
  

 
Brexit – pošiljanje paketov z 
DPD, vprašanja in odgovori 
 
 
 



  

  
 2 

Spodnji odgovori in vse informacije, do katerih dostopate preko njih, so namenjene izključno informiranju in ne 
predstavljajo pravnega ali davčnega nasveta. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli ukrepov na podlagi 
vsebine tega dokumenta je potrebno pridobiti strokovni nasvet oziroma mnenje ( finančni/davčni svetovalci, 
FURS, HMRC… ). Vsi uporabniki tega dokumenta tega uporabljajo po lastni presoji in na lastno odgovornost. 
DPD d.o.o. ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki bi izhajala iz uporabe tega dokumenta ali informacij in 
virov, na katere se dokument sklicuje. 

 

Brexit – pošiljanje paketov z DPD, vprašanja in odgovori 
 

Splošne informacije in omejitve po 1. 1. 2021: 
 
Pakete lahko v Združeno kraljestvo (v nadaljevanju: ZK) preko DPD pošiljajo samo pravne osebe. Pošiljanje 
paketov v ZK s strani fizičnih oseb trenutno NI možno. 

Pošiljanje paketov na Amazon GB, do nadaljnjega ni mogoče.  

Pomni! Kadar se blago odpremlja prejemniku na Severno Irsko, izvozne formalnosti za blago niso potrebne, 
saj se Severna Irska obravnava kot država članica EU (tj. se obravnava kot del carinskega območja Unije).  

Kje in kako se opravljajo carinski postopki?  

Carinske postopke pri izvozu/uvozu blaga iz/v EU za DPDGroup opravlja carinski zastopnik Chronopost v 
Franciji. Vsi paketi, ki potujejo na relaciji VB - SI in SI – VB se carinijo v Franciji. Carinjenje je mogoče samo po 
incoterms klavzuli DAP (izvozne stroške carinjenja nosi pošiljatelj, uvozne stroške plača prejemnik).  

Pri uvozu blaga v EU je blago uvozno ocarinjeno in sproščeno v prost promet po carinski uniji v Franciji s strani 
francoskih carinskih organov. Zato se pri obračunu uvoznih dajatev (carina, DDV,...) uporablja njihov sistem 
obračuna. Splošna stopnja DDV v Franciji je 20%, znižana stopnja znaša 5,5 %. V primeru, da slovenski 
prejemnik, ki je DDV zavezanec, želi uveljavljati povračilo DDV, bi se moral v Franciji identificirati za namene 
DDV ter bi uveljavljal odbitek DDV preko DDV obračunov. 

Kateri carinski postopki so možni v DPD sistemu? 

Trenutno sta možna samo dokončni izvoz (carinski postopek 10) in dokončni uvoz (carinski postopek 40).  

Vprašanja in odgovori vezani na izvoz blaga iz EU 

Kateri dokumenti in podatki so obvezni za uspešno izveden izvozni carinski postopek? 

Vsaki pošiljki/paketu, ki jo pošljete v ZK (z izjemo Severne Irske) morajo biti priloženi trije izvodi faktur. Faktura 
mora vsebovati naslednje podatke:  

• Ime in naslov pošiljatelja in prejemnika 

• Telefonska številka in e-poštni naslov pošiljatelja in prejemnika 

• Opis blaga 

• Vrednost blaga 

• EORI pošiljatelja 

• EORI prejemnika (v primeru pošiljanja B2B)  

• HMRC številka (v primeru pošiljanja B2C, v kolikor je vrednost pošiljke manjša od 135 GBP)  

• Fakture morajo biti v angleškem jeziku  
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Kako pridobimo EORI številko? 

Številko EORI uvoznikom in izvoznikom dodelijo nacionalni carinski organi. Ta identifikacijska številka je 
potrebna za poslovanje na carinskem področju. Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in 
slovenskim fizičnim osebam, ni potrebno vlagati zahtevkov za pridobitev EORI številke. Slovenska številka 
EORI je za gospodarske subjekte enaka veljavni davčni številki s predpono SI, za fizične osebe je enaka 
veljavni davčni številki s predpono SI in na koncu s črko O. Splošne informacije o prijavi za številko EORI lahko 
najdete na spletni strani pristojnega ministrstva: 

https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/ 

Zakaj potrebujemo HMRC številko pri prodaji blaga končnim kupcem (fizičnim osebam) v VB? 

HM Revenue & Customs (HMRC) je vladna služba ZK, ki je pristojna za pobiranje davkov in za del vladne 

finančne regulative. Kot je pojasnjeno na uradnih straneh HMRC, se morajo tuje (tudi EU) družbe v VB 

identificirati za namene DDV, če prodajajo blago končnim kupcem, in se blago v času prodaje nahaja izven 

VB.  

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-

from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021  

V kolikor je vrednost pošiljke do 135 funtov (150 EUR), in se blago v času prodaje nahaja izven VB, morajo 

spletni prodajalci na računih obračunati DDV VB, za carinjenje pa se uporabi postopek poenostavljene 

carinske deklaracije (DDV VB se torej plača takoj ob prodaji, in ne ob uvozu). Prodajalci plačajo DDV VB 

direktno HMRC skladno s pogoji, ki so jih sprejeli ob registraciji na HMRC. Nad vrednostjo 135 funtov se 

izvajajo običajni carinski postopki. 

Kako pridobimo HMRC številko? 

HMRC številka je potrebna za vse pošiljke, ki se pošiljajo B2C in pri katerih je vrednost nižja od 135 GBP 

(razen za darila, oznaka GIFT). HMRC številko pridobite, ko se registrirate na spletni strani 

https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services. Več o postopku registracije si lahko preberete tudi na: 

https://www.dpd.com/si/wp-content/uploads/sites/262/2020/12/CHR-Cluster-V-VB-je-za-blago-vrednosti-135-

obvezna-nova-registracija-za-DDV.pdf 

Kakšni so stroški pošiljanja paketa v ZK?  

DPD dodatno zaračuna standardno izvozno carinsko posredovanje in pripravo paketa za pošiljanje v višini 

15,00 EUR/paket. Za vsak dodaten paket v pošiljki se zaračuna 5,00 EUR. Ta strošek dodate osnovni ceni za 

pošiljanje paketa v ZK, ki ga najdete na povezavi https://www.dpd.com/si/sl/cenik/. 

Kaj pa v primeru pošiljanja darila ali pisemske pošiljke? 

Carinski deklaraciji se mora v primeru pošiljanja darila priložiti ustrezen komercialni dokument, ki je lahko tudi 

pro forma račun. Komercialni ali pro forma račun lahko izpolnite tudi na naši spletni strani: 

https://www.dpd.com/si/sl/podpora/mednarodna-podpora/komercialni-racun/. Na priloženi fakturi morajo biti 

podani vsi podatki kot pri komercialnem računu. Na priloženi fakturi mora biti jasno viden namen pošiljanja 

paketa. Za pošiljanje pisemske pošiljke priložena carinska dokumentacija (faktura) ni potrebna.  

Kako izdamo potrdilo o poreklu blaga?  

Informacije o poreklu blaga najdete na povezavi: https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/ 

https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services
https://www.dpd.com/si/wp-content/uploads/sites/262/2020/12/CHR-Cluster-V-VB-je-za-blago-vrednosti-135-obvezna-nova-registracija-za-DDV.pdf
https://www.dpd.com/si/wp-content/uploads/sites/262/2020/12/CHR-Cluster-V-VB-je-za-blago-vrednosti-135-obvezna-nova-registracija-za-DDV.pdf
https://www.dpd.com/si/sl/cenik/
https://www.dpd.com/si/sl/podpora/mednarodna-podpora/komercialni-racun/
https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/
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Za dokazovanje preferencialnega porekla se v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in 

Združenim kraljestvom uporabljata vedenje uvoznika in navedba o poreklu. Besedilo navedbe o poreklu je v 

Prilogi ORIG-4 poglavja 2 iz Naslova I prvega razdelka drugega dela sporazuma. Navedbo o poreklu sestavi 

izvoznik sam na računu ali na katerem koli drugem dokumentu, ki dovolj podrobno opisuje izdelke s poreklom, 

da jih je mogoče prepoznati. Carinski organi ne izdajajo dokazil o poreklu. V navedbi o poreklu je treba navesti 

referenčno številko izvoznika, s katero je identificiran izvoznik. Za izvoznike iz EU je to številka, ki je dodeljena 

v skladu z zakoni in drugimi predpisi EU, kar pomeni, da se v EU uporablja sistem REX (izvozniki iz EU 

navedejo registracijsko številko).  Če izvozniku številka ni bila dodeljena, se lahko polje pusti prazno. V 

primerih, ko preferencialna ureditev, ki se uporablja, ne določa mejne vrednosti, do katere lahko izvoznik, ki ni 

registrirani izvoznik, izpolni dokument o poreklu, znaša mejna vrednost 6 000 EUR za vsako pošiljko. To 

pomeni, da v EU lahko sestavi navedbo o poreklu za vsako pošiljko, ki vsebuje izdelke s poreklom, katerih 

skupna vrednost ne presega 6 000 EUR, kateri koli izvoznik, za pošiljke nad vrednostjo 6 000 EUR pa samo 

registrirani izvoznik. Izvozniki iz Združenega kraljestva za razliko od EU izvoznikov v navedbi o poreklu 

navedejo svojo, GB EORI številko in to ne glede na vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, kar pomeni, da 

mora biti ta številka navedena v vsaki navedbi o poreklu, sestavljeni s strani izvoznikov iz Združenega 

kraljestva 

Najpogostejša vprašanja glede uvoza iz ZK 

Kakšni stroški nastanejo pri uvozu blaga ?  

Pri uvozu blaga v EU je blago uvozno ocarinjeno in sproščeno v prost promet po carinski uniji v Franciji s strani 
francoskih carinskih organov. Zato se pri obračunu uvoznih dajatev (carina, DDV,...) uporablja njihov sistem 
obračuna.  
Splošna stopnja DDV v Franciji je 20%, znižana stopnja znaša 5,5 %. 
V primeru, da slovenski prejemnik, ki je DDV zavezanec, želi uveljavljati povračilo DDV, bi se moral v Franciji 
identificirati za namene DDV ter bi uveljavljal odbitek DDV preko DDV obračunov. 
 
Na splošno velja sledeče:  

• do 22 € (vrednost blaga + prevozni stroški) ni nobenih dajatev. 

• med 22 in 150 € se plača DDV (20% ali 5,5%) .  

• nad 150 € se plača DDV in carina. 
Tem stroškom je potrebno dodati administrativne stroške carinskega posredovanja v znesku 7,5 €.  
 
Znesek dajatev se izračuna na naslednji način: 

• DDV SE OBRAČUNA OD: VREDNOST BLAGA +TRANSPORT+CARINA 

• CARINA SE OBRAČUNA OD : VREDNOST BLAGA + TRANSPORT 

 

Vsi stroški so razvidni na računu, ki ga prejmete od carinskega zastopnika Chronopost S.A.S., Pariz, Francija. 

Zakaj račun za carinske dajatve izdan s strani Chronoposta izstavljen na podjetje nima davčne številke 

prejemnika? 

Peti odstavek 107. člena PZDDV določa, da mora imeti davčni zavezanec, ki mora plačati DDV kot naročnik, 

kupec ali prejemnik blaga oziroma storitev, za uveljavljanje pravice do odbitka DDV do roka za predložitev 

obračuna DDV račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna 

DDV, in v obračunu DDV izkazati podatek o znesku DDV, ki ga je dolžan plačati. Iz računa mora torej biti 

razvidna predvsem narava storitve in znesek, od katerega je treba obračunati DDV. 

Kako si lahko naše podjetje povrne strošek DDV, če je račun za DDV izdan v Franciji? Tega še nismo delali?  
 
Možnost 1: 
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V primeru, da slovenski prejemnik, ki je DDV zavezanec, želi uveljavljati povračilo DDV, bi se moral v Franciji 
identificirati za namene DDV ter bi uveljavljal odbitek DDV preko DDV obračunov. 
 
Možnost 2: 
 
Zahtevek za vračilo DDV lahko davčni zavezanec vloži na FURS v elektronski obliki preko portala eDavki na 

obrazcu VATR-APP najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV 

zaračunan. 

Paziti je potrebno tudi na obdobje vračila in najnižji znesek vračila. Obdobje vračila ne sme biti daljše od enega 
koledarskega leta in ne krajše od treh koledarskih mesecev, razen v primeru, če to obdobje pomeni 
preostanek koledarskega leta. Najnižji znesek DDV, katerega vračilo se lahko zahteva za posamezno obdobje, 
je: 

• 400 evrov, če se zahtevek nanaša na obdobje, krajše od koledarskega leta in ne krajše od treh 
mesecev,  

• 50 evrov, če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta. 
 
 
Nimamo kreditne kartice, da bi lahko poravnali uvozne stroške carinjenja. Kaj sedaj?  
 
Plačilo lahko poravnate samo na način, ki ga omogoča carinski zastopnik Cronopost. Plačilo je mogoče samo 
preko spleta z Slovensko plačilno kartico. V kolikor nimate ustreznega plačilnega sredstva in plačilo ne bo 
izvedeno, se bo paket vrnil nazaj pošiljatelju.  
 
Nismo pričakovali stroškov s strani carinskega organa. Ali moramo plačilo vseeno urediti? 
 
V kolikor ne želite plačati uvoznih stroškov se bo Vaš paket vrnil nazaj pošiljatelju. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPD d.o.o. 

Celovška cesta 492, SI-1210 Ljubljana-Šentvid 

 
Telephone +386 (0)1 513 23 00 
Website dpd.si 
 


