Program e-učenja
CZU – Pregled
Poudarki tečaja
Poglejmo, česa smo se naučili v tem preglednem modulu.

1. Učni cilji
Po zaključku tega 105-minutnega tečaja ste izvedeli več o:

Carinskem zakonu Unije (CZU);

različnih pravnih aktih iz paketa CZU: delegirana uredba (DU), izvedbena uredba
(IU), prehodna delegirana uredba (PDU) ter delovni program;

okvirju CZU ter njegovih glavnih postopkih in pravilih;

pozitivnem učinku, ki ga ima CZU na vsakodnevne dejavnosti carinskih uradnikov
in gospodarskih subjektov;

časovnem okvirju delovnega programa.

2. Kaj je CZU?
Carinski zakonik Unije (CZU):
- uvaja obvezne elektronske transakcije;
- poenostavlja carinske postopke na ravni celotne EU v vseh carinskih upravah držav
članic;
- uveljavlja elektronsko komunikacijo med vsemi udeleženimi stranmi, carinskimi
organi, gospodarskimi subjekti in Evropsko komisijo.
CZU dopolnjujeta delegirana uredba (DU) in izvedbena uredba (IU).
CZU se je začel uporabljati maja 2016, vendar je njegovo polno izvajanje neločljivo povezano
z razvojem podpornih sistemov IT. Prehodna delegirana uredba (PDU) opisuje, kako je treba
obravnavati to prehodno obdobje, ki bo trajalo do leta 2025.
Delovni program CZU določa obsežen načrt za uvedbo elektronskih sistemov, ki temelji na
večletnem strateškem načrtu za carino (MASP-C), da se zagotovi pravilna uporaba CZU.
Komisija je razvila modele poslovnih procesov (BPM) v tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz
držav članic za prikaz procesnih zahtev, ki izhajajo iz CZU, DU in IU. Do teh modelov (BPM) je
mogoče dostopati na zahtevo.

3. CZU – glavni postopki in prednosti
3.1 Carinski postopki in carinske deklaracije
Carinski postopki so: sprostitev v prosti promet, posebni postopki in izvoz.
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Ko gospodarski subjekt želi za blago sprožiti enega od teh postopkov CZU, izpolni carinsko
deklaracijo, kar posledično sproži carinske postopke, kot je na primer izračun dajatve.
Carinske deklaracije se vlagajo elektronsko.
Prednosti CZU v carinskih postopkih in carinskih deklaracijah za carinske uradnike so:
-

Uskladitev podatkov v carinski deklaraciji
Obvestilo o predstavitvi
Dodeljevanje nalog trgovcem

Prednosti CZU v carinskih postopkih in carinskih deklaracijah za gospodarske subjekte so:
-

Poenostavljene carinske deklaracije trgovcem omogočajo, da logistične postopke
izpeljejo hitreje
saj se lahko nekatere navedbe in/ali spremne listine carinske deklaracije ob carinjenju
izpustijo.
Standardna deklaracija omogoča predložitev blaga v prostorih gospodarskega
subjekta ter v njegovem lastnem elektronskem sistemu
Samoocenjevanje trgovcem omogoča, da določijo višino uvoznih in izvoznih dajatev
Za carinjenje blaga z vpisom v evidence deklaranta (VED) je treba vložiti manj
podatkov.
Centralizirano carinjenje in VED za zaupanja vredne gospodarske subjekte
Carinske deklaracije se vnesejo elektronsko
Manjše upravno breme
Hitrejše carinjenje
Uskladitev podatkov
Obvestilo o predstavitvi

3.2 Vstop blaga in začasna hramba
Vstop blaga se nanaša na vstop blaga na carinsko območje Unije.
Ko blago prispe na carinsko območje Unije, gospodarski subjekti potrebne informacije
posredujejo v vstopni skupni deklaraciji (VSD). To carinskim organom omogoča, da izvedejo
elektronsko analizo tveganja za namene varnosti in varstva ter opravijo vse potrebne kontrole
na podlagi ocene tveganja.
Vse neunijsko blago mora biti v začasni hrambi od trenutka, ko je predloženo carini, do
trenutka, ko je dano v carinski postopek ali ponovno izvoženo.
Medtem ko je blago v začasni hrambi, ima imetnik blaga še vedno dostop do njega.
Prednosti CZU pri vstopu blaga in začasni hrambi za carinske uradnike so:
-

Izboljšano upravljanje tveganja na zunanjih mejah Unije na področju varnosti in
varstva
Večja kakovost podatkov
Boljše sodelovanje z drugimi carinskimi organi pri izvajanju analize tveganja
Boljši nadzor koordinacije v oskrbovalni verigi
Boljše sodelovanje z drugimi vladnimi agencijami in institucijami, ki so odgovorne za
mejne kontrole
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-

Dodatna stopnja nadzora letalskega prometa pri zračnem tovoru s pomočjo uvedbe
določbe o informacijah o letalskem tovornem prevozu pred natovarjanjem (PLACI)
Lažje spremljanje zahvaljujoč podaljšanju najdaljšega trajanja začasne hrambe na
90 dni

Prednosti CZU pri vstopu blaga in začasni hrambi za gospodarske subjekte so:
-

-

Zaradi možnosti vložitve VSD z več kot enim naborom podatkov lahko lažje
zagotovimo podatke VSD
Možnost izbire med predložitvijo celotne VSD v enem naboru ali v različnih naborih
podatkov
VSD se pri letalskem prevozu zagotovi prej, kar pomeni, da v primeru ukrepov za
obvladovanje tveganja ne pride do pomembnih prekinitev oskrbovalne verige s strani
carine
Enostavnejši carinski postopek s podaljšanim ali poenostavljenim najdaljšim časom
trajanja
Omogočena je daljša odložitev za uvrščanje blaga v carinski postopek
Dovoljena je odložitev plačila carinskih dajatev
Olajšana logistika kot rezultat gibanja blaga v začasni hrambi brez oddaje tranzitne
deklaracije

3.3 Sprostitev v prosti promet
Neunijsko blago, namenjeno za trg Unije ali zasebno uporabo ali porabo znotraj carinskega
območja Unije, se da v postopek sprostitve v prost promet.
Prednosti CZU pri sprostitvi v prosti promet za carinske uradnike so:
-

Z elektronsko carinsko deklaracijo se olajša obravnava deklaracij;
Hitrejši postopek potrjevanja deklaracije

Prednosti CZU pri sprostitvi v prosti promet za gospodarske subjekte so:
-

Z elektronsko carinsko deklaracijo bo upravno breme manjše in pospešil se bo
postopek vložitve carinske deklaracije.
S poenostavljenim delovanjem glede samoocenjevanja, centraliziranega carinjenja in
vpisa v evidence deklaranta (VED) se zmanjša upravno breme

3.4 Zavezujoče tarifne informacije
Zasnova ZTI je taka, da zagotavlja enotno uporabo carinske zakonodaje in še zlasti tarifne
uvrstitve.
Odločba ZTI je odločba, ki jo izdajo organi države članice na zahtevo gospodarskega subjekta
in ki temu subjektu daje pravno varnost glede tarifne uvrstitve njegovega blaga. Tarifna
uvrstitev je podlaga za določanje carinskih dajatev, izvoznih nadomestil in uporabo katerih
koli drugih carinskih dajatev, kot so na primer protidampinške dajatve.
Odločba ZTI je zavezujoča za vse države članice kakor tudi za imetnika.
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Odločba ZTI se lahko uporablja za carinske postopke. Ker je odločba ZTI zavezujoča za
imetnika, je navedena v carinski deklaraciji.
Prednosti CZU na področju ZTI za carinske uradnike so:
-

Pozornejše spremljanje na centralnem nivoju se doseže s pomočjo večjega števila
podatkov, pridobljenih med nadzorovanjem
Za veljavne in neveljavne ZTI se zagotovi boljši nadzor
Odločba ZTI je za imetnika zavezujoča
Sistem evropskih ZTI olajša posvetovanje med carinskimi organi v povezavi z
izdajanjem in poznejšim upravljanjem dovoljenj ZTI
Vse odločbe ZTI, ki jih izdajo nacionalni carinski organi, se vnesejo v podatkovno
zbirko evropskih zavezujočih tarifnih informacij (sistem evropskih ZTI – sistem EBTI)

Prednosti CZU na področju ZTI za gospodarske subjekte so:
-

Poenostavljeni in poenoteni postopki, ki ZTI obravnavajo kot carinsko odločbo
Pravna varnost v povezavi s tarifno uvrstitvijo blaga
Zagotovljeni enaki konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte
Več rednega nadzora, ker ZTI traja manj časa
Evropski carinski portal za gospodarske subjekte (za ZTI) omogoča elektronsko
obdelavo in shranjevanje zahtevkov in dovoljenj ZTI
Evropski carinski portal za gospodarske subjekte (za ZTI) zagotavlja možnost oddaje
zahtevka za ZTI in njegovega upravljanja prek enotnega usklajenega vmesnika

3.5 Poreklo blaga
Poreklo je gospodarsko državljanstvo blaga. Obstajata dve vrsti porekla: nepreferencialno in
preferencialno. Carinska obravnava blaga pri uvozu se določi po poreklu blaga.
nepreferencialno poreklo se uporablja za določanje porekla proizvodov, za katere veljajo
različne vrste ukrepov ali tarifnih kvot.
preferencialno poreklo daje določene tarifne ugodnosti za blago, s katerim se trguje med
državami, ki so se (vzajemno) dogovorile za tako ureditev ali kadar je ena stran (enostransko)
samostojno odobrila tako ureditev. Ugodnosti običajno vključujejo vnos blaga z znižano
stopnjo uvozne dajatve ali dajatev prosto.
Vse blago je vedno nepreferencialnega porekla, lahko pa je tudi preferencialnega porekla, če
obstaja preferencialna ureditev. Poreklo se lahko podeli za v celoti pridobljene ali predelane
proizvode.
Da carinski organ lahko preverijo status blaga s poreklom, so vzpostavljeni postopki
upravnega sodelovanja med državami trgovinskimi partnericami.
Prednosti CZU na področju porekla blaga za carinske uradnike so:
-

Zakonodajo so poenostavili, saj so določbe, ki niso bile del zakonika, sedaj vključene v
CZU
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-

Odločba ZIPB je zavezujoča za imetnika.
CZU določa za več izdelkov seznam nepreferencialnih pravil za določitev porekla in
poenostavlja upravne zahteve.
Širša uporaba zavezujočih pravil o nepreferencialnem poreklu iz DU olajšuje določitev
porekla.
Možnost sprejemanja posebne določitve porekla blaga za posamezen primer
zagotavlja enotno uporabo zakonodaje EU v državah članicah
Širša uporaba samopotrjevanja preferencialnega porekla s strani izvoznikov zmanjša
delovno obremenitev za carino

Prednosti CZU na področju porekla blaga za gospodarske subjekte so:
-

Poenostavljeni in poenoteni postopki, ki ZIPB obravnavajo kot carinsko odločbo.
Širša uporaba zavezujočih pravil o nepreferencialnem poreklu iz DU zagotavlja pravno
varnost
Odsotnost pravil o formatu dokazila o nepreferencialnem poreklu (razen za določene
izdelke) zagotavlja večjo stopnjo prilagodljivosti
Zagotovi se enakovredna obravnava gospodarskih subjektov
Ker je odločba ZIPB zavezujoča za imetnika, je zagotovljena enakovrednost med
gospodarskimi subjekti

3.6 Carinsko vrednotenje
Carinsko vrednotenje je postopek za določitev carinske vrednosti blaga. Carinska vrednost je
osnova za izračun carinske dajatve (dajatve ad valorem), DDV-ja na uvoženo blago in za
pripravo trgovinskih statistik.
Zakonodaja EU o vrednotenju temelji na določbah Sporazuma Svetovne trgovinske
organizacije (WTO) o vrednotenju, ki je zavezujoč za vse članice WTO.
Ko se pošiljka blaga uvozi iz območja zunaj EU, gospodarski subjekt carinskemu organu
posreduje podrobnosti o njeni vrednosti, in sicer neposredno v uvozni deklaraciji. Deklaracija
vrednosti temelji na skupni carinski tarifi (SCT) in je podana le v primeru, da vrednost blaga
presega 20.000 EUR.
Prednosti CZU na področju carinskega vrednotenja za carinske uradnike so:
-

Carinjenje je učinkovitejše, ker se odpravi papirnati obrazec za deklaracijo o vrednosti
(D.V.1), v elektronsko carinsko deklaracijo pa se vključijo glavni podatki o vrednotenju
Zakonodaja je pojasnjena in usklajena in zato je manj administrativnih obremenitev
Nastaja tudi manj sporov in manj tveganj, da se bodo za podobne primere izdale
različne odločbe

Prednosti CZU na področju carinskega vrednotenja za gospodarske subjekte so:
-

Elementi deklaracije vrednosti (DV1) se vnesejo neposredno v carinsko deklaracijo
S podaljšanjem dovoljenja za poenostavitev določitve carinske vrednosti, ki omogoča
določitev na podlagi posebnih meril, se olajša trgovanje, zmanjšajo pa se tudi
administrativni stroški.
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-

Na voljo so širše možnosti prejema pooblastil glede poenostavitev, kar zadeva
elemente skupne vrednosti v trenutku, ko se vlagajo carinske deklaracije
Pojasnitve in gotovost zagotavljajo enakovredno stanje
Prag za podrobne podatke carinske deklaracije se poviša na 20.000 EUR

3.7 Carinski status blaga
Izraz ‘carinski status’ se nanaša na status blaga, ki je lahko unijsko ali neunijsko blago.
Unijsko blago je: (a) blago, ki je bilo v celoti pridobljeno na carinskem območju Unije; (b)
blago, ki je bilo prineseno v carinsko območje Unije in sproščeno v prosti promet in (c) blago,
pridobljeno ali proizvedeno v carinskem območju Unije le z uporabo blaga iz zgoraj
omenjenega blaga.
Neunijsko blago je vse blago razen unijskega blaga: (a) ni v celoti pridobljeno na carinskem
območju Unije; (b) je vstopilo na carinsko območje Unije iz druge države ali z drugega
ozemlja in ni bilo sproščeno v prosti promet in (c) je izgubilo carinski status unijskega blaga.
Prednosti CZU na področju carinskega statusa blaga za carinske uradnike so:
-

Elektronsko dokazilo o statusu Unije (PoUS) olajša in izboljša upravljanje in nadzor
Zmanjša se administrativno breme

Prednosti CZU na področju carinskega statusa blaga za gospodarske subjekte so:
-

Elektronsko dokazilo PoUS zmanjša administrativno breme
Če postanete pooblaščeni izdajatelj, se s tem prihranita čas in trud

3.8 Carinski dolg
Carinski dolg se nanaša na obveznost osebe, da plača znesek uvozne ali izvozne dajatve, ki se
v skladu z veljavno carinsko zakonodajo uporablja za določeno blago.
Carinski dolg lahko nastane zaradi izpolnjevanja obveznosti, zaradi sprostitve v prosti promet
ali začasnega uvoza ali zaradi neizpolnjevanja obveznosti.
Prednosti CZU na področju carinskega dolga za carinske uradnike so:
-

-

Poenostavljena pravila o nastanku nepravilnega carinskega dolga
Obstaja osnovno pravilo, na podlagi katerega se določi vsota uvozne ali izvozne
dajatve
Za vsako osebo, ki je posredovala informacije, potrebne za izpolnjevanje carinske
deklaracije, in ki je vedela, ali bi morala in mogla vedeti, da so takšne informacije
lažne, se bo štelo, da je dolžnik, in bo tako odgovorna za carinski dolg
Nastanek carinskega dolga zaradi neizpolnjevanja je bil konsolidiran, pravila pa so
usklajena

Prednosti CZU na področju carinskega dolga za gospodarske subjekte so:
-

V več primerih se lahko popravijo napake, ki povzročajo nastanek nepravilnega
carinskega dolga
Carinski dolg lahko ugasne v več primerih
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3.9 Zavarovanje
Zavarovanje je finančno kritje za carinske in druge dajatve, ki so začasno odložene. Zahteva
se za stroške, ki so nastali ali ki so bili povzročeni (npr. sprostitev v prosti promet)
Zavarovanje je treba predložiti v trenutku vložitve carinske deklaracije za določen carinski
postopek.
Prednosti CZU na področju zavarovanj za carinske uradnike so:
-

Zavarovanja se spremljajo z novim osrednjim sistemom za upravljanje zavarovanj
Zagotovljeni so točnost, poenotenje in izboljšano nadzorovanje zavarovanj, saj so
zagotovljeni elektronsko

Prednosti CZU na področju zavarovanja za gospodarske subjekte so:
-

Zaradi podaljšanja uporabe obveznega zavarovanja se uveljavi enakovredna
obravnava gospodarskih subjektov
Pooblaščeni gospodarski subjekti (AEOC) lahko zaprosijo za dovoljenje za splošno
zavarovanje z zmanjšano vsoto
Akreditacijo za poroka lahko izvede carinski organ, s tem pa se postopek poenostavi
Za akreditacijo za poroka za kreditne in finančne ustanove ter zavarovalne družbe ni
potrebna odobritev carinskega organa

3.10 Posebni postopki, ki niso tranzit
Carinski zakonik Unije (CZU) predvideva nekatere posebne postopke s ciljem, da se pospešuje
mednarodna konkurenčnost in izboljšajo izvozne možnosti.
CZU razlikuje štiri glavne kategorije posebnih postopkov. To so:
-

tranzit: zunanji in notranji tranzit
hramba: carinsko skladiščenje in proste cone
določena raba: začasni uvoz in posebna raba
oplemenitenje: aktivno in pasivno oplemenitenje.

Prednosti CZU na področju posebnih postopkov (razen tranzita) za carinske uradnike so:
-

Zaradi poenostavitev in uskladitev posebnih postopkov glede carinskih odločb je
olajšano upravljanje vseh različnih vrst posebnih postopkov.
Po uskladitvi dovoljenj za posebne postopke z drugimi carinskimi odločbami se lahko
dovoljenja za posebne postopke enostavneje upravljajo in spremljajo
Vse blago, ki ga vključijo v posebne postopke, krije zavarovanje, da se tako zagotovi
enaka obravnava v vseh državah članicah
Podpora orodij IT pri pravilni uporabi postopkov za pridobivanje dovoljenj in
oplemenitenje
Enostavnejše in točnejše elektronsko izračunavanje višine uvoznih dajatev
Zagotavljanje usklajenega pristopa v vseh državah članicah s pomočjo pregleda
gospodarskih pogojev na ravni Unije
Zmanjšano število vrst carinskih skladišč
Obstaja le ena vrsta proste cone
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-

Posebna raba se priznava kot poseben postopek, horizontalne določbe, ki urejajo
posebne postopke, pa se prav tako uporabljajo za posebno rabo

Prednosti CZU na področju posebnih postopkov (razen tranzita) za gospodarske subjekte
so:
-

Za običajna ravnanja dovoljenje ni več potrebno.
Standardizirana izmenjava informacij (INF) za postopke oplemenitenja je elektronska
Z uvedbo računalniške tehnologije in avtomatizacije posebnih postopkov se
zmanjšuje delovna obremenitev, povezana s papirji, in pospešuje logistika
Zaradi razširitve obsega enakovrednega blaga obstaja več priložnosti za izvajanje
poslovnih dejavnosti
Višja stopnja pravne varnosti in preglednosti
Enaka obravnava, ki je rezultat tega, da poteka preverjanje gospodarskih pogojev na
ravni Unije

3.11 Carinski tranzit
Carinski tranzit je ena od štirih kategorij posebnih postopkov. To je carinski postopek, ki
olajša gibanje blaga med dvema točkama carinskega območja prek drugega carinskega
območja ali med dvema ali več različnimi carinskimi območji.
Najpogosteje uporabljeni in podobni tranzitni premiki so tranzitni postopki Unije in postopki
skupnega tranzita, ki se uporabljajo na naslednje načine:
-

v sistemu NCTS – predvsem za cestni prevoz,
na papirju za železniški, pomorski in zračni promet za pooblaščene gospodarske
subjekte;
z uporabo elektronskih manifestov za letalski in pomorski prevoz za pooblaščene
gospodarske subjekte.

Prednosti CZU na področju tranzita za carinske uradnike so:
-

Z uporabo elektronskih prevoznih listin se olajša potrjevanje, ki ga opravljajo carinski
organi
Enostavnejše potrjevanje in nadzor za tranzit občutljivega blaga

Prednosti CZU na področju tranzita za gospodarske subjekte so:
-

Zaradi uvedenih elektronskih zapisov in poenostavljenih postopkov se zmanjša
administrativno breme
Z elektronskimi prevoznimi listinami, ki se uporabljajo kot izjave o carinskem tranzitu,
se racionalizira tranzitni postopek
Olajšana logistika pri gibanju blaga v začasni hrambi brez vložitve tranzitne deklaracije
Pravila za občutljivo blago so usklajena in bolj razumljiva
Sistem NCTS uveljavlja običajna pravila za občutljivo blago, kot so mineralno olje,
cigarete in alkohol, kar poenostavi postopek
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3.12 izvoz
Gospodarski subjekti lahko blago odpeljejo zunaj carinskega območja Unije s pomočjo štirih
postopkov:
-

izvoza,
ponovnega izvoza,
ponovnega izvoza iz prostih con in začasne hrambe ter
izvoza, ki mu sledi tranzit.

CZU olajšuje tudi naslednje posebne primere, ki so povezani z izvoznimi in izhodnimi
formalnostmi: trošarinsko blago, deljena pošiljka, poizvedovalni postopek in diverzija.
Prednosti CZU na področju izvoza za carinske uradnike so:
-

Visoka stopnja razpoložljivosti sistema olajšuje obravnavo deklaracij in pospešuje
postopek.
Deljene pošiljke se obravnavajo elektronsko v AIS
CZU jasno opredeljuje scenarij "izvoz, ki mu sledi notranji tranzit"

Prednosti CZU na področju izvoza za gospodarske subjekte so:
-

Z elektronskim sistemom se zmanjša upravno breme, omogoči se hitrejša logistiko in
pospeši postopek vložitve carinske deklaracije
Poenostavljeno centralizirano carinjenje in EIDR
S pogostejšo uporabo povsem avtomatiziranih elektronskih sistemov se zmanjša
število odprtih gibanj

3.13 Carinske odločbe
CZU opredeljuje „odločbo“ kot 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.

Prednosti CZU na področju carinskih odločb za carinske uradnike so:
-

-

-

CZU v splošnem velja za vse carinske odločbe in zapolnjuje vrzeli v življenjskem ciklu
odločbe (razen v posebnih primerih)
Zaradi uskladitve pravil in postopkov ter istočasne uvedbe računalniške tehnologije je
upravljanje in spremljanje carinskih odločb precej učinkovitejše.
Namen CDS je to, da se standardizirajo postopki, povezani z zahtevkom za carinsko
odločbo, s sprejemanjem odločb in z upravljanjem odločb s pomočjo elektronskega
upravljanja zahtevkov in dovoljenj
Pregled gospodarskih pogojev se izvede na ravni Unije, s čimer se zmanjša delovna
obremenitev nacionalnih carinskih organov, kar posledično povzroči večjo mero
preglednosti in doslednosti
CDS poenostavlja posvetovanje med carinskimi organi v povezavi z izdajanjem in
poznejšim upravljanjem carinskih odločb

Prednosti CZU na področju carinskih odločb za gospodarske subjekte so:
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-

Pravila glede carinskih odločb so usklajena
Carinske odločbe na podlagi zahtevka so sprejete v okviru dvostopenjskega postopka:
prejem zahtevka in sprejetje odločbe
Sistem carinskih odločb (CDS) omogoča elektronski dostop do vseh podatkov o
dovoljenjih ter avtentikacijo v enem samem vmesniku za celotno Unijo (UUM&DS)
Zmožnost uveljavljanja pravice do izjave, za katero obstajajo časovne omejitve za
carino
Zmožnost uveljavljanja pravice do pritožbe
Pregled gospodarskih pogojev se izvede na ravni Unije, kar povzroča višjo stopnjo
konsistentnosti

3.14 Pooblaščeni gospodarski subjekt
Pooblaščeni gospodarski subjekt je gospodarski subjekt, za katerega se je izkazalo, da je
zanesljiv, in pri katerem je tveganje majhno. Zato mu carinski organi odobrijo določene
ugodnosti v primerjavi z drugimi gospodarskimi subjekti. Zaradi tega imajo AEO manj
upravnega bremena in lahko pospešijo svojo logistiko.
Dovoljenja AEO se podeljujejo po enotnih merilih in so priznana v vseh državah članicah.
Prednosti CZU na področju koncepta AEO za carinske uradnike so:
-

Postopki AEO so usklajeni z drugimi carinskimi odločbami
Postopki AEO so integrirani in poenostavljeni
Enostavno spremljanje in upravljanje
Zaradi uskladitve pravil in postopkov AEO ter istočasne uvedbe računalniške
tehnologije je upravljanje in spremljanje precej učinkovitejše za carinske uslužbence.
Standardi glede varnosti in varstva se izpolnijo z izrecno zahtevo za osebo, ki je
odgovorna za varnostno politiko v podjetju

Prednosti CZU na področju koncepta AEO za gospodarske subjekte so:
-

-

Postopek za oddajo prošnje za dovoljenje AEO je usklajen z drugimi dovoljenji
skladno s carinskimi odločbami, poteka pa v okviru dvostopenjskega pristopa za
podelitev dovoljenja AEO (sprejem vloge in sprejem odločitve)
Postopka vlaganja in odobritve zahtevka AEO sta popolnoma elektronska
Uporabljajo se višji standardi za podelitev statusa AEO, s čimer se zagotovijo enaki
konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte
Ko se podeli dovoljenje AEOC, je olajšan dostop do carinskih poenostavitev, ki znatno
zmanjšajo upravno breme.
Evropski carinski portal za gospodarske subjekte za AEO zagotavlja možnost oddaje in
upravljanja zahtevkov in odločb glede AEO prek enotnega harmoniziranega vmesnika
EU

Zapomnite si, da je to samo hiter in priročen povzetek najpomembnejših informacij o tečaju.
Za verodostojno se šteje le zakonodaja Evropske unije, objavljena v papirnih izdajah Uradnega
lista Evropske unije. Komisija v zvezi z usposabljanjem ne prevzema nikakršne odgovornosti.
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