NOVOSTI S 1.7.2016 PRI UVOZU BLAGA IZ TRETJIH DRŽAV- starega
sistema carinjenja pri špediterju ni več s 1.7.2016
CARINSKA DEKLERACIJA IN CARINSKA VREDNOST
Za vse blago, ki je predmet uvoznih in izvoznih carinskih postopkov, je treba oddati carinsko
deklaracijo, s katero se v predpisani obliki in v skladu s predpisanimi pogoji prijavi blago za
določen carinski postopek.
Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) morajo predložijo carinsko deklaracijo, in
sicer lahko na način:
•

v elektronski obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), z
uporabo Carinskega informacijskega sistema;

•

v pisni obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), kadar zaradi
tehničnih ovir ni mogoče oddati deklaracije v elektronski obliki;

•

ustno, če skupna vrednost ene pošiljke blaga ne presega 1.000 EUR, pod pogojem,
da pošiljka ni del redne serije istovrstnih pošiljk in da blaga ne prevažajo neodvisni
prevozniki kot del večje komercialne prevozne operacije.

Carinska vrednost je vrednost blaga, ki se uporablja kot osnova za obračun carine, kadar
se ta obračunava od vrednosti, kar je najbolj pogosto. Od carinske vrednosti blaga se
obračuna carina po stopnjah iz carinske tarife. V praski pa se večina blaga carini z
ugotavljanjem carinske vrednosti po metodi transakcijske vrednosti – na podlagi fakture.

!!! POZOR !!!!
BREZ CARINSKE LISTINE (EUL) NIMATE PRAVICE DO
ODBITNEGA / VHODNEGA DAVKA, JE SAMO PLAČILO DAVKA V TEM
PRIMERU

DAVČNA OSNOVA ZA OBRAČUN DDV PRI UVOZU BLAGA
V davčno osnovo se vštevajo poleg vrednosti računa, če že niso všteti, še:
•

trošarine in drugi davki

•

postranski posli ( provizije, str. Pakiranja, prevoza in zavarovanja, itd)

•

stroški skladiščenja in ohranjanja blaga med skladiščenjem

•

Davčna osnova pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Unije na
oplemenitenje napodlagi pogodbe o oplemenitenju, potem, ko je bilo zunaj Unije
popravljeno, predelano, obdelanooziroma obnovljeno za račun izvoznika, je vrednost
popravila, predelave, obdelave oziroma obnove,če je prejemnik blaga oseba, ki je
začasno izvozila blago.
Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano ali popravljeno v okviru postopka
aktivnega oplemenitenja, za oplemenitene proizvode pa nastane obveznost obračuna
DDV pri uvozu, se za določitev davčne osnove za plačilo DDV za uvoženo blago,
vdelano v oplemeniteni proizvod,upošteva ista metoda določitve deleža uvoženega

•

blaga v oplemenitenem proizvodu, kot je bila vskladu s carinskimi predpisi
uporabljena za določitev tega deleža zaradi izračuna višine carinskega dolga.
•

in vsi drugi stroški povezani z uvozom blaga….

V davčno osnovo se ne vštevajo:
•

cenovni popusti za predčasno plačilo

•

cenovni popusti in rabati, odobreni naročniku in obračunani v trenutku uvoza

DDV OD UVOZA, KI SE IZKAŽE V OBRAČUNU DDV
Pri uvozu blaga se DDV plačuje kot bi bil uvozna dajatev. Kadar so izpolnjeni predpisani
pogoji, se uvozni DDV izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem je treba predložiti
obračun DDV.
Prejemnik blaga mora biti davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki ima veljavno
slovensko identifikacijsko številko za DDV (v obliki davčne številke s predpono SI).
Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in želi uvozni DDV izkazati v obračunu DDV,
mora pred vložitvijo carinske deklaracije imenovati posebnega davčnega zastopnika, ki je
solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga.
Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza, je lahko oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
• pravna ali fizična oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost,
• ima sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji in
• je identificirana za namene DDV v Sloveniji.
•

IZPOLNJEVANJE CARINSKE DEKLARACIJE
Pri uvozu blaga se DDV ne plačuje kot bi bil uvozna dajatev, kadar so izpolnjeni predpisani
pogoji in se uvozni DDV izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem je treba predložiti
obračun DDV.
Pogoji se razlikujejo glede na to, ali ima prejemnik blaga sedež v Sloveniji ali ne.
Prejemnik blaga, ki ima sedež v Sloveniji, mora v trenutku uvoza carinskemu organu v
carinski deklaraciji zagotoviti tudi naslednje informacije:
•

v polje 44 prve postavke (velja za celotno deklaracijo) navede: svojo slovensko
veljavno identifikacijsko številko za DDV pod šifro Y040;

•

v polje 47 se navedejo vse vrste dajatev, vključno z vrsto dajatve »B00« (osnova,
stopnja in znesek DDV)

•

v polje 47/5 se za vrsto dajatve “B00” navede šifra za način plačila “G” (preloženo
plačilo – sistem DDV) v skladu s Pravilnikom za izpolnjevanje enotne upravne
listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

•

v polje 47/5 se za ostale vrste dajatev navede ena od ostalih predpisanih šifer za
način plačila (npr. R, A…)

•

v polje 47 na nivoju glave se navede skupni znesek uvoznih dajatev (vključno z
zneskom DDV), polje 47/5 na nivoju glave za način plačila se ne izpolnjuje.

Navedba šifre za način plačila »G« pri vrsti dajatve »B00« pomeni, da se bo znesek DDV
plačal preko obračuna DDV in da inštrument zavarovanja, naveden v polju 44, ne bo
obremenjen za znesek DDV.
Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji, mora v trenutku uvoza carinskemu organu poleg
zgoraj navedenih podatkov, v carinski deklaraciji zagotoviti tudi naslednje informacije:
•

v polje 44 prve postavke (velja za celotno deklaracijo) navede: svojo slovensko
veljavno identifikacijsko številko za DDV pod šifro Y040 in veljavno slovensko
identifikacijsko številko za DDV slovenskega davčnega zastopnika pod šifro Y042;

•

v polje 47 navede tudi vrsto dajatev »B00«, osnovo, stopšnjo in znesek DDV.

NE-DAVČNI ZAVEZANCI IZ 94. ČLENA ZDDV-1
v Uradnem listu št. 45 / 27.6.2016 je bilo objavljeno, da se v 1. odstavku 141. Členu
spremeni besedilo »Davčni zavezanec iz 94.člena ZDDV 1« in se ga nadomesti z novim
besedilom »Davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV«.

!!! POZOR !!! PAZITE TOREJ NA NOVO KLAVZULO PRI RAČUNIH S 1.7.2016

!!! VELIK POZOR !!! NE POZABITE TUDI NASLEDNJE:
Lastniki tistih podjetij, kateri imate/ste imeli ob odprtju podjetja vložek
7.500,00eur in je ta spremenjen v posojilo lastniku, MORATE do 7.8.2016 vrniti
posojilo skupaj z obrestmi.
NEVRAČILO vložka je sankcionirano z visokimi kaznimi, posledično se bodo
izvajale davčne kontrole. Vse to pa jim je razvidno iz bilančnih podatkov – bilanca
stanja!!!

