna po
koncu prehodnega obdobja. To velja za dovoljenja za pooblaščene gospodarske subjekte in
določene posebne postopke.

2.2

Dovoljenja in odločbe, ki jih carinski organi Združenega kraljestva izdajo po
koncu prehodnega obdobja

Načeloma bodo carinska pooblastila, ki so potrebna in nujna za gospodarske subjekte na
Severnem Irskem, ki opravljajo carinske operacije v skladu s carinskim zakonikom Unije
(CZU), carinski organi Združenega kraljestva v zvezi s Severno Irsko podelili v skladu s
pravili in zahtevami CZU. Pravila, določena v CZU glede pristojnega organa, posvetovanj ter
izdaje in upravljanja dovoljenj itd., veljajo na Severnem Irskem.
Vsi zahtevki in odločbe, ki lahko imajo vpliv zunaj Severne Irske v eni ali več državah
članicah, bodo obravnavani v sistemu odločb carinskih organov (vključno z uporabo portala
EU za gospodarske subjekte).
Odločbe v zvezi z zavezujočimi tarifnimi informacijami bodo obravnavane prek portala EU
za gospodarske subjekte in sistema EZTI.
(a) Zavarovanja

47

Za več praktičnih podrobnosti in informacij se obrnite na carinske organe Združenega kraljestva.

48

Več podrobnih navodil o uporabi oznak „XI“ in „GB“ je na voljo v dokumentu „Guidance on the Use of ‘GB’
and ‘XI’ codes (Annex B) - Geonomenclature codes for the implementation of the IE/NI
Protocol“ (Navodila za uporabo oznak „XI“ in „GB“ (Priloga B) – Oznake po geonomenklaturi za izvajanje
Protokola o Irski/Severni Irski), ki je objavljen na:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf.
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Če se zahteva zavarovanje, lahko izjavo poda finančna institucija s sedežem na Severnem
Irskem. Vendar, ker Protokol o Irski/Severni Irski pravil o finančnih trgih ne razširja na
Severno Irsko, kreditna in finančna ustanova ali zavarovalna družba na Severnem Irskem ne
bi bila „akreditirana v Uniji v skladu z veljavnimi določbami Unije49“, zato jo bodo morali
carinski organi Združenega kraljestva odobriti kot poroka.
(b) Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)
Podelitev in upravljanje novih dovoljenj AEO v zvezi s subjekti s sedežem na Severnem
Irskem bosta potekala skladno z ustreznimi določbami CZU ter njegovim delegiranim in
izvedbenim aktom. Zlasti se bodo določbe o elektronskem sistemu v zvezi s statusom AEO
(prvi pododstavek člena 30(1) izvedbenega akta CZU) uporabljale v zvezi s pristojnim
organom Združenega kraljestva za uporabo sistema EOS/AEO za izmenjavo in shranjevanje
informacij ter upravljanje dovoljenj AEO.
Vendar se ne bo uporabljal carinski portal EU za gospodarske subjekte za AEO (eAEO)
(drugi pododstavek člena 30(1) izvedbenega akta CZU).
Dovoljenja AEO, podeljena subjektom s sedežem na Severnem Irskem, bodo veljavna le v
zvezi s prostori na Severnem Irskem. Naslov kraja poslovanja na Severnem Irskem je naslov,
ki se navede v zadevnih poljih zahtevkov in dovoljenj AEO, ko so registrirani v centralnem
sistemu EOS/AEO.
3.

VSTOP BLAGA NA CARINSKO OBMOČJE UNIJE PREK SEVERNE IRSKE

blago, ki je v Severno Irsko vneseno iz tretjih držav ali drugih delov Združenega kraljestva,
bo predmet carinskega nadzora in morda tudi carinskih kontrol; za tako blago se uporabljajo
carinske formalnosti, predložiti bo treba ustrezne deklaracije in obvestila ter carinski organi
lahko zahtevajo jamstva za potencialne ali obstoječe carinske dolgove. Za tako blago bo
veljalo tudi pravo Unije iz Priloge 2 k Protokolu o Irski/Severni Irski k Sporazumu o
izstopu.50
Za blago, vneseno na Severno Irsko z neposrednim prevozom in tam sproščeno v prosti
promet, bodo veljala pravila in postopki CZU, vključno s skupno carinsko tarifo51 v skladu s
členom 5(3) Protokola o Irski/Severni Irski, če za tako blago obstaja tveganje, da bo vstopilo
na enotni trg EU.
Če za blago ne obstaja tveganje, da bi lahko vstopilo na enotni trg EU, se tarifa ne plača, če blago

na Severno Irsko vstopi iz drugih delov Združenega kraljestva, če pa blago na Severno Irsko
vstopi iz držav zunaj Združenega kraljestva ali EU, se plača zunanja tarifa Združenega
kraljestva.
Pogoji za določitev, da za blago, vneseno na Severno Irsko, ne obstaja tveganje, da se bo
gibalo v EU in da na Severnem Irskem ne bo komercialno obdelano, so določeni v Sklepu

49

Člen 94 CZU.

50

Prim. obvestilo deležnikom o prepovedih in omejitvah uvoza/izvoza, vključno z uvoznimi/izvoznimi
dovoljenji, in povezana posebna obvestila o različnih prepovedih in omejitvah.

51

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).
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št. 4/2020 skupnega odbora z dne 17. decembra 2020 o določitvi blaga, za katerega tveganje
ne obstaja (v nadaljnjem besedilu: Sklep).
Za namen uporabe člena 3 Sklepa je „neposredni prevoz“ prevoz od začetka, v skladu s
pogodbenim dogovorom, gibanja pošiljke do konca (npr. pošiljka iz CN v NI, pretovor v
Združenem kraljestvu ne vpliva na pravilo neposrednega prevoza, če blago ostane pod
carinskim nadzorom).
Trgovci, ki želijo uporabljati ureditev zaupanja vrednih trgovcev, predvideno v Sklepu,
morajo pristojnim organom Združenega kraljestva52 predložiti vlogo in dokazila, da
izpolnjujejo zahteve iz Sklepa. Ko organi Združenega kraljestva preverijo dokumentacijo in
trgovcem izdajo dovoljenje, morajo trgovci še naprej izpolnjevati pogoje, sicer se jim
dovoljenje lahko odvzame ali prekliče.
Dovoljenje za uporabo ureditve zaupanja vrednih trgovcev ne pomeni, da ni treba vložiti
carinske deklaracije za blago, ki se bo sprostilo v prosti promet.
4.

TRANZIT

Tranzitna operacija s Severne Irske bo na carinskem območju Severne Irske veljala za
tranzitni postopek Unije.
Primer 1: iz Severne Irske v Veliko Britanijo
Urad odhoda je na Severnem Irskem in blago zapusti Severno Irsko prek trajektnega
pristanišča. Urad tranzita je v pristanišču v Veliki Britaniji.
– Uporabi se postopek zunanjega tranzita T1 za neunijsko blago (ali za izvoz, ki mu
sledi tranzitni postopek, kadar se uporablja člen 189 delegiranega akta CZU).
– Uporabi se postopek notranjega tranzita T2: unijsko blago se izvozi, sledi tranzitni
postopek.
Primer 2: iz Nemčije prek Francije in Velike Britanije na Severno Irsko
Urad odhoda je v Nemčiji, blago EU zapusti prek trajektnega pristanišča v Franciji. Prvi urad
tranzita je v trajektnem pristanišču vplutja v Veliki Britaniji. Tranzitni postopek se nadaljuje v
Veliki Britaniji do trajektnega pristanišča, kjer se blago vkrca na trajekt z namembnim krajem
na Severnem Irskem. V trajektnem pristanišču v Veliki Britaniji ob odhodu iz Velike Britanije
formalnosti niso potrebne. Ob vplutju v pristanišče na Severnem Irskem se uporabljajo
formalnosti urada tranzita.
Primer 3: iz Nemčije prek Nizozemske, Velike Britanije in Irske na Severno Irsko
Urad odhoda je v Nemčiji, blago EU zapusti prek trajektnega pristanišča na Nizozemskem.
Prvi urad tranzita je v trajektnem pristanišču vplutja v Veliki Britaniji. Tranzitni postopek se
nadaljuje v Veliki Britaniji do trajektnega pristanišča, kjer se blago vkrca na trajekt z
namembnim krajem na Irskem. Ob vplutju v pristanišče na Irskem se uporabljajo formalnosti
urada tranzita. Tranzitni postopek se nadaljuje na Irskem, blago prestopi mejo med Irsko in
Severno Irsko brez carinskih formalnosti. Blago se predloži namembnemu uradu na Severnem
Irskem.
Primer 4: iz Velike Britanije prek Severne irske na Irsko

52

Za več praktičnih podrobnosti in informacij se obrnite na carinske organe Združenega kraljestva.
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Urad odhoda je v Veliki Britaniji, blago Veliko Britanijo zapusti prek trajektnega pristanišča.
Urad tranzita je v pristanišču na Severnem Irskem. Blago mejo med Severno Irsko in Irsko
prečka brez nadaljnjih carinskih formalnosti. Blago se predloži namembnemu uradu na
Irskem.
Uporabi se postopek zunanjega tranzita T1.
Primer 5: iz Irske prek Severne Irske, Velike Britanije, Belgije, Francije in Švice v Italijo
Urad odhoda je na Irskem. Blago mejo med Irsko in Severno Irsko prečka brez nadaljnjih
carinskih formalnosti, tranzitni postopek se nadaljuje na Severnem Irskem. Blago Severno
Irsko zapusti prek trajektnega pristanišča. Prvi urad tranzita je v trajektnem pristanišču vplutja
v Veliki Britaniji. Tranzitni postopek se nadaljuje v Veliki Britaniji do trajektnega pristanišča,
kjer se blago vkrca na trajekt z namembnim krajem v Belgiji. Ob vplutju v Belgijo se
uporabljajo formalnosti drugega urada tranzita. Tranzitni postopek se nadaljuje v EU. Tretji
urad tranzita je prvi carinski urad v CH. Četrti urad tranzita je prvi carinski urad v Italiji.
Blago se predloži namembnemu uradu v Italiji.
5.

VIDIKI PREFERENCIALNEGA POREKLA

5.1

Preferencialno poreklo v trgovanju v okviru preferencialnih režimov EU s
tretjimi državami

V zvezi s poreklom za preferencialne namene zgoraj navedena pravila veljajo za Severno
Irsko enako kot za druge dele Združenega kraljestva. To pomeni zlasti naslednje:
blago, proizvedeno na Severnem Irskem, čeprav še pred koncem prehodnega obdobja, se za
namene neposrednega izvoza ali izvoza po nadaljnjem oplemenitenju v preferencialno
partnersko državo EU ne šteje za blago s poreklom iz EU;
blago s poreklom iz EU, ki je pred koncem prehodnega obdobja na Severnem Irskem, ali
blago s poreklom iz partnerskih držav EU, ki je pred koncem prehodnega obdobja na
Severnem Irskem, če se giblje znotraj Unije iz Severne Irske v EU skladno z zahtevami
člena 47(1) Sporazuma o izstopu, lahko ob ponovnem vstopu na carinsko območje Unije še
vedno šteje za blago s poreklom, če so na voljo potrebni dokumenti, ki dokazujejo poreklo
blaga v skladu z določbami ustreznega preferencialnega režima EU.
Blago s poreklom iz EU, ki se po koncu prehodnega obdobja izvozi iz Unije prek Severne
Irske v tretjo državo, s katero ima Unija sklenjen preferencialni režim, je lahko upravičeno
do preferencialne obravnave v navedeni tretji partnerski državi, če se spoštujejo določbe o
neposrednem prevozu/neposeganju v blago iz določb o poreklu iz zadevnega preferencialnega
režima EU.
Prav tako je lahko blago s poreklom iz tretje partnerske države, ki se po koncu prehodnega
obdobja uvozi iz zadevne partnerske države prek Združenega kraljestva v EU,
upravičeno do preferencialne obravnave v EU, če se spoštujejo določbe o neposrednem
prevozu/neposeganju v blago iz določb o poreklu iz zadevnih preferencialnih režimov EU
[vendar pa glej točko 6.2].

5.2

Vidiki preferencialnega porekla pri uvozu na Severno Irsko

Če se blago z neposrednim prevozom iz tretje države vnese na Severno Irsko in je tam
sproščeno v prosti promet, zanj veljajo pravila in postopki CZU, vključno s skupno carinsko

38

tarifo53 v skladu s členom 5(3) Protokola o Irski/Severni Irski, če zanj obstaja tveganje, da bi
lahko vstopilo na enotni trg EU.
Skupna carinska tarifa med drugim zajema preferencialne tarifne ukrepe iz režimov, ki jih
je Unija sklenila z nekaterimi državami in ozemlji ali enostransko sprejela v zvezi z njimi.
To vključuje:
i.

ii.

blago, ki se na Severno Irsko vnese v okviru preferencialov EU s tretjimi državami
razen Združenega kraljestva, za katero velja, da se na Severno Irsko vnese z
neposrednim prevozom od koder koli drugod kot iz Unije ali drugega dela Združenega
kraljestva [drugi odstavek člena 5(1) Protokola in člen 3(1)(b) skupnega sklepa];
blago, ki se na Severno Irsko vnese v okviru preferencialov EU z Združenim
kraljestvom, za katero velja, da se na Severno Irsko vnese z neposrednim prevozom
iz drugega dela Združenega kraljestva [prvi odstavek člena 5(1) Protokola in
člena 3(1)(a) skupnega sklepa].

Za uporabo vidikov preferencialnih pravil o poreklu na Severnem Irskem Izvedbena uredba
Komisije 2020/2163 z dne 18. decembra 202054 določa nekatere ukrepe za olajšanje in
zagotavljanje pravilne uporabe ustreznih pogojev v zvezi s preferencialnim poreklom. Glavni
elementi so:
(i) partnerska država, ki je upravičena do preferencialov EU na Severnem Irskem, je
sprejela ukrepe za zagotovitev skladnosti s povezanimi pravili o poreklu, ki zajemajo
vsebinske vidike pravil o poreklu, dokazila o poreklu, postopke preverjanja in druge
pogoje, povezane s poreklom;
(ii) dokazila o poreklu, ki se uporabijo pri dokazovanju preferencialnega porekla s
Severne Irske, navajajo „Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko“;
(iii) severnoirski materiali in postopki ne štejejo za materiale ali postopke EU, če se
blago na Severno Irsko uvozi iz tretjih držav v okviru preferencialov.

5.3

Vidiki preferencialnega porekla pri izvozu s Severne Irske

Dvostranske ureditve med Unijo in Združenim kraljestvom na podlagi Protokola ne ustvarjajo
pravic in obveznosti za druge tretje države. To pomeni, da je Severna Irska v zvezi z blagom,
ki se izvaža s Severne Irske, z vidika obstoječih preferencialnih režimov EU tretja država.
Zato:
(i) izvozniki na Severnem Irskem ne morejo biti registrirani ali pooblaščeni za
izpolnjevanje navedb o poreklu za izvoz, ki ga zajemajo preferencialni režimi EU;
(ii) carinski organi Združenega kraljestva v zvezi s Severno Irsko ne morejo izdati
potrdil o gibanju EU.

53

54

Za primere, ko skupna carinska tarifa ne velja, glej točko 4 in blago, za katero ne obstaja tveganje, da se bo
naknadno gibalo v Unijo.
UL L 431, 21.12.2020, str. 55.
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6.

DRUGI PREFERENCIALNI VIDIKI: CARINSKA UNIJA EU

Če se blago z neposrednim prevozom vnese na Severno Irsko iz tretjih držav, zanj velja
carinska zakonodaja EU, vključno z mednarodnimi sporazumi, ki vsebujejo carinske
določbe.
Mednarodni sporazumi, ki vsebujejo carinske določbe, vključujejo sporazume, ki med Unijo
in tretjimi državami vzpostavljajo carinsko unijo. Za blago, ki se na Severno Irsko giblje v
okviru carinske unije EU s tretjo državo, velja, da se na Severno Irsko giblje z neposrednim
prevozom od koder koli drugod kot iz Unije ali drugega dela Združenega kraljestva [drugi
odstavek člena 5(1) Protokola in člen 3(1)(b) skupnega sklepa].
Na Severnem Irskem se uporabljajo določbe o prostem prometu iz sporazumov EU o carinski
uniji s tretjimi državami, razen če za blago ne obstaja tveganje, da se bo gibalo na enotnem
trgu EU.
Za uporabo določb:
(i) partnerska država sprejme ukrepe za zagotavljanje skladnosti s povezanimi
določbami, vključno z izvajanjem določb o prostem prometu, dokazilom, postopki
preverjanja in drugimi povezanimi pogoji;
ii) v dokaznih listinah, ki dokazujejo izpolnjevanje določb o prostem prometu, je
navedeno „Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko“.
7.

TARIFNE KVOTE

Če se blago z neposrednim prevozom vnese na Severno Irsko iz tretjih držav in je tam
sproščeno v prosti promet, zanj velja CZU, vključno s skupno carinsko tarifo.55
Vendar v skladu z Uredbo (EU) 2020/2170 z dne 16. decembra 202056 blago, uvoženo iz
ozemelj zunaj Unije na Severno Irsko, ni upravičeno do obravnave v skladu z uvoznimi
tarifnimi kvotami ali drugimi uvoznimi kvotami Unije oziroma v skladu z izvoznimi tarifnimi
kvotami, ki jih uporabljajo tretje države.
8.

IZNOS BLAGA S CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE PREK SEVERNE IRSKE

Blago, vključno z domačim blagom Severne Irske, namenjeno s Severne Irske ali iz Unije
prek Severne Irske v tretje države ali druge dele Združenega kraljestva, bo predmet
carinskega nadzora in morda tudi carinskih kontrol, carinskih formalnosti ter predložitve
ustreznih deklaracij in obvestil, v skladu z veljavnimi pravili in zahtevami CZU. Za tako
blago bo veljalo tudi pravo Unije iz Priloge 2 k Protokolu o Irski/Severni Irski k Sporazumu o
izstopu.57
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Za primere, ko skupna carinska tarifa ne velja, glej točko 4 in blago, za katero ne obstaja tveganje, da se bo
naknadno gibalo v Unijo.

UL L 432, 21.12.2020.
Prim. obvestilo deležnikom o prepovedih in omejitvah uvoza/izvoza, vključno z uvoznimi/izvoznimi
dovoljenji, z dne 15. maja 2020 ter povezana posebna obvestila o različnih prepovedih in omejitvah.
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Združeno kraljestvo je navedlo58, da lahko v zvezi z blagom, ki se giba s Severne Irske na
druge dele notranjega trga Združenega kraljestva, Združeno kraljestvo izvaja člen 263(1) in
člen 269(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 tako, da šteje, da je bila predodhodna in/ali izvozna
deklaracija predložena, kadar se enakovrednost glede vsebine in pravočasnosti informacij,
predloženih pristojnim carinskim organom Združenega kraljestva, zagotovi z drugimi sredstvi
in z uporabo ustreznih tehnik elektronske obdelave podatkov. Združeno kraljestvo bo
zagotovilo, da bodo informacije v zvezi z izvajanjem prejšnjega stavka dane na voljo
predstavnikom Unije iz Sklepa št. 6/2020 skupnega odbora z dne 17. decembra 2020 o
določitvi praktične delovne ureditve v zvezi z uveljavljanjem pravic predstavnikov Unije iz
člena 12(2) Protokola o Irski/Severni Irski.
V zvezi s tem Združeno kraljestvo potrjuje svojo namero, da se bodo standardni izvozni
postopki uporabljali, kadar je blago:
1.

dano v postopek iz člena 210 CZU;

2.

v začasni hrambi v skladu s členom 144 CZU;

3.
predmet določb prava Unije iz drugega stavka člena 6(1) Protokola, ki prepovedujejo
ali omejujejo izvoz blaga;
4.

dano v izvozni postopek znotraj Unije ali

5.

v vrednosti manj kot 3 000 EUR in je pakirano ali natovorjeno za izvoz znotraj Unije.

9.

GIBANJE BLAGA MED SEVERNO IRSKO IN UNIJO

Načeloma se za blago, ki se giblje med Severno Irsko in Unijo, če gre za gibanje znotraj
Unije, ne uporabljajo carinski nadzor, kontrole ali formalnosti.
Pravila, ki se uporabljajo za gibanje blaga med dvema državama članicama EU, se bodo
uporabljala za blago, ki se giblje med Severno Irsko in katero koli državo članico ter obratno.

9.1

Gibanje unijskega blaga

Unijsko blago je vključeno v prosti pretok blaga v EU in zanj ne veljajo carine ali druge
dajatve. To načelo velja tudi za unijsko blago, ki se giblje iz EU na Severno Irsko in obratno.
Vendar pa unijsko blago, izneseno s carinskega območja, izgubi status unijskega blaga in se
ob ponovnem vstopu v EU ali na Severno Irsko obravnava kot neunijsko blago. To je pri
gibanju blaga med celinsko EU in Severno Irsko neizogibno.
Kljub temu lahko unijsko blago zapusti carinsko območje Unije in ohrani status unijskega
blaga, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
-

58

blago je dano v tranzitni postopek T2 (udeležena mora biti najmanj ena država skupnega
tranzita, npr. odhod iz Italije prek Švice in Francije na Severno Irsko);
blago se prevaža z ladjo rednega ladijskega prevoza;
blago se prevaža z letališča EU na letališče na Severnem Irskem ali obratno brez postanka
zunaj EU ali
blago se prevaža v skladu s členom 119(3) delegiranega akta CZU, dokazilo o statusu
unijskega blaga pa je mogoče preveriti z enim od sredstev iz člena 199(1) izvedbenega
akta CZU.

Enostranska izjava Združenega kraljestva na 5. rednem sestanku skupnega odbora EU in Združenega
kraljestva, ki je potekal 17. decembra 2020.
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9.2

Gibanje neunijskega blaga

Če se neunijsko blago giblje s Severne Irske v celinsko EU in obratno, ima gospodarski
subjekt več možnosti:
– blago lahko da v tranzitni postopek Unije T1. V namembnem carinskem uradu na Severnem
Irskem (ali v EU) je potreben nadaljnji carinski postopek;
– po potrebi uporabi določbe, ki se uporabljajo za gibanje med prostori za začasno hrambo ali
za gibanje blaga v posebnih postopkih iz člena 219 CZU;
– prijavi blago za ponovni izvoz ob odhodu s Severne Irske (ali iz EU) in ga posledično da v
drug carinski postopek (npr. sprostitev v prosti promet) ob ponovnem vstopu v celinsko EU
(ali na Severno Irsko).
Neunijsko blago ostane pod carinskim nadzorom, dokler se njegov carinski status ne spremeni
ali se blago ne iznese s carinskega območja Unije ali uniči.
Na namenskih spletnih mestih Komisije so na voljo nadaljnje informacije o:
− vidikih carine in z davki povezanih vidikih izstopa Združenega kraljestva;
− CZU;
− splošnih informacijah o carinskih postopkih in formalnostih;
− splošnih vidikih preferencialnega porekla blaga;
− ter vidikih zunanje trgovine preferencialnega porekla blaga (podatkovna zbirka o dostopu
na trg).
Evropska komisija
Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo
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1. PRILOGA59: PREFERENCIALI IN PRAVILA O POREKLU V PREHODNEM OBDOBJU

1.

VIDIKI PREFERENCIALNEGA POREKLA60
V skladu s členom 127(1) Sporazuma o izstopu se v prehodnem obdobju za Združeno
kraljestvo in v njem uporablja pravo Unije (vključno z mednarodnimi sporazumi, ki jih
je sklenila EU).
Ozemeljsko območje za trgovino z blagom v takih sporazumih je načeloma opredeljeno
kot območja, na katerih se uporabljajo Pogodbe EU, v nekaterih primerih (npr. novejši
sporazumi o prosti trgovini s Kanado, Srednjo Ameriko, državami Andske skupine ali
Japonsko) pa tudi območja, ki so del carinskega območja Unije.
V skladu s Sporazumom o izstopu se Pogodbe EU v prehodnem obdobju uporabljajo za
Združeno kraljestvo in v njem, pri čemer je Združeno kraljestvo v tem obdobju del
carinskega območja Unije.
V skladu s členom 129(1) Sporazuma o izstopu Združeno kraljestvo v prehodnem
obdobju zavezujejo mednarodni sporazumi.
To velja tudi za sporazume o prosti trgovini s preferenciali, ki jih je sklenila EU61.
Zato:
− mora Unija v prehodnem obdobju proizvode/materiale/postopke Združenega
kraljestva obravnavati kot proizvode/materiale/postopke EU;
− mora Združeno kraljestvo proizvode/materiale/postopke partnerskih držav, s katerimi
je
EU
sklenila
sporazum
o
prosti
trgovini,
obravnavati
kot
proizvode/materiale/postopke s poreklom iz partnerske države, s katero je EU
sklenila sporazum o prosti trgovini, ter se zato zanje uporabljajo ustrezni
preferenciali.
Unija je svoje mednarodne partnerje uradno obvestila, da je treba Združeno kraljestvo v
prehodnem obdobju „obravnavati kot državo članico“,62 vendar ni gotovo, da bodo

59

Ta priloga se nanaša na premislek Združenega kraljestva med prehodnim obdobjem z vidika preferencialnih
pravil o poreklu EU. Po koncu prehodnega obdobja bosta veljali točka 4 dela A in točka 5 dela B, ta priloga
pa je ustrezna le za obravnavo operacij, ki so se zgodile pred koncem prehodnega obdobja, kot je to v
primeru preverjanj, obravnavanih po koncu prehodnega obdobja v zvezi z izvozom, izvedenim pred koncem
prehodnega obdobja.

60

Sklicevanje na izraza „s poreklom“ ali „brez porekla“ v tem oddelku bi bilo treba upoštevati samo v zvezi s
preferencialnim poreklom.

61

EU ima v okviru svoje skupne trgovinske politike tudi preferencialne trgovinske režime v splošni shemi
preferencialov (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm). Kar zadeva vprašanja iz teh navodil (učinek vložka Združenega kraljestva pri
določanju preferencialnega porekla za tarifno obravnavo), so preferencialne tarifne obravnave v splošnem
sistemu preferencialov v praksi morda manj pomembne od sporazumov o prosti trgovini. Vendar se zaradi
celovitosti v teh navodilih obravnavata oba vidika.

62

V ta namen so bile tretje države z verbalno noto obveščene, da se v prehodnem obdobju Združeno kraljestvo
„za
namene
[mednarodnih
sporazumov]“
obravnava
kot
država
članica“
(glej
https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).
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partnerske države, s katerimi je EU sklenila sporazume o prosti trgovini, Združeno
kraljestvo za namene sporazumov o prosti trgovini v prehodnem obdobju res
obravnavale kot državo članico.63

2.

PREVERJANJE POREKLA
V skladu s protokoli o poreklu sporazumov o prosti trgovini, ki jih je sklenila EU, je
mogoče preferenciale zavrniti le po postopku preverjanja. Če tretja država zahteva
preverjanje porekla iz EU za proizvod, ki se zaradi vložka Združenega kraljestva šteje za
proizvod s poreklom, velja naslednje:
− carinski organi držav članic morajo uporabiti pravo EU, v skladu s katerim se
proizvodi/materiali/postopki
Združenega
kraljestva
obravnavajo
kot
proizvodi/materiali/postopki EU. Zato bodo morali poreklo zadevnih proizvodov ob
upoštevanju vložka Združenega kraljestva potrditi kot ustrezno za preferencialno
poreklo iz EU;
− partnerske države, s katerimi je EU sklenila sporazum o prosti trgovini, bi lahko
preferenciale v okviru preverjanja zavrnile le v skladu s pogoji iz protokola o poreklu
v sporazumih o prosti trgovini. Načeloma lahko partnerska država, s katero je EU
sklenila sporazum o prosti trgovini, preferenciale zavrne le po zahtevi za
preverjanje:64


če organi države izvoznice ne zagotovijo odgovora ali



če odgovor ne potrjuje:
o pristnosti dokazila o poreklu,
o (preferencialnega) porekla proizvodov ali
o skladnosti z drugimi pogoji iz protokola o poreklu.

63

Do zdaj je Komisija odgovore na verbalno noto prejela le od manjšega števila partnerskih držav, s katerimi
je sklenila sporazum o prosti trgovini. Vendar je več partnerskih držav, s katerimi je EU sklenila sporazum o
prosti trgovini, javno izrazilo namero, da bodo Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju še naprej
obravnavale kot državo članico (npr. Norveška, Kanada ali Mehika). Obstaja pa možnost, da bodo nekatere
naše partnerske države, s katerimi je EU sklenila sporazum o prosti trgovini, izrazile drugačno mnenje, kar
pomeni, da ni nobenega jamstva, da bodo Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju za namene
mednarodnih sporazumov obravnavale kot državo članico. Poleg tega se druge partnerske države morda
sploh ne bodo odzvale na verbalno noto ali pa se bodo odzvale pozneje. Ta negotovost je neizogibna, saj sta
se EU in Združeno kraljestvo v zvezi z obveznostmi (ne pa tudi pravicami) iz sporazumov o prosti trgovini
uspela dogovoriti le dvostransko, s Sporazumom o izstopu.

64

Le v dveh primerih (sporazuma s Kanado in Japonsko) bi lahko organi države uvoznice sprejeli drugačno
odločitev v skladu s sporazumi o prosti trgovini na podlagi zadostne utemeljitve in po posvetovanju z drugo
stranjo.
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