KUPUJETE BLAGO NA SPLETNIH STRANEH IZ
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA?
SEZNANITE SE Z NOVIMI PRAVILI
27. JANUAR 2021
Enake dajatve, kot veljajo za blago, kupljeno prek spleta
pri trgovcih na drobno iz držav, ki niso članice EU, zdaj
veljajo za spletno nakupovanje iz Združenega kraljestva.
Da bi se izognili neželenim presenečenjem pri spletnem
naročanju iz Združenega kraljestva, vedno pozorno
preberite pogoje poslovanja in informacije o dostavi.
Vsa spletna mesta, ki prodajajo blago v EU, morajo
potrošnike seznaniti s končno ceno blaga in storitev,
vključno z davki in drugimi dajatvami. Če jih ni
mogoče izračunati vnaprej, je treba potrošnika obvestiti,
da bo morda moral plačati dodatne dajatve. Za pomoč pri
izračunu dodatnih dajatev zaprosite na spletni strani in
primerjate ceno z drugimi ponudbami.

Katere dajatve bom morda moral plačati?
%

DVD
Ko je blago dostavljeno v EU iz
države, ki ni članica EU, je treba
plačati DDV, enako kot pri blagu,
kupljenem v EU*.

Trošarina se obračuna tudi pri
naročanju tobačnih ali alkoholnih
izdelkov iz Združenega
kraljestva.

Če skupna vrednost naročenega
blaga presega 150 EUR in ni
bilo proizvedeno v Združenem
kraljestvu, boste morali ob
dostavi v EU plačati carino.

* Pri organih vaše države članice preverite, ali obstaja mejna vrednost, pod katero DDV pri spletnem nakupu ni treba plačati. Od 1. julija 2021
bodo vse mejne vrednosti po celotni EU odpravljene, DDV pa bo treba plačati za vse spletne nakupe iz držav, ki niso članice EU.
Obdavčenje in
carinska unija

Kako plačam dajatve, povezane z mojim naročilom?
Uvozni DDV
Pri spletnem nakupu iz Združenega kraljestva boste morali DDV plačati enako kot pred izstopom
Združenega kraljestva iz EU. DDV se plača na prodajnem mestu na spletni strani ali pa lahko
podjetje svojega izvajalca poštnih storitev ali kurirja prosi, da v njihovem imenu potrošniku ob dostavi
zaračuna DDV. Te informacije morajo biti jasno razložene na spletni strani.

Trošarine in carine
Glede na blago, ki ga naročite, lahko od carinskih organov, vašega izvajalca poštnih storitev ali kurirja
prejmete račun za trošarine in/ali carine. Ta račun je treba plačati, preden vam je blago predano.

Pristojbine za carinjenje
Izvajalci poštnih storitev in kurirji lahko zaračunajo tudi pristojbino za carinjenje. Te dodatne stroške
lahko zaračuna izvajalec poštnih storitev ali kurir ob dostavi ali pa so lahko zajeti v končni ceni, ki
ste jo plačali za blago. Blago, za katero vam ni treba plačati carine (npr. v skupni vrednosti manj kot
150 EUR), se prav tako carini.

Carina se ne zaračuna, ker je bilo blago
v celoti proizvedeno v Združenem kraljestvu. Kljub temu
Ana od španskih carinskih organov ali izvajalca poštnih
storitev prejme račun za veljavni uvozni DDV in trošarino,
preden se ji lahko izročijo žgane pijače.

Ne pozabite
Podjetja, ki niso iz EU in prodajajo v EU, morajo
jasno razložiti vse davke in dajatve, povezane z
nakupom blaga, preden potrdite nakup.

Peter plača 160 EUR
spletnemu prodajalcu.
Ker elektronika ni iz
Združenega kraljestva, bo
moral Peter plačati tudi
carino, preden bo lahko
prevzel paket.
Nato bo od irskih carinskih
organov/izvajalca poštnih storitev
ali od dostavnega podjetja prejel račun za plačilo uvozne
dajatve in DDV.

Podrobne informacije o spletnem naročanju iz države, ki ni članica EU, so
na voljo na:
https://europa.eu/!WM73dj
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Podjetje iz Združenega kraljestva prosi
svojega kurirja, naj zaračuna vse
uvozne dajatve EU za paket.

doi 10.2778/89478

Podjetje iz Združenega
kraljestva svojega kurirja
prosi, naj zaračuna morebitne
uvozne dajatve EU za paket.

Peter na Irskem naroči elektroniko, proizvedeno na
Kitajskem, pri spletnem prodajalcu s sedežem v Združenem
kraljestvu. Elektronika je vredna 160 EUR (brez DDV) in
podjetje iz Združenega kraljestva Petru zaračuna ta znesek.

ISBN 978-92-76-29448-1

Ana v Španiji na spletni strani s
sedežem v Združenem kraljestvu
naroči žgane pijače v
vrednosti 30 EUR (brez DDV),
proizvedene v Združenem
kraljestvu.
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