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1.0 NOTRANJI TRG 
 

Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski trg postal sestavni del notranjega trga EU, za katerega 

je značilen prost pretok blaga in storitev. Ena temeljnih vrednot notranjega trga EU je čim bolj 

svobodno trgovanje in s tem odprava carinskih postopkov.  

 

Ne glede na to je za potrebe trgovanja z blagom, ki prihaja v EU ali odhaja iz EU, treba še 

vedno upoštevati pravila o poreklu. Blago s poreklom se lahko znotraj EU predeluje ali pa se 

znotraj EU trguje z nepredelanim blagom.  

 

Za trgovanje z blagom s poreklom na notranjem trgu EU se za kot dokaziloovanje o 

preferencialnemga poreklua uporablja izjava dobavitelja. Za pravilno opredelitev porekla lahko 

carinski organi na podlagi zahtevka sprejmejo odločbe v zvezi z zavezujočimi informacijami o 

poreklu blaga (»odločbe ZIPB«). 

 

2.0 IZJAVA DOBAVITELJA 
 

Izjava dobavitelja je dokazilo o preferencialnem poreklu blaga na notranjem trgu EU. Določbe v 

zvezi z notranjim trgom EU so vključene v izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447, kot je 

bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/989 (Uradni list EU L 149, z dne 13. 

6. 2017) in popravljena s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (Uradni list 

EU L 101, z dne 13. 4. 2017): (členi od 61 do 66, vzorci izjav dobavitelja pa se nahajajo v 

prilogah 22-15, 22-16, 22-17 in 22-18). 

 

S to izjavo dobavitelj izvozniku ali trgovcu gospodarskemu subjektu zagotovi informacije, 

potrebne za določitev statusa blaga s poreklom za namene določb, ki urejajo preferencialno 

trgovino med Unijo in nekaterimi državami ali ozemlji (status preferencialnega porekla). 

Materiali ali izdelki, ki so zajeti z izjavo dobavitelja so lahko kasneje izvoženi iz EU v 

nespremenjenem stanju ali pa so vključeni v novo pridobljeni izdelek. 

 

2.1 Uporaba izjave dobavitelja 
 

Izjavo dobavitelja, ki se sestavi ločeno za vsako pošiljko blaga, dobavitelj vključi na trgovinski 

račun za navedeno pošiljko ali na dobavnico ali na kateri koli drug trgovinski dokument, ki dovolj 

natančno opisuje zadevno blago, da ga je mogoče  prepoznati. Lahko se predloži ločena izjava 

za vsako pošiljko blaga ali dolgoročna izjava.  

 

Na notranjem trgu EU se za dokazovanje porekla blaga uporabljajo štiri različne izjave 

dobavitelja:  

 

 izjava dobavitelja za izdelke s statusom preferencialnega porekla (vzorec je v prilogi 22-

15 izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447); 

 dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke s statusom preferencialnega porekla (vzorec je 

v prilogi 22-16 izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447); 

 izjava dobavitelja za izdelke, ki (še) nimajo statusa preferencialnega porekla (vzorec je 

v prilogi 22-17 izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447); 

 dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki (še) nimajo statusa preferencialnega porekla 

(vzorec je v prilogi 22-18 izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447). 

 

Če dobavitelj izvozniku ali trgovcu gospodarskemu subjektu redno dobavlja pošiljke blaga in naj 

bi bil status porekla blaga vseh teh pošiljk isti, lahko dobavitelj predloži eno samo izjavo, ki 

zajema naknadne več pošiljke tega blaga (dolgoročna izjava dobavitelja). Dolgoročna izjava 

dobavitelja se lahko sestavi za obdobje veljavnosti do dveh let od dneva njene sestavitve. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20170614&rid=1#page=34
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=284
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=284
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Dolgoročna izjava dobavitelja se sestavi za pošiljke, odpremljene v določenem obdobju, in 

navaja tri datume: 

 

- datum, na katerega se izjava sestavi (datum izdaje); 

- datum začetka obdobja (začetni datum), ki pa ne sme biti več kot 12 mesecev pred 

datumom izdaje ali več kot 6 mesecev po njem; 

- datum konca obdobja (končni datum), ki pa ne sme biti več kot 24 mesecev po 

začetnem datumu. 

 

Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi npr. dne 20. 9. 2017 (datum izdaje), ki lahko 

velja največ od 21. 9. 2016 (začetni datum, ki ne sme biti daljši od 12 mesecev pred datumom 

izdaje) do 20. 9. 2018 (končni datum, ki ne sme biti daljši od 24 mesecev od datuma, ko je 

dolgoročna izjava začela veljati) ali, če je sestavljena na isti dan, lahko začne veljati največ 6 

mesecev po datumu izdaje – torej lahko začne veljati šele 19. 3. 2018, končni datum pa je v tem 

primeru lahko največ 18. 3. 2020 (največ 24 mesecev po datumu, ko je dolgoročna izjava 

začela veljati in ne največ 24 mesecev po datumu izdaje). Torej je dolgoročno izjavo dobavitelja 

mogoče sestaviti z veljavnostjo tako za nazaj kot tudi za naprej. 

 

Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi tudi z učinkom za nazaj za blago, dobavljeno 

pred sestavitvijo izjave. Takšna dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi za obdobje 

veljavnosti do enega leta pred dnevom njene sestavitve. Obdobje veljavnosti se izteče na dan, 

na katerega je bila sestavljena dolgoročna izjava dobavitelja.  

 

Dobavitelj takoj nemudoma obvesti izvoznika ali trgovca gospodarski subjekt, če dolgoročna 

izjava dobavitelja ni veljavna za nekatere ali vse pošiljke blaga, ki so bile ali naj bi bile 

dobavljene.  

 

Izjava dobavitelja je običajno napisana v jeziku, v katerem je napisan račun, lahko je dvojezična 

ali večjezična. Za države, ki se v izjavi navedejo, se uporabljajo dvočrkovne ISO-kode, za 

skupine držav pa okrajšave, npr. v angleščini GSP, OCT, ACP, EEA. Navedba “EFTA” ali 

“CEFTA” ni dopustna.  

 

Dobavitelj, ki sestavi izjavo dobavitelja, mora hraniti vsa dokumentarna dokazila, ki dokazujejo 

točnost izjave, vsaj tri leta ali za daljše obdobje, če je to potrebno za zagotovitev skladnosti z 

določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Unijo in nekaterimi državami ali ozemlji (npr. 

sporazum med EU in Republiko Korejo: rok hrambe dokazila o poreklu in dokazilnih listin je pet 

let).  

 

Smiselno pPodobnae izjavae dobavitelja se uporablja tudi zunaj prostora notranjega trga EU: 

EEA, OCT, unija Magreb (Maroko, Tunizija, Alžirija), za blago, ki ga zajema carinska unija EU-

Turčija. 

 

2.2 Preverjanje izjave dobavitelja – informativno potrdilo INF 
 

Carinski organi lahko od izvoznika ali trgovca gospodarskega subjekta zahtevajo, da od 

dobavitelja pridobi informativno potrdilo INF 4, ki potrjuje točnost in pristnost izjave dobavitelja. 

Na prošnjo zahtevo dobavitelja informativno potrdilo INF 4 izdajo carinski organi države članice, 

v kateri je bila sestavljena izjava dobavitelja, na obrazcu iz Priloge 22-02 izvedbene uredbe 

Komisije (EU) 2015/2447. Carinski organi izdajo informativno potrdilo INF 4 dobavitelju v 90 

dneh od prejema njegovega zahtevka, pri čemer navedejo, ali je izjava dobavitelja točna in 

pristna. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#page=256
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Če izvoznik ne more predložiti informativnega potrdila INF 4 v 120 dneh po podani zahtevi 

carinskih organov, lahko carinski organi države članice izvoza zaprosijo carinske organe države 

članice, v kateri je bila sestavljena izjava dobavitelja, da potrdijo poreklo zadevnih izdelkov za 

namene določb, ki urejajo preferencialno trgovino med Unijo in nekaterimi državami. Carinski 

organi, ki zahtevajo preverjanje, so z informativnim potrdilom INF 4 čim prej obveščeni o 

rezultatih preverjanja. Če v 150 dneh od dneva zahteve za preverjanje ni odgovora ali če 

odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, ki bi določale poreklo zadevnih proizvodov, carinski 

organi države izvoza dokazilo o poreklu, sestavljeno na podlagi te izjave dobavitelja, razglasijo 

za neveljavno.  


