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1 UVOD 
 
Prvega maja 2004 se je petnajstim članicam Evropske unije (v nadaljevanju EU) pridružilo 
deset novih držav članic. Za EU je bila to peta in največja širitev doslej. Širitev je vsem 
članicam prinesla spremembe, saj EU do sedaj še nikoli ni bila tako raznolika, kar se tiče 
razvitosti. Vključitev držav vzhodne Evrope je v EU prinesla veliko konkurenco, predvsem z 
vidika delovne sile. 
 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je zelo pomembna prelomnica v slovenski zgodovini. 
Sloveniji se je notranji trg povečal za dodatnih štiriindvajset držav članic. Slovenija je tako 
dobila dve področji poslovanja – Evropsko unijo (notranji trg brez carin) in tretje države. 
Spremembe so občutila podjetja in tudi ljudje. Prost pretok blaga, oseb, kapitala in storitev se 
z nekaterimi omejitvami v veliki meri odvija tudi pri nas. 
 
Podjetja so se morala na vstop v EU prilagoditi, saj je EU s seboj prinesla spremembe v 
poslovanju, ki so najbolj občutne pri poslovanju s tujino. Nekaj mesecev pred vstopom v EU 
sem opazovala priprave v enem od največjih slovenskih podjetij – podjetju Merkur. V 
Merkurju so se na vstop začeli pripravljati že oktobra 2003, s tem namenom so ustanovili tudi 
projektno skupino, ki je bila odgovorna za čim bolj gladek prestop v poslovanje po načelih 
EU. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti spremembe in značilnosti poslovanja slovenskih 
podjetij po vstopu v EU ter priprave na poslovanje z valuto evro (€). Od maja 2004 so 
slovenska podjetja zavezana poslovati enako kot druga podjetja v EU. Cilj diplomske naloge 
je prikazati spremembe in značilnosti ter jih predstaviti neposredno na primeru podjetja 
Merkur. 
 
V diplomskem delu so obravnavane splošne značilnosti Evropske unije in proces vključitve 
Slovenije v EU. Prav tako je podrobneje razložen notranji trg in vse štiri svoboščine, kar 
predstavlja temeljno prednost EU v globaliziranem svetu. Trg EU pa ne deluje brez carinske 
unije, davka na dodano vrednost in Evropske monetarne unije, zato je tudi to opisano v tem 
delu. 
 
Drugi del naloge je osredotočen na operativne spremembe, ki so nastale v podjetjih s 1. 5. 
2004. Uvedba identifikacijske številke in VIES poročanja za potrebe davka na dodano 
vrednost je pomembna sprememba. Prav tako je Intrastat pomemben za carinsko unijo, saj 
fizične meje in carine znotraj EU ne obstajajo več. Podjetja pa imajo tudi spremenjeno 
vsebino pri izdajanju dokazne dokumentacije ob nakupih tujcev. 
V četrtem delu je podrobnejša predstavitev podjetja Merkur. Predstavljena je zgodovina 
podjetja, njegovo poslanstvo in strateški cilji, na koncu pa je omenjena tudi skupina Merkur, 
ki vključuje tudi podjetja v tujini. 
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V petem delu sledi prikaz sprememb poslovanja v podjetju Merkur, kar zadeva spremembe na 
carinskem, davčnem in izvozno-uvoznem področju ter spremembe, ki bodo nastale na 
monetarnem področju. V tem poglavju so analizirani konkretni primeri poslovanja podjetja 
Merkur tako z nemškim kot tudi hrvaškim podjetjem, in sicer pred in po vstopu Slovenije v 
Evropsko skupnost. Ta analiza nazorno prikazuje razlike v postopkih oz. potrebni 
dokumentaciji, ki je nastala z vstopom v EU. Na koncu so predstavljene še Merkurjeve 
priprave na sprejem evropske valute evro ter celoten kratek pregled sprememb. 
 
V šestem delu pa so v sklepu povzete najpomembnejše operativne spremembe, ki so jih 
podjetja izvedla oz. so jih začela izvajati z vstopom Slovenije v EU. 
 

2 EVROPSKA UNIJA 
 
Ustanovitvene članice Evropske unije so: Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Belgija in 
Luksemburg. Leta 1973 so se jim pridružile Danska, Velika Britanija in Irska, leta 1981 
Grčija, leta 1986 Španija in Portugalska ter leta 1995 Avstrija, Švedska in Finska. Z zadnjo 
širitvijo pa je Evropska unija pridobila naslednje države članice: Ciper, Češko, Estonijo, 
Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. S tem se je število 
prebivalcev povečalo s 380.762 milijonov na 457.905 milijonov (20 %), površina EU pa s 
3,191 milijona km2 na 3,929 milijona km2 (21 %) (Povečanje EU, 2004).  
 
Za deset novih članic Evropska unija predstavlja pomembno prelomnico, saj so s tem dosegle 
skoraj desetletna politična, diplomatska in gospodarska prizadevanja. Vstop pa je zanje, torej 
tudi za Slovenijo, prinesel veliko sprememb, kot npr. (Stupica, 2003, str. 11; Meje, 2006): 

• z vstopom v EU so morale v celoti prevzeti in začeti izvajati vso evropsko 
zakonodajo; 

• za Slovenijo so prenehali veljati bilateralni sporazumi, ki jih je pred vstopom v EU 
imela z državami Balkana, Cefte ter Izraelom, vendar pa je z vstopom pridobila 
osemintrideset bilateralnih uvozno-izvoznih sporazumov z drugimi državami sveta z 
različnimi carinskimi stopnjami; 

• slovenska podjetja so pridobila veliko novega »domačega trga«, – ta se je povečal za 
75 % obstoječega slovenskega prometa, saj ni več uvoza in izvoza med državami 
članicami; 

• Slovenija je postala del notranjega trga Evropske skupnosti; 
• spremembe so nastopile tudi na davčnem področju; 
• meja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko je bila ukinjena – na teh prehodih je še policijska 

kontrola, ki pa bo v skladu z Schengenskim sporazumom ostala predvidoma do leta 
2007. Ostala je le še meja s Hrvaško, ki predstavlja del Schengenske meje. 

 



 3

2.1 VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO 
 
Slovenija je postala članica EU 1. maja 2004, želja po vstopu pa je bila izražena že ob 
osamosvojitvi leta 1991. Pot do vključitve je bila dolga trinajst let. Leta 1992 je Slovenija 
zaprosila za sklenitev Evropskega sporazuma o pridružitvi.  
 
Leta 1993 je začel veljati Sporazum o sodelovanju z EU, tako se je začelo intenzivnejše 
gospodarsko sodelovanje Slovenije z EU. 
 
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, je bil podpisan 10. 6. 
1996. Sporazum je stopil v veljavo 1. 2. 1999. Po podpisu sporazuma je Slovenija formalno 
zaprosila za članstvo v Evropski uniji. 
 
Evropska komisija je julija 1997 v dokumentu Agenda 2000 podala za Slovenijo zelo ugodno 
mnenje. 13. 12. 1997 je Evropski svet na podlagi pozitivnega mnenja Evropske komisije 
prižgal Sloveniji zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Poleg Slovenije so zeleno luč 
dobile tudi Češka, Estonija, Madžarska, Poljska in Ciper. Ta skupina kandidatk se imenuje 
Luksemburška skupina kandidatk. Ostale kandidatke so bile povabljene v Helsinkih leta 1999. 
Pogajanja za vstop so se začela 31. 3. 1998. Slovenska vlada je 2. 4. 1998 imenovala Ožjo 
pogajalsko skupino. 
 
Evropski svet je leta 2004 v Bruslju uradno ocenil, da je Slovenija pripravljena vstopiti v EU. 
Poleg Slovenije so pozitivno oceno dobile tudi: Ciper, Češka, Poljska, Slovaška, Malta, Litva, 
Latvija, Estonija in Madžarska. 13. 12. 2002 so se v Kopenhagnu na Danskem za deseterico z 
zadnjimi finančnimi dogovori zaključila pristopna pogajanja. Evropski svet je hkrati potrdil 
datum vstopa. 23. 3. 2003 so slovenski državljani na referendumu odločili, naj Slovenija 
vstopi v Evropsko unijo, pri čemer je za vstop glasovalo 89,6 % volivk in volivcev.  
 
16. 4. 2003 v Atenah je deseterica podpisala Pristopno pogodbo k EU, da pa je začela veljati, 
so jo morale vse tedanje članice ratificirati do 1. 5. 2004. S tem datumom je Slovenija (skupaj 
s še ostalimi državami pristopnicami) vstopila v Evropsko unijo. 
 
Naslednji korak, povezan z EU, ki za Slovenijo še ni zaključen, je uvedba evra (Kezunovič, 
2003, str. 8). 
 
2.2 NOTRANJI TRG IN ŠTIRI SVOBOŠČINE 
 
Notranji trg je opredeljen v 7a členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki jo 
nakazuje že Rimska pogodba. Notranji trg je definiran kot področje, ki nima notranjih meja. 
Znotraj tega področja je zagotovljen prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala (Moussis, 
2004, str. 88). 
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Notranji trg predstavlja celovit enotni gospodarski prostor Evropske unije, ki se je razvijal 
postopoma. Države članice so leta 1968 odpravile carine ter oblikovale carinsko unijo. 
Nacionalne carine je nadomestila skupna carinska stopnja, številne mejne formalnosti pa so 
ostale. Z enotno listino leta 1986 pa so bili pregledi na notranjih mejah odpravljeni.  
 
Skupni trg, ki je bil uveljavljen leta 1992, je zelo pomembna stopnja evropskega povezovanja. 
Temelj skupnega trga predstavljajo štiri svoboščine: prost pretok blaga, oseb, kapitala in 
storitev (Moussis, 2004, str. 87–88). 
 
Za vzpostavitev skupnega trga je bilo treba odpraviti vse uvozne in izvozne dajatve. Enotni 
trg ustvarja razmere za temeljitejše približevanje pravemu notranjemu trgu. Iz tega razloga so 
se države članice leta 1992 v Maastrichtu odločile za gospodarsko in denarno unijo. 
Oblikovanje notranjega trga je proces, tako da njegovega konca ne moremo določiti, njegovo 
vzpostavljanje pa je prineslo velik napredek za večino politik skupnosti (Moussis, 2004, str. 
68). 
 
Štiri svoboščine predstavljajo temelj evropskega povezovanja, saj podjetjem in državljanom 
prinašajo številne prednosti: enostavno poslovanje s tujino, večjo konkurenčnost, delo in 
življenje zunaj svoje države, pestrejšo in bolj konkurenčno ponudbo ... Poleg tega pa krepijo 
povezanost držav članic (Notranji trg in štiri svoboščine, 2004). 
 
2.2.1 PROST PRETOK BLAGA 
 
Prost pretok blaga predstavlja enega od temeljev za delovanje notranjega trga. Le-ta omogoča 
potrošnikom večjo ponudbo ter pospešuje konkurenčnost. Uresničitev tega načela so države 
članice dosegle z vzpostavitvijo carinske unije.  
 
Temeljno načelo prostega pretoka blaga je načelo vzajemnega priznavanja blaga. To pomeni, 
da nobena država članica ne sme postavljati ovir za nek proizvod, ki je zakonito proizveden 
na trgu katere koli druge države članice (Kezunovič, 2003, str. 11). 
 
Predpisi oz. ukrepi zagotavljajo, da pridejo na trg le proizvodi, ki ob pravem vzdrževanju in 
uporabi ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi ali drugih javnih interesov. To članice 
zagotavljajo z ustreznim nadzorom trga (Moussis, 2004, str. 90–95). 
 
Desetino evropskega pravnega reda, ki ga je morala Slovenija z vstopom v EU prevzeti, 
predstavlja zakonodaja, ki omogoča prost pretok blaga, kar dokazuje njeno obsežnost. Z njo je 
morala Slovenija zmanjšati administrativne ovire ter zagotoviti varnost in neoporečnost 
izdelkov. Potrebno je bilo uskladiti številne tehnične predpise in zagotoviti ustrezen nadzor 
nad novo zakonodajo (Kezunovič, 2003, str. 11). 
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Za nekatere proizvode obstajajo predpisi, ki določajo pogoje za označevanje le-teh s CE 
znakom. CE znak pomeni »Communautes Europeennes« (fr. Evropske skupnosti) in 
pravzaprav predstavlja potni list na področju EU, saj z njim proizvajalec potrjuje skladnost 
proizvoda z zakonodajo Evropske unije (Consolidated versions of Treaty establishing the 
European Community, 2003, str. 74–77). 
 
2.2.2 PROST PRETOK OSEB 
 
Prosto gibanje oseb se nanaša na pravice samozaposlenih, zaposlenih in podjetij. Vsem trem 
je skupno to, da v eni od držav članic opravljajo določeno dejavnost in so v tej državi članici 
tudi naseljeni oz. registrirani (v primeru podjetja) (Notranji trg in štiri svoboščine, 2004). 
Ustanovna pogodba določa, da te fizične in pravne osebe ne smejo biti diskriminirane v 
primerjavi z državljani države članice, v kateri delujejo. To je načelo nediskriminacije na 
podlagi nacionalnosti, kar pomeni, da mora država enako obravnavati dve osebi v enakem 
položaju in seveda razlikovati med dvema osebama v različnem položaju. Diskriminacija na 
podlagi nacionalnosti je dovoljena le v primeru javnih služb, kjer je pomembno varovanje 
splošnega interesa države (Consolidated versions of Treaty establishing the European 
Community, 2003, str. 84–91). 
 
Osnovno načelo prostega pretoka oseb je pravica do dostopa do dela v drugi državi članici, 
kar pomeni, da se vsak delavec lahko zaposli v drugi državi EU. Vendar pa tu velja pogoj, da 
mora imeti delavec veljavno socialno zavarovanje. Delavec si pridobi delovno dovoljenje in 
dovoljenje za bivanje. V primeru bivanja v drugi državi članici lahko državljan EU tam voli in 
kandidira na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah (Moussis, 2004, str. 99–
106). 
 
2.2.3 PROST PRETOK KAPITALA 
 
Prost pretok kapitala je nujno potreben za obstoj ostalih treh svoboščin, brez njega namreč 
tudi blago, delovna sila in storitve ne bi mogle svobodno krožiti znotraj notranjega trga EU. 
Načelo prostega pretoka kapitala je omogočilo večjo učinkovitost gospodarstva držav EU. 
Prednosti so deležni tudi državljani EU, saj so s tem dobili možnost odpiranja bančnih 
računov v tujini, možnost ustanavljanja podjetij izven njihove države, skupni finančni trg pa 
omogoča ljudem, ki potujejo ali poslujejo v drugih državah EU, tudi znatne prihranke (od 1. 
7. 2003 so npr. cene za opravljene kreditne transfere med bankami enake, ne glede na to, ali je 
bil denar prenesen iz računa na račun v isti državi ali v dveh državah EU) (Moussis, 2004, str. 
114–116). 
 
Slovenija je bila zaradi majhnosti vseskozi zelo previdna pri sproščanju kapitalskih tokov. Z 
Evropskim sporazumom pa je sprejela resno obvezo za sproščanje pretoka kapitala. Vendar pa 
vztraja pri stališču, da pri tem ne gre preveč hiteti, saj morajo biti najprej postavljeni temelji: 
stabilno makroekonomsko okolje in močan finančni sektor. Tako bo lahko brez večjega 
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tveganja v nekaj letih popolnoma sprostila pretok kapitala, kar bo gospodarstvu omogočilo 
dostop do cenejših finančnih virov in boljše vključevanje v mednarodne tokove (Notranji trg 
in štiri svoboščine, 2004). 
 
2.2.4 PROST PRETOK STORITEV 
 
Storitve imajo vedno večjo vlogo v gospodarstvu, saj predstavljajo največji delež v 
ustvarjenem bruto domačem proizvodu članic notranjega trga, zato je zagotovitev njihovega 
prostega pretoka zelo pomembna. Prost pretok storitev je tesno povezan s prostim pretokom 
oseb (Notranji trg in štiri svoboščine, 2004). 
 
To načelo temelji na pravici do ustanavljanja in pravici do opravljanja storitev, ki se od 
prejšnje razlikuje le v tem, da ureja dejavnosti, ki so zgolj začasne.  
Prost pretok storitev v okviru EU prinaša različne koristi tako za ponudnike kot za potrošnike: 

• ponudnikom storitev je omogočeno neovirano poslovanje na območju vseh držav 
članic EU, kar bistveno poveča njihov domači trg; 

• potrošniki si lahko obetajo široko izbiro ponudnikov, ki jih mednarodna konkurenca 
neprestano sili v izboljšanje kakovosti in zniževanje cen ponudbe.  

 
Ovire prostemu pretoku storitev izhajajo iz varnosti, zdravja ali javnih potreb. Poslovnim 
osebam, ki so jim kršene pravice, ki izhajajo iz prostega pretoka storitev, je omogočena 
pritožba na nacionalna sodišča, kjer lahko med drugim od držav članic zahtevajo finančno 
nadomestilo. Lahko pa se pritožijo neposredno na Evropsko komisijo (Moussis, 2004, str. 
107–113). 
 
2.3 CARINSKA UNIJA 
 
Skupna zunanjetrgovinska politika je eden od bistvenih ciljev Evropske unije. Njeno 
oblikovanje je potekalo vzporedno z oblikovanjem skupnega in kasneje notranjega trga EU 
(Moussis, 2004, str. 71–72). 
 
Temelji za carinsko unijo so bili podani s podpisom Sporazuma o ustanovitvi EGS v Rimu, 
kjer so opredeljeni pogoji za prost pretok blaga znotraj enotnega carinskega prostora (Bobek, 
2002, str. 32): 

• 9. člen sporazuma odpravlja carine in druge dajatve s podobnim ali enakim učinkom; 
• količinske omejitve in ukrepi s podobnim učinkom so prepovedani s 30. členom; 
• 95. člen pa prepoveduje davke, ki diskriminirajo izdelke drugih držav članic. 

 
Oblikovanje carinske unije med državami članicami ima pri zagotavljanju prostega pretoka 
blaga osrednje mesto, zato so njene temeljne značilnosti opredeljene že v besedilu Pogodbe o 
ustanovitvi (Značilnosti carinske unije, 2004). 
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Države članice imajo do carinske unije naslednje obveze (Ball, 2004, str. 215): 
• prilagoditi svoje carinske stopnje skupni carinski tarifi do tretjih držav; 
• odpraviti carine znotraj EU; 
• prenesti pristojnosti za carinske zadeve na Skupnost, kar vključuje tudi prihodke od 

pretežnega dela carin. 
 
S carinsko unijo so države članice odpravile medsebojne carinske dajatve in uvedle enotne 
carinske stopnje za tretje države, prav tako pa so odpravile količinske omejitve uvoza in 
izvoza med državami. Carinska unija predvideva, da se ob uvozu blaga v Evropsko unijo 
plača carina le enkrat in to v enaki višini ne glede na to, v kateri državi je blago vstopilo na 
notranji trg. Ko je blago enkrat na notranjem trgu, je oproščeno vseh dajatev in se ga v 
prometu obravnava kot blago, izdelano v kateri koli izmed držav članic. Kljub temu pa 
morajo podjetja svoje nakupe in prodaje znotraj EU še naprej sporočati carini, vendar le 
zaradi statističnih potreb. Države članice so se odpovedale lastni carinski politiki, zato se tudi 
znesek pobranih carin šteje kot eden izmed virov evropskega proračuna (posamezni državi 
članici od plačanih carin ostane približno 10 %). Večina pristojnosti pri izvajanju carinske 
politike se je prenesla na evropske institucije, vendar pa ostajajo nekatera področja, kjer imajo 
države članice možnost nacionalne ureditve. Slovenija se je odločila, da bo določena 
področja, ki jih zakonik bodisi ne ureja oz. dopušča možnost nacionalne ureditve, uredila v 
nacionalnem carinskem zakonu oz. drugi področni zakonodaji (zakon o prekrških, zakon o 
davčnem postopku, zakon o carinski službi ...). 
 
Značilnosti poslovanja slovenskih podjetij s podjetji iz držav članic EU kot tudi s podjetji iz 
tretjih držav so: 

• Pri poslih s podjetji iz drugih držav članic EU ni potrebno izpolnjevati carinskih 
formalnosti (če je predmet poslovanja blago, ki je po poreklu iz EU ali pa proizvedeno 
oz. sproščeno v prost promet v EU). Ne govorimo več o uvozu oz. izvozu blaga, 
ampak o t. i. intrakomunotarnih dobavah in prejemih. Prav tako ne govorimo več o 
pravilih carinske zakonodaje, ampak o pravilih enotnega trga. 

• Izpolnjevanje carinskih formalnosti s članicami EU je zamenjalo izpolnjevanje 
Intrastat obrazcev (zaradi davčnih in statističnih potreb EU). 

 
Slovenska carinska zakonodaja je bila že pred vstopom v EU usklajena z evropskimi predpisi 
na področju trgovanja z blagom iz tretjih držav (Značilnosti carinske unije, 2004). 
 
2.3.1 TARIC 
 
TARIC je okrajšava francoskega izraza »Tariff Integrée de la Communauté«, kar pomeni: 
integrirana tarifa Skupnosti. TARIC je pripomoček, v katerem so združeni vsi ukrepi, ki jih je 
potrebno izvajati ob uvozu oz. izvozu blaga v oz. iz Evropske skupnosti. Z njim Evropska 
unija zagotavlja enotno izvajanje zunanjetrgovinskih predpisov v vseh državah članicah. V 
osnovi je namenjen carinskim upravam članic EU, vendar se vse bolj uveljavlja kot 
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nepogrešljiv vir informacij za udeležence v zunanji trgovini (Moussis, 2004, str. 79–80). 
TARIC je v bistvu baza podatkov o višini uvoznih dajatev, preferencialih, kontingentov, 
plafonih, protisubvencijskih in protidumpinških dajatvah, izvoznih nadomestilih itd. (Bovha 
Padilla, 2004, str. 52). 
 
Vzdržuje ga Evropska komisija in Generalna direkcija za davke in carinsko unijo (DG 
TAXUD). Preko noči se spremembe TARIC-a iz Bruslja po posebnem omrežju pretočijo v 
zbirke podatkov TARIC posameznih carinskih uprav članic EU, ki jim lahko dodajo tudi 
nacionalne ukrepe in jih uporabijo pri izvajanju carinskih postopkov ter ponudijo kot 
informacijo gospodarstvu (Taric, 2004). 
 
TARIC je dostopen v tiskani obliki enkrat letno in v elektronski obliki, ki je pomembnejša in 
uporabnejša. Ta dostop do podatkov je hiter, pregleden ter najpomembneje – ažuren. V 
TARIC-u se blago kodira s 10-mestno številčno kodo, ki temelji na harmoniziranem sistemu 
(6 mest) in kombinirani nomenklaturi (8 mest). Ker je za nekatere ukrepe (proti damping, 
dajatve na predelane živilske proizvode itd.) v uporabi še dodatna koda in ker je možno 
evropskim ukrepom dodati še nacionalne ukrepe (davek na dodano vrednost, trošarine), je 
treba v nekaterih primerih uporabiti 22-mestno oznako (Taric, 2004). 
 
Najpomembnejša informacija, ki jo nudi TARIC, so ukrepi. Ukrep je časovno omejeno 
izvajanje naloge, ki jo je potrebno ob uvozu blaga z določenim poreklom ali ob izvozu blaga v 
določeno namembno državo izvesti zato, da bi se izvajala carinska in zunanjetrgovinska 
zakonodaja EU. 
 
Najpomembnejši ukrepi so: 

• carinske stopnje za uvoz blaga iz tretjih držav,  
• opustitve carinskih stopenj,  
• preferencialne carinske stopnje, uvedene na podlagi sporazumov o prosti trgovini, ki 

jih je EU sklenila s tretjimi državami,  
• ugodnosti (preferenciale), ki jih Evropska unija daje manj razvitim državam v okviru 

splošne sheme preferencialov. Za pridobitev teh ugodnosti je včasih potrebno pridobiti 
količino v okviru tarifne kvote.  

 
Za uporabo pravilnega ukrepa je potrebno poznati vsaj uvrstitev blaga v nomenklaturo, 
poreklo blaga ob uvozu oz. namembno državo ob izvozu in datum izvajanja ukrepa. TARIC 
nam za vsak konkreten primer poda informacijo o dajatvah, ki jih je treba plačati, o pogojih, 
ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko uveljavijo določene ugodnosti, o možnih prepovedih in 
omejitvah, o višini izvoznih nadomestil itd. Dodane so opombe, ki pojasnjujejo posamezen 
ukrep, podana pa je tudi informacija o predpisu, na podlagi katerega je bil določen ukrep 
uveden (Značilnosti carinske unije, 2004). 
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2.4 DAVEK NA DODANO VREDNOST V EU 
 
2.4.1 DDV 
 
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) uvrščamo med davke na potrošnjo oz. 
davke na blago in storitve. Je posredni in vsefazni davek, saj se plačuje v vsaki fazi 
proizvodno-distribucijske verige. Zadnji člen v verigi je potrošnik, ki blago porabi in je tudi 
nosilec davčnega bremena (Šircelj, 1996, str. 13). 
 
2.4.2 VZROKI ZA UVEDBO DDV 
 
Evropska unija je imela pri davčni harmonizaciji davka na potrošnjo na izbiro uvedbo 
prometnega davka ali DDV. Odločila se je za DDV, kot razlog pa je navedla njegove 
najpomembnejše pozitivne značilnosti, ki so: davčna nevtralnost, finančni učinek in 
učinkovitost. 
 
Poleg pozitivnih lastnosti pa ima DDV tudi negativno – regresivnost. Ta davek namreč bolj 
prizadene prebivalce z nižjimi dohodki. Le-ti namreč za nakup blaga in storitev potrošijo večji 
delež svojih dohodkov kot tisti, ki imajo višje dohodke (Šircelj, 1996, str. 10). 
 
2.4.3 NAČINI OBRAVNAVANJA BLAGA GLEDE DDV PRI MEDNARODNI       
         MENJAVI 
 
Pri blagu, ki vstopa v mednarodno menjavo, obstajata dva načina davčnega obravnavanja 
blaga: 

• načelo države uvoznice blaga = načelo destinacije, 
• načelo države izvoznice blaga = načelo porekla blaga. 

 
Pri načelu države uvoznice blaga davčna stopnja, alokacija davčnih prihodkov in davčno 
administriranje potekajo v državi uvoznici. To načelo se v praksi aplicira tako, da se ob 
izvozu uporabi stopnja 0 %. Uvoženo blago se obdavči po stopnji države uvoznice po enakih 
stopnjah kot domače blago iste vrste in je tako kljub različnim davčnim stopnjam med 
državami izenačeno z domačim blagom. Blago je lahko obdavčeno takoj ob uvozu ali ob 
kasnejših prodajah. Pri DDV ob uvozu ni potrebno takojšnje obdavčenje. Med državami 
članicami EU to niti ni možno, saj ni carinske kontrole. Prejemnik blaga v državi uvoznici 
sam aplicira davčno stopnjo na uvoženo blago in tako opravlja delo carine. To načelo 
omogoča produkcijsko učinkovitost. 
 
Pri tem načelu so možne davčne evazije zlasti v Evropski uniji, saj se blago, ki je namenjeno 
za izvoz in tako obdavčeno s stopnjo 0 %, lahko usmeri v domačo potrošnjo. Možno je tudi, 
da se usmeri v neposredno končno potrošnjo v državi uvoznici tako, da končni potrošnik 
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dejansko ne plača davka. V Evropski uniji ni več fizičnih meja med članicami, tako tudi ni 
fizične kontrole prehoda blaga. Zato je potrebno sodelovanje uprav vseh držav članic.  
 
Pri načelu države izvoznice blaga se blago obdavčuje po veljavni davčni stopnji države 
izvoznice. Njej pripadajo tudi davčni prihodki in odmera davka. V praksi velja to načelo 
takrat, ko na davčno obremenitev končnega potrošnika vsaj delno vpliva tudi davčna stopnja v 
državi izvoznici. To načelo omogoča menjalno učinkovitost.  
 
Za urejanje transakcij med državami zavezanci v EU bi bilo najprimernejše uporabljati 
omejeno načelo države izvoznice blaga. To pomeni, da bi veljalo načelo države izvoznice 
blaga za transakcije znotraj EU in načelo države uvoznice med članicami in nečlanicami EU. 
Trenutno pa se v EU kot nek začasni sistem uporablja sistem s prevlado načela države 
uvoznice blaga (Stanovnik, 2002, str. 106, 107). 
 
2.4.4 DDV V DRŽAVAH EU 
 
Države članice EU DDV-ja niso uvedle naenkrat, ampak v različnih obdobjih. Leta uvedbe so 
prikazana v Tabeli 1. 
  
Tabela 1: Leto uvedbe DDV v državah članicah EU 
DRŽAVA LETO DRŽAVA LETO DRŽAVA LETO 
Danska 1967 Avstrija 1973 Litva 1992 
Francija 1968 Italija 1973 Češka 1993 
Nemčija 1968 Portugalska 1986 Poljska 1993 
Nizozemska  1969 Španija 1986 Slovaška 1993 
Švedska 1969 Grčija 1987 Finska 1994 
Luksemburg 1970 Madžarska 1990 Latvija 1994 
Belgija 1971 Estonija 1991 Malta 1995 
Irska 1972 Ciper 1992 Slovenija 1999 
Velika Britanija 1973     

Vir: VAT Rates Applied in Member and Accession States of the European Community, 2003; 
Value-Added Taxes in Central and Eastern European Countries, 1998. 
 
Evropska unija si prizadeva, da bi države članice DDV čim bolj poenotile. Razlike so 
predvsem pri določanju višine davčnih stopenj, pri nekaterih davčnih oprostitvah ter pri 
obravnavi majhnih davčnih zavezancev in kmetov. Vendar pa v EU že veljajo enotni predpisi 
glede bistvenih elementov DDV-ja, in sicer glede davčnih zavezancev, predmeta obdavčitve 
in načina obračuna in plačila DDV (Miklavčič, 2004, str. 8). 
 
2.5  EVROPSKA MONETARNA UNIJA 
 
Sporazum o Evropski uniji – Maastrichtska pogodba, podpisan 7. 2. 1992, je bil formalna 
podlaga za nastanek evra in monetarne unije (Brataševec, 2000, str. 43). Evropska monetarna 
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unija (v nadaljevanju EMU) predstavlja zadnjo fazo ekonomske integracije v EU. Določbe v 
zvezi z njenim oblikovanjem v skladu z določenim časovnim načrtom so zapisane v Poglavju 
VII Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES). O EMU pa govori tudi 
nova ustava EU (uradno ime dokumenta je Pogodba o ustavi za Evropo), ki pa še ni potrjena. 
V sklopu III. dela Evropske ustave z naslovom Politike in delovanje Unije je v drugem 
poglavju opredeljena ekonomska in denarna politika EU (Evropska monetarna unija, 2006). 
 
2.5.1 FAZE OBLIKOVANJA MONETARNE UNIJE 
 
Odbor je v svojem zaključnem t. i. Delorsovem poročilu predlagal oblikovanje ekonomske in 
monetarne unije v treh ločenih, zaporednih korakih: 

• Prva faza EMU se je začela julija 1990 in končala 31. decembra 1993. V tej fazi so 
morale države članice EU predvsem odstraniti vse ovire prostega pretoka kapitala in 
tako zagotoviti popolno liberalizacijo kapitalskih tokov. 

• Druga faza se je začela 1. januarja 1994 in končala 31. decembra 1998. Ustanovljen je 
bil Evropski denarni institut (EMI), predhodnik Evropske centralne banke (ECB), 
katerega naloga je bila, da okrepi sodelovanje med nacionalnimi centralnimi bankami 
in koordinacijo denarnih politik držav članic ter izpelje potrebne priprave za uvedbo 
nove skupne valute. 

• Tretja faza – evro faza – se je začela 1. januarja 1999 z uvedbo nove skupne valute 
evro in s prenosom pristojnosti glede vodenja denarne politike na Evrosistem (ECB in 
nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so uvedle evro) (Faze EMU, 2006). 

 
2.5.2 PREVZEM EVRA IN KONVERGENČNI KRITERIJI 
 
Slovenija se je z vstopom v EU zavezala za uvedbo enotne evropske valute – evra (EUR oz. € 
v grafičnem zapisu). Čeprav je ta obveznost del pristopne pogodbe Slovenije, država 
pristopnica v skladu s predpisi ne more prevzeti evra hkrati z vstopom v EU, ampak šele nekaj 
let kasneje. To velja tudi za Slovenijo (Evro – za vse nas, 2006). 
 
Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije sta se zavzemali za čimprejšnji prevzem evra. 
Predvideni datum za prevzem je bil 1. januar 2007, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi 
konvergenčni kriteriji. Ti se nanašajo na doseganje nizke stopnje inflacije in dolgoročnih 
obrestnih mer, zdrave javne finance, stabilnost deviznega tečaja in pravno konvergenco. 
 
Konvergenčne kriterije ločimo na ekonomske in pravne. Štirje ekonomski konvergenčni 
kriteriji so naslednji:  

• inflacija 
Stopnja inflacije ne sme za več kot 1,5 odstotnih točk presegati povprečja stopnje inflacije 
treh držav članic, ki so dosegle najboljše rezultate glede stabilnosti cen.  
• javne finance 
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- Javno-finančni primanjkljaj ne sme presegati 3 % bruto domačega proizvoda (v 
nadaljevanju BDP), razen če je to razmerje znatno in neprestano upadalo ter doseglo raven 
blizu referenčne vrednosti ali, v drugem primeru, je prekoračitev referenčne vrednosti 
samo izjemna in začasna ter razmerje ostaja blizu referenčne vrednosti. 
- Javni dolg ne sme presegati 60 % BDP, razen če se to razmerje zadostno zmanjšuje in z 
zadovoljivo hitrostjo dosega referenčno vrednost.  
• obrestne mere 
Dolgoročne obrestne mere ne smejo presegati povprečja obrestnih mer treh držav članic z 
najnižjo stopnjo inflacije za več kot 2 odstotni točki.  
• devizni tečaj 
Spoštovanje normalnih mej nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev 
EMS/ERM, vsaj dve leti, brez devalvacije valute nasproti valuti katere koli druge države 
članice.  
 

Prav tako je potrebno izpolniti pravni konvergenčni kriterij, to je zagotoviti skladnost 
nacionalne zakonodaje z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (zagotovitev 
popolne neodvisnosti nacionalne centralne banke) (Program vstopa v ERM II in prevzem 
evra, 2003, str. 25–30). 
 
Konvergenčni kriteriji in izpolnjevanje le-teh se za posamezno državo izračunavajo mesečno. 
Konvergenčni kriteriji z izračuni za evro območje za leto 2004 (Avstrija, Belgija, Finska, 
Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija) in za 
Slovenijo za leto 2004, 2005 ter napoved za leto 2006 so prikazani v Tabeli 2 in Tabeli 3. 
 
V primerjavi Tabele 3 s Tabelo 2 vidimo, da Slovenija v letu 2006 izpolnjuje vse štiri 
konvergenčne kriterije, med njimi tudi kriterij inflacije, ki ga v letu 2004 še ni izpolnjevala. 
Vse to kaže napredek Slovenije pri pripravljenosti na uvedbo evra. Prav tako so se znižali tudi 
količniki ostalih treh izmerjenih konvergenčnih kriterijev. 
 
Tabela 2: Prikaz izračunov konvergenčnih kriterijev za evro območje in Slovenijo v   
                primerjavi z dovoljenimi vrednostmi konvergenčnih kriterijev za leto 2004  

  Inflacija 
zadnjih 

12 mesecev* 
(v %) 

Dolgoročna obrestna 
mera zadnjih 12 

mesecev* 
(v %) 

Javnofinančni 
primanjkljaj  
v letu 2004  
(v % BDP) 

Javni dolg v letu 
2004  

  
(v % BDP) 

Evro območje 2,1 4,27 -2,7 70,4

Konvergenčni 
kriterij  2,4** 6,44 -3,0 60,0

Slovenija (2004) 4,1 5,2 -2,0 29,4

* Zadnjih 12 mesecev se nanaša na povprečje podatkov od avgusta 2003 do julija 2004. 
** Konvergenčni kriterij je izračunan iz EU25, neupoštevajoč države z deflacijo. 
Vir: Konvergenčno poročilo, 2004. 



 13

Tabela 3: Prikaz izračunov konvergenčnih kriterijev za Slovenijo za leto 2005 

  Inflacija zadnjih
12 mesecev* 

(v %) 

Dolgoročna obrestna 
mera zadnjih 12 mesecev*

(v %) 

Javnofinančni primanjkljaj 
v letu 2005  
(v % BDP) 

Javni dolg v 
letu 2005

   
(v % BDP)

Slovenija (2005) 2,3 3,8 -1,8 29,1

Slovenija (2006)** -1,9 29,1

* Zadnjih 12 mesecev se nanaša na obdobje od aprila 2005 do marca 2006. 
** Napoved Komisije za leto 2006. 
Vir: Konvergenčno poročilo, 2006. 
 
Države članice, ki niso uvedle evra, morajo obravnavati svojo politiko deviznega tečaja kot 
zadevo skupnega interesa. Od njih se pričakuje, da bodo svojo valuto vezale na evro v okviru 
ERM II. ERM II je mehanizem deviznega tečaja, katerega namen je zagotoviti stabilnost 
deviznih tečajev ter povezanost med evrom in valutami tistih držav članic EU, ki ga niso 
uvedle (Program vstopa v ERM II in prevzem evra, 2003, str. 25–30). 
 
Zakonsko ogrodje ERM II je urejeno z resolucijo Evropskega sveta (16. 06. 1997) o 
ustanovitvi mehanizma deviznih tečajev, natančni operativni postopki pa s pogodbo ECB in 
nacionalnimi centralnimi bankami zunaj evro območja. ERM II je naslednik ERM I, ki je 
prenehal obstajati leta 1999 z oblikovanje EMU (Ribnikar, 2004, str. 75).  
 
Do sedaj je te kriterije izpolnilo 12 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, 
Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija). Evra do sedaj 
še niso uvedle Velika Britanija, Danska, Švedska, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, 
Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija, ki so sicer članice EU. Velika Britanija in 
Danska imata tako imenovano »opt-out« pravico, kar pomeni, da jima ni potrebno uvesti evra, 
tudi če izpolnjujeta konvergenčne kriterije. Do nadaljnjega sta se odločili za nesodelovanje v 
EMU. Ostale države pa po mnenju Komisije ne izpolnjujejo vseh konvergenčnih kriterijev 
(Program vstopa v ERM II in prevzem evra, 2003, str. 25–30). 
 
Letošnje konvergenčno poročilo je bilo pripravljeno na zahtevo Slovenije, ki jo je Komisiji 
podala 2. marca 2006. S pripravo poročila ECB izpolnjuje zahteve iz člena 122(2) v povezavi 
s členom 121(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, po katerih mora ECB Svetu 
Evropske unije vsaj enkrat na dve leti ali na prošnjo države članice pripraviti konvergenčno 
poročilo za državo. V skladu z zadnjim konvergenčnim poročilom Evropske komisije in ECB 
je Slovenija pripravljena na vstop v EMU s 1. 1. 2007 (Konvergenčno poročilo, 2006, str. 6). 
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3 OPERATIVNE SPREMEMBE POSLOVANJA PODJETIJ Z  
    VSTOPOM SLOVENIJE V EU 
 
Vstop v EU je za slovenska podjetja velik izziv, saj prinaša tako priložnosti kot pasti. Sili jih 
namreč povečati njihovo konkurenčnost, kajti le tako lahko zadovoljujejo več zahtevnih 
kupcev, ki se jim je po priključitvi EU popolnoma odprl trg celotne EU. Gospodarske analize 
so pokazale, da je optimalni dolgoročni razvoj slovenskega gospodarstva povezan s članstvom 
Slovenije v EU. Združena in močna Evropa pa je hkrati ključnega pomena za zagotavljanje 
miru, varnosti in svobode, omogoča pa tudi lažje spopadanje z izzivi globalizacije (Ravbar, 
2003, str. 9–10). 
 
Ob pridružitvi Slovenije k EU so podjetja začela poslovati skladno s pravili EU, kar je 
prineslo marsikatero operativno spremembo v poslovanju na davčnem, carinskem, 
logističnem in ostalih področjih. Zato so se podjetja za čim bolj nemoten prehod pripravljala 
že pred 1. 5. 2004. 
 
3.1 SPREMEMBE NA DAVČNEM PODROČJU 
 
3.1.1 VIES (VAT Information Exchange System) 
 
Sprememba, ki je nastala z vstopom v EU na davčnem področju, je izpolnjevanje VIES 
kvartalnih poročil. Z dnem pridružitve k EU je morala biti Slovenija pripravljena na 
sodelovanje z državami članicami na področju izmenjave informacij o DDV. Ukinjene so bile 
carinske kontrole znotraj EU. Nov postopek nadzora zaradi preprečevanja zlorab in utaje 
davkov je prevzela davčna uprava.  
 
Pomembno vlogo pri tem ima informacijski sistem za izmenjavo informacij o DDV v 
povezavi s transakcijami znotraj EU. Davčni nadzor z uporabo sistema VIES poteka prek 
sodelovanja med davčnimi upravami držav članic EU. Dobave blaga znotraj Skupnosti mora 
davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izkazati v kvartalnem poročilu za obdobje 
poročanja (po 39.a in 39.b členu Zakona o davku na dodano vrednost) (v nadaljevanju 
ZDDV). Navedeni zavezanec mora v kvartalnem poročilu davčnemu organu poročati o vseh 
dobavah blaga osebam, identificiranim za namene DDV, v drugi državi članici, ki jih opravi v 
obdobju poročanja.  
 
Obdobje poročanja je koledarsko trimesečje. Davčni zavezanec, identificiran za namene 
DDV, mora davčnemu organu predložiti kvartalno poročilo do 10. dne meseca, ki sledi 
obdobju poročanja, in sicer:  

• za 1. kvartal (1. januar–31. marec) do 10. maja,  
• za 2. kvartal (1. april–30. junij) do 10. avgusta,  
• za 3. kvartal (1. julij–30. september) do 10. novembra in  
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• za 4. kvartal (1.oktober–31. december) do 10. februarja naslednjega leta. 
 
Sistem VIES je pomemben tudi za davčne zavezance, ker omogoča preverjanje 
identifikacijske številke za DDV kupcev v drugih državah članicah EU. Dobavitelj blaga se 
mora namreč prepričati o tem, ali je identifikacijska številka za DDV, na katero se sklicuje 
kupec, veljavna, saj jo mora vpisati v kvartalno poročilo.  
 
Slovenski sistem VIES je bil po odpravi tehnične napake vzpostavljen in je od 6. maja 2004 
naprej vključen v mednarodno omrežje EU za izmenjavo informacij o DDV (VIES, 2004). 
 
3.1.2 IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
 
Novosti glede obdavčitve z davkom na dodano vrednost so bile v naš pravni red vnesene s 
spremembo Zakona o davku na dodano vrednost in z novim Pravilnikom o izvajanju zakona o 
davku na dodano vrednost.  
 
Uradno prečiščeno besedilo ZDDV je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 134/03. V 
Uradnem listu RS, št. 17, pa je bil 24. 2. 2004 objavljen tudi nov Pravilnik o izvajanju zakona 
o DDV, ki je začel veljati s 1. majem 2004. 
  
Davčni organ je vsakemu davčnemu zavezancu, ki je pred 1. majem 2004 prejel odločbo o 
vpisu zavezanosti za DDV v davčni register, do 1. maja 2004 po uradni dolžnosti izdal 
identifikacijsko številko za DDV (v nadaljevanju ID št. za DDV), ki je davčna številka s 
predpono SI). S 1. majem 2004 je bil ta davčni zavezanec identificiran za namene DDV.  
 
Davčni zavezanci, ki so že zavezanci za DDV in so zavezanost za DDV prej izkazovali z 
davčno številko, od 1. maja 2004 dalje namesto te uporabljajo ID št. za DDV tako za 
transakcije, opravljene na ozemlju Slovenije, kot tudi za pridobitve in dobave blaga oz. 
opravljene storitve znotraj Skupnosti.  
 
ID št. za DDV pridobi tudi fizična ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in pridobiva blago 
znotraj Skupnosti ter skupni znesek njenih pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže 
10.000 EUR v tolarski protivrednosti. V letu 2004 se je kot vrednost nabav upoštevala 
vrednost vseh nabav posameznega davčnega zavezanca, ugotovljena na podlagi podatkov iz 
carinskih deklaracij za sprostitev blaga v prosti promet v letu 2003 oz. od 1. januarja do 
vključno 30. aprila 2004. Za obdobje po 1. maju 2004 se je vrednost nabav ugotavljala na 
podlagi podatkov iz knjigovodstva davčnega zavezanca.  
 
ID št. za DDV v povezavi s prometom blaga med državami članicami EU sestavlja koda 
države, za katero stoji do 12 znakov. Identifikacijska številka za DDV, ki sledi kodi države se 
začne v levem robu. Veljavni znaki so števke od 0 do 9 in črke od A do Z. 
 



 16

ID št. za DDV se mora prvič obvezno preveriti, potem pa občasno. Preverjanje je omogočeno 
na elektronskem naslovu preko sistema VIES: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_custo
ms_vies/en/vieshome.htm. Evropska komisija na svojih spletnih straneh ne objavlja 
identifikacijskih številk, ampak daje možnost preverjanja le-teh, tako da je ne omenjenem 
naslovu možno preveriti le, ali je vpisana ID številka »pravilna«. Preverjanje je možno tudi na 
oddelku za mednarodno izmenjavo podatkov (CLO) na glavnem uradu (po telefonu, faksu, e-
pošti) ali na območnem ali posebnem davčnem uradu (po telefonu, faksu, e-pošti).  
 
Takoj po vstopu Slovenije v EU je bilo možno preveriti le veljavnost identifikacijske številke 
za DDV – preveritev podatkov na prvi stopnji. Sedaj je možna že preveritev podatkov na 
drugi stopnji, kar pomeni, da sta poleg veljavnosti identifikacijske številke za DDV navedena 
tudi ime oz. naziv firme in naslov ter datum identifikacije za namene DDV. To je možno 
izvesti na Davčni upravi RS (Identifikacijska številka, 2004). 
 
V Prilogi 1 je prikazana preveritev identifikacijske številke za podjetje Merkur. 
 
3.2  SPREMEMBE NA CARINSKEM PODROČJU 
 
Ob odpravi carinskih meja med članicami Evropske unije je na notranjem trgu odpadla 
kontrola nad prehodom blaga med državami članicami EU in obenem tudi carinske 
deklaracije, ki so bile vir statističnih podatkov o blagovni menjavi.  
 
3.2.1 INTRASTAT 
 
Ob odpravi carinskih meja med članicami Evropske unije je odpadla kontrola nad prehodom 
blaga med državami članicami EU in obenem tudi carinske deklaracije, ki so bile vir 
statističnih podatkov o blagovni menjavi. Zato je bilo potrebno poiskati nov evidenčni vir 
podatkov za zunanjetrgovinsko statistiko. Statistični urad držav članic in statistični urad EU 
Eurostat od leta 1993 ločujeta dva sistema pri spremljanju blagovne menjave s tujino. To sta: 

• Intrastat – statistika blagovne menjave med članicami EU, ki temelji na klasičnem 
statističnem raziskovanju, saj se podatki zbirajo neposredno od podjetij na statističnih 
obrazcih; 

• Extrastat – statistika blagovne trgovine s tretjimi državami. Ta sistem pridobiva 
podatke s pomočjo carinskih deklaracij. 

 
Intrastat temelji na dveh vrstah evropskega prava, in sicer na predpisih Sveta EU ter predpisih 
Komisije EU. 
 
V Intrastat so zavezana poročati vsa podjetja, katerih skupna blagovna menjava z državami 
članicami EU je v posamezni smeri gibanja blaga v predhodnem letu presegla vključitveni 
prag. Vključitveni prag je bil v Sloveniji za odpreme in prejeme blaga postavljen na 
22.600.000 SIT. Vsa podjetja, ki so po podatkih za preteklo leto dosegla vključitveni prag, so 
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po pošti dobila obvestilo o zavezanosti za poročanje. Za Intrastat se poroča vsa blagovna 
menjava z državami članicami EU. Pri tem je pomembno vedeti, da se zavezanost za 
poročanje spremlja za vsako smer gibanja blaga posebej.  
 
Podjetja lahko poročajo na več načinov: 

• na papirnatih obrazcih, ki jih lahko zavezanci iztiskajo iz spletne strani Statističnega 
urada RS http://www.stat.si/intrastat.asp – za poročanje sta predvidena dva obrazca, 
eden za odpreme, drugi za prejeme, pri izpolnjevanju je potrebno uporabljati velike 
tiskane črke, tiskane obrazce se pošlje po običajni pošti na Carinski urad Nova Gorica; 

• preko spletnega portala http://intrastat-surs.gov.si/. Za uporabo portala je potrebno 
imeti digitalno potrdilo; 

• poročanje preko sistema X.4001. 
Poročanje ni možno preko običajne elektronske pošte ali z disketami oz. CD-ji. Podjetja lahko 
poročajo sama ali pa prenesejo obveznost poročanja na tretjo osebo – deklaranta.  
 
Na nivoju države je za Intrastat odgovoren Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS). Na 
osnovi dogovora med SURS in Carinskim uradom RS (v nadaljevanju CURS) pa si SURS in 
CURS delo delita. SURS je odgovoren za organizacijo sistema, sodelovanje z drugimi 
institucijami v Sloveniji in EU, obdelavo in diseminacijo podatkov ter celotno metodologijo. 
CURS pa je zadolžen za stike s poročevalskimi enotami (podjetji, ki so zavezana za 
poročanje), kontrolo podatkov, popravke napačnih podatkov in kontaktiranje poročevalskih 
enot (podjetij) v primeru neporočanih, nepravočasno poročanih, napačnih ali nepopolno 
poročanih podatkov (Intrastat, 2004). 
 
Poročilo za pretekli mesec se mora oddati od prvega do petnajstega v mesecu za pretekli 
mesec; če je 15. na nedelavni dan, je potrebno poročati prej (npr. za julij 2004 do 13. 
avgusta). Ne sme se poročati v tekočem , ampak šele po končanem mesecu. Slovenski 
zavezanci so prvič poročali od 1. do 15. junija 2004 in sicer podatke za mesec maj 2004 
(Intranet Merkur, 2004). 
 
3.2.2 POREKLO BLAGA 
 
Poreklo blaga je orodje, s pomočjo katerega države najbolj prefinjeno in učinkovito izvajajo 
ukrepe zunanjetrgovinske politike. Slovenija je svoja pravila o poreklu blaga od leta 1995 
gradila tako, da je v največji meri ščitila svoje interese, a hkrati izpolnjevala zahtevo po 
harmonizaciji svoje zakonodaje z zakonodajo ES.  
 
Evropski carinski predpisi določajo dve osnovni vrsti porekla: 

• nepreferencialno poreklo blaga, ki ne nudi carinskih ugodnosti; 
• preferencialno poreklo blaga, ki je povezano s carinskimi ugodnostmi.  

                                                 
1 Sistem X.400 je način elektronskega prenosa podatkov paketov za oddajo Intrastat poročil podjetja Trinet. 

http://www.stat.si/intrastat.asp
http://intrastat-surs.gov.si/


 18

V okviru pravil, ki določajo preferencialno poreklo blaga pa je treba ločiti med: 
• pravili, ki določajo vzajemno preferencialno obravnavo med EU in tretjimi državami; 
• pravili, ki določajo enostransko preferencialno obravnavo s strani EU (npr. za manj 

razvite države). 
 
Pravila, ki določajo poreklo blaga, so pomembna za pravilno delovanje sporazumov o prosti 
trgovini med trgovinskimi partnerji. Glavni pomen območja proste trgovine je namreč ravno 
poreklo blaga, kar pomeni, da morajo biti pravila o poreklu blaga v državah, vključenih v 
sporazume o prosti trgovini, enaka. Pri tem je potrebno razlikovati med bilateralno in 
multilateralno kumulacijo porekla. EU uporablja Standardni protokol o poreklu, ki predstavlja 
osnovo najpomembnejših prostotrgovinskih sporazumov s tretjimi državami, saj določa 
uporabo identičnih pravil o poreklu. S tem je bilo doseženo, da temelji trgovanje med vsemi 
vključenimi državami na isti osnovi. Sistem je poznan pod pojmom »Panevropska kumulacija 
porekla«, vanj pa so vključeni sporazumi, ki jih ima EU sklenjene s posameznimi državami 
(Poreklo blaga, 2004). 
Ti so (podatki veljajo za obdobje pred 1. 5. 2004):  

• enotni gospodarski prostor (EEA) – EU, Islandija, Norveška in Liechtenstein; 
• sporazum o prosti trgovini s Švico (ki je članica EFTA, a se ni vključila v EEA); 
• sporazumi o prosti trgovini z državami: Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, 

Slovenija, Estonija, Litva, Latvija, Bolgarija, Romunija; 
• carinska unija s Turčijo (panevropska kumulacija porekla velja le za industrijske 

izdelke), San Marinom in Andoro. 
Za vse zgoraj naštete države veljajo enaka pravila o poreklu blaga. 
 
Bilateralna kumulacija porekla nastopa v: 

• stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumih (SAS) s Hrvaško in Makedonijo; pravila o 
poreklu blaga so zelo podobna paenvropskim, le da gre samo za bilateralno 
kumulacijo; 

• sporazumih s Sredozemskimi državami: Malto, Ciprom, Alžirijo, Tunizijo, Marokom, 
Izraelom, Palestino, Egiptom, Jordanijo, Libanonom, Sirijo; pravila o poreklu blaga so 
v teh sporazumih podobna, med temi državami in EU se odvija proces poenotenja 
pravil v Evro-mediteransko kumulacijo (vzporedno z oblikovanjem Evro-
mediteranskega območja proste trgovine do leta 2010); 

• sporazumih z Južnoafriško republiko, Mehiko in Čilom, ki imajo vsak svoja pravila o 
poreklu; 

• sporazumih z ostalimi državami: Izraelom, Ferskimi otoki, Ceuto in Melilo, Jordanijo 
in Gazo. 

 
EU enostransko (brez sporazumov) priznava carinske ugodnosti: 

• prekomorskim deželam in teritorijem (OCT); 
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• državam Afrike, Karibom in Pacifika (ACP države) s programom »Everything but 
Arms initiative – EBA«; 

• državam v razvoju (GSP sporazumi). 
 
Po 1. 5. 2004 so se zgoraj omenjeni sporazumi spremenili, saj so bile Poljska, Madžarska, 
Češka, Slovaška, Slovenija, Estonija, Litva, Latvija, Malta in Ciper sprejete med članice EU 
(Tratnik, 2004, str. I–XI). 
 
3.2.2.1 PRAVILA O IZJAVAH O POREKLU BLAGA 
 
Z izjavo dobavitelja dobavitelj na notranjem trgu dokazuje poreklo blaga, dobavljenega 
kupcu, običajno predelovalcu in kasnejšemu izvozniku. Na ta način se velik del odgovornosti 
za dokazovanje porekla blaga ob izvozu prenese na dobavitelje in so izvozniki razbremenjeni 
dela odgovornosti. 
 
S 1. majem 2004 je tudi v Sloveniji stopila v veljavo evropska izjava dobavitelja, ki se 
uporablja ob prodaji blaga znotraj celotnega notranjega trga EU. To pomeni, da slovenski 
dobavitelj, ki je pred 1. 5. 2004 kupcu v Italiji z blagom pošiljal potrdilo EUR.1, sedaj izdaja 
le izjavo dobavitelja. 
 
V EU je izjava dobavitelja opredeljena v Uredbi ES št. 1207/2001. Evropska izjava se od 
slovenske, ki je bila v uporabi pred vstopom v EU, razlikuje le v navedbi predpisa, na osnovi 
katerega je bila izdana, in navedbi števila držav, za katere je veljavna. 
 
Za kršitelje so predvidene visoke kazni. Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od 
300.000,00 SIT do 30.000.000,00 SIT, odgovorna oseba pa z globo 30.000,00 SIT do 
300.000,00 SIT, če: 

• sestavi ali povzroči, da se sestavi lažno dokazilo o poreklu blaga; 
• sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke z 

namenom, da se za izdelke, na katere se dokument nanaša, neupravičeno pridobi 
preferencialno poreklo. 

 
Evropski carinski zakonik v Uredbi Sveta (ES) št. 1207/2001, v Ur. l. št. L 165 z dne 21. 6. 
2001 in popravka v Ur. l. št. L 170 z dne 29. 6. 2002, predpisuje, da mora dobavitelj v 
notranjem prometu na zahtevo kupca izdati dokazilo o poreklu blaga (izjava dobavitelja), če 
je blago namenjeno izvozu v eno od držav, ki jih Uredba navaja. Izjavo je potrebno izdati ne 
glede na to, ali bo blago izvoženo v nespremenjenem stanju, predelano, dodelano ali vdelano 
v drugo blago (Poreklo blaga, 2004). 
 
Izjava se lahko izda (Poreklo blaga, 2004): 

• za vsak posel posebej – to je kratkoročna izjava, ki je vezana na fakturo; 
• za obdobje največ 12 mesecev – dolgoročna izjava. 
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3.2.2.2 VRSTE POTRDIL O POREKLU BLAGA 
 
Poreklo blaga lahko dokazujemo z naslednjimi potrdili o poreklu blaga (Intranet Merkur, 
2004): 
• potrdilo EUR.1 
Potrdilo EUR.1 izdajajo carinski organi izvozne države pogodbenice za blago, ki se lahko 
uvrsti med proizvode s poreklom v uvozni državi – pogodbenici.  
 
Carinski organi izvozne države pogodbenice so odgovorni za zagotavljanje pravilnega 
izpolnjevanja obrazca. Še posebej morajo preverjati, če je rubrika, ki je namenjena opisu 
blaga, izpolnjena tako, da izključuje možnost ponarejanja. Pri opisu blaga se ne sme puščati 
praznih vrstic, v primeru, da rubrika ni v celoti izpolnjena, je potrebno dodati vodoravno črto 
pod zadnjo vrstico opisa, tako da je prazen prostor prečrtan.  
 
EUR.1 je potrebno predati carinskim organom uvozne države pogodbenice v štirih mesecih od 
datuma izdaje s strani carinskih organov izvozne države pogodbenice. Če se dokument 
predloži po preteku datuma, se prošnji za preferencialni tretma ugodi le v primeru, če potrdila 
pred potekom datuma ni bilo možno dostaviti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin. Primer 
potrdila EUR.1 je v Prilogi 2. 
 
• faktura, ki vsebuje izjavo izvoznika o poreklu blaga 
Izvoznik lahko na račun da izjavo, s katero potrjuje poreklo blaga, navedeno na računu. Tako 
izjavo izvoznik lahko izda samo za blago do skupne računske vrednosti blaga 6000 €. Kadar 
pa ima izvoznik status pooblaščenega izvoznika, nima vrednostnih omejitev na računu, kdaj 
lahko da izjavo na račun in kdaj ne. V Prilogi 5 je primer računa (nem. Rechnung), ki vsebuje 
izjavo izvoznika o poreklu blaga. 
 
• certifikat o poreklu blaga – Certificate of Origin 
Ob izvozu blaga v državo, s katero EU nima sklenjenega posebnega sporazuma o prosti 
trgovini oz. niso izpolnjeni kriteriji za pridobitev preferencialnega porekla blaga, lahko 
izvoznik za dokazovanje porekla blaga izda Certificate of Origin. To stori samo v primeru, če 
kupec zahteva, da blago spremlja potrdilo o poreklu. 
 
3.2.2.3 IZJAVA DOBAVITELJA V NOTRANJEM PROMETU SKUPNOSTI 
 
Pred vstopom Slovenije v EU so slovenska podjetja ob dobavi izdelkov kupcem v EU kot 
dokazilo o preferencialnem poreklu blaga predložila potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjavo 
na računu, po 1. 5. 2005 pa se v notranjem prometu Skupnosti predloži le izjava dobavitelja 
(ločena izjava za vsako pošiljko ali dolgoročna izjava za izdelke, ki imajo status 
preferencialnega porekla oz. za izdelke, ki še nimajo statusa preferencialnega porekla). 
Dobavitelji s pomočjo izjave zagotovijo podatke o statusu izdelkov glede na preferencialna 



 21

pravila Skupnosti o poreklu blaga. Dobavitelj, ki izdela izjavo, mora hraniti vsa dokumentarna 
dokazila, ki dokazujejo točnost izjave, vsaj tri leta. 
 
Zakonska podlaga: Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001 z dne 11. 6. 2001 o postopkih za 
olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdelave izjav na računih in obrazcev 
EUR.2 ter izdaje nekaterih dovoljenj za pooblaščenega izvoznika v skladu z določbami, ki 
urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami ter o 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3351/83, in popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1207/2001 (Franc 
Košir et al., 2004, str. 6). 
 

1. (Kratkoročna) izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo status preferencialnega blaga 
Lastnosti: 

• Dobavitelj lahko predloži ločeno izjavo za vsako pošiljko blaga. 
• Dobavitelj vključi navedeno izjavo na trgovinski račun za navedeno pošiljko, ali na 

dobavnico, ali na kateri koli drugi trgovinski dokument, ki dovolj natančno opisuje 
zadevno blago, da ga je moč prepoznati. 

• Dobavitelj izdela izjavo kadar koli, tudi potem, ko je blago dobavljeno. 
• Izjava dobavitelja v slovenščini ni priporočljiva. Najbolj splošna je kombinacija z 

angleškim jezikom ali pa v kombinaciji z angleškim, nemškim, francoskim in 
italijanskim prevodom, tako da lahko podjetje uporabi poljubno kombinacijo. 

Primer kratkoročne izjave dobavitelja je v Prilogi 3. 
 

2. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo status preferencialnega porekla 
Kadar dobavitelj redno dobavlja blago kupcu, katerega status naj bi, glede na pravila o 
preferencialnem poreklu blaga, v določenem časovnem obdobju ostal nespremenjen, lahko 
predloži eno samo izjavo, ki zajema kasnejše pošiljke navedenega blaga, to je dolgoročna 
izjava dobavitelja. Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda za obdobje do enega leta, 
šteto od datuma izdaje izjave. 
Lastnosti: 
• Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda z veljavnostjo za nazaj. V takih primerih 

veljavnost izjave ne sme presegati obdobja enega leta od datuma, ko je začela veljati. 
Dobavitelj nemudoma obvesti kupca, ko dolgoročna izjava dobavitelja za dobavljeno 
blago ne velja več. 

• Velja isto jezikovno priporočilo kot pri kratkoročni izjavi (Intranet Merkur, 2004). 
Dolgoročna izjava dobavitelja je prikazana v Prilogi 4.  
 
3.3 SPREMEMBE NA MONETARNEM PODROČJU 
 
Slovenija se pripravlja na vstop v EMU – na sprejem evra in odpoved svoji nacionalni valuti. 
K temu se je Slovenija zavezala že ob vstopu v EU (Lavrač, 2002, str. 8). 
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3.3.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI PREVZEMA EURA 
 
Poglavitni razlog vključevanja Slovenije v EMU je ta, da je slovensko gospodarstvo močno 
vključeno v evropske trge. Glede na evropske integracijske procese in majhnost slovenskega 
trga je vključevanje v EMU neizogibno, poleg tega pa bodo države izven te integracije 
potisnjene v osamitev in gospodarsko nazadovanje (Lavrač, 1998, str. 42). 
 
Nove članice EU, ki bodo med prvimi uvedle evro, bodo deležne večjega ugleda v očeh tržnih 
udeležencev, kar bo povzročilo večje tržne priložnosti za podjetja, zniževanje stroškov 
financiranja podjetij in večje priložnosti za tuje neposredne investicije. Hkrati se s prevzemom 
evra izniči tveganje napada na valuto. Vse skupaj povečuje priložnost za dodatno gospodarsko 
rast (Vidic, 2003, str. 8). 
 
Glavne razloge za vključevanje v skupno valutno območje lahko razdelimo na politične, 
mikroekonomske in makroekonomske (Delakorda, 2003, str. 38).  
 
Največji pozitivni posledici za Slovenijo sta povečanje konkurenčnosti in ekonomske 
stabilnosti. Države članice EMU z uporabo ene same valute niso deležne rizika menjave valut 
in transakcijskih stroškov, povezanih z menjavo valut pri poslovanju (Harris, McDonald, 
2004, str. 71). Za slovenska podjetja se bodo tako zmanjšali transakcijski stroški zaradi 
poslovanja v tuji valuti, večja bo transparentnost cen, manjša izpostavljenost gospodarskim 
špekulativnim finančnim tokovom, poenostavljeni bodo postopki pri vodenju knjig, znižane 
realne obrestne mere in vplivala bo na gospodarsko rast itd. (Brataševec, 2000, str. 43). 
 
Na drugi strani pa se bo Slovenija z vključitvijo EMU odrekla monetarni suverenosti in se 
podvrgla centralno vodeni denarni politiki ECB, ki pri svojem odločanju upošteva ekonomsko 
dogajanje v vsej EMU. Med ekonomske stroške članstva štejemo seigniorage (fr. izguba 
monopolnega dobička od tiskanja denarja) ter potencialno povečano variabilnost 
makroekonomskih agregatov, s političnega vidika pa so pričakovani stroški povezani z izgubo 
monetarne suverenosti, izgubo možnosti vodenja lastne monetarne politike in izgubo 
možnosti vodenja lastne devizno-tečajne politike. Izguba nacionalne valute ni prijetna že z 
vidika njenega simbolnega pomena. (Lombar, 2005, str. 57–58). 
 
Koristi monetarne unije so tem večje, čim bolj je država članica povezana s tem področjem 
prek trgovine. Obratno pa se s povečanjem trgovine s članicami EMU stroški za državo 
zmanjšujejo (Ribnikar, 1999, str. 99).  
 
3.3.2 POTEK UVEDBE EURA 
 
Potek uvedbe evra se je za Slovenijo začel 1. 5. 2004 z vstopom v EU. 28. 6. 2004 je 
Slovenija vstopila v ERM II in začela z nagnjenostjo k izpolnjevanju konvergenčnih 
kriterijev. Določen je bil centralni paritetni tečaj 239,640 tolarja za 1 evro, ki pa še ni bil 
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potrjen kot končni menjalni tečaj. V januarju 2005 sta Banka Slovenije in Vlada Republike 
Slovenije sprejeli načrt uvedbe evra. 26. 11. 2005 je bil sprejet Zakon o dvojnem označevanju 
cen. 1. 3. 2006 se je začelo dvojno označevanje cen (Dvojno označevanje cen, 2006). Maja 
2006 je Evropska komisija na zahtevo Slovenije pripravila Konvergenčno poročilo, v katerem 
je Sloveniji dala zeleno luč za uvedbo evra s 1. 1. 2007. Evropski Svet (tj. predsedniki vlad in 
držav članic EU) je 16. 6. 2006 podal pravno privolitev, 11. 7. 2006 pa je Svet EU v sestavi 
finančnih ministrov (t. i. ECOFIN) podal pravno podlago za vstop države v monetarno unijo 
(Uvedba evra, 2006). 
 
S tem dnem bo valuta evro postala tudi slovenski denar, slovenski tolar pa se bo v dveh tednih 
umaknil iz obtoka – 14. 1. 2007 bo zadnji dan, ko bodo tolarski kovanci in bankovci zakonito 
plačilno sredstvo. V roku dveh mesecev od začetka dvojnega obtoka bo potekala brezplačna 
menjava slovenskih tolarjev v bankah. S 1. 3. 2007 pa bo konec menjave tolarjev v bankah, 
edina možna menjava bo pri Banki Slovenije (Bizovičar, 2006, str. 14). 
 

4 PODJETJE MERKUR 
 
Podjetje Merkur – trgovina in storitve, d. d., je največje slovensko trgovsko podjetje za 
prodajo tehničnega blaga na debelo in drobno, čigar osnovni kapital znaša 12.145.850.000,00 
tolarjev (Merkur – osebna izkaznica, 2004). 
 
4.1 ZGODOVINA 
 
Začetki Merkurja segajo v konec 19. stoletja, natančneje v leto 1896, ko je trgovec in 
industrialec Peter Majdič ustanovil veletrgovino z železnino, imenovano »Veletrgovina z 
železnino Peter Majdič – Merkur«. Sedež veletrgovine je bil najprej v Spodnji Hudinji pri 
Celju, toda že v prvih letih delovanja je Merkur odprl podružnico v Kranju. 
 
O delovanju veletrgovine z železom pred letom 1930 zaradi pomanjkljivih virov ne vemo 
prav veliko. Po 2. svetovni vojni, v obdobju državnega centralizma, je podjetje doživljalo 
številne spremembe: bilo je nacionalizirano, združeno še z nekaterimi drugimi trgovskimi 
podjetji in večkrat preimenovano. V šestdesetih letih, ko so se veletrgovine zavzemale za 
priključitev čim več trgovin na drobno, so se Merkurju priključila naslednja trgovska podjetja: 
Oprema in Železnina iz Kranja, Kovina Ljubljana ter nekoliko kasneje še Železnina Škofja 
Loka, Kurivo Kranj in Železnina Radovljica. 
 
V zadnjih dveh desetletjih delovanja so v Merkurju pomembno razvili svojo podjetniško 
strukturo in razširili prodajno dejavnost. Že sredi osemdesetih let so bili na trgu nekdanje 
Jugoslavije ena od hitro rastočih in uspešnih trgovin na debelo. Z modernimi skladišči v 
Naklem so si zagotovili temelje za še hitrejši razvoj trgovanja z izdelki črne metalurgije, 
gradbenega materiala in železnine. 
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Za hitrejši razvoj zunanjetrgovskega poslovanja so v devetdesetih letih ustanovili lastna 
podjetja v tujini in jih povezali v Merkur Skupino. Leta 1998 pa so začeli z intenzivnim 
širjenjem maloprodajne mreže oz. odpiranjem novih trgovskih centrov širom po Sloveniji. 
Širitev so z nakupom podjetij v Sloveniji nadaljevali tudi v okviru Merkur Skupine. Z 
odkupom delnic so v last pridobil štiri slovenska podjetja in sicer: novomeško Novotehno, d. 
d., koprsko Trgovsko podjetje Soča, d. d., ljubljanski Bofex, d. o. o, in celjsko Kovinotehno, 
d. d.. 
 
V letu 2001 so uresničili njihov največji projekt, ki je temeljito posegel v današnjo strukturo 
njihovih podjetij. Sodelavci Merkurja, Kovinotehne, Soče in Novotehne namreč v veliki meri 
združili moči v skupnem, mnogo večjem podjetju Merkur. 
 
S prehodom v leto 2002 je delniška družba zaključila organizacijske procese povezovanja 
hčerinskih podjetij v enovito podjetje. Delniška družba in celotna skupina podjetij sta se zato 
lahko v kar največji meri usmerili v izpopolnjevanje svojega poslanstva ter doseganje 
dolgoročnih in operativnih ciljev, ki bi naj zagotavljali doseganje dobička, krepitev tržne 
pozicije ter ustvarjanje varnega in stimulativnega okolja za zaposlene (Merkur – zgodovina, 
2004). 
 
4.2 POSLANSTVO 
 
Temeljna naloga podjetja Merkur je s kakovostnimi izdelki in storitvami izpolnjevati 
pričakovanja in zahteve kupcev ter s tem dosegati njihovo zadovoljstvo in dolgoročno 
partnerstvo (Osebna izkaznica, 2003, str. 4). 
 
4.3  STRATEŠKI CILJI 
 
Med prednostne dolgoročne cilje sodijo naslednji: 

• krepitev tržnega položaja na domačem trgu, zviševanje ugleda in povečanje zaupanja 
v podjetje Merkur in njegovo blagovno znamko; 

• širitev prodaje na tuje, predvsem južne trge, s poudarkom na razvoju prodajnih 
kapacitet in razvoju blagovne znamke na hrvaškem trgu; 

• zagotavljanje dolgoročnih nabavnih virov in razvijanje kakovostnega blagovnega 
asortimenta in blagovnih znamk izdelkov; 

• doseganje čim večje primerljivosti v poslovanju in uspešnosti s podjetji v Evropi ter 
iskanje poslovnih in strateških povezav; 

• zagotavljanje donosnosti, rast dobička in cene delnic. 
 
Za uresničevanje dolgoročnih ciljev se bo družba morala osredotočiti na uresničitev nalog, ki 
že potekajo v okviru osnovnih dolgoročnih projektov: razvoj metalurških storitev, razširitev 
prodajnih kapacitet in reorganizacija podjetja na Hrvaškem, prenova informatike in 
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organizacije, razvoj in vzpostavitev logističnega sistema ter upravljanje s človeškimi viri in 
ustvarjanje pozitivne organizacijske kulture.  
 
V naslednjih dveh letih bo za družbo Merkur zelo pomemben odnos do doseganja 
kratkoročnih ciljev, ki jih je družba v strategiji opredelila za obdobje od 3 do 5 let. Med te 
sodijo: 

• doseganje učinkovite organizacije, rast ugleda ter prepoznavnosti blagovnih znamk v 
Skupini Merkur; 

• nadaljnja specializacija, inoviranje in izpopolnjevanje blagovnih asortimentov s 
kakovostnimi blagovnimi znamkami; 

• razvoj usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih; 
• povečanje učinkovitosti in rast kapacitet v logističnih procesih; 
• preseganje 30 % tržnega deleža tudi na nekaterih blagovnih asortimentih, ki jih družba 

uvršča med osnovne programe (elektroinštalaterski izdelki, kopalniški programi, les in 
programi izdelkov iz lesa ...); 

• izpopolnitev specializacije v veleprodaji in distributerski dejavnosti pri industrijskih 
tehničnih izdelkih, s ciljem doseganja vsaj 15 % pokritja potreb v slovenski industriji; 

• razvoj prodajne mreže na ostalih trgih z gradnjo lastnih trgovskih centrov in franšizne 
mreže, pri čemer naj bi v dveh letih na hrvaškem trgu dosegli vsaj 10 % tržni delež. 

 
Zaveza družbe ostaja izpolnjevanje njenih prodajnih načrtov, načrtov doseganja dobička in 
minimiziranja stroškov poslovanja. Prav tako želi družba še povečati svoj ugled med 
poslovnimi in ostalimi javnostmi ter dvigniti zadovoljstvo, zaupanje in prepričanost v uspeh 
med vsemi zaposlenimi, tako delniški družbi, kakor tudi v celotni Skupini Merkur (Merkur – 
strateški cilji, 2004). 
 
4.4 SKUPINA MERKUR 
 
Skupino Merkur sestavljajo poleg delniške družbe Merkur (matična družba) še tri podjetja v 
Sloveniji, to so: Bofex, d. o. o, Kovinotehna, d. o. o., ter Sava Trade, d. d., in enajst podjetij v 
tujini (Skupina Merkur, 2006). 
 
Podjetja v tujini so večinoma specializirana za uvoz in izvoz izdelkov iz dela prodajnega 
programa delniške družbe Merkur. Poslovanje v tujini je pretežno usmerjeno v oskrbo 
industrijskih podjetij ter v nabavo blaga za matično podjetje, vse bolj pa postaja pomembno 
tudi pri širjenju maloprodajne mreže na tujih trgih. Na Hrvaškem razvijajo močno 
maloprodajno mrežo trgovskih centrov, poslovne kapacitete pa širijo tudi na druga območja 
bivše Jugoslavije (Merkur – skupina, 2004). 
 
Podjetja v tujini so: Merkur International Zagreb, d. o. o.; Merkur International Praha, 
spol. S. r. o; Merkur Makedonija, d. o. o., Skopje; podjetje Merkur International, d. o. o., 
Beograd; Intermerkur, d. o. o., Sarajevo; Merkur Nekretnine Zagreb, d. o. o.; Bofex Zagreb,  
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d. o. o.; Bofex Beograd, d. o. o.; podjetje Merkur – MI Handels, GmbH; Big Bang Handels, 
GmbH, v Avstriji in podjetje Perles Italiana, s. r. l., v Milanu (Letno poročilo, 2004, str. 14). 
 
Delniška družba Merkur je kot predstavništvo prisotna v Rusiji, kjer v Moskvi ponuja 
predvsem pomoč pri inženiring poslih v Sibiriji. Predstavništvo pa ima tudi v Beogradu v 
Srbiji. 
 
Matična družba Merkur, d. d., pa se deli na naslednje sektorje: veleprodaja, maloprodaja, 
prodaja na tuje trge, nabava, logistika, trženje, razvoj, informatika in organizacija, marketing, 
finančno področje, področje računovodstvo, kadrovsko pravno področje, področje 
investitorski inženiring (Merkur – skupina, 2004). 
 

5 OPERATIVNE SPREMEMBE POSLOVANJA PODJETJA 
   MERKUR 1. 5. 2004 
 
Podjetje Merkur se je, tako kot druga podjetja v državah pristopnicah, pripravljalo na vstop v 
Evropsko unijo. Z intenzivnimi pripravami je začelo oktobra 2003, ko so v ta namen 
imenovali projektno skupino pod vodstvom mag. Milana Jelovčana. Ob tem so določili glavna 
področja poslovanja, pri katerih so pričakovali največje in poglavitne spremembe. Ta so bila: 
carina, uvozni postopki, izvozni postopki, davki, spremna dokumentacija, računovodske 
vsebine, informacijska podpora, sistemski dokumenti in kadrovsko-pravne vsebine. 
 
Področja so bila razdeljena po sektorjih v podjetju. Vsak sektor je bil odgovoren za napredek 
na svojem področju, medtem pa so se po predhodno določenem planu dobivali na sestankih 
ter o rezultatih svojega dela poročali članom projektne skupine, preko zapisnikov pa so 
obveščali zaposlene (Jelovčan, 2004). 
 
5.1 CARINA  
 
Za opravljanje carinskega posredovanja so bila podjetju Merkur, d. d., izdana naslednja 
dovoljenja (Verlič, 2004, str. 3): 

• Dovoljenje za izvajanje deklariranja blaga na podlagi knjigovodskih vpisov št. 
SI000010404HU16968 za uvoz, izdano s strani Generalnega carinskega urada (v 
nadaljevanju GCU); 

• Dovoljenje za izvajanje deklariranja blaga na podlagi knjigovodskih vpisov št. 
483/2001 za izvoz, izdano s strani GCU;  

• Dovoljenje za računalniško izmenjavo podatkov št. 470-07/232-01/0830-010 z dne 
15. 11. 2001, izdano s strani GCU. 

 
Vse od vstopa v EU se blago iz Evropske unije ne carini več, ampak se izvede 
samoobdavčitev. V evidenčne namene je zato potrebno poročanje Intrastatu. Upošteva se le 
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blagovna menjava znotraj EU, storitev se ne zajema. Ker Merkur dosega najvišji prag za 
poročanje, se poroča maksimalno število podatkov. Intrastat v Merkurju izvajajo preko 
aplikacije Trineta. Trinet je podjetje, ki prodaja lastne računovodske programe. Kljub temu, 
da ima Merkur svoj oddelek informatike, so se odločili, da za poročanje Intrastatu uporabljajo 
Trinetovo aplikacijo (Intranet Merkur, 2004). 
 

5.2 UVOZNI POSTOPKI 
 
5.2.1 POSTOPEK IZVRŠITVE UVOZNEGA POSLA PRED VSTOPOM V EU 
 
V Merkurju uvažajo blago preko pogodb s tujimi partnerji. Uvozni referent izbere način 
prevoza in prevoznika, izbere špediterja, zavaruje blago in izdela dispozicijo za odpoklic 
blaga – z njo uvoznik da natančna navodila špediterju, da prevzame blago v tujini in opravi 
vse carinske formalnosti – ter sprejme blago in izpelje postopek carinjenja. 
 
Blago se do začetka carinskega postopka lahko shrani v carinsko skladišče ali pa se carinjenje 
opravi na vozilih, v katerih je prispelo. Uvoznik naredi dispozicijo za uvoz in preskrbi 
potrebno dokumentacijo (inozemsko fakturo, potrdilo o poreklu blaga, tovorni list, morebitna 
dovoljenja), v kolikor ta ni bila priložena k pošiljki, in jo posreduje špediterju. V dispoziciji 
opredeli vrsto carinskega postopka, carinsko tarifo, poreklo blaga, opredeli znesek 
transportnih stroškov (glede na pariteto) zaradi ugotavljanja carinske vrednosti blaga in 
osnove za izračun DDV, količino blaga, bruto vrednost blaga, vrednost morebitnih popustov 
ter neto vrednost pošiljke. Uvoznik z dispozicijo pooblasti špediterja, da zanj opravi vse 
predpisane carinske formalnosti. Špediter izdela enotno carinsko listino (ECL) in deklaracijo 
skupaj z ostalimi dokumenti predloži pristojni carinarnici. Ko ta opravi postopek, potrdi 
deklaracijo. Po plačilu carine in drugih uvoznih davščin ter DDV oz. proti predložitvi 
katerega od instrumentov zavarovanja carinskega dolga vrne ECL deklarantu, blago pa 
prepusti uvozniku v prosto razpolaganje. To je t. i. redni postopek carinjenja, kjer se blago 
sprosti v prosti promet.  
 
Sledi prevzem in skladiščenje blaga ter plačilo blaga, katerega način običajno definirajo že v 
pogodbi. Zaključna faza uvoznega posla je obračun uvoza, ki ima več namenov: 

• zbrati in urediti vso razpoložljivo dokumentacijo: 
- komercialno (naročilo, inozemska faktura, dispozicija, prevozna listina, nalog 

za plačilo), 
- špeditersko-carinsko (ECL, račun špediterja, račun prevoznika, carinski račun, 

zavarovalna polica), 
- finančno (obvestilo o opravljenem plačilu v tujino, obvestilo o plačanih 

stroških), 
• zbrati stroške in ugotoviti dejansko nabavno ceno blaga. 
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Vendar pa je Merkur za večjo konkurenčnost in dinamičnost pridobil dovoljenje za carinjenje 
na podlagi knjigovodskih vpisov in kasneje še dovoljenje za carinjenje na osnovi računalniške 
izmenjave podatkov v sistemu knjigovodskih vpisov (Intranet Merkur, 2004). 
 
5.2.1.1 CARINJENJE NA PODLAGI KNJIGOVODSKIH VPISOV  
 
Mejni špediter evidentira blago za carinjenje na podlagi knjigovodskih vpisov (v nadaljevanju 
KV) in pošiljko napoti direktno v skladišče imetnika dovoljenja. Tu pošiljko evidentirajo in o 
pošiljki obvestijo uvozno operativo. Za začetek postopka ni potrebna celotna carinska 
dokumentacija, pač pa samo številka zaključka oz. uvozne mape in načelni pristanek, da bo 
blago carinjeno na podlagi KV. Nato špediter o prispetju pošiljke obvesti nadzorni carinski 
organ, ki ima možnost, da v roku 30 minut po oddaji tega obvestila izvrši pregled blaga. Če v 
tem roku ni intervencije s strani carinskega organa, lahko začnejo z razkladanjem blaga. O 
morebitnih presežkih oz. primanjkljajih morajo nemudoma obvestiti carinski organ. V tej fazi 
postopka še obstaja možnost, da na podlagi zapisnika manjkajočega blaga ne carinijo. 
Špediter vlaga ECL-e za pošiljke, ki so prispele v preteklem tednu. Uvozna operativa nato 
carinsko overjene ECL ročno evidentira v računalniku (Intranet Merkur, 2004). 
 
5.2.1.2 CARINJENJE NA PODLAGI RAČUNALNIŠKE IZMENJAVE PODATKOV 
             V SISTEMU KV  
 
Še večjo pridobitev je Merkurju doprinesel sistem carinjenja na podlagi računalniške 
izmenjave podatkov v sistemu KV (v nadaljevanju RIP-KV), ki je nadgradnja sistema KV. 
Poglavitna sprememba nastane pri izdelavi in posredovanju dokumentacije za carinjenje 
carinskim organom. Sistem temelji na dejstvu, da mora imetnik takega dovoljenja zagotoviti 
podatke o vsaki pošiljki, ki je bila prijavljena na meji. Kontrolnik pošiljk se mora v vseh 
podatkih popolnoma ujemati s podatki na ECL-u. Vsak KV se pošilja na poseben sistem RIP-
a, ki kontrolira formalnost podatkov in kjer se številka ECL-a dodeli avtomatično 
(računalniško) in ne več ročno, kot to velja za vse ostale carinske postopke. Enkrat tedensko 
se za pošiljke v preteklem tednu pošlje na informacijski sistem carine še zbirnik datotek za 
pretekli teden, ki se mora popolnoma ujemati s predhodnimi prijavami RIP-KV. Vsa 
dokumentacija, ki je v običajnih postopkih posredovana carini, se pri tem načinu carinjenja 
hrani v podjetju. Carina pa ima pravico v podjetju samem preverjati pravilnost odprtih KV-
jev. 
Pri tem načinu carinski urad ne pošilja carinskih računov za carinske dajatve, kot je značilno 
za ostale carinske postopke, pač pa le posreduje številko sklica in znesek plačila. Uvoznik si 
carino, DDV in ostale dajatve obračuna sam (Intranet Merkur, 2004). 
 
5.2.1.3 RAČUNALNIŠKA UVOZNA DISPOZICIJA 
 
To je največja pridobitev uvozne operative. V njej se blago specificira po carinskih tarifah, 
poreklu, količini, bruto in neto vrednosti, vrednosti popusta. Kreiranje dispozicije je 
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omogočeno iz postavk naročila v nabavi. Istočasno se s postavkami naročila na dispozicijo 
prenesejo podatki o dobavitelju, valuti in pariteti. Računalnik dispoziciji avtomatično dodeli 
zaporedno številko, ki predstavlja vez med uvozno operativo in špedicijo. Dispozicija se 
računalniško prenese v špedicijski oddelek in je osnova za pripravo carinjenja. Špediter jo 
opremi le še z ECL podatki, ki jih naslednji teden zbirno pošlje na carino za RIP-KV. Po 
potrditvi podatkov v RIP-KV se carinsko potrjeni ECL podatki avtomatsko prenesejo nazaj v 
sistem podjetja, kar predstavlja zaključeno celoto in popolno avtomatizacijo carinskega 
postopka (Intranet Merkur, 2004). Računalniška uvozna dispozicija je prikazana v Prilogi 5. 
 
5.2.2 POSTOPEK IZVRŠITVE UVOZNEGA POSLA Z DRŽAVAMI EU PO  
        VSTOPU SLOVENIJE V EU 
 
Po vstopu v EU so prenehali veljati slovenski sporazumi o zunanji trgovini z drugimi 
državami. Prav tako Slovenija ni več članica CEFTE. Od 1. 5. 2004 tudi zanjo veljajo 
evropski sporazumi o zunanji trgovini. Tako so se Merkurju v poslovanju s tretjimi državami 
pogoji poslabšali, kar še posebej velja za poslovanje z državami bivše Jugoslavije. 
 
Pri uvoznih poslih z EU ni več carinjenja blaga, ampak ga je nadomestila samoobdavčitev. 
Samoobdavčitev DDV-ja je povsem nov postopek in nadomešča obračun carine in DDV. Do 
vstopa v EU so carine in davek obračunavali na uvoznih deklaracijah. Osrednji del 
samoobdavčitve je del nabavnega procesa. 
 
Prav tako so potrebna naslednja poročanja: 

• poročanje Intrastatu,  
• poročanje Carini o blagovni dobavi in prodaji znotraj EU in  
• poročanje VIES, ki izvaja nadzor nad DDV v EU. 

 
V Primeru 1 je opisan opis postopka prevoza blaga iz EU v Slovenijo – v podjetje Merkur. 
 
Primer 1: Postopek prevoza blaga iz EU v Merkur po 1. 5. 2004 
Po prihodu kamiona v carinsko posredovanje se še pred razlaganjem blaga v skladišče opravi 
evidentiranje fakture dobavitelja, obvesti uvozno operativo in se naredi kopije fakture. 
Fakturo za skladišče se označi z žigom »PREGLEDANO – INTRASTAT«. Preko uvozne 
operative se prejme EU dispozicijo in posamezne fakture se opremijo s potrebnimi podatki 
(neto teža, prevoz ...). 
 
Podatke se zbira za rok enega meseca in se jih v izdelanih poročilih posreduje preko X.400 na 
carino do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (Intranet Merkur, 2004). 
Pri spremembah, ki so nastale po vstopu EU, je potrebno omeniti tudi NCTS. NCTS se je 
začel uporabljati šele z vstopom v EU, torej 1. 5. 2004. Takrat so morala vsa podjetja obnoviti 
dovoljenja za poenostavitev poročanja. Pri uvozu novega dovoljenja niso dobili, če niso prej 
testirali delovanja NCTS.  



NCTS je enoten tranzitni sistem, ki ga EU uporablja že nekaj časa, velja pa le za uvoz blaga iz 
tretjih držav. Ob vstopu kamiona npr. v Sloveniji ali na kateri koli zunanji meji EU se pošiljka 
zavede v NCTS elektronski sistem. V sistem se vpiše za kakšno pošiljko gre (št. kamiona, 
teža, kam je namenjen, kdo ga bo carinil itd.) in ko ta pošiljka prispe npr. v Merkur, mora 
podjetje kot uvoznik tudi v isti sistem vpisati, da so to konkretno pošiljko res dobili in da jo 
bodo prijavili na carino. Gre za elektronsko sledenje gibanja uvoznih pošiljk po EU. Pri 
izvozu tega ni (Verlič, 2006). 
 
5.2.3 POSTOPEK IZVRŠITVE UVOZNEGA POSLA S TRETJIMI 
          DRŽAVAMI PO VSTOPU SLOVENIJE V EU 
 
Pri podjetju Merkur velik del poslovanja sestavlja poslovanje s tretjimi državami, predvsem z 
državami bivše Jugoslavije, zato občutijo posledice pogojev poslovanja. Od vstopa Slovenije 
v EU ne veljajo več bilateralni sporazumi s temi državami, torej so se pogoji za poslovanje 
poslabšali. Poleg tega se podjetje Merkur zaradi konkurenčnosti vedno več usmerja tudi na 
uvoz iz Kitajske (Jelovčan, 2006). 
Pri izvršitvi uvoznega posla ima oddelek Uvozna operativa glavno nalogo.  
 
Slika 1: Naloge podjetja Merkur pri uvozu blaga iz tretjih držav po vstopu Slovenije v EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Verlič, 2004, str. 3. 
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Uvozna operativa poskrbi za pripravo podatkov za izvedbo uvoznega carinjenja blaga. Sem 
spada urejanje artiklov po carinski tarifi, kontrolni številki in poreklu, sledenje porekla blaga, 
kar poteka v sodelovanju z oddelkom nabave. Poleg tega je potrebno logistiki najaviti še 
dobave blaga ter špediterju posredovati zahtevek za izdelavo EUL. Špediter vrne pravilno 
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izdelan EUL. V računovodstvu na podlagi posredovanih podatkov oddelka uvozne operative, 
knjižijo uvozne račune. Končna faza pa je s finančnim oddelkom, ki na podlagi 
posredovanega naloga za plačilo, plačilo tudi izvede ter pošlje dokazilo dobavitelju (Verlič, 
2006a).  
 
5.3 IZVOZNI POSTOPKI 
 
5.3.1 IZVOZNI POSTOPEK PRED VSTOPOM SLOVENIJE V EU 
 
Na osnovi Carinskega zakona je potrebno vse odpreme blaga tujim kupcem, kakor tudi 
promocijski material, vzorčno blago in blago za testiranje, odposlati preko izvozne špedicije 
in carine. 
 
Izvozni postopek se začne s kreiranjem in potrjevanjem naročil za tuje kupce. Pri tem mora 
oseba, ki kreira naročilo, ločiti artikle glede na to, ali artikel ima preferencialno poreklo ali ne. 
Artikli se glede na prej omenjeni pogoj ločijo po fakturah. Pripravljeni dokumenti so poslani 
v izvozno operativo. Odpremnik v logistiki poskrbi za pravilnost naloženega blaga v pošiljki 
na podlagi komisionirnih listov. Prav tako pripravijo izvozno komercialno dokumentacijo 
(izvozne fakture, EUR-1, izjave o poreklu blaga), ki jo prejme zunanji špediter. Izvozna 
komercialna dokumentacija mora biti podpisana s strani direktorja izvoza in vodje prodajne 
skupine, ki s tem sprejmeta odgovornost. Zunanji špediter je odgovoren za pravilno pripravo 
ECL-ov in vloge za izvozno carinjenje. Poskrbi se za ustrezen prevoz blaga do kupca (osnova 
je komisionirni list). 
 
Pogoj za določitev postopka carinjenja – postopek RIP-KV oz. klasično izvozno carinjenje – 
je vrednost blaga s preferencialnim EU poreklom na enem kamionu, odpremljena iz Merkurja, 
d. d. Kadar je vrednost blaga s preferencialnim poreklom iz Merkur, d. d., na enem kamionu 
manjša od 6.000 €, potem je moč izdati izjavo o preferencialnem EU poreklu na eni oz. na več 
fakturah in je možno carinjenje po postopku RIP-KV v Naklem oz. v Celju, sicer je potrebno 
klasično carinjenje prek špedicije Merkur v Kranju oz. na določeni zunanji špediciji. 
 
Pri rednem carinjenju blaga od zunanjega špediterja ali carinskega posredovanja prejmejo v 
sektorju izvoz izvozno fakturo, praviloma pa tudi: 

• specifikacijo izvoznih faktur; 
• s strani carine potrjen tretji izvod EUR.1 (če obstaja); 
• če se je blago carinilo prek zunanje špedicije prejmejo račun za storitev špediterja, ki 

ga izvozni komercialist likvidira in ga pravočasno pošlje v stroškovno računovodstvo; 
• tovorni list (v primeru, ko je to zahteval komercialist, ko se je dogovarjal za 

špeditersko storitev ob izvozu blaga). 
Pri carinjenju po sistemu RIP-KV je list 3 ECL-a, potrjen s strani mejnega carinskega urada, 
osnova za oprostitev DDV.  
 



Evidentiranje ECL-ov izvaja oseba, ki kreira naročilo, topoteka računalniško na dva načina: 
• vnos prejetega ECL-a z navezavo izvoznih faktur in knjiženje v knjigo DDV, 
• prenos podatkov ECL-a iz sistema RIP-KV in knjiženje podatkov lista 3 ECL v knjigo 

DDV. 
 

Likvidacija računov CURS in plačilo: dokazilo o plačilu DDV in carin pri uvozu ter izvoznih 
težinskih taks služi kot podlaga zakonskim obveznostim. 
 
5.3.2 SPREMEMBE Z VIDIKA SLOVENSKIH PODJETIJ PO VSTOPU  
         SLOVENIJE V EU 
 

• odprema blaga iz Merkurja v EU 
Največja sprememba pri izvoznih postopkih po vstopu v EU je ukinitev carin z državami EU. 
Poslovanje z državami EU je postalo poslovanje na notranjem trgu. Iz Slike 2 je razvidno, 
kako poteka odpošiljanje blaga iz podjetja Merkur v EU. Pri prehodu ''meje'' ni več carinskih 
formalnosti, kot je npr. carinski pregled. 
 
Slika 2: Odprema blaga v EU 
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Vir: intranet Merkur, 2004. 
 
Kupec iz EU odda naročilo. Logistika potrdi naročilo in pripravi se naročeno blago. Prevoznik 
poleg blaga prevzame tudi potrebno dokumentacijo (CMR, odpremnica, faktura). Zelo 
pomembno je, da prevoznik vrne potrjeno prevozno listino (CMR), saj je le-ta dokazilo za 
prodajo blaga brez DDV. Po izdelavi računa kupcu iz EU in njegovi potrditvi steče prenos 
podatkov iz fakture v sistem Intrastat. Posamezne fakture je potrebno opremiti s potrebnimi 
dodatnimi podatki (teže ...). 
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Podatkov se ne posreduje takoj, vendar se jih zbira za rok enega meseca in se jih v izdelanih 
poročilih posreduje preko X.400 na carino do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prav tako 
je potrebno oddati VIES poročilo (Verlič, 2006a). 
 

• izvoz v tretje države 
Druga novost velja za tretje države. Enotno carinsko listino (ECL) je zamenjala enotna 
upravna listina (EUL). Pred vstopom Slovenije v EU se je pri carini uporabljal dokument 
ECL, sedaj pa se uporablja EUL. Sicer ta sprememba ni bila pogojena z vstopom v EU, 
vendar je slučajno nastopila v enakem obdobju. 
 
Merkur veliko izvaža v ''tretje države'', saj se je močno osedotočil na države bivše Jugoslavije. 
Z vstopom v EU so med Slovenijo in državami bivše Jugoslavije prenehali veljati bilateralni 
sporazumi, kar je za seboj prineslo tudi ponovne carinske stopnje za določene izdelke, ki jih 
pred vstopom ni bilo. Te razlike oz. primerjava je opisana v naslednjem podpoglavju. 
Carinjenje blaga pri izvozu s tretjimi državami je razvidno iz Slike 3, kjer so razločno vidne 
naloge, ki jih imajo posamezni subjekti, ki sodelujejo v tem procesu. 
 
Slika 3: Carinjenje blaga v Merkurju pri izvozu po vstopu Slovenije v EU 
 

logistika    carinjenje blaga pri 
    izvozu 

prevzem izvozne 
 dokumentacije 

potrditev naročila  
 posredovanje izvozne 

dokumentacije 

javljanje številk KL 
overjeni izvozni 
dokumenti 

 prevoznik 
 

overjen EUL oz. 
list 3 KV 

zunanji špediter oz.  
carinsko posredovanje

•overjeni izvozni 
dokumenti

posredovanje izvozne
dokumentacije

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: intranet Merkur, 2004. 
 
5.4  PRIMERJAVA MEDNARODNEGA POSLOVANJA S   

PARTNERJEM IZ EU PRED IN PO VSTOPU SLOVENIJE V EU 
 
V naslednjem delu je pokazana primerjava med poslovanjem podjetja Merkur pred vstopom 
in po vstopu Slovenije v EU. Kot je bilo že omenjeno, ima Slovenija od vstopa v EU dve 
področji poslovanja: Evropsko unijo (notranji trg) in tretje države. Ta trga se po pogojih 
poslovanja med seboj razlikujeta. Zato je primerjava razdeljena na Merkurjevo poslovanje z 
EU in na poslovanje s tretjimi državami. Pri primeru Evropske unije je prikazan primer uvoza, 
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pri primeru poslovanja s tretjimi državami pa je primerjan izvoz podjetja Merkur pred in po 
vstopu Slovenije v EU. 
 
5.4.1 POSLOVANJE Z EVROPSKO UNIJO (primer posla z nemškim podjetjem 
         Merkur – MI Handels, GmbH) 
 
Kot primer mednarodnega poslovanja med Merkurjem in EU je predstavljen primer 
poslovanja z nemškim podjetjem Merkur – MI Handels, GmbH, iz Münchna. Podjetje Merkur 
od nemškega podjetja uvaža železne nosilce. Enoti primerjave sta nosilca: 

• IPE 160 S235JRG2 in 
• HEA 160 S235JRG 

 
a) Postopek pred vstopom Slovenije v EU:

• Račun: podjetje Merkur je z blagom dobilo od nemškega podjetja račun (nem. 
Rechnung). 

• Poreklo blaga: izjava pooblaščenega uvoznika o poreklu blaga je napisana na računu. 
• Uvozna dispozicija2: v Merkurju so na podlagi računa naredili uvozno dispozicijo. Na 

njej so opredeljeni naslednji podatki: 
- vrsta carinskega postopka, 
- carinska tarifa: nosilec ipe (72163211), nosilec hea (72163310) – na podlagi 

le-te se določi carinska stopnja, 
- poreklo blaga: Italija, 
- količina in cena artikla, 
- rabat: 0 %, 
- skupna bruto vrednost, 
- pariteta: CIP Naklo, kar pomeni: prevoz in zavarovanje plačana do Nakla, 

Slovenija (Makovec Brenčič, 2003, str. 30), 
- neto vrednost 

• Uvozna deklaracija: na podlagi uvozne dispozicije so v podjetju naredili uvozno 
deklaracijo. V podjetju imajo hišno carinjenje, tako da obrazec ECL ni potreben, saj 
poslovanje s carino poteka preko elektronske izmenjave podatkov.  

• Uvoznik si zaradi hišnega carinjenja carino, DDV in ostale dajatve obračuna sam. 
• Stopnja carine za izbrani izdelek znaša 0 % (v kriteriju »stopnja obdelave blaga« 

spada izbrani izdelek v najnižjo stopnjo – surovina). 
• DDV je obračunan »v globini« uvozne dekaracije. Potrebno ga je plačati. 

Kopija dokumentacije celotnega posla je v Prilogi 5, kjer je najprej prikazan račun, nato pa 
sledijo še uvozna dispozicija in knjigovodski vpisi.  
 
 
 
                                                 
2 Uvozna dispozicija je predstavljena v Prilogi 5, stran 2. 
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b) Postopek po vstopu Slovenije v EU: 
• Račun: podjetje Merkur je z blagom prejelo dobavnico (nem. Lieferschein), račun je 

sledil naknadno.  
• Poreklo blaga: posebne izjave o poreklu blaga ni navedene, saj ga Merkurjeve stranke 

ne zahtevajo. Se pa iz prejete dobavnice vidi, da je blago iz Italije (nem. 
Herkunftsland: Italien). Če bi Merkur želel, bi lahko izjavo dobavitelja naknadno 
zahteval. 

• Uvozna dispozicija: izdela se EU dispozicija z enakimi podatki kot prej. 
• Carinjenje se ne izvaja več. 
•  Izvede se samoobdavčitev. DDV se obračuna na podlagi vrednosti fakture 

dobavitelja. 
•  Na podlagi izdelane EU dispozicije se podatki o dobavi blaga posredujejo Intrastatu 

(do 15. v mesecu za pretekli mesec). 
Kopija dokumentacije celotnega posla je v Prilogi 6. Najprej je predstavljen zgoraj omenjeni 
račun, nato še transportni dokument. 
 
Če primerjamo postopek pred in po vstopu Slovenije v EU, vidimo, da se je postopek izvedbe 
uvoza po vstopu v EU poenostavil. Ni več carinjenja blaga, torej odpade carinska tarifa. 
Namesto uvozne dispozicije se izdela EU dispozicija. Pred vstopom je bil za podlago DDV 
knjižen EUL, ki ga je naredila carina. Zdaj pa se davek obračuna s smoobdavčitvijo na 
podlagi knjižene fakture (po slovenski davčni stopnji). Pomembna sprememba je tudi to, da se 
vstopni in izstopni davek le uravnavata, ni pa fizičnega pretoka blaga, kar za podjetje pomeni 
manj potrebnih denarnih rezervacij (Verlič, 2006). 
 
5.4.2 POSLOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI 
 
Kot primer poslovanja z državo izven EU je predstavljen primer prodaje artikla ''letev 
zaključna natična bukev 1604 K-40'', ki jo Merkur izvaža podjetju Merkur international 
Zagreb na Hrvaško. 
 
Primerjava3 poslovanja Merkurja s hrvaškim podjetjem pred in po vstopu Slovenije v EU nam 
pokaže, da so se pogoji po vstopu zaradi ukinitve bilateralnega trgovinskega sporazuma 
Slovenija-Hrvaška poslabšali. Ker med Slovenijo in Hrvaško ni več bilateralnega sporazuma, 
ni več 0% carinske tarife za izbrani proizvod, kar pomeni, da je blago ocarinjeno in ima zato 
na tujem trgu višjo ceno. Prav tako je potrebno priložiti prilagojen obrazec EUR.1. Vsi 
postopki ostajajo. 
 
 
 
 

                                                 
3 Primerjava je vidna v Tabeli 4. 
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Tabela 4: Primerjava vsebine dokumentacije poslovanja podjetja Merkur, d. o. o., s podjetjem 
Merkur international Zagreb pred in po vstopu Slovenije v EU 

  PRED vstopom v EU4  PO vstopu v EU5  
račun poslan z blagom poslan z blagom 

komisionski 
list 

priložen, iz njega je razvidno 
odstopanje potrjene količine od 
izvršene 

priložen, iz njega je razvidno 
odstopanje  
potrjene količine od izvršene 

poreklo blaga 
 
 
 

napisano pri vsaki postavki posebej, 
za obravnavan primer je poreklo 
Poljska. 
 

napisano pri vsaki postavki posebej  
(za obravnavani primer je poreklo 
Poljska), vendar pa je država po novih 
pravilih označena s kratico in ne s 
celo besedo (zato je napisano le PL). 

carina oproščeni carine (glej Prilogo) carinska stopnja znaša 1,5 % 

carinska tarifa 44119900 
44092098 (sprememba carinske tarife 
ni bila pogojena z vstopom). 

DDV 
ni obračunan v skladu s 1. tč. 
1. odstavka 31. člena ZDDV 

ni obračunan v skladu s 1. točko 31. 
člena ZDDV 

EUR.1 je potreben je potreben 
Vir: dokumentacija podjetja Merkur, 2004. 
 
5.5  PRODAJA BLAGA KUPCEM IZ EU – DAVČNI ZAVEZANCI Z ID       

št. za DDV – KO TI OBIŠČEJO MERKURJEV TRGOVSKI CENTER 
 
V Merkurju kupce iz EU glede na prevzem blaga in plačilo delijo v tri kategorije: 

a) kupce, ki želijo, da se jim blago, ki so ga izbrali v trgovskem centru, dostavi preko 
službe za organizacijo prevozov blaga v Merkurju, blago pa plačajo na podlagi 
predračuna na bančni račun Merkurja – v tem primeru pri izstavljenem računu ni 
obračunanega DDV-ja; 

b) kupce, ki želijo izbrano blago prevzeti v trgovskem centru, plačajo pa ga po 
predračunu na bančni račun Merkurja; 

c) kupce, ki želijo izbrano blago prevzeti in tudi tako plačati v trgovskem centru. 

                                                 
4 Kopija dokumentacije, ki ponazarja stanje pred vstopom Slovenije v EU je v Prilogi 7, kjer so po vrstnem redu zbrani račun (omenjeni 

artikel je zapisan na strani računa 18/23 spodaj), komisionirni list ter carinska tarifa (dokumentacija Narodne novine), ki je za omenjeni 

proizvod zaradi lažje identifikacije podčrtana. Za Slovenijo je carinska tarifa zapisana v stolpcu 13 iz leve proti desni, saj spada pod države 

CEFTA. EUR.1 manjka. 

 

5 V Prilogi 8 je predstavjena kopija dokumentacije po vstopu Slovenije v EU, kjer so prav tako (po sledečem vrstnem redu) zbrani račun 

(omenjeni artikel je definiran na strani računa 8/33 zgoraj), komisionirni list, EUR.1, specifikacija faktur ter carinska tarifa (dokumentacija 

Narodne novine). Carinska tarifa za omenjeni proizvod je zaradi lažje identifikacije podčrtana. V tem primeru Slovenija spada pod EU in je 

tako carinska tarifa zapisana v stolpcu 3 iz leve proti desni. 
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Za vse navedene primere morajo v trgovskem centru (v nadaljevanju TC) najprej: 

• od kupca pridobiti ID št. za DDV in veljavno potrdilo, iz katerega so razvidni podatki, 
potrebni za odpiranje šifre partnerja (tega postopka pred vstopom Slovenije v EU ni 
bilo); 

• izdelati specifikacijo izbranega blaga po šifri in nazivu; 
• izpolniti zahtevek za odpiranje šifre partnerja. 

 
Navedene listine iz trgovskega centra posredujejo matičnemu podjetju, kjer odprejo šifro 
kupca in preverijo ID št. za DDV kupca v registru podatkov. Nato na podlagi prejetih 
podatkov in specifikacije za izbrano blago izstavijo za kupca predračun (kadar gre za primere 
iz točke a oz. iz točke b), ki ga pošljejo kupcu oz. v trgovski center, če je bilo prvotno tako 
dogovorjeno in če se kupec še vedno nahaja v trgovini in čaka na predračun (v tem primeru 
mora biti v trgovskem centru zagotovljen računalniški izpis predračuna). Kupec dokazuje 
plačilo po predračunu tako, da pošlje iz svoje matične banke potrdilo o plačilu. Potrdilo o 
plačilu je tudi podlaga za izstavitev računa in izjave o prevzemu blaga. Blago kupcu dostavi 
služba za organizacijo prevozov blaga v Merkurju oz. se mu ga izroči v trgovskem centru, če 
je tako dogovorjeno. Blago se kupcu obračuna brez DDV-ja le v primeru, da Merkur 
organizira prevoz. Le tako je namreč podjetje lahko prepričano, da blago dejansko zapusti 
državo in ni prodano že v Sloveniji. 
 
V primeru, da se kupcu izroči blago v trgovskem centru, se izjava o prevzemu blaga in račun 
izpišeta računalniško v trgovskem centru, odgovorni delavec v trgovskem centru mora od 
kupca pridobiti podpis na izjavi o prevzemu. Tudi v primeru, ko kupec želi izbrano blago 
prevzeti in takoj plačati v trgovskem centru, se izpiše le račun in izjava o prevzemu blaga. 
Celoten postopek se izvede s posredovanjem matičnega podjetja. Račun in izjava o prevzemu 
blaga se za kupca izpišeta računalniško v trgovskem centru.  
 
Sprejem plačilnega sredstva od kupca pa blagajničarka evidentira v blagajniški dnevnik tako, 
da v posebno opcijo v programu pod oznako »plačilo računa kupca EU« vnese sklic na 
številko, ki sestoji iz številke partnerja, šifre enote in številke računa in predstavlja vezo, da je 
račun pravilno knjižen. 
 
En izvod računa in izjave o prevzemu blaga v trgovskem centru izroči kupcu, drugi izvod 
pošlje v izvozno operativo in tretji izvod pa v oddelek računovodstva – pododdelek DDV za 
obračun DDV in poročanje o dobavah znotraj Skupnosti – VIES. Obdobje poročanja o 
dobavah znotraj Skupnosti – VIES je koledarski mesec, v katerem je bilo blago prejeto, 
odpremljeno oz. ko je bila izdana faktura.  
 
Končni kupec  – fizična oseba iz EU – kupuje blago v trgovskem centru na isti način kot 
kupec državljan RS – z obračunanim DDV (Očko, 2005, str. 4-7). 
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5.6 POREKLO BLAGA 
 
V Merkurju kot trgovskem podjetju pri intrakomunotarnem prometu uporabljajo le izjave o 
preferencialnem poreklu blaga. Osnova je vedno (dolgoročna ali kratkoročna) izjava 
njihovega dobavitelja. 
Vse izjave Merkurjevih dobaviteljev so shranjene v njegovi uvozni operativi. Za pridobivanje 
izjav dobaviteljev so zadolženi produktni vodje v nabavi. 
Za posredovanje potrebnih podatkov prodajnim komercialistom in za pravilen vnos porekla v 
matične podatke o artiklu skrbi uvozna operativa. 
Na artiklu je poreklo označeno samo takrat, kadar se poreklo ne spremeni z vsako dobavo, v 
primeru, da se spreminja, pa je poreklo opredeljeno samo s tipom kontrolne številke. 
Ker se v obeh primerih vodi posebna računalniška evidenca o številki in vrsti potrdila o 
preferencialnem poreklu, se podatki avtomatično prenesejo na izjavo o poreklu, ki jo prodajni 
komercialist izpiše za kupca. S tem je zagotovljena sledljivost porekla blaga od prevzema do 
izdaje in onemogočena napačna izdaja izjave (Intranet Merkur, 2004). 
 
5.6.1 NAČIN KREIRANJA IN IZPISA IZJAVE O POREKLU BLAGA 
 
5.6.1.1 KRATKOROČNE IZJAVE POREKLA BLAGA 
 
V podjetju Merkur ločijo različne načine kreiranja in izpisa kratkoročne izjave o poreklu 
blaga. 
• Avtomatsko kreiranje in izpis izjave skupaj s fakturo 

Za kupce, ki zahtevajo izjave o poreklu za večino blaga, ki ga kupujejo v Merkurju, je bilo 
smiselno, da le-to v podatkovni bazi na partnerju označijo. S tem jim že v naročilu v 
prodaji ponuja kreiranje in izpis izjave. 
Izjave se kreirajo v istem jeziku kot faktura. Torej za tujega partnerja že pri partnerju 
opredelijo, v katerem jeziku se faktura izpisuje. Izjava o poreklu se v tem primeru izpiše v 
istem jeziku, kot je izpisana faktura. 

• Ročno kreiranje in izpis izjave za blago iz skladišča in tranzit 
 
Novost po 1. 5. 2004 je, da se morajo v izjavi navajati ISO dvočrtne kode držav in ne več 
nazivi držav. Primer ISO dvočrtne kode je  v Prilogi 9 (Intranet Merkur, 2004). 
 
5.6.1.2  DOLGOROČNE IZJAVE POREKLA BLAGA 
 
Dolgoročne izjave lahko v podjetju izdajajo partnerjem za artikle, kjer se poreklo ne 
spreminja in je dobavitelj zanje izstavil dolgoročno izjavo dobavitelja. Izdajajo jih lahko za 
obdobje do največ dvanajst mesecev. Na eni izjavi so lahko le artikli s poreklom iz iste 
države. Izjema je, kadar gre za blago iz držav članic EU, kjer lahko sestavijo samo eno izjavo 
za artikle s poreklom iz vseh 25 držav članic EU. 



V programu za fakturiranje imajo pri vnosu artiklov zagotovljeno avtomatsko kontrolo s tem, 
da ne morejo vnesti artikla, na katerem ni opredeljene države porekla oz. artikla, ki ima 
opredeljeno državo porekla, ki pa ni v skladu z izbrano vrsto izjave (Intranet Merkur, 2004). 
 
5.7 PRIPRAVA NA UVEDBO EURA 
 
V Merkurju je do septembra 2005 dogajanje v zvezi z uvedbo evra spremljal član uprave mag. 
Milan Jelovčan. V septembru 2005 pa se je oblikovala projektna skupina, ki je do konca leta 
2005 proučevala zakonodajo ter analizirala obstoječe stanje in potrebne prilagoditve za 
uvedbo evra v podjetju. 
 
Slika 4: Predviden potek uvedbe evra v Sloveniji 

 
Vir: Evro, 2006. 
 
S 1. 3. 2006 je bilo potrebno uvesti informativno dvojno označevanje cen za končne 
potrošnike, ki se bo končalo šest mesecev po uvedbi evra. Pri preračunavanju cen se uporablja 
tečaj 239,640 SIT za 1 euro. Pri preračunavanju je prepovedano uporabljati inverzna menjalna 
razmerja (1 SIT = 0,00417 €), saj temu sledi izguba decimalnih mest (Petrač Marjeta et al., 
2005). 
 
Projekt uvedbe evra je zaradi svojega obsega sprememb povezan s skoraj vsemi področji v 
podjetju. Potreben je (bil) nakup nove opreme in izobraževanje zaposlenih. To pa je povezano 
tudi z visokimi stroški, saj v Merkurju ocenjujejo, da bo skupna poraba ur za uvedbo evra 
znašala približno 65.000 ur.  
Do 1. 3. 2006 je bilo potrebno pripraviti ustrezne računalniške rešitve, da je bilo možno 
dvojno označevanje, pri katerem je potrebno pri izstavitvi računa za blago ali storitve navesti 
obe valuti le za končno vsoto.  
Konec meseca februarja 2006 so v vseh trgovskih centrih izvajali menjavo poličnih cenovk. 
To bo potrebno storiti še enkrat, in sicer točno dan pred 1. 1. 2007 po zaprtju trgovin. S tem 
so povezani visoki stroški dela.  
 
Izvedba prehoda na evro s 1. 1. 2007 bo potekala po natančno opredeljenem scenariju. Zaradi 
prehoda bo moralo biti zaključevanje leta v komercialnem oddelku izjemoma zaključeno 
31. 12. 2006 in ne bo dvojnega teka, vsi dokumenti bodo morali biti do takrat zaključeni. 
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Kreirale se bodo nove kalkulacije in izračunale nove cene v evrih. Zaloga bo preračunana v 
evre. Trgovski centri bodo morali poleg menjave poličnih cenovk zamenjati tudi gotovino, 
darilne bone ... Internetna trgovina bo morala narediti prehod točno ob polnoči iz 31. 12. 2006 
na 1. 1. 2007. 
 
V Merkurju opredeljujejo ta projekt za projekt, ki realizira zakonske spremembe. Kot 
pozitivne učinke evra na poslovanje so izpostavili naslednje: 

• odpadejo stroški menjave valute (v večini primerov), 
• izniči se tveganje spremembe deviznega tečaja, 
• olajša se mednarodne aktivnosti. 

Kot negativno pa so izpostavili predvsem visoke stroške prehoda na evro (Prijatelj Pajkič, 
2004). 
 
5.8 POVZETEK SPREMEMB POSLOVANJA  
 
V spodnji Tabeli so povzete ključne spremembe, ki so nastale z vstopom Slovenije v EU. 
Spremembe sem za lažjo orientacijo razdelila na davčno, carinsko in monetarno.  
 
Tabela 5: Glavne spremembe poslovanja slovenskih podjetij v primerjavi pred in po vstopu 
                Slovenije v EU v odnosu Slovenije do notranjega trga in tretjih držav 

  
pred vstopom 
Slovenije v EU 

               po vstopu Slovenije v EU 
 

področje  
spremembe 

naziv 
spremembe   

         notranji trg 
 

tretje     
države 

davčno  
nadzor nad 
davki carinska kontrola VIES kvartalna poročila carinska kontrola 

  
zavezanost za 
DDV davčna številka identifikacijska številka 

identifikacijska 
številka 

carinsko 
carinski 
postopek obstaja ne obstaja obstaja 

  

statistični 
podatki o 
izvozu/uvoz 

carina 
 

Intrastat 
 

Extrastat 
 

logistično trajanje logistike  krajša  

  
izkazovanje 
porekla blaga  

EUR.1 ali  
Certifikat o 
poreklu blaga 

Izjava dobavitelja v 
notranjem prometu 
Skupnosti 

EUR.1 ali  
Certifikat o poreklu 
blaga  

monetarno  evro valuta SIT              prevzem valute evro s 1. 1. 2007 
Vir: lastna predstavitev, 2006. 
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6 SKLEP 
 
1. maja 2006 je minilo dve leti, odkar se je Slovenija kot ena izmed desetih članic, pridružila 
EU. To je bila za Slovenijo velika prelomnica, saj so se ji odprla vrata v velik notranji trg 
EU – trg, kjer veljajo štiri svoboščine, kjer ni carin, kjer za vse države članice veljajo isti 
sporazumi s tretjimi državami, kjer prevladuje skupna valuta (v dvanajstim državah od 
petindvajsetih) in še bi lahko naštevali. 
Vstop v EU ni bil opcijski za posamezne pravne in fizične subjekte, zato se je bilo potrebno 
vsem prilagoditi na evropsko zakonodajo. Potrebno je bilo sprejeti nove zakone, prav tako so 
bile potrebne operativne spremembe poslovanja slovenskih podjetij. Ta so morala s prvim 
dnem vstopa začeti poslovanje po pravilih EU. Slovenska podjetja, ki poslujejo s tujino, se od 
vstopa naprej srečujejo z dvema področjema poslovanja, in sicer z notranjim trgom EU ter s 
tretjimi državami – ostalim svetom.  
Podjetja so se soočila z operativnimi spremembami poslovanja na davčnem, carinskem in 
monetarnem področju. Pri davčnem področju sta najočitnejši spremembi identifikacijska 
številka in oddajanje kvartalnih poročil – VIES. Pred vstopom smo v Sloveniji poznali le 
davčno številko, z vstopom pa so davčni zavezanci morali pridobiti identifikacijsko številko. 
Nov postopek nadzora nad preprečevanjem zlorab in utajo davkov je prevzela Davčna uprava. 
Davčni nadzor z uporabo sistema VIES poteka prek sodelovanja med davčnimi upravami 
držav članic EU. Dobave blaga znotraj Skupnosti mora davčni zavezanec, identificiran za 
namene DDV, izkazati v kvartalnem poročilu za obdobje poročanja. 
Zaradi odprave carinskih meja znotraj EU in carinskih deklaracij ni več kontrole prehoda 
blaga med državami članicami. Zato je EU za pridobivanje statističnih podatkov o blagovni 
menjavi uvedla sistem za poročanje Intrastat. Poroča se do 15. v mesecu za pretekli mesec, 
in sicer preko pošte, spletnega portala ali preko sistema X.400. Zelo pomemben faktor 
trgovine med državami je tudi poreklo blaga, iz katerega se določi carinska tarifa. Glede na 
poreklo blaga je blago lahko preferencialno ali nepreferencialno. Podjetja dajejo kratkoročne 
izjave o poreklu blaga, če pa proizvod ne spreminja izvora, se poslužujejo dolgoročne izjave, 
ki velja eno leto. Sprememba na tem področju je v vrsti dokumenta, s katerim se izkazuje 
poreklo blaga. Pred vstopom se je za to uporabljal obrazec EUR.1 ali Certifikat o poreklu 
blaga. To je ostalo nespremenjeno tudi po vstopu Slovenije v EU pri poslovanju s tretjimi 
državami. Spremenilo pa se je pri poslovanju v notranjem trgu – sedaj se pri tem poslovanju 
potrebuje dokument Izjava dobavitelja v notranjem prometu Skupnosti. 
Vse te operativne spremembe so morala podjetja začeti izvajati v svojem poslovanju z dnem 
vstopa. S 1. 1. 2007 jih čaka nova sprememba – poslovanje z valuto evro. Slovenija je z 
28. 6. 2004 vključila slovenski tolar v mehanizem ERM II, čakalnico za prevzem evra. 
Evropska komisija je maja 2006 v Konvergenčnem poročilu podala pozitivno mnenje za 
pristop Slovenije v Evro območje s 1. 1. 2007. Napovedi so se uresničile in centralni paritetni 
tečaj 239,640 SIT za 1 € so potrdili za uradni menjalni tečaj ob prehodu na €. Podjetja so se 
na poslovanje z € začela pripravljati konec leta 2005 oz. v začetku leta 2006. Ker so 
spremembe zaradi uvedbe evra zaradi svojega obsega povezane z veliko področji v podjetju, 
je potrebno mnogo prilagoditev: popravki računalniških programov, izobraževanje 
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zaposlenih... 1. 3. 2006 je bil zakonsko določen začetek dvojnega označevanjem cen za 
končne potrošnike. Najtežji bo prehod iz računovodskega zaključka leta 2006 v začetek leta 
2007. Potreben bo namreč hiter prehod, zaključevanje, izračun novih cen v evrih, 
preračunanje zalog, ponovna menjava poličnih cenovk, menjava gotovine ... Vse to bo 
pomenilo veliko dodatnih ur dela zaposlenih in veliko dodatnih stroškov. 
Spremembe v poslovanju z vstopom v EU smo opazovali v podjetju Merkur, kjer so se na 
prehod v EU dobro pripravili. Po dveh letih poslovanja v EU rezultat prehoda ocenjujejo 
kot uspešen. Zadovoljni so s pridobljenim notranjim trgom brez carinskih omejitev, kar se 
jim najbolj pozitivno odraža pri logistiki, saj so postopki pri poslovanju z državami članicami 
EU manj obsežni. Kot negativno spremembo, ki jo je prinesel vstop v EU so označili izgubo 
bilateralnih sporazumov, ki jih je imela Slovenija z državami bivše Jugoslavije. Merkur ima 
namreč na tem trgu močno razvito maloprodajno mrežo, kar se končno zaradi povečanih 
carinskih tarif določenih proizvodov kaže v izgubljenem prihodku podjetja. 
Trenutno se v Merkurju intenzivno pripravljajo na nemoten prehod v EMU, kar seveda 
zahteva veliko priprav, dodatnega dela in posledično stroškov. Vendar pa v podjetju 
pričakujejo pozitivne posledice vstopa Slovenije v EMU in evra, ki bo omogočal lažje 
poslovanje s tujino. 
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RAZLAGA UPORABLJENIH KRATIC 
 
oznaka 
kratice razlaga kratice prevod kratice 
ACP države  države Afrike, Karibov in Pacifika  
BDP  bruto domači proizvod  

CEFTA  
Srednjeevropski sporazum o prosti 
trgovini  

CURS Carinski urad Republike Slovenije  
DDV  davek na dodano vrednost  
DG TAXUD  Generalna direkcija za davke in carinsko unijo 
ECB Evropska centralna banka  

EFTA  
Evropsko združenje za svobodno 
trgovino  

EGS  Enotna gospodarska skupnost  
EGS  Evropski gospodarski prostor  
EMI  Evropski denarni inštitut  
EMU  Evropska monetarna unija  
ES  Evropska skupnost  
EU Evropska unija  
EUL  Evropska listina  
EUR evro (€)  
FTA  sporazum o prosti trgovini Free trade agreement 
GCU Generalni carinski urad  
GSP  splošni sistem preferencialov  

ID. št. za DDV 
identifikacijska številka  
za davek na dodano vrednost  

KV  sistem knjigovodskih vpisov  
OCT  prekomorske dežele in teritoriji  
PES  Pogodba o Evropski skupnosti  

RIP-KV 
računalniška izmenjava podatkov  
v sistemu knjigovodskih vpisov  

SAS stabilizacijsko-pridružitveni sporazum  
SURS Statistični urad Republike Slovenije  

TARIC  Integrirana tarifa Skupnosti 
Tariff Integrée de la 
Communauté 

VIES VAT information Exchange System  
ZDDV Zakon o davku na dodano vrednost  
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