
 

 

EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_SL  

  

Kot vaš dobavitelj za Združeno Kraljestvo smo našli odlično rešitev, ki po Brexitu, omogoča zelo enostavno 
nakupovanje pri nas. 

Naše prevozno podjetje Europa Road je razvilo zelo učinkovit carinski postopek, ki je namenjen zmanjšanju 
dodatnih stroškov in časovnih zamud pri tranzitu.  Poimenovan je 

  

Ta dokument pomaga obrazložiti njegovo delovanje in kaj morajo naša podjetja storiti skupaj, da lahko 
izkoristijo prednosti te rešitve. 

Kaj podjetje Europa dela drugače? 

Ustanovili so 2 strateško locirani podjetji za carinsko posredovanje za opravljanje izvoznih in uvoznih deklaracij 
- eno v Franciji in drugo v Belgiji (poleg njihovega podjetja v Združenem Kraljestvu). 

• Vsako podjetje ima svoj račun za odlog plačila dajatev. 

• Podjetja v Franciji in Belgiji so registrirana tako, da delujejo kot globalni zastopnik za DDV.  

Skupaj z njihovim postopkom bo ta infrastruktura našim podjetjem omogočala izvoz iz Združenega Kraljestva v 
EU na osnovi DDP, kar po 1. januarju 2021 poenostavlja dobavo strankam iz EU.  Postopek je potrdila družba 
Deloitte. 

  

ZS pomočjo Europa Flow lahko naša podjetja izvažajo strankam na osnovi 
DDP, čeprav naše podjetje ni ustanovljeno v Evropi.  Postopek je opisan v 
nadaljevanju. 

Je zelo enostaven in vsebuje le nekaj korakov.   

1. Naše podjetje v Združenem Kraljestvu bo registriralo številko EORI EU - to traja le nekaj dni in 
podjetje Europa nam pri tem pomaga. 

2. Podjetje Europa bomo imenovali za našega globalnega zastopnika za DDV za opravljanje izvoznih 
in uvoznih carinskih postopkov.   

3. Z njihovim francoskim računom za odlog plačila dajatev bomo, ob prihodu v EU, plačali vse 
dajatve.   

4. Ko mi opravimo izvoz k vam, bo podjetje ustvarilo izvozno deklaracijo v Združenem Kraljestvu, 
uvozno deklaracijo v Franciji in dajatve bodo urejene prek teh računov za odlog plačila dajatev. 

  

… kaj pa uvozni DDV? 

Postopek uporablja ureditev glede DDV znotraj skupnosti, ki ustvari oprostitev DDV za blago, ki je bilo uvoženo 
v prosti promet v državo EU, ki ni končna namembna država EU - a samo, kjer je uporabljen globalni zastopnik 
za DDV.  Gre za oprostitev plačila DDV v skladu s 138.členom direktive EU o DDV (tako imenovana ureditev 42-
00).   

Zaradi tega postopka vašemu podjetju ob uvozu ne bo potrebno plačati DDV.  Nakup boste samo prijavili v 
vašem obračunu DDV, kot to storite danes pri nakupu blaga iz Združenega Kraljestva. 



 

 

Ta ureditev DDV vsakodnevno uporabljajo podjetja zunaj EU za uvoz v evropska pristanišča, ki morda niso v isti 
državi, kot je namembni kraj blaga. 

To pomeni, da je na primer namesto blaga, ki iz Bližnjega Vzhoda prispe v Rotterdam za končno dostavo v 
Nemčijo, sedaj blago iz Združenega Kraljestva uvoženo v Francijo za dostavo v vašo državo v EU.  Ta postopek 
je odobrila družba Deloitte z ekipo strokovnjakov za DDV in carinske dajatve.   

  

Kaj se spremeni pri vašem poslovanju? 

Na kratko - nič! Preprosto dajte izjavo v vašem obračunu DDV, kot to storite danes.  Nič se ne spremeni. 

  

Kaj se spremeni pri našem poslovanju? 

To za nas predstavlja nekaj dela, vendar se zavedamo prednosti za naše stranke iz EU. 

Če izvažamo na osnovi DDP, se bo naš račun skliceval na ureditev DDV (ureditev 42-00). 

Mi preprosto poskrbimo za izvozno deklaracijo, uvozno deklaracijo in opravimo plačilo dajatev. 

  

Zveni tehnično, a ni razlogov za skrb. 

V podjetju Europa, ki veliko sodeluje z Deloitte, so nam zagotovili, da je obravnava DDV v tem postopku 
povsem združljiva v vseh pogledih. 

Postopek enostavno uporablja obstoječe evropske ureditve glede DDV za dobavo in pridobitev blaga, ti 
postopki pa so v uporabi vsakodnevno. 

Povedano preprosto, kombinacija infrastrukture, ureditev DDV in tega postopka ohranijo trenutne pogoje 
trgovanja za podjetja v EU, kar pomeni, da morate enostavno prijaviti vaš nakup v obračunu DDV, kot to storite 
danes. 

Ta postopek ima denarno korist tudi za vaše podjetje, saj plačilo DDV ob uvozu ni potrebno. 

Če ste še vedno v dvomih, posredujte ta postopek vaši ekipi za globalno izpolnjevanje obveznosti glede DDV, 
vašemu računovodstvu ali strokovnjaku za DDV oz. podobnim strokovnjakom v vašem podjetju.   

  

Da povzamemo - tukaj so prednosti. 

• S to ureditvijo vašemu podjetju ne bo treba skrbeti za … 

• Določanje carinskega posrednika (zavedamo se, da je dobava iz Združenega Kraljestva morda samo 
majhen del vašega poslovanja, zato jo želimo čim bolj poenostaviti). 

• Plačilo stroškov carinjenja 

• Plačilo DDV in dajatev pred dostavo blaga 

• Preprosto dajte izjavo v vašem obračunu DDV, kot to storite danes. 

Postopek ohranja trenutne pogoje trgovanja, ki se nanašajo na DDV, čeprav se po 1. januarju model spremeni.  

Vaše blago lahko dostavite brez zakasnitev. 


