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OPREDELITEV POJMOV IN OKRAJŠAVE
Naslednje opredelitve pojmov se uporabljajo v celotnem poslovnem priročniku:
Pojem

Opredelitev

Dovoljenje

Dejanje carinskih organov, s katerim ti v skladu s carinsko zakonodajo odločijo o
določeni zadevi in ki ima pravni učinek za eno ali več zadevnih oseb (člen 5(39)
carinskega zakonika Unije). Dovoljenje carinskih organov se zahteva za uporabo
postopka aktivnega ali pasivnega oplemenitenja, kot je določeno v členu 211(1)(a)
zakonika.

Gospodarski subjekt

Oseba, ki se poklicno ukvarja z dejavnostmi, ki jih ureja carinska zakonodaja (člen 5(5)
carinskega zakonika Unije). V tem dokumentu imenovan tudi „trgovec“.

Imetnik (dovoljenja)

Pravna oseba ali subjekt, v imenu katerega se izda odločba. To se lahko nanaša tudi na
zastopnika imetnika (modeli poslovnih procesov).

Carinski organ

Carinska uprava države članice, odgovorna za uporabo carinske zakonodaje, in vsi drugi
organi, ki so v skladu z nacionalnim pravom pooblaščeni za uporabo nekaterih pravil
carinske zakonodaje (člen 5(1) carinskega zakonika Unije).

Carinski organ odločanja

Carinski organ, pristojen za (1) sprejetje odločbe in (2) upravljanje odločbe.

Nadzorni carinski urad

Carinski urad, naveden v dovoljenju, ki je pooblaščen za nadzor posebnega postopka.

Carinski urad izstopa

Carinski urad, pristojen za kraj, s katerega blago zapusti carinsko območje Unije in se
odpremi v namembni kraj zunaj carinskega območja Unije.

Carinski urad za sprostitev v
prosti promet

Brez poseganja v določbe o posebnih postopkih vsak carinski urad, naveden v
dovoljenju, pri katerem je treba opraviti formalnosti, da se blago, vneseno na carinsko
območje Unije, sprosti v prosti promet.

Carinski urad zaključka
postopka

Vsak carinski urad, naveden v dovoljenju za posebni postopek, ki je pooblaščen za
prepustitev blaga v naknadni carinski postopek ali prejem deklaracije za ponovni izvoz
ali obvestila o ponovnem izvozu za zaključek posebnih postopkov.

Carinski urad izvoza

Carinski urad, pri katerem je treba opraviti formalnosti v zvezi s carinsko deklaracijo za
izvoz ali vložiti deklaracijo za ponovni izvoz za blago, izneseno s carinskega območja
Evropske unije.

Carinski urad prepustitve

Vsak carinski urad, naveden v dovoljenju za posebni postopek, ki je pooblaščen za
prepustitev blaga v posebni postopek.

BPM

Model poslovnega procesa

CCN, CCN2

Skupno komunikacijsko omrežje Komisije

CDS/CDMS

Sistem carinskih odločb / sistem za upravljanje carinskih odločb

CS/RD2

Sistem osrednjih služb / referenčnih podatkov

EORI

Registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta

EU CTP

Carinski portal EU za trgovce

INF

Standardizirana izmenjava informacij

IP, IPO

Aktivno oplemenitenje, operacija aktivnega oplemenitenja

IT

Informacijska tehnologija

OP, OPO

Pasivno oplemenitenje, operacija pasivnega oplemenitenja
Posebni postopki

SP
INF SP se uporablja kot pojem, ki opredeljuje sistem, dostopen carinskim uradnikom
STP

Posebni portal za trgovce
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Pojem

Opredelitev
INF STP je uporabniški vmesnik za gospodarske subjekte in druge osebe.

TATAFng

Okvir tehnične strukture za uporabo tarif nove generacije.

TP

Portal za trgovce
Carinski zakonik Unije ali zakonik
‒

UCC in UCC DA, IA

Delegirani in izvedbeni akt carinskega zakonika Unije ali
‒
‒

UUM&DS

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447

Enotno upravljanje uporabnikov in digitalnega podpisa
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1 UVOD
1.1 TA PRIROČNIK
Glavni cilj tega dokumenta je oblikovati poslovni uporabniški priročnik o sistemu INF. Namen je zagotoviti
dokumentacijo, ki jo bodo uporabljali končni uporabniki, carinski uradniki v osrednjem sistemu informativnih
listov za posebne postopke (v nadaljnjem besedilu: sistem INF SP) in trgovci na carinskem portalu EU za
trgovce (v nadaljnjem besedilu: portal EU CTP) v podporo pri razumevanju poslovnih vidikov informativnih
listov za posebne postopke.
Ko uporabnik vstopi v sistem, bo obrazložitev različnih funkcij in dejanj našel v datoteki za pomoč ali
uporabniškem priročniku, v katerem si lahko ogleda, čemu je namenjen vsak posamezen gumb. Dostop do tega
podrobnega uporabniškega priročnika je na voljo v samem sistemu in z uporabo funkcije za pomoč ali na glavni
strani sistema INF na spletišču Europa.

1.2 KAJ JE STANDARDIZIRANA IZMENJAVA INFORMACIJ (INF)?
To je postopek upravljanja standardiziranih informacij, oblikovan za uporabo v postopkih aktivnega in pasivnega
oplemenitenja. Standardizirana izmenjava informacij se izvaja v okviru vlog različnih carinskih uradov (glej
spodaj v prikazu poteka postopkov). Informacije se upravljajo za izračun carinskega dolga, zneska carinskih
dajatev, ki jih ni treba plačati, za preverjanje merila enakovrednosti ali preverjanje, da je glavni preoblikovani
proizvod oplemeniten z blagom, danim v postopek IP.
Imetnik dovoljenja da na voljo podatkovne elemente INF iz Priloge 71-05 k delegiranemu aktu carinskega
zakonika Unije. Druge podatkovne elemente, ki so navedeni v tej prilogi, vnesejo zadevni carinski uradi.
Zadevni carinski uradi pridobijo ustrezne informacije za izračun uvoznih dajatev in izjem, na primer da bi
preverili količine neunijskega blaga, sproščenega na carinsko območje Unije.
Ozadje
Informativni listi so bili pred uvedbo sistema INF na voljo v papirni obliki, carinski uradi pa so jih morali
ožigosati.
Zaradi enostavnejše uporabe informativnih listov je bila sprejeta odločitev o oblikovanju sistema IT INF,
katerega pravno podlago je mogoče najti v carinskem zakoniku Unije ter delegiranem in izvedbenem aktu
carinskega zakonika Unije. Namen tega sistema INF je bil tudi zmanjšati obremenitev pri delu z dokumenti v
papirni obliki, zagotoviti enako obravnavo gospodarskih subjektov, pospešiti logistične ter izvozne/uvozne
dejavnosti in olajšati carinskim organom delo pri spremljanju in upravljanju posebnih ureditev.
Ker se carinski zakonik Unije ter delegirani in izvedbeni akt carinskega zakonika Unije niso začeli takoj
uporabljati za ureditev INF, je bilo določeno prehodno obdobje, navedeno v prehodnih delegiranih aktih. V
navedenem obdobju je bilo mogoče uporabiti štiri vrste obrazcev INF:
‒
‒
‒

INF1 za IP IM/EX, ki se uporablja za posredovanje informacij carinskemu uradu zaključka postopka v
zvezi z izračunom carinskega dolga, zneskom zavarovanja ali uporabo ukrepov trgovinske politike;
INF9 za IP IM/EX, ki se uporablja za preverjanje meril enakovrednosti oziroma za preverjanje, ali je
glavni preoblikovani proizvod oplemeniten z blagom, danim v postopek IP;
INF5 za IP EX/IM, ki se uporablja za preverjanje, ali količina uvoženega neunijskega blaga ustreza
količini unijskega blaga, vključenega v izvožen proizvod, in izračun zneska carinskih dajatev, ki jih ni
treba plačati;
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‒

INF2 za OP EX/IM, ki se uporablja za preverjanje, ali je bilo glavno preoblikovano blago vključeno v
izvoženo blago, in izračun carinskega dolga, kadar se blago v postopku OP uvozi na območje carinske
unije.

Prehodno obdobje se je končalo 1. junija 2020 in sistem INF je začel delovati. Sistem INF ne uporablja več
izrazov, značilnih za obrazce INF v papirni obliki. Od 1. junija 2020 v enem samem elektronskem obrazcu
zajema vse zadeve, ki so se prej urejale z različnimi informativnimi listi: INF IP (aktivno oplemenitenje) in
INF OP (pasivno oplemenitenje), vsak za IM/EX (uvoz, ki mu sledi izvoz) in EX/IM (izvoz, ki mu sledi uvoz).
Priloga 71-05 (k delegiranemu aktu carinskega zakonika Unije) vključuje razlikovanje med oddelkom A, ki
določa, da „[s]tandardizirana izmenjava informacij med carinskimi organi še ni obvezna, vendar da nadzorni
carinski urad na voljo ustrezne podatkovne elemente INF v elektronski sistem, ki se nanaša na INF“, in
oddelkom B, ki določa, da je „[s]tandardizirana izmenjava informacij (INF) med carinskimi organi [...] obvezna,
vendar podatkovni[] element[i] INF v elektronskem sistemu, ki se nanaša na INF, še ni[so] na voljo“.
Oddelek B se nanaša na zahtevek za informacije med carinskimi organi, katerih namen je (samo) določiti znesek
uvozne dajatve po opravljeni operaciji IPO IM/EX. Člen 181(1) določa, da INF ni obvezna za IP IM/EX, ki
vključuje samo eno državo članico, če pa carinski organ zahteva informacije o IP IM/EX, ki vključuje eno
državo članico, mora nadzorni carinski urad zagotoviti informacije prek sistema INF.
Primer dovoljenja v zvezi z več državami članicami: dovoljenje za operacijo IPO IM/EX je veljavno v državi
članici NA, za katero carinski dolg nastane v državi članici NB. Pristojni carinski urad NB se obrne na nadzorni
carinski urad v državi članici NA, pri čemer uporabi INF iz oddelka B.
Aktivno oplemenitenje
Aktivno oplemenitenje pomeni, da se neunijsko blago uvozi za oplemenitenje na carinskem območju Unije v
okviru ene ali več operacij oplemenitenja (proizvodnja, popravilo). Za to blago pri uvozu ne veljajo uvozna
dajatev, drugi davki, povezani z njegovim uvozom, kot so DDV ali trošarine, in ukrepi trgovinske politike, če ne
prepovedujejo vstopa blaga na carinsko območje Unije ali izstopa blaga z njega.
Pasivno oplemenitenje
Pasivno oplemenitenje je oplemenitenje unijskega blaga zunaj carinskega območja Unije; ko se blago vrne v
obliki oplemenitenih proizvodov v Unijo, se lahko sprosti v prosti promet. Dajatve je treba plačati samo za
vrednost, ki je dodana zunaj carinskega območja Unije. V nekaterih primerih je ponovni uvoz prost dajatev,
zlasti kadar gre za popravilo v okviru zavarovanja.

1.2.1 PREDNOSTI SISTEMA
•
•
•
•

Ni več nadzora, ki temelji na papirnih dokumentih.
Izvajanje IPO IM/EX, IPO EX/IM, OPO IM/EX in OPO EX/IM.
Uskladitev postopkov, ki se uporabljajo, in zahtev glede podatkov, opredeljenih v modelih poslovnih
procesov.
Uporaba edinstvenega sistema in portala za trgovce, namenjenega gospodarskim subjektom in drugim
osebam.

1.2.2 SKLICI
1.2.2.1 Sklici na pravne akte
•
•

Člen 6 oddelka 1 poglavja 2 carinskega zakonika Unije: sredstva za izmenjavo in shranjevanje
informacij ter skupne zahteve glede podatkov.
Člen 86 oddelka 2 poglavja 1 naslova III carinskega zakonika Unije: posebna pravila za izračun zneska
uvozne dajatve.
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•
•
•
•
•

Člen 176 delegiranega akta: standardizirana izmenjava informacij in obveznosti imetnika dovoljenja za
uporabo postopka oplemenitenja.
Člen 181 delegiranega akta: standardizirana izmenjava informacij.
Člen 271 izvedbenega akta: elektronski sistem v zvezi s standardizirano izmenjavo informacij.
Priloga 71-05 k delegiranemu aktu: podatkovni elementi za izpolnitev obdelave INF.
Člen 88 carinskega zakonika Unije: prenos pooblastila (a).

1.2.2.2 Sklici na vsebino
•

•

Sklic na ciljno stran sistema INF SP:
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en;
o katere informacije so na voljo: smernice, modeli poslovnih procesov, vprašanja in odgovori,
sklici na sistem.
Sklici na modele poslovnih procesov ravni 4:
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee.

1.3 KOMU JE TA PRIROČNIK NAMENJEN?
Ta dokument je namenjen bralcem z različnih področij in z različnimi operativnimi vlogami v sistemu,
povezanem z INF SP. To so lahko:
• državne uprave EU,
• uradniki EU,
• carinski uradniki v EU – kot uporabniki sistema INF SP,
• trgovinska skupnost EU – kot uporabniki sistema EU CTP/INF STP.
Namen tega oddelka je navesti različne deležnike, ki predstavljajo končne uporabnike sistema INF SP.
Uporabniki portala za trgovce (EU CTP, INF STP):
•
•

trgovec, imenovan tudi gospodarski subjekt, ki je v tem okviru imetnik dovoljenja,
zastopnik, tj. oseba, ki lahko deluje v imenu trgovca. V skladu s smernicami za države članice in
trgovino
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) lahko blago v postopek daje samo imetnik dovoljenja ali njegov neposredni zastopnik, kot je
obrazloženo v oddelku „Pravice in obveznosti“.

Uporabniki (osrednjega) sistema INF SP:
•
•

carinski uradnik carinskega organa odločanja,
carinski uradnik enega od drugih carinskih uradov, navedenih v dovoljenjih za IPO/OPO, ki ni carinski
uradnik carinskega organa odločanja.

1.4 KAKO JE SISTEM VZPOSTAVLJEN?
Sistem INF SP je osrednji sistem, kar pomeni, da je razvit na ravni Unije in je na voljo vsem državam članicam.
To pomeni, da morajo trgovci in carinski uradniki imeti dostop do osrednjega sistema, ki je na voljo, z enotne
vstopne točke.

Naslednji graf prikazuje različne elemente sistema:
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•

•

•
•
•
•

gospodarski subjekt (uporabnik na levi strani) mora imeti veljavno številko EORI, ki se upravlja v
sistemu gospodarskih subjektov (v nadaljnjem besedilu: sistem EOS). Njegove poverilnice in vloge so
opredeljene v sistemu enotnega upravljanja uporabnikov in digitalnega podpisa (v nadaljnjem besedilu:
sistem UUM&DS),
gospodarski subjekt prek sistema UUM&DS dostopa do portala EU CTP, ki se uporablja kot enotna
vstopna točka za več drugih sistemov, v bližnji prihodnosti pa bo omogočal tudi dostop do drugih
sistemov,
INF STP, tj. poseben modul ali funkcija, opredeljena v okviru EU CTP. Do portala INF STP je treba
vedno dostopati prek portala EU CTP,
carinski uradnik (uporabnik na desni strani) je opredeljen v omrežju CCN2, njegova uradna vloga pa je
opredeljena v sistemu CS/RD2,
carinski uradnik ima dostop do uporabniškega vmesnika INF SP s poverilnicami za omrežje CCN2,
osrednji sistem INF SP uporablja informacije, shranjene v sistemu odločb carinskih organov in okviru
TATAFng.

Nacionalnih elementov ni.
Strategija sistema INF SP je uporabiti centralni pristop, pri katerem države članice uporabljajo samo eno
aplikacijo EU. Ne glede na to, ali država članica izbere nacionalni pristop in shrani svoja dovoljenja v svojem
nacionalnem sistemu ali hibridni pristop, pri katerem se uporabijo nacionalna dovoljenja in dovoljenja EU,
informacije, ki izhajajo iz sistema odločb carinskih organov, ne bodo samodejno povezane med obema
sistemoma. To velja tudi za nacionalne sisteme uvoza in izvoza, v katerih se hranijo deklaracije. Medsistemski
pristop, ki naj bi te sisteme povezal, ni predviden v prvi fazi projekta, kot je določeno v dokumentu o viziji.

1.5 GLAVNE TOČKE PROJEKTA
Zahteve na visoki ravni in poslovne zahteve so bile oblikovane in objavljene sredi leta 2016 kot model poslovnih
procesov ravni 2 in ravni 3.
Prvotne funkcionalne zahteve so bile na podlagi različice izvedbenega in delegiranega akta, sprejete
decembra 2015, oblikovane in objavljene konec leta 2016 kot model poslovnih procesov ravni 4.
Na teh prvotnih funkcionalnih zahtevah je temeljil razvoj sistema za pilotno fazo.
Pilotna faza je bila uvedena za sedem držav članic in več trgovcev, da bi se sistem začel uporabljati v fazi pred
izdelavo, vse druge države članice pa se bodo pridružile na datum začetka delovanja sistema.
V tej pilotni fazi so se iz priporočil in popravkov članov, vključenih v to fazo, oblikovale posodobljene tehnične
zahteve in funkcionalne zahteve. To je privedlo do zahtev za spremembe in posodobitve diagramov modela
poslovnih procesov ravni 4 ter posodobitev sistema za končni datum izdelave.
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Začetek delovanja je načrtovan za junij 2020, ko se konča prehodno obdobje.

Ustanovljena je bila tudi poslovna projektna skupina, v katero so vključeni več držav članic (predvsem tistih, ki
so sodelovale v pilotnem projektu) in člani kontaktne skupine za trgovino. Namen te skupine je pripraviti
komunikacijska gradiva in izboljšati sistem priporočil ter na taktični ravni obravnavati nadaljnji razvoj postopka.
Na podlagi tega bo treba pripraviti in izvesti tudi drugo fazo sistema, kot je opisano v dokumentu o viziji.

1.6 PODROČJE UPORABE
Sistem INF SP je namenjen edinstvenemu izvajanju posebnih postopkov z uporabo istega elektronskega
informacijskega sistema.
Zahtevek za INF, ki ga pripravi trgovec, tj. oddelek A, vključuje naslednje:
•
•
•
•

aktivno oplemenitenje IM/EX, ki vključuje več kot eno državo članico,
aktivno oplemenitenje EX/IM, ki vključuje eno ali več držav članic,
pasivno oplemenitenje EX/IM, ki vključuje eno ali več držav članic,
pasivno oplemenitenje IM/EX, ki vključuje več kot eno državo članico.

Posebna funkcija v sistemu INF SP omogoča komunikacijo med carinskimi uradniki (ne da bi trgovec vnesel
zahtevek za INF), tj. oddelek B:
•

aktivno oplemenitenje IM/EX, ki vključuje samo eno državo članico.

Kot je navedeno v oddelku o vzpostavitvi sistema, se INF nanaša na odločbe carinskih organov ali dovoljenje in
je lahko vzpostavljen tudi na nacionalni ravni.

Glavni poslovni procesi sistema INF SP so:
•
•
•
•
•

vloži zahtevek za INF za spremljanje posebnih postopkov,
pripravi INF za spremljanje posebnega postopka,
vloži zahtevek za INF za opredelitev nalog ali ukrepov trgovinske politike,
obdelaj INF,
spremeni INF,
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•
•
•

razveljavi INF,
predloži informacije za INF imetniku dovoljenja,
poglej INF.
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2 KAKO DOSTOPATI DO SISTEMA?
2.1 EU CTP IN INF STP
Katere zahteve mora izpolnjevati gospodarski subjekt, da lahko uporablja sistem?
Prvi predpogoj za uporabo sistema INF je, da ima gospodarski subjekt veljavno številko EORI. Gospodarski
subjekt, ki želi pridobiti številko EORI, se mora obrniti na pristojni organ za registracijo številk EORI v državi,
kjer se bodo izvajale glavne carinske dejavnosti, kot je izdaja dovoljenja za postopke aktivnega in/ali pasivnega
oplemenitenja.
Gospodarski subjekt mora biti opredeljen v sistemu UUM&DS, tj. sistemu združenega upravljanja uporabnikov
na vseevropski ravni. Za opredelitev uporabnikov in njihovih razmerij do gospodarskih subjektov v sistemu
UUM&DS so odgovorne državne članice, pri čemer uporabljajo svoj nacionalni sistem upravljanja uporabnikov
gospodarskih subjektov. Gospodarski subjekti imajo dostop do INF STP kot modula na portalu EU CTP prek
interneta.
Gospodarski subjekti ali njihovi zastopniki lahko samo vnašajo, iščejo, si ogledujejo ali spreminjajo informacije
v zvezi s svojimi zahtevki za INF ter na zahtevo zagotovijo dodatne informacije.

2.1.1 KAKŠNE VRSTE DOSTOPA SO NA VOLJO ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE?
Gospodarski subjekt lahko vstopi ali vnese informacije v sistem sam ali za izvajanje carinskih formalnosti
pooblasti drugo osebo.
Sistem omogoča naslednji obliki zastopanja:
•
•

gospodarski subjekt lahko pooblasti carinskega zastopnika in je v tem primeru še vedno odgovoren za
dejanja, ki jih carinski zastopnik (pooblaščeni subjekt) izvaja v njegovem imenu;
prenos pooblastil na zaposlene vedno pomeni „mandat“. Gospodarski subjekt ali carinski zastopnik je
še vedno odgovoren za dejavnosti svojih zaposlenih.

Več informacij o prenosih pooblastila je na voljo na spletišču https://ec.europa.eu v oddelku o pooblaščenih
gospodarskih subjektih, ki obravnava prenos pooblastil za izvajanje carinskih formalnosti.

2.1.2 KATERE SO RAZLIČNE OPREDELJENE VLOGE?
•
•

•

Vpogled:
o dostop do informacij o trgovcu samo za branje.
Upravljanje:
o za pripravo in upravljanje osnutkov,
o nalaganje in brisanje prilog k osnutkom,
o tiskanje podrobnosti in
o upravljanje e-poštnih opozoril.
Posredovanje:
o enako kot upravljanje in
o omogočeno posredovanje zahtevkov za INF in izvajanje dejanj, povezanih z zahtevki.
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2.1.3 KAKO PRIDOBITI DOSTOP DO SISTEMA KOT GOSPODARSKI SUBJEKT?
Če (kot gospodarski subjekt) potrebujete dostop do sistema, se morate najprej obrniti na nacionalne carinske
organe, ki vam lahko z uporabo sistema UUM&DS izdajo poverilnice za dostop do portala EU CTP.

2.2 OSREDNJI SISTEM INF SP
Carinski organi, ki vstopajo v sistem INF SP, se morajo identificirati v infrastrukturi omrežja CCN2. Uporabniki
omrežja CCN2 so povezani z določeno državo članico. Za identifikacijo uporabnikov in dodelitev njihovih vlog
je pristojna ustrezna država članica, pri čemer uporablja orodja CCN2. Carinski uradniki imajo dostop do
uporabniškega vmesnika aplikacije INF SP prek omrežja CCN2.
Nadzor nad dostopom do funkcij INF se nadalje dovoli na podlagi njihovih vlog uporabnika. Vloge uporabnika
so določene na podlagi storitev organizacije in dovoljujejo dostop do funkcij, potrebnih za izvedbo posebnih
nalog. Vloga uporabnika zagotavlja dovoljenje za vse informacije, ki so v lasti države članice carinskega
uradnika.

2.2.1 KATERE SO RAZLIČNE OPREDELJENE VLOGE?
•
•
•
•

Ustvari
Spremeni
Prekliči
Upravljaj INF

2.2.2 KAKO

UPRAVLJATI PRAVICE DOSTOPA, KI JIH UPORABLJA CARINSKI
URADNIK?

To je treba izvajati prek omrežja CCN2: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/.

2.3 PRIPOROČENI BRSKALNIKI
Na trgu so na voljo različni brskalniki, zato ni vedno mogoče razviti sistema, ki bi optimalno deloval na vsakem
uporabljenem brskalniku, saj ne gre samo za prikazovanje informacij na zaslonu, temveč se zahtevata tudi vnos
in interakcija s končnim uporabnikom.
Spletni brskalniki, ki jih podpira Komisija in so zato tudi priporočljivi za uporabo v zvezi s sistemom INF, ne
glede na to, ali gre za dostop do portala za trgovce ali osrednjega vmesnika INF SP, so:
•
•
•

Google Chrome, različica 80.0 in naslednje,
Microsoft Edge, različica 44 in naslednje.
Mozilla Firefox, različica 73.0 in naslednje.

Brskalniki, ki temeljijo na starejši tehnologiji, kot je Microsoft Internet Explorer, lahko pravilno prikažejo samo
del informacij, vendar ne bodo vedno pravilno obdelali in prikazali rezultata obdelanih informacij, zato niso več
podprti.

2.4 PREDPOGOJI ZA INF
Pred začetkom izpolnjevanja INF se je dobro seznaniti s povezanimi informacijskimi sistemi, povezanimi
informacijami, ki se uporabljajo v INF. INF je močno povezan z naslednjimi elementi:
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•
•
•

informacijami o gospodarskem subjektu,
dovoljenjem, za katerega se uporablja posebni postopek,
informacijami, ki so na voljo v carinski deklaraciji, če se blago ali surovine uvozijo za oplemenitenje v
okviru posebnega postopka ali če se oplemeniteni proizvodi ponovno vnesejo v okviru posebnega
postopka.
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3 PRIROČNIK ZA GOSPODARSKI SUBJEKT
Zaradi enostavnosti je gospodarski subjekt ali njegov pooblaščenec, zaposleni, zastopnik v celotnem priročniku
naveden kot „gospodarski subjekt“.

3.1 PRIJAVA V SISTEM
Kot je navedeno v poglavju 2.1, mora gospodarski subjekt imeti veljavno številko EORI za vstop v sistem
EU CTP. Dostop do portala je na voljo prek interneta na naslednji povezavi:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Povezavo je najbolje odpreti z domače strani EU CTP prek spletišča Europa, saj se povezava lahko v bližnji
prihodnosti spremeni (aplikacija EU CTP se je prej imenovala GTP, tj. splošni portal za trgovce).

Ker bo avtentifikacija opravljena prek sistema UUM&DS, bo prva stran, ki se bo prikazala, stran „Od kod ste“
(t. i. stran wayf).

Izberite „Carina“ kot domeno in državo, v kateri želite opraviti avtentifikacijo. Nato pri vrsti akterja izberite, ali
vstopate v sistem kot gospodarski subjekt oziroma ali ste pooblaščenec gospodarskega subjekta.
Različne možnosti so:
•
•

vrsta akterja = gospodarski subjekt; delujem v svojem imenu;
pooblastilo prve ravni:
o vrsta akterja = zaposleni; delujem v imenu naslednje fizične/pravne osebe z gospodarskim
subjektom (neposredno),
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o

vrsta akterja = zaposleni; delujem v imenu naslednje fizične/pravne osebe s carinskim
zastopnikom (neposredno).

Trgovec se prijavi prek portala EU CTP. V levem meniju je možen dostop do različnih posebnih portalov za
trgovce, kot je INF STP. Obvestila vseh podpornih aplikacij so prikazana za vse različne posebne portale za
trgovce.

INF STP se odpre znotraj portala EU CTP, kjer je mogoče zahtevke za INF odpreti, si jih ogledati ...

3.2 PRIPRAVITE ZAHTEVEK ZA INF
V okviru primerov INF, določenih v poglavju 1.6, lahko gospodarski subjekt vnese zahtevek za INF, kadar je
treba zagotoviti informacije, INF pa lahko nato obdela nadzorni carinski urad.

3.2.1 VNOS SPLOŠNIH INFORMACIJ
Z zagotovljeno referenčno številko dovoljenja so na voljo naslednje informacije iz odločbe carinskih organov:
•
•

informacije se nanašajo na carinski organ odločanja, ki je izdal dovoljenje,
dovoljenje vsebuje sklica na imetnika dovoljenja in zastopnika.

Kadar se referenčna številka dovoljenja vnese v obrazec, je zgoraj navedene informacije mogoče pridobiti
samodejno iz dovoljenja, če se sistem lahko poveže v sistem odločb carinskih organov.
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3.2.2 VNOS DOLOČENIH INFORMACIJ ZA BLAGO IN PROIZVODE
Glede na različne primere (aktivnega ali pasivnega) oplemenitenja je treba navesti informacije o blagu in
nazadnje o oplemenitenih proizvodih. Nasprotno od IP IM/EX in OP EX/IM se v primeru IP EX/IM in
OP IM/EX oplemeniteni proizvodi najprej izvozijo oziroma uvozijo, nato pa se blago da v postopek
aktivnega/pasivnega oplemenitenja. Te informacije je treba vnesti v obrazec za blago in oplemenitene proizvode.

3.2.3 NAVEDBE, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI
Carinski urad po pripravi zahtevka za INF odpre zahtevek in po potrebi zaprosi za navedbe (če informacije,
posredovane v zahtevku za INF, ne zadostujejo za nadaljevanje postopka). Kadar carinski urad zaprosi za take
navedbe, se na portalu EU CTP pojavi dodatna naloga skupaj z obvestilom o predložitvi navedb za ta zahtevek.
Ko se naloga odpre, se dejanje lahko nadaljuje dvostransko (carinski urad prejme nalogo, ko je ta končana, itd.).

3.3 DOLOČENE INFORMACIJE ZA VSAKO VRSTO INF
Za določen INF: tj. za IP IM/EX, IP EX/IM, OP EX/IM in OP IM/EX, so določeni pravila in pogoji glede tega,
katere posebne informacije so obvezne ali neobvezne oziroma katera polja je treba ali ni treba izpolniti. V tem
oddelku so podrobno opisane informacije, ki jih je treba navesti v vsakem posameznem primeru.

3.4 USPEŠNA REGISTRACIJA
Po uspešni registraciji vašega zahtevka za INF boste prejeli obvestilo in referenčno številko predložitve.

16

Kadar INF pripravi nadzorni carinski urad, gospodarski subjekt prejme številko INF. To številko INF je treba
navesti v vseh naslednjih carinskih deklaracijah kot dodaten dokument (oznaka C710).
Kaj se zgodi, če na carinski deklaraciji ni naveden sklic na INF, čeprav je bil vložen zahtevek za INF in je bil
INF pripravljen? Carinska deklaracija, ki mora vsebovati sklic na INF, se lahko dopolni pozneje, ko se pridobi
številka INF.
Gospodarski subjekt morda želi tudi izvedeti, ali se zahtevek za INF lahko pripravi in vloži tudi naknadno, in če
je to mogoče, katera dejanja bi moral izvesti v zvezi z morebitnimi carinskimi deklaracijami, ki so že vložene; če
to ni mogoče, pa gotovo želi izvedeti, kaj se zgodi potem (ali je carinska deklaracija razveljavljena oziroma ali je
še vedno veljavna, vendar se prednost glede dajatve zavrne, ali pa se morda ne zgodi nič). Ali je še mogoča
uporaba zbirnih INF, ki so se uporabljali v preteklosti (npr. s poznejšim združevanjem več INF v en INF, na
primer, z združevanjem več INF za OP EX/IM po izstopu blaga v en zbirni INF za OP EX/IM, ki bi se lahko
uporabil pri sprostitvi oplemenitenega proizvoda v prosti promet znotraj EU).

Podrobna pojasnila o poljih, ki se uporabljajo v sistemu, so na voljo v spletnem priročniku za pomoč v sistemu
ali na spletni strani sistema INF SP v oddelku „Ustrezne pomožne informacije“.
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4 PRIROČNIK ZA CARINSKE URADNIKE
4.1 KONFIGURACIJA RAČUNOV
Preden začnete uporabljati sistem INF SP kot carinski uradnik, je treba pripraviti vaš račun za dostop do
aplikacije in njeno uporabo. Vaš račun mora konfigurirati vaša nacionalna uprava na ravni omrežja CCN2 in
CS/RD2.
Na ravni omrežja CCN2 se lahko dodelijo naslednje vloge na podlagi pravic dostopa za upravljanje INF:
Vloga se začne s CCN2.Role.INF.
Vloga

Opis

Vpogled

V okviru te vloge je mogoč dostop do podatkov ali nekaterih podatkovnih
elementov v načinu samo za branje, podatkov pa ni mogoče urejati.

INFRequestA

Uporabnik lahko ustvari zahtevek za INF vrste A.

INFRequestB

Uporabnik lahko pripravi zahtevek za INF vrste B med različnimi uradi za
izračun dajatev.

INF

Namen te vloge je bil vnesti INF, ki temeljijo na obstoječih obrazcih trgovcev v
papirni obliki, poleg priprave INF na podlagi zahtevka.

Obdelava

Uporabnik lahko spremeni in obdela različne INF.

V sistemu CS/RD2 se lahko dodelijo naslednje vloge na podlagi vrste vloge carinskega urada v postopku INF:
Vloga

Opis

DIS

Carinski urad zaključka postopka

EXP

Carinski urad izvoza

EXT

Carinski urad izstopa

PLA

Carinski urad prepustitve

RFC

Carinski urad za sprostitev v prosti promet

SCO

Nadzorni carinski urad

Vloge carinskega urada nimajo nobene hierarhične strukture. Opozoriti je treba, da sta vlogi EXT in EXP enaki
kot sistem nadzora izvoza (ECS), zato bodo vse spremembe v vlogah urada EXT in EXP za INF SP vplivale tudi
na ECS.

Da bi carinske uprave lahko uporabljale sistem INF SP, je ta na voljo kot samostojna aplikacija na naslednjem
spletnem naslovu:
https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp
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4.2 PREGLED
Upravljanje INF v različnih carinskih uradih se lahko povzame za vsako posamezno vrsto INF, kot sledi:

V naslednji preglednici je opisana vloga različnih uradov v sistemu INF:
Nadzorni carinski urad je carinski urad, naveden v dovoljenju in
pooblaščen za nadzor posebnega postopka. V praksi bi bil lahko
carinski urad, ki je v dovoljenju naveden kot carinski urad, ki je odobril
odločbo (carinski urad, ki je izdal dovoljenje). Ta urad bo naveden na
INF kot nadzorni carinski urad. Na prvi stopnji je pristojen za:

Nadzorni
carinski urad

•
•

•

obravnavanje zahtevka za INF in njegovo potrditev;
preverjanje spremembe meril INF, čeprav se to lahko stori
tudi v okviru katere koli vloge carinskih uradov, odvisno od
meril;
razveljavitev INF.

Nadzorni carinski urad je naveden v dovoljenju kot podatkovni
element 4/13 v skladu s Prilogo A k delegiranemu aktu carinskega
zakonika Unije.

Carinski urad
prepustitve

Carinski urad
zaključka
postopka

Carinski urad prepustitve je pooblaščen za prepustitev blaga v posebni
postopek.
V dovoljenju je naveden kot podatkovni element 4/10 v skladu s
Prilogo A k delegiranemu aktu carinskega zakonika Unije.
V zvezi z IP IM/EX je carinski urad zaključka postopka pooblaščen za
prepustitev blaga v nadaljnji carinski postopek ali prejemanje
deklaracij/obvestil o ponovnem izvozu. Carinski urad preveri, ali so v
carinski deklaraciji navedeni blago v nespremenjenem stanju in/ali
vmesni proizvodi, ter ugotovi, ali so dosežene količine za blago in
oplemenitene proizvode.
V dovoljenju je naveden kot podatkovni element 4/11 v skladu s
Prilogo A k delegiranemu aktu carinskega zakonika Unije.

Carinski urad
izstopa

Carinski urad izstopa izvaja naloge, kadar blago zapusti EU in kadar se
zabeležijo rezultati izstopa.
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Carinski urad
izvoza

Carinski urad izvoza je carinski urad, ki izvaja formalnosti v zvezi z
izvoznimi deklaracijami za blago, izneseno iz EU. Opredelitev količin,
navedenih v carinski deklaraciji za izvoz, se potrdi na podlagi količin
iz podatkov v INF.

Carinski
urad za
sprostitev v
prosti
promet

Carinski urad za sprostitev v prosti promet izvaja formalnosti za blago,
vneseno v EU in sproščeno v prosti promet.

4.3 PRIPRAVA ZAHTEVKA ZA INF V IMENU IMETNIKA DOVOLJENJA
Carinski uradnik lahko s pomočjo sistema pripravi zahtevek za INF v imenu imetnika dovoljenja. To je mogoče,
če portal za trgovce ni na voljo in če se informacije pošljejo carinskemu uradu na drugačen način. Vsaka država
članica opredeli točen postopek, ki ga mora upoštevati carinski uradnik, da bi pripravil zahtevek za INF v imenu
imetnika dovoljenja.
Navedejo se naslednje informacije, ki so podobne informacijam, ki bi jih vnesel imetnik dovoljenja, kadar bi
zahteval INF prek EU CTP (in njegovega elementa INF STP):

‒
‒
‒

‒

jezik obrazca,
datum predložitve zahtevka,
številka dovoljenja ali številka deklaracije, če dovoljenje še ni na voljo, saj se uporabi pozneje z
navedbo dodatnih podatkovnih elementov na carinski deklaraciji. Informacije o tem, kako uporabiti
sklice v carinski deklaraciji in/ali INF, so na voljo v posebnem poglavju 5.4 Carinska deklaracija se
uporabi kot zahtevek za dovoljenje,
identifikacijska številka EORI imetnika in/ali zastopnika.
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Sistem pridobi informacije imetnika dovoljenja in zastopnika, ko se vstavi številka EORI. Prav tako bo
predizpolnil informacije imetnika dovoljenja po vnosu številke dovoljenja, če se dovoljenje lahko pridobi iz
sistema odločb carinskih organov. Če v sistemu odločb carinskih organov številke dovoljenja ni mogoče najti, je
treba podatek o številki EORI vnesti ročno. Podatek o številki EORI je treba vnesti ročno tudi, če se številka
dovoljenja pridobi prek carinske deklaracije (ker tega podatka ni mogoče pridobiti iz nacionalnih sistemov).

Carinski uradnik mora nato dodati blago in oplemenitene proizvode, ki so zajeti v zahtevku za INF, ter njihove
količine in vrednosti.
Na voljo so predloge za množično nalaganje, namenjene nalaganju več kosov blaga v zunanjo datoteko in njihov
uvoz v aplikacijo INF SP. Te predloge v programu Excel so dostopne prek sistema in na prvem listu vsebujejo
pojasnila o tem, kako izpolniti liste za množično nalaganje: kako izpolniti obrazec, kako uvoziti podatke v
datoteko CSV in jih iz nje izvoziti. Te predloge vsebujejo naslednja polja, ki jih je treba izpolniti za vsako blago
posebej:
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•
•
•
•

oznaka blaga, do 14 števk,
opis blaga,
količina blaga in ustrezna merska enota,
vrednost (znesek in valuta) blaga,

in neobvezno:
•
•

navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike,
enakovredno blago.

Po vnosu informacij je treba datoteko pretvoriti (funkcija za izvoz) v datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejico,
da se lahko naloži v sistem.

4.4 SPREJETJE ZAHTEVKA ZA INF IN PRIPRAVA INF
Prejeti zahtevek za INF vključuje posebno nalogo, na podlagi katere je treba sprejeti pripravo INF. Carinski
uradnik lahko nadaljuje postopek in pripravi INF, tako da na dnu obrazca zahtevka izbere „Da“. Preden carinski
uradnik sprejme odločitev o pripravi INF, si lahko ogleda vsebino zahtevka za INF s klikom na zavihek „Podatki
o INF“. Imetnik dovoljenja prek sistema prejme ustrezno obvestilo o tem, da je nadzorni carinski urad sprejel
zahtevek za INF.
Če carinski uradnik izbere „Ne“, se zahtevek za INF zavrne. Imetnik dovoljenja prek sistema INF prejme
ustrezno obvestilo o tem, da je nadzorni carinski urad zavrnil zahtevek za INF.

Pred potrditvijo zahtevka za INF A za IP EX/IM ali OP IM/EX mora carinski uradnik preveriti, ali je
gospodarski subjekt v zahtevku navedel informacije o enakovrednem blagu. Pri ogledu informacij je pred
vrstico, ki vključuje enakovredno blago, prikazana kljukica „√“, pred vrstico, ki ne vključuje enakovrednega
blaga, pa je prikazan križec „x“.
Če je enakovredno blago vključeno v INF, se v naslednjih korakih obdelave INF nekatera podatkovna polja
samodejno izpolnijo. Če v INF ni informacij o enakovrednem blagu, lahko nadzorni carinski urad pozneje
spremeni INF s postopkom za spremembo.
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4.5 IP IM/EX
IP IM/EX je carinski postopek, v okviru katerega se neunijsko blago da v postopek aktivnega oplemenitenja,
nato oplemeniti, pozneje pa se postopek aktivnega oplemenitenja zaključi s ponovnim izvozom blaga v
nespremenjenem stanju, vmesnih proizvodov ali oplemenitenih proizvodov. Aktivno oplemenitenje se lahko
zaključi tudi z dajanjem blaga v nespremenjenem stanju, vmesnih proizvodov ali oplemenitenih proizvodov v
nadaljnji carinski postopek (ta možnost se še ne izvaja).
V primeru aktivnega oplemenitenja IM/EX, ki vključuje več kot eno državo članico, je potreben INF za
IP IM/EX. Ko nadzorni carinski urad pripravi INF, se INF obdela v sistemu INF, kot je prikazano tukaj:

‒

Vsako dejanje, ki ga izvede določen carinski urad, je navedeno v zgornjem desnem kotu zaslona. V
postopku IP IM/EX so na voljo naslednja dejanja:

4.5.1 OBDELAVA INF PRI PREPUSTITVI
Kadar se carinska deklaracija za dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja (zahtevana oznaka 51
carinskega postopka) nanaša na INF z dodatno oznako dokumenta C710, ki ji je priložena številka INF, se
carinski uradnik prijavi v sistem INF SP in s pomočjo oddelka „Išči po INF“ v levem meniju poišče INF, ki se
ujema z navedeno številko INF.

Če je status INF „Na voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje postopek prepustitve v sistemu INF s klikom na
gumb „Prepusti blago“.
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Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
‒
‒
‒
‒

glavna referenčna številka (številka MRN),
vrsta deklaracije,
oznaka zahtevanega postopka,
oznaka predhodnega postopka.

Dodajo se tudi naslednje informacije:
‒
‒

neunijsko blago, ki se da v postopek aktivnega oplemenitenja, oznaka blaga, opis blaga, količina in
vrednost blaga. V to polje se samodejno prenese tudi zgoraj navedena številka MRN,
izberite dejanski datum prepustitve, ko je bilo blago dano v postopek, in zadnji datum za zaključek
postopka. Dejanski datum dajanja blaga v postopek je lahko sedanji datum ali kateri koli pretekli datum.

4.5.2 OBDELAVA INF PRI ZAKLJUČKU
Kadar se carinska deklaracija za ponovni izvoz blaga, danega v postopek aktivnega oplemenitenja, nanaša na
INF z dodatno oznako dokumenta C710, ki ji je priložena številka INF, se carinski uradnik iz carinskega urada
zaključka postopka prijavi v sistem INF SP in s pomočjo oddelka „Išči po INF“ v levem meniju poišče INF, ki se
ujema z navedeno številko INF.

Če je status INF „Na voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje postopke zaključka v sistemu INF. Carinski
uradnik iz carinskega urada zaključka postopka mora izbrati gumb „Zaključek“ za preusmeritev na naslednjo
stran in izvajanje naslednjih nalog.
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Vnesite dejanski datum zaključka. Ko se rok za zaključek iz prejšnjega koraka izteče, je carinski uradnik
preusmerjen na stran, kjer se odloči, ali bo kljub izteku roka nadaljeval postopek zaključka. Dodatno polje za
utemeljitev se doda pri naslednji sprostitvi.

Pozitivna odločitev omogoča nadaljevanje postopka zaključka v sistemu INF.
Naslednje dejanje je predložitev določenih navedb:

‒
‒
‒

referenčne številke carinske deklaracije (številka MRN);
dejanskih oplemenitenih proizvodov, pridobljenih z IP (oznaka blaga, opis proizvodov, količina
proizvodov in merska enota, vrednost proizvodov in valuta);
neobveznega izbirnega okna za blago v nespremenjenem stanju in/ali vmesne proizvode. Če se izbere
ena od teh možnosti, se v skladu s tem dodatne informacije vnesejo v sistem INF.

Opomba
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INF se lahko po obdelavi v postopku zaključka nadalje obdelajo v postopku izstopa. V nekateri primerih se INF
ne obdelajo več v postopku izstopa.

4.5.3 OBDELAVA INF PRI IZSTOPU
Carinski uradnik iz carinskega urada izstopa se na podlagi podatka o številki INF v carinski deklaraciji
prijavi v sistem INF SP in poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na
voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje postopek izstopa v sistemu INF. Da bi registriral rezultat
izstopa, mora izbrati gumb „Izstop“. S tem bo preusmerjen na naslednjo stran, kjer lahko registrira rezultat
izstopa za določeno številko MRN iz koraka v točki 4.5.2.

Pri izbiri postopka izstopa je treba predložiti naslednje informacije:
‒
‒
‒
‒
‒

številko MRN na spustnem seznamu številk MRN iz prejšnjih operacij zaključka;
oznako rezultatov kontrole;
datum izstopa v primeru zadovoljivega rezultata;
datum ustavljenega izstopa v primeru nezadovoljivega rezultata;
stanje carinskih oznak (neobvezno).

4.6 IP EX/IM
IP EX/IM je carinski postopek, v okviru katerega se oplemeniteni proizvodi, proizvedeni iz unijskega blaga, ki
se uporablja kot enakovredno blago, najprej dajo v postopek predhodnega izvoza, nato pa se neunijsko blago,
namesto katerega je bilo kot enakovredno blago uporabljeno unijsko blago, deklarira za postopek aktivnega
oplemenitenja.
V primeru aktivnega oplemenitenja EX/IM je vedno potreben INF za IP EX/IM. Ko nadzorni carinski urad
pripravi INF, se INF obdela v sistemu INF, kot je prikazano tukaj:

26

Vsako dejanje, ki ga izvede določen carinski urad, je navedeno v zgornjem desnem kotu zaslona. V postopku
IP EX/IM so na voljo naslednja dejanja:

4.6.1 OBDELAVA INF PRI IZVOZU
Kadar se carinska deklaracija za oplemenitene proizvode, pridobljene s postopkom aktivnega
oplemenitenja (zahtevana oznaka 11 carinskega postopka) nanaša na INF za IP EX/IM z dodatno
oznako dokumenta C710, ki ji je priložena številka INF, se carinski uradnik prijavi v sistem INF SP in
s pomočjo oddelka „Išči po INF“ v levem meniju poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če
je status INF „Na voljo“, lahko carinski uradnik iz carinskega urada izvoza nadaljuje postopek v
sistemu INF.

Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
•
•
•
•

dejanski oplemeniteni proizvodi, pridobljenih z IP, za predhodni izvoz (oznaka blaga, opis
proizvodov, količina proizvodov in merska enota, vrednost proizvodov in valuta),
datum sprejetja carinske deklaracije na podlagi IP EX/IM,
referenčna številka carinske deklaracije (številka MRN),
dodajo se tudi informacije o neunijskem blagu, ki se lahko da v postopek aktivnega oplemenitenja
IP EX/IM:
o oznaka enakovrednega blaga,
o tržna kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega blaga,
o identifikacija blaga,
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o
o

o

navedba, ali za neunijsko blago veljajo protidampinške, izravnalne in zaščitne dajatve ali
kakršne koli dodatne dajatve, ki izhajajo iz začasne opustitve koncesij,
oznaka neunijskega blaga, ki se lahko da v postopek aktivnega oplemenitenja IP EX/IM
na podlagi carinske deklaracije, na kateri so navedeni številka MRN, njegov opis, količina
in merska enota, njegova vrednost in valuta,
zadnji datum prepustitve neunijskega blaga, ki se nadomesti z enakovrednim blagom z
aktivnim oplemenitenjem.

Enakovredno blago in blago
S postopkom IP EX/IM se izvajajo formalnosti ob izstopu proizvodov, oplemenitenih v Uniji z uporabo
unijskega blaga v proizvodnji kot enakovrednega blaga, formalnosti ob uvozu neunijskega blaga pa se izvedejo
pozneje. V okviru IP IM/EX se neunijsko blago da v postopek aktivnega oplemenitenja, vendar obstajajo
primeri, v katerih proizvajalec čaka na oplemenitenje neunijskega blaga. Iz logističnih in gospodarskih razlogov
se unijsko blago delno ali v celoti lahko uporabi kot enakovredno blago namesto neunijskega blaga za
nadaljevanje oplemenitenja proizvodov v tovarni in poznejše uravnoteženje tega unijskega blaga, ki se je
uporabilo kot enakovredno blago, s podobno količino neunijskega blaga, ki se da v postopek.

4.6.2 OBDELAVA INF PRI IZSTOPU
Carinski uradnik iz carinskega urada izstopa se na podlagi podatka o številki INF v carinski deklaraciji
prijavi v sistem INF SP in poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na
voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje postopek izstopa v sistemu INF. Da bi registriral rezultat
izstopa, mora izbrati gumb „Izstop“. S tem bo preusmerjen na naslednjo stran, kjer lahko registrira rezultat
izstopa za določeno številko MRN iz koraka v točki 4.6.1.

Pri izbiri postopka izstopa je treba predložiti naslednje informacije:
• številko MRN na spustnem seznamu številk MRN iz prejšnjih operacij izvoza;
• oznako rezultatov kontrole;
• datum izstopa v primeru zadovoljivega rezultata;
• datum ustavljenega izstopa v primeru nezadovoljivega rezultata;
• stanje carinskih oznak (neobvezno).
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4.6.3 OBDELAVA INF PRI PREPUSTITVI
Kadar se carinska deklaracija za dajanje (neunijskega) blaga v postopek aktivnega oplemenitenja
(zahtevana oznaka 5111 carinskega postopka) nanaša na INF z dodatno oznako dokumenta C710, ki ji
je priložena številka INF, se carinski uradnik prijavi v sistem INF SP in s pomočjo oddelka „Išči po
INF“ v levem meniju poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na voljo“,
lahko carinski uradnik nadaljuje postopek prepustitve v sistemu INF s klikom na gumb „Prepusti
blago“.

Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
•

datum prepustitve v carinski deklaraciji

•

referenčna številka carinske deklaracije (številka MRN);

•

vrsta deklaracije;

•

oznaka zahtevanega postopka;

•

oznaka predhodnega postopka.

Dodajo se tudi naslednje informacije o neunijskem blagu, ki se da v postopek aktivnega oplemenitenja
IP EX/IM:
•

oznaka enakovrednega blaga;

•

tržna kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega blaga;

•

identifikacija blaga;

•

navedba, ali za neunijsko blago veljajo protidampinške, izravnalne in zaščitne dajatve ali
kakršne koli dodatne dajatve, ki izhajajo iz začasne opustitve koncesij;
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•

oznaka neunijskega blaga, ki se da v postopek aktivnega oplemenitenja IP EX/IM na podlagi
carinske deklaracije, na kateri so navedeni številka MRN, njegov opis, količina in merska
enota, njegova vrednost in valuta.

4.7 OP EX/IM
OP EX/IM je carinski postopek, v okviru katerega se unijsko blago da v postopek pasivnega oplemenitenja v
tretji državi zunaj carinskega območja Unije in se vnese nazaj ter sprosti v prosti promet s popolno ali delno
oprostitvijo uvozne dajatve.
OP EX/IM zajema „običajno“ oplemenitenje in popravilo, tudi s sistemom standardne izmenjave z
nadomestnimi proizvodi (opomba: če proizvode dajo v popravilo posamezniki, se to ne šteje za sistem INF).
V primeru pasivnega oplemenitenja EX/IM je vedno potreben INF za OP EX/IM. Ko nadzorni carinski urad
pripravi INF, se INF obdela v sistemu INF, kot je prikazano tukaj:
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Vsako dejanje, ki ga izvede določen carinski urad, je navedeno v zgornjem desnem kotu zaslona. V postopku
OP EX/IM so na voljo naslednja dejanja:

4.7.1 OBDELAVA INF PRI PREPUSTITVI
Kadar se carinska deklaracija za dajanje unijskega blaga v postopek pasivnega oplemenitenja (zahtevana
oznaka 21 carinskega postopka) nanaša na INF z dodatno oznako dokumenta C710, ki ji je priložena
številka INF, se carinski uradnik prijavi v sistem INF SP in s pomočjo oddelka „Išči po INF“ v levem meniju
poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje
postopek prepustitve v sistemu INF s klikom na gumb „Prepusti blago“.

Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
‒
‒
‒
‒

referenčna številka carinske deklaracije (številka MRN),
vrsta deklaracije,
oznaka zahtevanega postopka,
oznaka predhodnega postopka.
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Dodajo se tudi naslednje informacije:
‒
‒

podrobnosti o unijskem blagu, ki ga je treba dati v postopek pasivnega oplemenitenja, z njegovo oznako
blaga, opisom blaga, količino blaga z mersko enoto in vrednostjo blaga z valuto,
izbere se končni datum ponovnega uvoza pridobljenih oplemenitenih proizvodov.

4.7.2 OBDELAVA INF PRI IZSTOPU
Carinski uradnik iz carinskega urada izstopa se na podlagi podatka o številki INF v carinski deklaraciji
prijavi v sistem INF SP in poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na
voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje postopek izstopa v sistemu INF. Da bi registriral rezultat
izstopa, mora izbrati gumb „Izstop“. S tem bo preusmerjen na naslednjo stran, kjer lahko registrira rezultat
izstopa za določeno številko MRN iz koraka v točki 4.7.1.

Pri izbiri postopka izstopa je treba predložiti naslednje informacije:
‒
‒
‒
‒
‒

številko MRN na spustnem seznamu številk MRN iz prejšnjih operacij prepustitve;
oznako rezultatov kontrole;
datum izstopa v primeru zadovoljivega rezultata;
datum ustavljenega izstopa v primeru nezadovoljivega rezultata;
stanje carinskih oznak (neobvezno).

4.7.3 OBDELAVA INF PRI PROSTEM PROMETU
Kadar se carinska deklaracija za ponovni uvoz oplemenitenih proizvodov, pridobljenih s postopkom
pasivnega oplemenitenja (zahtevana oznaka 6121 carinskega postopka) nanaša na INF z dodatno
oznako dokumenta C710, ki ji je priložena številka INF, se carinski uradnik iz carinskega urada za
sprostitev v prosti promet prijavi v sistem INF SP in s pomočjo oddelka „Išči po INF“ v levem meniju
poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na voljo“, lahko carinski uradnik
nadaljuje postopek sprostitve v sistemu INF. Carinski uradnik mora izbrati gumb „Sprostitev“ za
preusmeritev na naslednjo stran in izvajanje naslednjih nalog.
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Carinski uradnik vnese dejanski datum ponovnega uvoza oplemenitenih proizvodov.

Ko se rok za ponovni uvoz oplemenitenih proizvodov iz prejšnjega koraka izteče, je carinski uradnik
preusmerjen na stran, kjer se odloči, ali bo kljub izteku roka nadaljeval postopek sprostitve. Utemeljitev se
zagotovi pri naslednji sprostitvi.
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Naslednji korak je registracija proizvodov za sprostitev v prosti promet.
Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
‒
‒
‒
‒
‒

referenčna številka carinske deklaracije (številka MRN),
vrsta deklaracije,
oznaka zahtevanega postopka,
oznaka predhodnega postopka,
datum ponovnega uvoza se navede v načinu samo za branje v skladu s tem, kaj je bilo izbrano v prvem
koraku postopka sprostitve v sistemu INF.

Dodajo se naslednje informacije:
‒

informacije o oplemenitenih proizvodih za ponovni uvoz; oznaka blaga, opis proizvodov, količina (in
merska enota) ter vrednost (in valuta) oplemenitenih proizvodov.

4.8 OP IM/EX
OP IM/EX je carinski postopek, v okviru katerega se oplemeniteni proizvodi z neunijskim statusom, ki
so bili proizvedeni zunaj carinskega območja Unije iz enakovrednega blaga, najprej sprostijo v prosti
promet na carinskem območju Unije. V obdobju za zaključek postopka se unijsko blago, namesto
katerega je bilo uporabljeno enakovredno blago, da v postopek pasivnega oplemenitenja, da bi se
izneslo s carinskega območja Unije. V času sprostitve oplemenitenih proizvodov v prosti promet se
lahko zahteva zavarovanje. Znesek zavarovanja se določi kot razlika med uvozom, za katerega velja
običajna dajatev erga omnes, in uvozom, za katerega se uporablja postopek pasivnega oplemenitenja.
OP IM/EX zajema samo primere, v katerih se uporabi enakovredno blago. Ne vključuje pa
predhodnega uvoza nadomestnih proizvodov na podlagi sistema standardne izmenjave.
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V primeru pasivnega oplemenitenja IM/EX, ki vključuje več kot eno državo članico, je vedno
potreben INF za OP IM/EX. Ko nadzorni carinski urad pripravi INF, se INF obdela v sistemu INF, kot
je prikazano tukaj:

4.8.1 OBDELAVA INF PRI PROSTEM PROMETU
Kadar se carinska deklaracija za pridobljene oplemenitene proizvode v postopku pasivnega
oplemenitenja (zahtevana oznaka 46 carinskega postopka ali 48 B07, dokler se ne posodobijo
nacionalni sistemi uvoza v skladu s carinskim zakonikom Unije) nanaša na INF z dodatno oznako
dokumenta C710, ki ji je priložena številka INF, se carinski uradnik prijavi v sistem INF SP in s
pomočjo oddelka „Išči po INF“ v levem meniju poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če
je status INF „Na voljo“, lahko carinski uradnik iz carinskega urada za sprostitev v prosti promet
nadaljuje postopek prepustitve v sistemu INF s klikom na gumb „Sprostitev“.

Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
‒
‒
‒
‒

referenčna številka carinske deklaracije (številka MRN),
vrsta deklaracije,
oznaka zahtevanega postopka,
oznaka predhodnega postopka.
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Dodajo se naslednje informacije:
‒

dejanski oplemeniteni proizvodi, pridobljeni z OP, za predhodni uvoz (oznaka blaga, opis proizvodov,
količina proizvodov in merska enota, vrednost proizvodov in valuta),

‒

končni datum prepustitve unijskega blaga, ki je bilo nadomeščeno z enakovrednim neunijskim blagom
v proizvodnji oplemenitenih proizvodov v postopku pasivnega oplemenitenja,

‒

kadar se zahteva zavarovanje, se označi ustrezno potrditveno polje in navedejo se naslednje
informacije:
o referenčna številka zavarovanja (GRN),
o znesek zavarovanja,
o valuta.

36

4.8.2 OBDELAVA INF PRI PREPUSTITVI
Kadar se carinska deklaracija za dajanje unijskega blaga v postopek pasivnega oplemenitenja IM/EX
(zahtevana oznaka 2146 carinskega postopka ali 2148, dokler se ne posodobijo nacionalni sistemi
uvoza v skladu s carinskim zakonikom Unije) nanaša na INF z dodatno oznako dokumenta C710, ki ji
je priložena številka INF, se carinski uradnik prijavi v sistem INF SP in s pomočjo oddelka „Išči po
INF“ v levem meniju poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na voljo“,
lahko carinski uradnik nadaljuje postopek prepustitve v sistemu INF s klikom na gumb „Prepusti
blago“.

Carinski uradnik najprej izbere dejanski datum prepustitve unijskega blaga v postopku.

Dodajo se naslednje navedbe iz carinske deklaracije:
‒
‒
‒
‒

referenčna številka carinske deklaracije (številka MRN),
vrsta deklaracije,
oznaka zahtevanega postopka,
oznaka predhodnega postopka.
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Izberite ustrezno možnost, če je bilo uporabljeno enakovredno blago, in navedite ustrezne podrobnosti.

Dodajo se tudi naslednje informacije:
‒

unijsko blago, ki se da v postopek pasivnega oplemenitenja z referenčno številko deklaracije, oznaka
blaga, opis blaga, količina in vrednost blaga.

4.8.3 OBDELAVA INF PRI IZSTOPU
Carinski uradnik iz carinskega urada izstopa se na podlagi podatka o številki INF v carinski deklaraciji
prijavi v sistem INF SP in poišče INF, ki se ujema z navedeno številko INF. Če je status INF „Na
voljo“, lahko carinski uradnik nadaljuje postopek izstopa v sistemu INF. Da bi registriral rezultat
izstopa, mora izbrati gumb „Izstop“. S tem bo preusmerjen na naslednjo stran, kjer lahko registrira rezultat
izstopa za določeno številko MRN iz koraka v točki 4.8.2.
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Pri izbiri izstopa je treba predložiti naslednje informacije:
‒
‒
‒
‒
‒

številko MRN na spustnem seznamu številk MRN iz prejšnjih operacij prepustitve,
oznako rezultatov kontrole,
datum izstopa v primeru zadovoljivega rezultata,
datum ustavljenega izstopa v primeru nezadovoljivega rezultata,
stanje carinskih oznak (neobvezno).
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5 POSEBNI PRIMERI
5.1 UPORABA CARINSKIH OZNAK
Preverjanje stanja carinskih oznak je med drugim podatkovni element, ki je v modelu poslovnih procesov ravni 4
opredeljen kot del rezultata izstopa. Pri rezultatu izstopa se vneseta datum in rezultat izstopa, navedba stanja
oznak pa je neobvezna, ker so oznake v bistvu povezane s pravili za izvoz in ne z INF.
V posebnih okoliščinah se carinski urad na odhodnem kraju lahko odloči, da proizvode označi s carinsko oznako
(proizvod visoke vrednosti, proizvod visokega davčnega pomena, na primer blago, za katero veljajo visoke
dajatve, ali z večjo potrebo po zaščiti, kot so umetniška dela ali občutljivi materiali): na izstopni točki iz EU se te
oznake fizično preverijo. Rezultat tega preverjanja se vnese v sistem.
Če se vse ujema, se opravi izvoz in INF se potrdi.
V nasprotnem primeru se izvoz prekliče, INF pa se ne izda.
Če se carinske oznake uporabljajo v izvoznem postopku, na primer v postopku IP, v okviru katerega lahko
carinski urad zaključka postopka (in izvoza) oplemeniteno blago označi z nekaterimi carinskimi oznakami, ker bi
se to blago lahko ukradlo med prevozom do izstopne točke, se stanje carinskih oznak vnese v sistem. Če so
carinske oznake poškodovane, carinski urad preveri, zakaj so se poškodovale, in če je razlog dovoljen (npr.
zaradi prometne nesreče), obnovi oznake in omogoči ponovni izvoz.
Ker gospodarski subjekt lahko uporabi oziroma sme uporabiti lastne oznake, se carinski urad še vedno lahko
odloči, da pošiljko označi s svojimi oznakami.
Če je izvozna šarža označena z oznakami gospodarskega subjekta, njihovo stanje ni pomembno za INF.

5.2 IZJEMA V POSTOPKU ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET
Primer: blago je bilo dano v postopek IP IM/EX za namene njegovega ponovnega izvoza v obliki oplemenitenih
proizvodov, vendar se načrti spremenijo, oplemeniteni ali vmesni proizvodi pa se sprostijo v prosti promet.
Zahtevek za INF je bil vložen in obdelan v carinskem uradu prepustitve, vendar je treba ob zaključku INF
ustrezno spremeniti. Deklarant navede številko INF v deklaracijo za sprostitev v prosti promet, pristojni carinski
organi pa ustrezno spremenijo INF.

Opomba: to je v skladu s
•
•

členom 176(1)(c)(iv) delegiranega akta carinskega zakonika Unije: kadar se vložijo carinske deklaracije
za zaključek postopka oplemenitenja, se te sklicujejo na ustrezno številko INF, in
členom 181(3) delegiranega akta carinskega zakonika Unije: „[k]adar se carinska deklaracija [...]
nanaša na INF, dajo pristojni carinski organi določene podatkovne elemente iz oddelka A Priloge 71-05
na voljo v elektronski sistem, vzpostavljen[] v skladu s členom 16(1) zakonika za namene INF.“

5.3 IZSTOP NI BIL POTRJEN V SISTEMU INF SP
Kaj se na primer zgodi v postopku IP EX/IM na točki dajanja blaga v postopek, če se ugotovi, da izstop ni
potrjen v sistemu INF SP, vendar se lahko potrdi na podlagi dejanske carinske deklaracije?
To mora rešiti pristojni carinski organ.
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Deklarant izpolnjuje pogoje, saj je zaprosil za pripravo INF in posredoval vse potrebne podatke. Carinski organ
se mora odločiti, ali bo INF posodobil ali ne, ko potrdi izstop blaga oziroma ko ga ne potrdi. To polje v vsakem
primeru izpolnijo samo carinski organi in ne imetnik INF.

5.4 CARINSKA DEKLARACIJA SE UPORABI KOT ZAHTEVEK ZA
DOVOLJENJE
Taki primeri so redki, rešujejo pa jih carinski organi na nacionalni ravni. Taka deklaracija bi kot dovoljenje
lahko veljala samo v okviru postopka OP EX/IM (ta možnost je dejansko izjema, če upoštevamo člena 163(2)(e)
in 163(2)(d) delegiranega akta carinskega zakonika Unije).
Kadar se carinska deklaracija uporabi kot zahtevek za dovoljenje in je treba navesti sklic v deklaraciji, sta na
voljo dve možni rešitvi:
1.

2.

številka carinske deklaracije se navede v zahtevku za INF na prvi stopnji v polju „Številka
dovoljenja/deklaracije“. Zatem se carinska deklaracija spremeni in v polju 44 se navede referenčna
številka INF, ki jo ustvari sistem INF;
trgovec vnese lokalno referenčno številko iz polja 7 carinske deklaracije v polje „Številka
dovoljenja/deklaracije“ in doda ničle, če ima manj kot 18 znakov. Po sprejetju zahtevka za INF trgovec
vnese številko INF v polje 44 carinske deklaracije. Po preverjanju skladnosti podatkov o INF s carinsko
deklaracijo carinski uradnik vnese številko carinske deklaracije v polje „Številka MRN“.

Ti rešitvi sta bili obravnavani in vsaka država članica sama izbere eno od teh rešitev, dokler se v sistemu IT ne
uvede končna rešitev.

5.5 FUNKCIJA „VSTAVITE INF“
Ta funkcija se uporablja v zvezi z oddelkom B o standardizirani izmenjavi informacij med carinskimi organi,
kadar podatkovni elementi INF še niso na voljo v elektronskem sistemu, povezanem z INF.

5.6 RAZVELJAVITEV INF
Primere razveljavitve INF bo treba dodatno podrobno opredeliti.
Možnost, da imetnik spremeni zahtevek za INF, trenutno še ni na voljo: registrirati je treba nov zahtevek za INF.
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6 SKLICI NA POSTOPKE
Gospodarski subjekt
‒

Pripravi zahtevek za INF: L4-INF-01-01

Carinski uradnik
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Spremeni INF: L4-INF-01-03
Razveljavi: L4-INF-01-10
Obdelaj INF v carinskem uradu prepustitve: L4-INF-01-04
Obdelaj INF v carinskem uradu izstopa: L4-INF-01-05
Obdelaj INF v carinskem uradu za sprostitev v prosti promet: L4-INF-01-06
Obdelaj INF v carinskem uradu zaključka postopka: L4-INF-01-07
Obdelaj INF v carinskem uradu izvoza: L4-INF-01-08
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