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-Uvoz in izvoz



Evropski carinski predpisi
• Uredba Sveta 2913/92, z dne 12. 10. 1992 o carinskem zakoniku 

Skupnosti;

• Uredba Komisije 2454/93, z dne 2. 7. 1993 o določbah za 

izvajanje Uredbe Sveta 2913/92 o carinskem zakoniku 

Skupnosti;

• Uredba Sveta 2658/87, z dne 23. 7. 1987 o carinski in statistični 

nomenklaturi in skupni carinski tarifi;

• Uredba 1186/09, z dne 16. 11. 2009 o sistemu oprostitev carin v 

skupnosti.



Nov carinski zakonik EU

�2014 objavljen nov carinski zakonik, 
ki se začne uporabljati  maja 2016

�Uredba (EU) št. 952/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 9. oktobra 2013 o carinskem 
zakoniku Unije 

�Uradni list L 269 , 10/10/2013 str. 0001 -
0101



Nacionalni predpisi, ki dopolnjujejo 

carinske predpise

• Zakon o carinski službi;

• Zakon o izvajanju carinskih predpisov Skupnosti;

• Zakon o davčnem postopku;

• Zakon o splošnem upravnem postopku.



Združitev CURS in DURS

�Natane FURS – Finančna uprava r 
Slovenije

�Zakon o finančni upravi

�Ur. list  RS, št. 25 z dne 11.4.2014



Nacionalne dajatve, ki se tudi 

pobirajo ob uvozu 

• Zakon o davku na dodano vrednost;

• Zakon o davkih na motorna vozila;

• Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega 

dioksida;

• Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe 

mazalnih olj in tekočin;

• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja izrabljenih motornih vozil;

• Zakon o trošarinah.



Vnos blaga in skupna deklaracija

• Vnos blaga na carinsko območje Skupnosti

• Vložitev vstopne skupne deklaracije

• Prevoz  blaga do carinskih organov

• Predložitev blaga

• Carinsko dovoljena raba



Kombinirana nomenklatura
• Kombinirana nomenklatura” (KN) hkrati izpolnjuje 

zahteve Skupne carinske tarife, zunanjetrgovinske 

statistike Skupnosti in drugih politik Skupnosti v zvezi z 

uvozom ali izvozom blaga in vsebuje:

(a) nomenklaturo harmoniziranega sistema;

(b) pododdelke Skupnosti te nomenklature, imenovane 

„podštevilke KN”, če jim je določena ustrezna stopnja 

dajatve;

(c) predhodne predpise, dodatne opombe k oddelkom ali 

poglavjem in opombe, ki se nanašajo na podštevilke KN.











Poreklo in carinska vrednost

�� NepreferencialnoNepreferencialno porekloporeklo

1.1. PotrdiloPotrdilo o o porekluporeklu

�� PreferencialnoPreferencialno porekloporeklo

1.1. EUR 1EUR 1

2.2.Form AForm A



Carinska vrednost

�� Carinska vrednost predstavlja Carinska vrednost predstavlja 

1.1. Transakcijska vrednostTransakcijska vrednost

2.2.Druge metode za doloDruge metode za določčitev carinske vrednostiitev carinske vrednosti





Carinski postopki
• Carinski postopki:

– sprostitev blaga v prost promet,

– carinsko skladiščenje,

– aktivno oplemenitenje,

– predelava pod carinskim nadzorom,

– začasni uvoz blaga,

– začasni izvoz na oplemenitenje,

– carinski postopek za izvoz blaga in 

– tranzitni postopek.



Sprostitev v prost promet

• Elektronska carinska deklaracija

• Hramba dokumentov

• Plačilo ali zavarovanje uvoznih dajatev

• Sprememba statusa blaga

• Prenehanje carinskega nadzora



Izvoz

• Kraj vložitve deklaracije

• Carinska deklaracija (elektronska)

• Dvofazni postopek

• Izvozno carinjenje

• Izstop

• Potrditev izstopa






