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Na podlagi 72. ~lena carinskega zakona (Uradni list RS,
{t. 1/95 in 28/95) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom

I. DEL
SKUPNE DOLO^BE

1. Poglavje
Splo{no

1. ~len
(vsebina uredbe)

Ta uredba dolo~a natan~nej{e kriterije in na~in izvaja-
nja carinskih postopkov z ekonomskim u~inkom.

2. ~len
(na~elo nediskriminatornosti)

Vlo‘nik zahtevka lahko pridobi dovoljenje za uveljav-
ljanje katerega koli carinskega postopka z ekonomskim u~in-
kom, ~e izpolnjuje pogoje, predpisane s carinskim zakonom
in to uredbo in ~e vlada ni prepovedala ali omejila izvajanja
zahtevanega carinskega postopka v skladu z drugim odstav-
kom 44. ~lena carinskega zakona.

3. ~len
(osnove za odlo~anje carinskih organov)

(1) Oddaja carinske deklaracije za za~etek carinskega
postopka z ekonomskim u~inkom se {teje kot vlo‘itev zah-
tevka za ta postopek, ~e ni s carinskim zakonom ali to uredbo
dolo~eno, da je treba vlo‘iti poseben zahtevek.

(2) ^e se carinski postopki z ekonomskim u~inkom do-
volijo in vodijo na podlagi vlo‘ene carinske deklaracije, mo-
ra biti ta izpolnjena v skladu s pravilnikom o uporabi listin v
carinskem postopku (Uradni list RS, {t. 56/95) tako, da vse-
buje vse podatke, ki so potrebni za odlo~itev o zahtevku,
razen, ~e je bila odobrena poenostavitev v skladu z uredbo o
poenostavitvah glede carinskih deklaracij (Uradni list RS, {t.
56/95).

(3) ^e se carinski postopek z ekonomskim u~inkom
lahko dovoli le na podlagi posebnega zahtevka, mora biti ta
izpolnjen na predpisanem obrazcu v skladu s to uredbo ter
vsebovati vse podatke, ki so potrebni za odlo~itev.

(4) Postopek za odprtje carinskega skladi{~a se vodi na
podlagi posebnega zahtevka prosilca, ki se izpolni na predpi-
sanem obrazcu v skladu s to uredbo.

(5) Minimalna vsebina obrazcev, ki se uporabljajo v
skladu s tretjim in ~etrtim odstavkom tega ~lena, je dolo~ena
v prilogah k tej uredbi, ki so njen sestavni del, obliko obraz-
cev pa dolo~i direktor Carinske uprave Republike Slovenije.

(6) ^e carinski organ meni, da podatki v zahtevku iz
tretjega oziroma ~etrtega odstavka tega ~lena niso popolni ali

zadostni za sprejem odlo~itve, lahko od vlo‘nika zahteva, da
predlo‘i dodatne podatke.

4. ~len
(spremljajo~i dokumenti)

(1) Vlo‘nik zahtevka mora carinski deklaraciji oziroma
zahtevku iz prej{njega ~lena prilo‘iti vse dokumente in doka-
ze, ki so potrebni za odlo~itev.

(2) Dokumente iz prej{njega odstavka mora vlo‘nik zah-
tevka predlo‘iti v originalu ali dvojniku originala. Ti doku-
menti so sestavni del carinske deklaracije oziroma zahtevka,
v katerem morajo biti navedeni podatki o {tevilu spremljajo-
~ih dokumentov.

5. ~len
(odgovornost vlo‘nika zahtevka)

Vlo‘nik zahtevka je odgovoren za:
1. to~nost podatkov, ki jih navaja v carinski deklaraciji

ali zahtevku;
2. verodostojnost dokumentov in dokazil, ki jih je prilo-

‘il deklaraciji oziroma zahtevku ter za
3. spo{tovanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz odobritve

posameznega postopka.

6. ~len
(odlo~be carinskih organov)

(1) Carinski organ odlo~i o odobritvi carinskega po-
stopka z ekonomskim u~inkom z odlo~bo, ki jo izda v obliki
zaznamka na carinski deklaraciji oziroma zahtevku, razen v
naslednjih primerih:

1. ~e zahtevku vlo‘nika ne ugodi ali ne ugodi v celoti;
2. ~e vlo‘nik zahteva izdajo dovoljenja za odprtje carin-

skega skladi{~a;
3. ~e vlo‘nik zahteva izdajo izjemnega dovoljenja za

poslovanje carinskega skladi{~a iz 80. ~lena carinskega za-
kona ali skladi{~enje blaga v drugih prostorih v skladu z 19.
~lenom te uredbe;

4. ~e vlo‘nik zahteva izdajo dovoljenja za poslovanje
proste carinske prodajalne ali specializiranega skladi{~a iz
87. oziroma 88. ~lena carinskega zakona;

5. ~e vlo‘nik v okviru postopka uvoza zaradi proizvod-
nje za izvoz zahteva odobritev uporabe enakovrednega blaga;

6. ~e vlo‘nik zahteva izdajo dovoljenja za predelavo
blaga pod carinskim nadzorom;

7. ~e vlo‘nik zahteva odobritev uporabe sistema zame-
njave iz 117. ~lena carinskega zakona;

8. ~e vlo‘nik zahtevka ‘eli pridobiti predhodno splo{no
dovoljenje za vlaganje carinskih deklaracij za za~etek katere-
ga od carinskih postopkov z ekonomskim u~inkom.

(2) Carinski organ mora izdati posebno odlo~bo tudi,
kadar v skladu s tretjim odstavkom 69. ~lena carinskega
zakona dovoljenje odvzame.

(3) Obliko dovoljenj, ki se v skladu s to uredbo izdajajo
na obrazcih, dolo~i direktor Carinske uprave Republike Slo-
venije.
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7. ~len
(zavrnitev zahtevka)

Carinski organ zavrne izdajo dovoljenja, ~e eden od
predpisanih pogojev za dovolitev zahtevanega postopka ni
izpolnjen.

8. ~len
(spreminjanje dovoljenj)

(1) Odlo~bo o dovolitvi carinskega postopka z ekonom-
skim u~inkom lahko carinski organ spremeni na podlagi pi-
snega zahtevka imetnika dovoljenja, ~e so izpolnjeni pogoji
za zahtevano spremembo.

(2) Za vlo‘itev zahtevka za spremembo dovoljenja se
primerno uporabljajo tretji do {esti odstavek 3. ~lena in 4.
~len te uredbe.

(3) Carinski organ lahko po uradni dol‘nosti, zaradi
zagotovitve carinskega nadzora izvajanja postopka, spremeni
izdano dovoljenje.

9. ~len
(odvzem izdanega dovoljenja)

Carinski organ odvzame izdano dovoljenje, ~e imetnik
dovoljenja ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izda-
nim dovoljenjem oziroma kr{i predpise, v skladu s katerimi
mu je bilo dovoljenje izdano.

10. ~len
(hramba dokumentov pri carinskih organih)

(1) Carinski organ mora hraniti vlo‘ene zahtevke in
priloge skupaj z dvojniki izdanih dovoljenj oziroma dvojniki
odlo~b.

(2) Carinski organ mora hraniti dokumente iz prej{nje-
ga odstavka najmanj:

– tri leta od dneva, ko dovoljenje preneha veljati oziroma,
– v primeru dovoljenja za poslovanje carinskega skla-

di{~a, tri leta od dneva, ko je bilo dovoljenje odvzeto ali
razveljavljeno.

(3) V primeru, da je bil zahtevek zavrnjen ali dovoljenje
odvzeto oziroma ugotovljeno, da je ni~no, mora carinski
organ hraniti dokumente iz prvega odstavka tega ~lena naj-
manj tri leta od dneva, ko je bil zahtevek zavrnjen ali dovo-
ljenje odvzeto oziroma ugotovljeno, da je ni~no.

11. ~len
(hramba dokumentov pri imetniku dovoljenja)

(1) Imetnik dovoljenja in vse druge osebe, na katere se
dovoljenje nana{a, morajo svoj izvod dovoljenja in vse druge
dokumente, ki se nana{ajo na izvajanje dovoljenega postop-
ka, hraniti v skladu z 9. ~lenom carinskega zakona, zbrane na
istem mestu.

(2) ^e carinski organ pri izvajanju kontrole ugotovi, da
dokumenti niso hranjeni v skladu s prej{njim odstavkom in
imetnik kljub dodatnemu pozivu no~e zbranih dokumentov
predlo‘iti, se {teje kot, da tak{nih dokumentov ni.

12. ~len
(mo‘nost prito‘be)

(1) Zoper odlo~bo carinskega organa, ki jo le-ta izda v
skladu s to uredbo, je mogo~a prito‘ba.

(2) Prito‘ba iz prej{njega odstavka ne zadr‘i izvr{itve
odlo~be.

2. Poglavje
Splo{ni pogoji za odobritev postopka

13. ~len
(splo{ni pogoji po carinskih predpisih)

(1) Vlo‘nik zahtevka za odobritev carinskega postopka
z ekonomskim u~inkom mora izpolnjevati naslednje splo{ne
pogoje:

1. sede‘ oziroma stalno prebivali{~e mora imeti na ca-
rinskem obmo~ju Slovenije (v nadaljevanju: carinsko ob-
mo~je),

2. dati mora vsa jamstva za pravilno izvajanje zahteva-
nega postopka,

3. izpolnjevati mora vse druge predpisane pogoje v zve-
zi z izvajanjem posameznega postopka.

(2) [teje se, da ima vlo‘nik zahtevka sede‘ na carin-
skem obmo~ju, ~e je v Republiki Sloveniji vpisan v sodni
register ali drugo predpisano evidenco.

(3) Fizi~na oseba – vlo‘nik zahtevka mora dokazati stal-
no prebivali{~e na carinskem obmo~ju z osebno izkaznico ali
drugo javno listino, iz katere se da ugotoviti njena istovetnost
in prebivali{~e.

(4) Ne glede na 1. to~ko prvega odstavka tega ~lena
lahko carinski organ v skladu s petim odstavkom 47. ~lena
carinskega zakona odobri postopek za~asnega uvoza tudi
osebi, ki nima stalnega prebivali{~a oziroma sede‘a na carin-
skem obmo~ju.

(5) Za jamstva iz 2. to~ke prvega odstavka tega ~lena se
{teje predvsem:

1. vodenje evidenc in knjig, ki so pomembne za carinski
nadzor in kontrolo;

2. izvajanje proizvodnih postopkov in vodenje skladi-
{~a, na tak na~in, da je carinskim organom omogo~en vpo-
gled v izvajanje carinskega postopka;

3. predlo‘itev ustreznega instrumenta zavarovanja, ~e
ni dolo~eno, da se vlo‘nika zahtevka lahko oprosti te obvez-
nosti;

4. zanesljivost vlo‘nika zahtevka pri izvajanju carin-
skih postopkov.

14. ~len
(pogoji, ki jih dolo~ajo drugi predpisi)

(1) ^e mora blago, za katero naj bi bil za~et kateri od
postopkov z ekonomskim u~inkom, izpolnjevati posebne po-
goje, dolo~ene z drugimi predpisi, mora vlo‘nik zahtevka
dokazati, da so ti pogoji izpolnjeni.

(2) ^e je s predpisi iz prej{njega odstavka dolo~eno, da
se sme dolo~ena vrsta blaga uporabljati le po pridobitvi do-
voljenja pristojnega organa, mora vlo‘nik zahtevka dokazati
izpolnjevanje pogojev iz prej{njega odstavka s tem dovolje-
njem.

II. DEL
CARINSKO SKLADI[^ENJE

1. Poglavje
Splo{no

15. ~len
(vrste carinskih skladi{~)

(1) Carinsko blago se lahko v skladu s predpisanimi
pogoji skladi{~i v enem od naslednjih vrst carinskih skladi{~:

1. javno skladi{~e, v katerem je imetnik carinskega skla-
di{~a odgovoren za obveznosti iz 78. ~lena carinskega zako-
na (tip A);
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2. javno skladi{~e, v katerem vsak depozitar carinskega
blaga odgovarja za obveznosti iz 1. in 2. to~ke 78. ~lena
carinskega zakona v skladu s prvim odstavkom 79. ~lena
carinskega zakona (tip B);

3. zasebno skladi{~e, v katerem je imetnik skladi{~a
tudi depozitar blaga, ni pa nujno tudi lastnik tega blaga (tip
C);

4. zasebno skladi{~e, v katerem je imetnik skladi{~a
tudi depozitar blaga, ni pa nujno tudi lastnik tega blaga, in v
katerem se lahko uporabi drugi odstavek 28. ~lena te uredbe
(tip D);

(2) V istih prostorih ali na isti lokaciji ni mogo~e zdru-
‘iti razli~nih vrst skladi{~ iz prej{njega odstavka.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena se lahko carin-
sko blago skladi{~i tudi v javnem carinskem skladi{~u, kate-
rega imetnik je carinski organ (tip F).

(4) Ne glede na dolo~bo 4. to~ke prvega odstavka tega
~lena lahko carinski organ v skladu z 62. ~lenom carinskega
zakona naknadno preverja dolo~eno ali priznano osnovo za
obra~un carinskega dolga.

16. ~len
(pogoji za dovolitev carinskega skladi{~a)

(1) Carinski organ lahko dovoli odprtje carinskega skla-
di{~a, ~e vlo‘nik zahtevka doka‘e da izpolnjuje predpisane
pogoje in doka‘e, da obstoji dejanska ekonomska potreba
(rok le‘anja blaga v skladi{~u, obseg poslovanja ipd.) za
carinsko skladi{~enje.

(2) Carinsko skladi{~e mora biti, ne glede na druge de-
javnosti, ki se smejo opravljati v skladi{~u, namenjeno pred-
vsem skladi{~enju carinskega blaga. Dejavnosti, ki se v skla-
du s to uredbo smejo dovoliti v carinskem skladi{~u ne smejo
prevladovati.

(3) V prostorih carinskega skladi{~a ni dovoljeno pro-
dajati skladi{~enega blaga na drobno, razen v primeru:

1. prodaje blaga v prostih carinskih prodajalnah ali spe-
cializiranih skladi{~ih ter

2. prodaje blaga v okviru mednarodnih sporazumov, na
podlagi katerih so diplomatska in konzularna predstavni{tva
ter mednarodne organizacije opro{~ene pla~ila carine.

17. ~len
(uporaba carinskih skladi{~ za za~asno hrambo blaga)

(1) Carinski organ lahko dovoli, da se carinska skladi-
{~a uporabijo tudi za za~asno hrambo blaga v skladu z 38. do
40. ~lenom carinskega zakona.

(2) Carinsko blago, ki se za~asno hrani v carinskem
skladi{~u, se mora hraniti lo~eno od preostalega blaga v
carinskem skladi{~u.

(3) ^e carinski organ dovoli imetniku carinskega skla-
di{~a, da v carinskem skladi{~u za~asno hrani carinsko blago
v skladu s tem ~lenom, mora, kadar je to potrebno zaradi
izvajanja carinskega nadzora, evidence za to blago voditi
lo~eno od ostalih evidenc blaga v carinskem skladi{~u.

(4) Imetnik carinskega skladi{~a in depozitar za~asno
hranjenega carinskega blaga sta solidarno odgovorna za iz-
polnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz za~asne hrambe carin-
skega blaga.

18. ~len
(prostori carinskega skladi{~a)

(1) Carinsko skladi{~e lahko sestoji iz ene ali ve~ med-
sebojno povezanih ograjenih povr{in ali prostorov, ki morajo
biti jasno ozna~eni in primerno lo~eni od preostalih prostorov
in povr{in.

(2) ^e carinski organi sami vodijo carinsko skladi{~e
mora carinska uprava dolo~iti prostore in povr{ine, ki tvorijo

prostore carinskega skladi{~a in to objaviti v Uradnem listu
Republike Slovenije.

19. ~len
(skladi{~enje blaga v drugih prostorih)

(1) Kot posebej upravi~eni primeri iz drugega odstavka
74. ~lena carinskega zakona se {tejejo predvsem tisti primeri,
ko je poseben prostor potreben zaradi posebnih pogojev za
skladi{~enje posameznih vrst blaga ali ~e je to potrebno
zaradi zasedenosti odobrenih prostorov carinskega skladi{~a.

(2) Carinski organ dovoli skladi{~enje blaga v drugih
prostorih v skladu s prej{njim odstavkom za vsak primer
posebej za ~as trajanja upravi~enih razlogov, vendar ne za
dalj kot {est mesecev.

(3) V utemeljenih primerih se lahko dovoljenje iz prej{-
njega odstavka podalj{a.

2. Poglavje
Dovoljenje za odprtje carinskega skladi{~a

20. ~len
(pristojnost)

Zahtevek za odprtje carinskega skladi{~a vlo‘nik zah-
tevka vlo‘i pri carinarnici, ki je krajevno pristojna glede na
predlagano lokacijo carinskega skladi{~a.

21. ~len
(zahtevek)

Dovoljenje za odprtje carinskega skladi{~a izda carinski
organ na podlagi pisnega zahtevka, ki ga vlo‘nik izpolni na
obrazcu, katerega vsebina ustreza vzorcu iz priloge 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavi del.

22. ~len
(dovoljenje)

(1) Carinski organ izda na podlagi zahtevka iz prej{nje-
ga ~lena pisno dovoljenje potem, ~e so izpolnjeni vsi predpi-
sani pogoji.

(2) Skupaj z dovoljenjem za odprtje carinskega skladi-
{~a tipa D izda carinski organ v skladu s to~ko (c) ~etrtega
odstavka 37. ~lena uredbe o poenostavitvah glede carinskih
deklaracij tudi dovoljenje za spro{~anje blaga v prost promet
na podlagi knjigovodskih vpisov.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega ~lena izda carin-
ski organ na obrazcu, katerega vsebina ustreza vzorcu iz
priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(4) Imetnik carinskega skladi{~a lahko za~ne s poslova-
njem, ko pridobi dovoljenje in predlo‘i carinskemu organu
ustrezen instrument zavarovanja, ~e je to v skladu s 24.
~lenom te uredbe potrebno.

23. ~len
(redni ukrepi, ki jih sprejmejo carinski organi zaradi

izvajanja carinskega nadzorstva)
Kot redne ukrepe carinskega nadzorstva lahko carinski

organ dolo~i predvsem:
1. soklju~arstvo,
2. soprisotnost carinskega delavca v ~asu, ko je carin-

sko skladi{~e odprto,
3. obveznost imetnika carinskega skladi{~a, da doku-

mentarno spremlja blago oziroma vodi predpisane evidence,
4. etiketiranje ali druga~no vidno ozna~evanje carinske-

ga blaga,
5. druge ukrepe, ki zagotavljajo nadzor pri vnosu in

iznosu ter odobrenem ravnanju z blagom v carinskem skla-
di{~u.
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24. ~len
(obveznost predlo‘itve instrumenta zavarovanja)

(1) Imetnik carinskega skladi{~a mora predlo‘iti instru-
ment zavarovanja prej, preden carinsko skladi{~e za~ne s
poslovanjem.

(2) Vrednost instrumenta zavarovanja mora biti najmanj
enaka vi{ini carinskih dolgov, ki so ali bi lahko nastali glede
na povpre~no mese~no vi{ino uvoznih dajatev za blago, ki se
je iz carinskega skladi{~a sprostilo v prost promet.

(3) Carinski organ lahko imetnika dovoljenja oprosti
predlo‘itve instrumenta zavarovanja iz prvega odstavka tega
~lena, ~e je carinski organ kot reden ukrep carinskega nad-
zorstva dolo~il soklju~arstvo.

25. ~len
(odvzem dovoljenja)

Razen v primerih iz 9. ~lena te uredbe, lahko carinski
organ odvzame izdano dovoljenje tudi:

1. ~e imetnik dovoljenja ne za~ne s poslovanjem carin-
skega skladi{~a v {estih mesecih po izdaji dovoljenja ali

2. ~e iz poslovanja carinskega skladi{~a izhaja, da nje-
gov obstoj ni ve~ ekonomsko upravi~en.

3. Poglavje
Postopek carinskega skladi{~enja blaga

26. ~len
(vlo‘itev carinske deklaracije)

(1) Postopek carinskega skladi{~enja blaga se za~ne, ko
pristojni carinski organ sprejme carinsko deklaracijo za za~e-
tek postopka carinskega skladi{~enja blaga.

(2) Carinska deklaracija za blago, predlo‘eno v posto-
pek carinskega skladi{~enja se vlo‘i pri carinskem organu, ki
je pristojen za nadzor carinskega skladi{~a, v katero naj bi
bilo blago vne{eno.

(3) Ne glede na prej{nji odstavek lahko carinski organ,
ki je pristojen za nadzor carinskega skladi{~a dovoli, da se
carinska deklaracija vlo‘i tudi pri drugem carinskem organu.

(4) V primeru iz prej{njega odstavka mora carinski or-
gan, pri katerem je bila carinska deklaracija vlo‘ena obvestiti
carinski organ iz drugega odstavka tega ~lena o sprejemu
carinske deklaracije, tako da mu po{lje dodaten izvod ali
kopijo za deklariranje uporabljenega carinskega dokumenta.
V tem primeru predpisi o carinskem skladi{~enju veljajo od
dneva sprejema carinske deklaracije za za~etek postopka ca-
rinskega skladi{~enja. Ta deklaracija se uporabi tudi za pre-
voz blaga do prostorov carinskega skladi{~a in za vnos blaga
v carinsko skladi{~e, s tem da blaga ni treba ponovno predlo-
‘iti carinskemu organu iz drugega odstavka tega ~lena.

(5) Dovoljenja iz tretjega odstavka tega ~lena ni mogo-
~e izdati za carinsko skladi{~enje blaga v carinskem skladi-
{~u tipa B.

27. ~len
(poenostavljen postopek)

Carinski organ lahko imetniku skladi{~a dovoli poeno-
stavitve iz 59. ~lena carinskega zakona, ~e so za to izpolnjeni
pogoji, dolo~eni z uredbo o poenostavitvah glede carinskih
deklaracij.

28. ~len
(zaklju~ek postopka carinskega skladi{~enja)

(1) Postopek carinskega skladi{~enja se zaklju~i v skla-
du z 71. ~lenom carinskega zakona.

(2) ^e je bilo blago v skladu z 59. ~lenom carinskega
zakona spro{~eno v prost promet, ne da bi bilo predlo‘eno

carinskemu organu in preden je bila vlo‘ena ustrezna carin-
ska deklaracija ter se podatki za obra~un carinskega dolga
dolo~ijo ali priznajo v ~asu, ko se je za to blago za~el posto-
pek carinskega skladi{~enja, se {tejejo ti podatki, razen v
primeru naknadnega preverjanja v skladu z 62. ~lenom carin-
skega zakona, za tiste, ki jih je treba upo{tevati v skladu s
151. ~lenom carinskega zakona.

(3) Za blago v postopku carinskega skladi{~enja, ki je
predmet posebnih ukrepov trgovinske politike se primerno
upo{tevata prvi in drugi odstavek 69. ~lena te uredbe.

29. ~len
(zaklju~ek postopka pri skupnem skladi{~enju
enakovrstnega carinskega in doma~ega blaga)

(1) ^e je v skladu s ~etrtim odstavkom 43. ~lena te
uredbe carinski organ dovolil skupno skladi{~enje enakovrst-
nega doma~ega blaga in blaga v postopku carinskega skladi-
{~enja, se lahko blago, za katerega se zahteva odobritev
carinsko dovoljene rabe ali uporabe {teje za carinsko blago
ali za doma~e blago. Izbira je prepu{~ena imetniku skladi{~a
oziroma depozitarju.

(2) Carinski deklarant ne sme zahtevati carinsko dovo-
ljene rabe ali uporabe blaga v skladu s prej{njim odstavkom
za ve~jo koli~ino carinskega blaga kot je bila dejanska koli~i-
na tega blaga, skladi{~enega v carinskem skladi{~u v ~asu
vlo‘itve zahtevka.

(3) V primeru popolnega uni~enja ali nepovratne izgube
blaga, se dele‘ uni~enega ali izgubljenega blaga, ki je bilo v
postopku carinskega skladi{~enja, dolo~i ob upo{tevanju de-
le‘a tega blaga v celotni koli~ini istovrstnega blaga v postop-
ku carinskega skladi{~enja v prostorih carinskega skladi{~a v
~asu, ko je pri{lo do uni~enja ali izgube, razen ~e imetnik
skladi{~a predlo‘i carinskemu organu dokazila o dejanski
koli~ini izgubljenega ali uni~enega blaga, ki je bilo v postop-
ku carinskega skladi{~enja.

4. Poglavje
Vodenje carinskega skladi{~a

30. ~len
(obveznost vodenja evidenc)

(1) Imetnik carinskega skladi{~a tipa A, C ali D mora
voditi evidence blaga v carinskem skladi{~u v skladu s pred-
pisom, ki ureja vodenje evidenc v carinskih skladi{~ih in ga
izda minister, pristojen za finance.

(2) Imetnik carinskega skladi{~a mora vpisati blago, za
katero je bil za~et postopek carinskega skladi{~enja v eviden-
ce takoj, ko blago prispe v carinsko skladi{~e.

(3) Imetnik carinskega skladi{~a mora evidence na zah-
tevo predlo‘iti pristojnemu carinskemu organu, da bi le-ta
lahko preveril pravilnost vodenja evidenc kot tudi skladnost
vsebine evidenc z dejanskimi zalogami v carinskem skladi{~u.

(4) V primeru carinskega skladi{~a tipa F vodijo evi-
dence o blagu, ki se nahaja v postopku carinskega skladi{~e-
nja carinski organi v skladu s pravilnikom o vodenju evidenc
v carinskih skladi{~ih.

31. ~len
(popisi blaga)

(1) Carinski organ, pristojen za nadzor carinskega skla-
di{~a lahko, ~e meni, da je to potrebno za pravilno poslovanje
carinskega skladi{~a, zahteva, da imetnik skladi{~a opravi
popis vsega blaga, ki je v skladi{~u v postopku carinskega
skladi{~enja ali popis posameznih vrst blaga.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da se popisi blaga iz
prej{njega odstavka opravijo v prisotnosti carinskega delavca.
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(3) Popise je mogo~e zahtevati periodi~no ali ob~asno.

32. ~len
(hramba carinskih deklaracij v zvezi s carinskim skladi{~em

tipa B)
V primeru vnosa blaga v carinsko skladi{~e tipa B,

hrani carinski organ, pristojen za nadzor nad tem skladi{~em,
carinske deklaracije ali druge uradne dokumente za za~etek
postopka carinskega skladi{~enja, z namenom, da nadzoruje
zaklju~evanje za~etih postopkov carinskega skladi{~enja. Po-
sebnega knjigovodstva v tem primeru ni treba voditi.

5. Poglavje
Posebne dejavnosti v carinskih skladi{~ih

1. Podpoglavje
Konsignacijska dejavnost

33. ~len
(pogoji za opravljanje konsignacijske dejavnosti)
(1) Carinski organ lahko dovoli opravljanje konsigna-

cijske dejavnosti v carinskem skladi{~u, ~e sta poleg splo{nih
pogojev izpolnjena {e naslednja pogoja:

1. vlo‘nik zahtevka ima s tujim lastnikom blaga skle-
njeno konsignacijsko pogodbo;

2. skladi{~enje blaga za konsignacijsko prodajo, katere-
ga lastniki so razli~ni, mora biti organizirano tako, da se
blago medsebojno ne me{a; evidence o blagu razli~nih lastni-
kov morajo biti lo~ene.

(2) Konsignacijsko dejavnost je mogo~e opravljati le v
okviru zasebnega carinskega skladi{~a tipa C ali D.

34. ~len
(posebni elementi zahtevka)

^e vlo‘nik zahtevka namerava v carinskem skladi{~u
opravljati konsignacijsko dejavnost, mora v zahtevku navesti
tudi naslednje podatke in prilo‘iti {e naslednje dokumente:

1. dokazilo o sklenjeni konsignacijski pogodbi;
2. seznam po vrstah blaga, ki se bo prodajalo v okviru

konsignacijske dejavnosti;
3. skupno vrednost blaga, ki se namerava skladi{~iti

zaradi opravljanja konsignacijske dejavnosti.

2. Podpoglavje
Proste carinske prodajalne

35. ~len
(dovoljenje za prosto carinsko prodajalno)

Dovoljenje za odprtje proste carinske prodajalne izda
carinski organ na podlagi pisnega zahtevka v skladu s predpi-
si, ki veljajo za odprtje carinskega skladi{~a D, ~e so izpol-
njeni tudi posebni pogoji iz 87. ~lena carinskega zakona.

36. ~len
(vrste blaga, ki se lahko prodajajo v prostih carinskih

prodajalnah)
V prostih carinskih prodajalnah se sme prodajati blago

doma~e in tuje proizvodnje, in sicer: alkoholne in druge
pija~e, cigarete in drugi toba~ni izdelki, kozmeti~ni in parfu-
merijski izdelki, nakit in bi‘uterija, stekleni in kerami~ni
izdelki, obla~ila in drugi tekstilni izdelki, obutev in usnjena
galanterija, ure, potovalne torbe, {portna oprema, izdelki do-
ma~e obrti, plo{~e, kasete, filmi, glasbila, igra~e, izdelki za
osebno rabo ter tehni~no blago ter specialni trajni ‘ivilski
proizvodi (npr. konzerve, suhomesni izdelki, siri ipd.).

3. Podpoglavje
Prodaja blaga iz specializiranih skladi{~

37. ~len
(dovoljenje za specializirano skladi{~e)

(1) Dovoljenje za odprtje specializiranega skladi{~a iz-
da carinski organ na podlagi pisnega zahtevka v skladu s
predpisi, ki veljajo za odprtje carinskega skladi{~a tipa C ali
D, ~e so izpolnjeni tudi posebni pogoji iz 88. ~lena carinske-
ga zakona.

38. ~len
(vrste in koli~ine blaga, ki se lahko prodajajo iz

specializiranih skladi{~)
(1) V specializiranem skladi{~u se sme prodajati blago

doma~e in tuje proizvodnje, in sicer: vse vrste ‘ivilskih pro-
izvodov, ne glede na to v kak{ni obliki se prodajajo, alkohol-
ne in druge pija~e, cigarete in drugi toba~ni izdelki, kozme-
ti~ni in parfumerijski izdelki, stekleni in kerami~ni izdelki,
obla~ila in drugi tekstilni izdelki, obutev in usnjena galante-
rija, ure, potovalne torbe, {portna oprema, izdelki doma~e
obrti, plo{~e, kasete filmi, glasbila, igra~e, spominki, izdelki
za osebno rabo, tehni~no blago ter druge drobne tehni~ne
predmete, ki se med prevozom porabijo na letalu ali plovilu.

(2) Tuja in doma~a letala v mednarodnem prometu se
lahko oskrbujejo iz specializiranih skladi{~ na letali{~u, iz
katerega zapu{~ajo carinsko obmo~je z ‘ivili in drugimi po-
trebnimi proizvodi, ki so namenjeni, da se porabijo ali proda-
jo na letalu, razen z nadomestnimi deli ali proizvodi za po-
pravilo ter vzdr‘evanje letala.

(3) Doma~e in tuje ladje v mednarodnem prometu ter
tuje jahte in ~olni, namenjeni za {port in razvedrilo, se lahko
v skladu s tem ~lenom oskrbujejo iz specializiranih skladi{~ z
‘ivili in drugimi potrebnimi proizvodi, ki so namenjeni, da se
porabijo ali prodajo na ladji, jahti ali ~olnu. S tehni~nim
blagom se lahko oskrbujejo le v pristani{~u, iz katerega za-
pu{~ajo carinsko obmo~je.

(4) Doma~e in tuje ladje, ki plovejo na rednih in ~arter-
skih progah v mednarodnem pomorskem prometu, se lahko
oskrbujejo z ‘ivili, cigaretami, pija~o in drugimi proizvodi,
namenjenimi ladji, posadki in potnikom, v koli~inah, ki so
potrebne, da se dopolnijo ladijske zaloge.

(5) Tuje jahte in ~olni, namenjeni za {port in razvedrilo,
ki vplovejo v carinsko obmo~je, se smejo oskrbeti iz speciali-
ziranega skladi{~a:

1. najve~ enkrat ob vsakem prihodu na carinsko obmo~-
je z 200 cigaretami ali ustrezno koli~ino drugih toba~nih
izdelkov, 0,5 litra ‘gane alkoholne pija~e na ~lana posadke in
vkrcanega potnika ter

2. za vsak dan, ko se mudijo na carinskem obmo~ju z
najve~ 40 cigaretami ali ustrezno koli~ino drugih toba~nih
izdelkov, 0,5 litra ‘gane alkoholne pija~e na ~lana posadke in
vkrcanega potnika.

(6) Plovila iz prej{njega odstavka se smejo z blagom iz
2. to~ke prej{njega odstavka oskrbovati tudi vnaprej, vendar
najve~ v koli~inah za 14 dni.

(7) Blaga, s katerim se doma~e ali tuje ladje ter doma~a
ali tuja letala v mednarodnem prometu oskrbujejo v speciali-
ziranih skladi{~ih, ni dovoljeno porabiti medtem, ko se letalo
ali ladja mudi na carinskem obmo~ju, razen ~e ni pri{lo do
nepredvidenega postanka oziroma zadr‘evanja letala na leta-
li{~u, potniki pa niso zapustili obmo~ja mednarodnega mej-
nega prehoda in je o tem vnaprej obve{~en carinski organ.

(8) Oskrbovanje zra~nih plovil in plovil z mazivom,
gorivom, nadomestnimi deli ali proizvodi za popravilo ter
vzdr‘evanje se ne {teje za oskrbovanje iz specializiranih
skladi{~ v skladu s tem ~lenom.
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4. Podpoglavje
Obi~ajni postopki in ravnanja

39. ~len
(vrste obi~ajnih postopkov in ravnanj, ki se lahko dovolijo v

carinskem skladi{~u)
(1) Carinski organ lahko na podlagi zahtevka dovoli, da

je carinsko blago predmet obi~ajnih postopkov in ravnanj,
katerih namen je, da se blago ohrani, izbolj{a njegov izgled
ali tr‘na vrednost ter pripravi za distribucijo in nadaljnjo
prodajo.

(2) Postopki in ravnanja, ki se lahko dovolijo v skladu s
prej{njim odstavkom so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki
je njen sestavni del.

40. ~len
(osnova za dolo~itev carinske vrednosti blaga iz 39. ~lena te

uredbe)
(1) Zahtevek iz drugega odstavka 85. ~lena carinskega

zakona je treba vlo‘iti isto~asno z zahtevkom za odobritev
opravljanja obi~ajnih postopkov in ravnanj iz 39. ~lena te
uredbe.

(2) Vlo‘nik zahtevka iz prej{njega odstavka lahko isto-
~asno zahteva tudi, da mu carinski organ izda potrdilo o
podatkih, ki se v skladu z drugim odstavkom 85. ~lena carin-
skega zakona upo{tevajo pri dolo~itvi morebitnega carinske-
ga dolga.

41. ~len
(zahtevek iz 39. ~lena te uredbe)

Depozitar ali imetnik carinskega skladi{~a mora v pi-
snem zahtevku za odobritev postopkov in ravnanj iz 39. ~lena
te uredbe poleg splo{nih podatkov to~no navesti tudi:

1. vrste blaga, na katero naj se dovoljenje nana{a;
2. vrste postopkov in ravnanj, ki naj se dovolijo;
3. carinsko skladi{~e, kjer naj bi se blago skladi{~ilo

oziroma bilo predmet odobrenih postopkov in ravnanj.

42. ~len
(dovoljenje)

(1) Dovoljenje za opravljanje postopkov in ravnanj iz
39. ~lena te uredbe izda carinski organ, pristojen za izvajanje
nadzora nad carinskim skladi{~em, kjer naj bi se postopki in
ravnanja izvajali. Dovoljenje izda za vsak primer posebej.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek, lahko pristojni carin-
ski organ v utemeljenih primerih izda tudi splo{no dovoljenje
za dolo~en ali nedolo~en ~as.

(3) ^e so v zahtevku navedeni vsi podatki, potrebni za
odlo~itev in carinski organ zahtevku v celoti ugodi, izda
dovoljenje iz prej{njega odstavka v obliki uradnega zaznam-
ka na zahtevku.

5. Podpoglavje
Izjemna dovoljenja

43. ~len
(hramba doma~ega blaga)

(1) Carinski organ, ki je pristojen za nadzor nad carin-
skim skladi{~em, lahko na pisni zahtevek imetnika carinske-
ga skladi{~a dovoli, da se v prostorih carinskega skladi{~a
hrani tudi drugo doma~e blago, kot je tisto, omenjeno v 2.
to~ki 73. ~lena carinskega zakona. To blago ni predmet po-
stopka carinskega skladi{~enja.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka lahko carinski or-
gan izda le, ~e:

1. je to gospodarsko upravi~eno,
2. je mogo~e kadar koli ugotoviti, katero blago je v

carinskem postopku in katero ne,
3. je zagotovljeno izpolnjevanje predpisanih pogojev in
4. ostane zagotovljen carinski nadzor.
(3) Praviloma se blago iz prvega odstavka tega ~lena ne

sme me{ati z blagom, ki se skladi{~i v postopku carinskega
skladi{~enja.

(4) ^e zaradi narave blaga, ki se namerava hraniti v
skladu s prvim odstavkom tega ~lena, ni mogo~e zagotoviti
ugotavljanja istovetnosti tega blaga, se lahko dovoli skladi-
{~enje takega blaga v carinskem skladi{~u le, ~e je to blago
enakovrstno carinskemu blagu. [teje se, da je blago enako-
vrstno, ~e je razvr{~eno v isto postavko (osemmestno) no-
menklature carinske tarife, ima enako trgovinsko kvaliteto in
je enakih tehni~nih karakteristik.

(5) Za blago, ki se hrani v carinskem skladi{~u v skladu
s tem ~lenom mora imetnik skladi{~a voditi posebno eviden-
co v skladu s predpisom, izdanim na podlagi 81. ~lena carin-
skega zakona.

44. ~len
(predelava blaga)

(1) Carinska uprava lahko v skladu z 80. ~lenom carin-
skega zakona na podlagi pisnega zahtevka dovoli v prostorih
carinskega skladi{~a predelavo carinskega blaga v skladu s
postopkom uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz ali postopka
predelave pod carinskim nadzorom, ~e so, poleg pogojev,
dolo~enih v III. oziroma IV. delu te uredbe, izpolnjeni {e
naslednji pogoji:

1. vlo‘nik zahtevka izpolnjuje pogoje za odobritev zah-
tevanega postopka;

2. vlo‘nik zahtevka je dokazal gospodarsko upravi~e-
nost;

3. predelava blaga je prostorsko lo~ena, tako da zaradi
predelave blaga ne more priti do me{anja tega blaga z bla-
gom, ki je v postopku carinskega skladi{~enja;

4. ne gre za trajno dejavnost, ampak le za za~asno ali
ob~asno dejavnost, ki naj omogo~i bolj{e ekonomsko izko-
ri{~anje skladi{~nih prostorov.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka se izda na~eloma
za vsak primer posebej, mora pa vsebovati tudi podatke o
skladi{~u, kjer bo predelava opravljena.

(3) Ne glede na prej{nji odstavek carinska uprava lahko
izda splo{no dovoljenje, ~e se dovoljena predelava opravlja v
carinskem skladi{~u tipa A, C ali D in je bilo isto~asno, v
skladu z uredbo o poenostavitvah glede carinskih deklaracij
izdano dovoljenje za deklariranje blaga na podlagi knjigo-
vodskih vpisov.

(4) Vlo‘nik zahtevka ne more za~eti s predelavo blaga v
carinskem skladi{~u v skladu s tem ~lenom, dokler ne dobi
dovoljenja.

6. Podpoglavje
Za~asna odstranitev in preme{~anje blaga

45. ~len
(za~asna odstranitev blaga)

(1) Carinski organ, pristojen za nadzor nad carinskim
skladi{~em, lahko v skladu s 84. ~lenom carinskega zakona
dovoli za~asno odstranitev blaga iz carinskega skladi{~a.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka praviloma izda
carinski organ za vsak primer posebej na podlagi pisnega
zahtevka imetnika skladi{~a oziroma depozitarja.

(3) ^e je v dovoljenju za carinsko skladi{~e za~asna
odstranitev blaga iz skladi{~a splo{no dovoljena, imetnik
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dovoljenja obvesti carinski organ o vsaki odstranitvi blaga v
obliki, ki jo je dolo~il carinski organ.

(4) Zahtevek iz drugega odstavka tega ~lena mora vse-
bovati vse podatke, ki so potrebni za odlo~itev o zahtevku,
predvsem pa mora vsebovati rok v katerem naj bi bilo blago
vrnjeno v carinsko skladi{~e.

(5) ^e carinski organ v celoti ugodi zahtevku, izda od-
lo~bo v obliki uradnega zaznamka na zahtevku.

(6) V primeru za~asne odstranitve carinskega blaga iz
carinskega skladi{~a mora vlo‘nik zahtevka predlo‘iti carin-
skemu organu ustrezen instrument zavarovanja za primer
morebitnega nastanka obveznosti za pla~ilo carinskega dol-
ga, razen ~e carinski organ ‘e razpolaga z ustreznim instru-
mentom zavarovanja, s katerim se lahko zavaruje tudi more-
bitno pla~ilo carinskega dolga.

(7) V primeru, da je carinsko blago, medtem ko je za~a-
sno odstranjeno iz carinskega skladi{~a, predmet obi~ajnih
postopkov in ravnanj se primerno uporabljajo 39. do 42. ~len
te uredbe.

46. ~len
(premestitev blaga iz enega v drugo carinsko skladi{~e)

(1) Carinski organ lahko v skladu s tretjim odstavkom
84. ~lena carinskega zakona dovoli premestitev blaga iz ene-
ga carinskega skladi{~a v drugo, ne da bi bil postopek carin-
skega skladi{~enja blaga pri tem zaklju~en, na podlagi pisne-
ga zahtevka imetnika skladi{~a iz katerega se blago izna{a.

(2) Zahtevek iz prej{njega odstavka mora vsebovati vse
podatke, ki so potrebni za odlo~itev carinskega organa, pred-
vsem pa mora vsebovati predvideni rok, ki je potreben da se
blago vnese v drugo carinsko skladi{~e.

(3) Odgovornost za blago, za katerega je carinski organ
dovolil premestitev, preide na imetnika skladi{~a, v katero je
napoteno to blago, v trenutku vnosa preme{~enega blaga v
novo skladi{~e in vpisa v evidence tega skladi{~a.

(4) Premestitev blaga iz enega carinskega skladi{~a v
drugega brez zaklju~ka postopka carinskega skladi{~enja ni
mogo~e, kadar se blago izna{a ali vna{a v carinsko skladi{~e
tipa B.

(5) ^e je bilo preme{~eno blago, prej preden je bilo
vne{eno v drugo carinsko skladi{~e predmet postopkov in
ravnanj iz 39. ~lena te uredbe in je bila vlo‘ena zahteva iz
drugega odstavka 85. ~lena carinskega zakona, mora zahte-
vek iz prvega odstavka tega ~lena vsebovati tudi podatke o
naravi, carinski vrednosti in koli~ini preme{~enega blaga, ki
se upo{teva v primeru, da za to blago nastane carinski dolg.

(6) Postopek premestitve se izvede na na~in, dolo~en v
prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

III. DEL
UVOZ BLAGA ZA PROIZVODNJO ZA IZVOZ

1. Poglavje
Pogoji za odobritev postopka

47. ~len
(definicije)

Za potrebe te uredbe imajo naslednji pojmi naslednji
pomen:

1. ”glavni pridobljeni proizvodi” so pridobljeni proizvo-
di, zaradi proizvodnje katerih je bil postopek uvoza blaga za
proizvodnjo za izvoz dovoljen;

2. ”stranski pridobljeni proizvodi” so drugi pridobljeni
proizvodi, kot glavni pridobljeni proizvodi in so nujni stran-
ski proizvodi proizvodne operacije;

3. ”izguba” je dele‘ uvo‘enega blaga, ki se uni~i in
izgubi med proizvodnimi operacijami, predvsem z izpareva-
njem, izsu{itvijo, uhajanjem plina ali odtakanjem v odpadne
vode.

48. ~len
(vlo‘nik zahtevka)

(1) Odobritev postopka uvoza blaga za proizvodnjo za
izvoz (v nadaljevanju: uvoz zaradi izvoza) lahko zahteva
oseba, ki izvaja proizvodne operacije ali oseba, ki jih organi-
zira, ~e izpolnjuje pogoje iz 13. in 14. ~lena te uredbe.

(2) Vlo‘niku zahtevka, se lahko odobri tudi, da le delno
sam izvaja proizvodne operacije, delno pa organizira njihovo
izvajanje.

49. ~len
(odgovornost udele‘encev v postopku)

(1) Imetnik dovoljenja je odgovoren za predpisano izva-
janje celotnega postopka, ne glede na to, ali sam izvaja
proizvodne operacije ali pa jih le organizira.

(2) ^e je carinski organ dovolil carinski postopek uvoza
zaradi izvoza osebi, ki je organizator proizvodnih operacij, je
za spo{tovanje predpisov o postopku uvoza zaradi izvoza
odgovorna tudi oseba, ki izvaja proizvodne operacije, v delu,
ki se nana{a na njeno izvajanje postopka.

50. ~len
(vrste blaga, ki se lahko uvozi v okviru postopka uvoza

zaradi izvoza)
(1) V skladu z 2. to~ko drugega odstavka 92. ~lena

carinskega zakona, je mogo~e odobriti carinski postopek uvo-
za zaradi izvoza za naslednje blago:

1. blago, ki naj bi se v celoti uporabilo v proizvodnji
pridobljenih proizvodov, tako, da bi postalo pridobljeni pro-
izvod oziroma njegov sestavni del ali pri tem ostalo kot
stranski pridobljeni proizvod;

2. blago, namenjeno popravilu;
3. pomo‘na proizvodna sredstva, ki naj bi omogo~ila ali

olaj{ala proizvodnjo pridobljenih proizvodov in se v celoti
ali delno porabila pri proizvodnji pridobljenih proizvodov,
vendar ne preidejo v njihovo substanco.

(2) Kot blago, omenjeno v 3. to~ki prvega odstavka tega
~lena se ne more {teti naslednje blago:

1. gorivo in drugi energetski viri,
2. maziva, razen tistih, ki so nujno potrebni za preizku-

{anje, kalibriranje in reguliranje pridobljenih proizvodov,
3. oprema, orodje, vklju~no z rezervnimi deli za opremo

in orodje za proizvodnjo pridobljenih proizvodov ter hitro
obrabljivimi deli opreme ali orodij (npr. brusni papir, plo{~e,
livarski pesek, no‘i ipd.).

(3) V zvezi z izvajanjem 2. to~ke drugega odstavka 92.
~lena carinskega zakona carinski organ dolo~i na~in prepoz-
navanja uvo‘enega blaga v pridobljenih proizvodih oziroma
sprejme potrebne ukrepe za preverjanje, ali so izpolnjeni
predpisani pogoji za izvajanje 91. ~lena carinskega zakona.

(4) V skladu s prej{njim odstavkom lahko carinski orga-
ni sprejmejo predvsem naslednje ukrepe:

1. navajanje ali opis specialnih oznak ali proizvodnih
{tevilk;

2. namestitev zalivk, pe~atov, in drugih znakov;
3. jemanje vzorcev, slik ali tehni~nih opisov;
4. izvajanje analiz in podrobnej{ih pregledov;
5. pregled evidenc in drugih dokumentov, ki se nana{a-

jo na transakcije, ki se preverjajo in jasno ka‘ejo, da so bili
pridobljeni proizvodi proizvedeni iz uvo‘enega blaga.
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51. ~len
(gospodarski pogoji)

(1) [teje se, da so gospodarski pogoji iz 3. to~ke druge-
ga odstavka 92. ~lena carinskega zakona izpolnjeni, ~e je
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1. ~e vlo‘nik zahtevka zahteva odobritev za~asnega uvo-
za blaga na oplemenitenje v skladu s 3. to~ko 89. ~lena
carinskega zakona, oplemenitenje pa se izvaja na podlagi
pogodbe med doma~o in tujo osebo, ~e pla~ilo za opravljeno
oplemenitenje ne zajema drugega kot pla~ilo stro{kov prede-
lave;

2. ~e gre za opravljanje proizvodnih operacij v zvezi z
blagom, ki nima komercialnega namena;

3. ~e gre za izbolj{anje blaga, vklju~no z reguliranjem,
nastavljanjem in usposabljanjem blaga;

4. ~e gre za obi~ajne postopke in ravnanja, namenjena
ohranjanju blaga, izbolj{evanju izgleda ali tr‘ne vrednosti
blaga ter pripravi blaga za distribucijo ali nadaljnjo prodajo;

5. ~e gre za proizvodne operacije, v katerih vrednost
vsake posamezne vrste uvo‘enega blaga (definiranega na
podlagi osemmestne tarifne {tevilke carinske nomenklature)
za enega vlo‘nika zahtevka v koledarskem letu ne presega
tolarske protivrednosti 50.000 ECU, ne glede na {tevilo izva-
jalcev proizvodnih operacij;

6. ~e se v postopku uvoza zaradi izvoza uva‘a blago, ki
ni primerljivo z blagom, kakr{no se sicer proizvaja na carin-
skem obmo~ju;

“Primerljivo blago” v skladu s to to~ko pomeni, da je
blago razvr{~eno v isto osemmestno tarifno {tevilko carinske
nomenklature ter da je enake komercialne kvalitete, istih
tehni~nih karakteristik kot uvo`eni proizvodi;

7. ~e se primerljivo blago iz prej{nje to~ke ne proizvaja
na carinskem obmo~ju v zadostni koli~ini;

8. ~e doma~i proizvajalci primerljivega blaga iz 6. to~ke
tega ~lena ne morejo le-tega zagotoviti vlo‘niku zahtevka v
ustreznem ~asu.

V skladu s to to~ko se {teje, da blago ni zagotovljeno v
ustreznem ~asu, ~e tega blaga doma~i proizvajalci ne morejo
zagotoviti v ~asu, ki je potreben za na~rtovani posel, ~eprav
je bilo ustrezno povpra{evanje s strani vlo‘nika zahtevka
dano pravo~asno;

9. ~e se primerljivo blago iz 6. to~ke tega ~lena sicer
proizvaja na carinskem obmo~ju Slovenije, vendar se v pro-
izvodnem postopku, za katerega se zahteva uvoz blaga ne
more uporabiti zaradi naslednjih razlogov:

(a) njihova cena je tak{na, da bi bil na~rtovani posel, v
smislu tretjega odstavka tega ~lena neekonomi~en,

(b) blago ni tak{ne kvalitete ali nima dolo~enih lastno-
sti, ki so potrebne za proizvodnjo zahtevanih pridobljenih
proizvodov,

(c) blago ne ustreza izrecno postavljenim zahtevam tu-
jega kupca pridobljenega blaga,

(d) pridobljeni proizvodi morajo biti proizvedeni iz uvo-
‘enega blaga zato, da bi ustrezali dolo~ilom, ki zadevajo
varstvo industrijske lastnine;

10. ~e vlo‘nik zahtevka v zvezi z dolo~eno vrsto blaga,
za katero zahteva odobritev uvoza zaradi izvoza za dolo~eno
obdobje, carinskim organom doka‘e, da:

(a) bo v tem obdobju 80% vsega blaga, ki ga uporabi ali
blaga ki je potrebno v proizvodnji pridobljenih proizvodov,
dobil od doma~ih proizvajalcev kot primerljivo blago v smi-
slu 6. to~ke tega odstavka,

(b) z uvo‘enim blagom odpravlja dejanski problem ne-
zadostne preskrbe s tem blagom na doma~em trgu, ~e je dele‘
doma~ega primerljivega blaga za pokrivanje njegovih potreb
ni‘ji od dele‘a iz alinee (a) te to~ke,

(c) da je sprejel potrebne ukrepe, da bi zagotovil pri-
merljivo blago doma~ih proizvajalcev, vendar mu le-ti niso
posredovali ponudbe kot odgovor na njegovo ustrezno pov-
pra{evanje.

(2) Pri ugotavljanju gospodarskih pogojev naslednja
dejstva ne zadostujejo sama po sebi kot osnova za dovolitev
postopka uvoza zaradi izvoza:

1. dejstvo, da je doma~i proizvajalec primerljivega bla-
ga, ki ga je mogo~e uporabiti za proizvodnjo pridobljenih
proizvodov konkurent vlo‘niku zahtevka;

2. dejstvo, da primerljivo blago ali pridobljenim pro-
izvodom enake proizvode na carinskem obmo~ju proizvaja
samo en proizvajalec.

(3) V skladu z alineo (a) 9. to~ke prvega odstavka tega
~lena se pri ugotavljanju, ali je cena primerljivega blaga,
proizvedenega na carinskem obmo~ju tak{na, da bi bil na~r-
tovani posel neekonomi~en, upo{teva vpliv, ki bi ga imela
uporaba primerljivega doma~ega blaga na vi{ino lastnih stro{-
kov pridobljenih proizvodov in iz tega izhajajo~ vpliv na
ponudbo teh proizvodov na tujem trgu. Pri tem se upo{teva:

1. primerjava med ceno, ki jo je treba pla~ati za blago,
uvo‘eno na predelavo, brez pla~ila dajatev in ceno doma~ega
primerljivega blaga, od katere se od{tejejo vse notranje daja-
tve, ki se ali bi se morale povrniti ob izvozu, vklju~no z vsemi
povra~ili, izpla~animi v okviru ukrepov kmetijske politike;

2. pogoje prodaje, predvsem pla~ilni pogoji in predlaga-
ni dobavni pogoji za doma~e primerljivo blago ter

3. cena, ki jo dose‘ejo pridobljeni proizvodi na tujem
trgu, ugotovljena na podlagi trgovske korespondence in dru-
ge dokumentacije.

52. ~len
(dokazovanje izpolnjevanja gospodarskih pogojev)
(1) Vlo‘nik zahtevka mora v zahtevku ali carinski de-

klaraciji v skladu s pravilnikom o uporabi listin v carinskem
postopku navesti, {ifro gospodarskih pogojev iz prej{njega
~lena, na katere se sklicuje. V primeru, da se vlo‘nik zahtev-
ka sklicuje na gospodarske pogoje iz 5. to~ke prej{njega
~lena, mora v carinski deklaraciji navesti tudi {tevilko in
datum dovoljenja, ki mu je bilo izdano v skladu s ~etrtim
odstavkom 56. ~lena te uredbe.

(2) Dokazovanje izpolnjevanja gospodarskih pogojev iz
prej{njega ~lena ob predlo‘itvi carinske deklaracije ni po-
trebno, razen ~e tako dolo~i minister, pristojen za ekonomske
odnose s tujino.

(3) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino
dolo~i kdaj mora vlo‘nik zahtevka posebej dokazovati, da so
izpolnjeni gospodarski pogoji ter na~in tak{nega dokazovanja.

53. ~len
(izjemno uveljavljanje drugih gospodarskih pogojev)

(1) Vlo‘nik zahtevka lahko pri carinski upravi uveljav-
lja tudi, da so izpolnjeni drugi gospodarski pogoji, kot so
navedeni v 51. ~lenu te uredbe. V tem primeru mora predlo‘i-
ti izjavo o tem, iz katerih razlogov meni, da so gospodarski
pogoji izpolnjeni. Na zahtevo carinske uprave prilo‘i tudi
dokazila o vsebini izjave.

(2) ^e v primeru iz prej{njega odstavka carinska uprava
meni, da bi gospodarske pogoje lahko {teli za izpolnjene,
izda o tem potrdilo, v katerem poleg drugih potrebnih podat-
kov dolo~i tudi rok veljavnosti potrdila. Ta rok ne more biti
dalj{i od devet mesecev.

(3) V obdobju veljavnosti potrdila iz prej{njega odstav-
ka se carinski deklaraciji prilo‘i tudi to potrdilo. V carinski
deklaraciji pa mora deklarant v skladu s pravilnikom o upora-
bi listin v carinskem postopku navesti {ifro gospodarskih
pogojev iz tega ~lena.
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(4) V primeru, da carinska uprava izda potrdilo iz dru-
gega odstavka tega ~lena, obvesti o tem ministra, pristojnega
za ekonomske odnose s tujino.

(5) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino na
podlagi obvestila iz prej{njega odstavka odlo~i, ali se gospo-
darski pogoji, navedeni v potrdilu lahko {tejejo za izpolnjene
tudi po preteku roka iz drugega odstavka tega ~lena. ^e se
pogoji lahko {tejejo za izpolnjene, lahko carinska uprava
ustrezno podalj{a veljavnost potrdila iz drugega odstavka
tega ~lena.

(6) ^e carinska uprava meni, da gospodarski pogoji za
dovolitev postopka uvoza zaradi izvoza niso izpolnjeni, o
tem obvesti vlo‘nika zahtevka in ministra, pristojnega za
ekonomske odnose s tujino

54. ~len
(naknadno preverjanje gospodarskih pogojev)

V skladu z 62. ~lenom carinskega zakona lahko carinski
organ naknadno preverja to~nost navedb imetnika dovoljenja
v deklaraciji oziroma prilogi, ki se nana{ajo na izpolnjevanje
gospodarskih pogojev.

55. ~len
(evidence)

(1) Poleg evidence normativov porabe uvo‘enega bla-
ga, ki jo imetnik dovoljenja vodi v skladu z 94. ~lenom
carinskega zakona, lahko carinski organ zahteva, da mora
imetnik dovoljenja, zaradi nadzora nad izvajanjem postopka
uvoza zaradi izvoza voditi evidence o koli~ini blaga, za kate-
rega je za~et ta postopek, o koli~ini pridobljenih proizvodov
in vse druge podatke, potrebne za nadzor nad izvajanjem
postopka ter za pravilni izra~un carinskega dolga, ki bi lahko
nastal.

(2) Evidence iz prej{njega odstavka mora imetnik dovo-
ljenja predlo‘iti carinskemu organu, pristojnemu za nadzor
nad izvajanjem postopka na njegov poziv.

(3) ^e se proizvodne operacije izvajajo pri dveh ali ve~
izvajalcih, se morajo evidence iz prvega odstavka tega ~lena
voditi tako, da je iz njih vsak trenutek mogo~e ugotoviti
informacije, ki se nana{ajo na izvajanje postopka pri vsakem
posameznem izvajalcu.

(4) ^e okoli{~ine primera to dopu{~ajo, lahko carinski
organ dovoli, da se knjige, ki jih imetnik dovoljenja vodi
zaradi organiziranja svojega poslovanja oziroma proizvodnje
uporabijo kot evidence v skladu s tem ~lenom.

2. Poglavje
Potek postopka

56. ~len
(za~etek postopka – obi~ajni postopek)

(1) Postopek uvoza zaradi izvoza se za~ne na podlagi
carinske deklaracije, ki jo sprejme carinski organ.

(2) Carinska deklaracija mora biti izpolnjena v skladu s
pravilnikom o uporabi enotne carinske listine v carinskem
postopku in mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za
zahtevano obliko postopka uvoza zaradi izvoza iz 89. ~lena
carinskega zakona.

(3) Poleg carinske deklaracije mora vlo‘nik zahtevka
carinskemu organu predlo‘iti {e izjavo, katere vsebina ustre-
za vzorcu iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(4) Namesto izjave iz prej{njega odstavka, ki se prilo‘i
vsaki deklaraciji posebej, lahko vlo‘nik zahtevka predlo‘i
carinskemu organu izjavo, ki se nana{a na izvedbo celotnega
posla ali na izvajanje postopka uvoza zaradi izvoza v dolo~e-
nem ~asovnem obdobju (mese~no ali trimese~no), ne glede

na to, koliko carinskih deklaracij bo vlo‘nik zahtevka vlo‘il
pri tem carinskem organu. Izjavo v skladu s tem odstavkom
mora vlo‘nik zahtevka vlo‘iti skupaj s prvo carinsko deklara-
cijo za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza, ki se nana{a na
ta posel oziroma na to ~asovno obdobje. Vse nadaljnje carin-
ske deklaracije, ki se nana{ajo na ta posel oziroma to ~asovno
obdobje mora vlo‘nik zahtevka vlagati pri istem carinskem
organu.

(5) Carinski organ dovoli postopek uvoza zaradi izvoza
z uradnim zaznamkom na carinski deklaraciji, razen ~e se
vlo‘nik zahtevka sklicuje na gospodarske pogoje iz 5. to~ke
prvega odstavka 51. ~lena te uredbe. V tem primeru mora
izdati predhodno splo{no dovoljenje za izvajanje postopka
uvoza zaradi izvoza.

(6) O dovolitvi postopka uvoza zaradi izvoza odlo~i
carinski organ, pri katerem je vlo‘ena carinska deklaracija.
^e mora biti izdano predhodno splo{no dovoljenje, ga izda
carinski organ, pristojen glede na kraj, kjer naj bi se pro-
izvodne operacije opravljale.

57. ~len
(spreminjanje izjave)

(1) Imetnik dovoljenja lahko s soglasjem carinskega or-
gana spremeni ali dopolni izjavo iz tretjega oziroma ~etrtega
odstavka prej{njega ~lena te uredbe glede podatkov o vrsti
blaga, ki bo rezultat proizvodnih postopkov in glede podat-
kov o vrsti proizvodnega postopka ter o izvajalcih proizvod-
nih operacij. V tem primeru mora navesti razloge, zaradi
katerih spreminja ali dopolnjuje prvotno izjavo.

(2) Soglasje za spremembo oziroma dopolnitev prvotne
izjave izda carinski organ z uradnim zaznamkom na izjavi.

(3) Imetnik dovoljenja ne more spremeniti izjave v skla-
du s prvim odstavkom tega ~lena potem, ko je carinski organ
za~el ali mu je sporo~il, da namerava za~eti naknadno kon-
trolo v skladu z 62. ~lenom carinskega zakona.

58. ~len
(za~etek postopka – poenostavljen postopek)

^e carinski organ v skladu z uredbo o poenostavitvah
glede carinskih deklaracij dovoli uporabo poenostavitev, mo-
ra vlo‘nik zahtevka celoten postopek uvoza zaradi izvoza
voditi preko carinskega organa, ki je dolo~en v dovoljenju za
uporabo poenostavljenih postopkov.

59. ~len
(nadaljevanje postopka pri drugem imetniku dovoljenja)

(1) ^e imetnik dovoljenja, ki je opredeljen v carinski
deklaraciji za postopek uvoza zaradi izvoza ne zaklju~i po-
stopka, ampak odda blago v nadaljnji proizvodni postopek
drugi osebi, lahko ta oseba s soglasjem carinskega organa
nadaljuje dovoljeni postopek uvoza zaradi izvoza.

(2) Soglasje iz prej{njega odstavka se izda na podlagi
pisnega zahtevka osebe, na katero naj bi bil prenesen posto-
pek. Zahtevek mora vsebovati vse podatke, potrebne za pre-
nos obveznosti iz prvega na drugega imetnika dovoljenja. ̂ e
carinski organ sogla{a s prenosom postopka, izda odlo~bo v
obliki uradnega zaznamka na zahtevku.

(3) Novi imetnik dovoljenja mora v celoti prevzeti ob-
veznosti prvega imetnika dovoljenja. Rok za ponovni izvoz
iz 93. ~lena carinskega zakona se zaradi spremembe imetnika
dovoljenja ne podalj{a. Novi imetnik dovoljenja lahko spre-
meni izjavo iz tretjega odstavka 56. ~lena te uredbe, ki jo je
carinskim organom predlo‘il prvi imetnik dovoljenja le v
skladu s pogoji iz 57. ~lena te uredbe.

(4) Do izdaje soglasja iz drugega odstavka tega ~lena
ostane prvi imetnik dovoljenja odgovoren za blago, za kate-
rega je bil za~et postopek uvoza zaradi izvoza.
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60. ~len
(prenos blaga med proizvodnimi obrati)

(1) Carinski organ lahko dovoli, da se pridobljeni pro-
izvodi ali blago v nespremenjenem stanju brez posebnih ca-
rinskih formalnosti in brez prekinitve postopka uvoza zaradi
izvoza prenese iz obrata enega izvajalca proizvodnih operacij
v obrat drugega izvajalca zaradi nadaljnje predelave. Prenos
blaga je treba vpisati v evidence iz 55. ~lena te uredbe.

(2) Odgovornost za preneseno blago iz prej{njega od-
stavka nosi imetnik dovoljenja.

61. ~len
(konec postopka uvoza zaradi izvoza v primeru postopka iz

2. in 3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona)
(1) Postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. in 3. to~ke 89.

~lena carinskega zakona se zaklju~i, ko je sprejeta carinska
deklaracija oziroma prijava za za~etek druge carinsko dovolje-
ne rabe ali uporabe blaga v skladu z 71. ~lenom carinskega
zakona.

(2) Deklaracija oziroma prijava iz prej{njega odstavka mo-
ra vsebovati navedbo o tem, kateri postopek uvoza zaradi izvoza
iz 2. ali 3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona naj se zaklju~i.

(3) Ko imetnik dovoljenja predlo‘i carinsko deklaracijo
ali prijavo, mora isto~asno predlo‘iti carinskemu organu tudi
deklarirane pridobljene proizvode ali deklarirano uvo‘eno
blago v nespremenjenem stanju in izvesti tudi vse druge
predpisane formalnosti, razen ~e je imetnik dovoljenja v
skladu z uredbo o poenostavitvah glede carinskih deklaracij,
opro{~en obveznosti predlo‘itve blaga.

(4) ^e je imetnik dovoljenja v skladu s ~etrtim odstav-
kom 56. ~lena te uredbe carinskemu organu ob za~etku po-
stopka uvoza zaradi izvoza predlo‘il izjavo, ki se nana{a na
celoten posel oziroma dolo~eno ~asovno obdobje, se rok za
zaklju~ek postopka, dolo~en v skladu s prvim odstavkom 93.
~lena carinskega zakona {teje od dneva sprejema prve carin-
ske deklaracije za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza.

62. ~len
(kaj se tudi {teje za izvoz blaga)

Za izvoz blaga, ki je lahko podlaga za zaklju~ek postop-
ka uvoza zaradi izvoza se {teje tudi dobava pridobljenih
proizvodov osebam, ki lahko v skladu s 159. in 160. ~lenom
carinskega zakona uveljavljajo oprostitev pla~ila carine, ~e
so izpolnjeni pogoji, predpisani za uveljavljanje oprostitve
pla~ila carine v teh primerih.

63. ~len
(sprememba, uni~enje ali nepovratna izguba blaga)
(1) ^e se narava ali tehni~ne lastnosti uvo‘enega blaga

zaradi nepredvidljivih okoli{~in ali vi{je sile, spremenijo ta-
ko, da imetnik dovoljenja ne more opraviti odobrenega pro-
izvodnega postopka in pridobiti predvidenih proizvodov, mo-
ra to nemudoma sporo~iti carinskemu organu, ki je sprejel
deklaracijo za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza.

(2) V primeru popolnega uni~enja ali nepovratne izgube
nepredelanega blaga ali pridobljenih proizvodov se dele‘ uni-
~enega ali izgubljenega uvo‘enega blaga dolo~i ob upo{teva-
nju dele‘a uvo‘enega blaga, navedenega v evidencah imetnika
dovoljenja v ~asu, ko je pri{lo do uni~enja ali izgube, razen ~e
imetnik dovoljenja predlo‘i carinskemu organu dokazila o
dejanski koli~ini izgubljenega ali uni~enega uvo‘enega blaga.

64. ~len
(prepoved sprostitve v prost promet)

(1) Vlada lahko v skladu s 95. ~lenom carinskega zako-
na prepove, da bi se dolo~eno pridobljeno blago ali blago, ki

je bilo uvo‘eno v okviru postopka uvoza zaradi izvoza spro-
stilo v prost promet na podlagi predloga doma~ega proizva-
jalca ali interesnega zdru‘enja.

(2) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino in
minister, pristojen za zadevno industrijsko panogo morata k
predlogu iz prej{njega odstavka podati predhodno mnenje. V
primeru, da naj bi se prepoved nana{ala na kmetijske pro-
izvode, pa mora mnenje namesto ministra, pristojnega za
zadevno industrijsko panogo podati minister, pristojen za
kmetijstvo.

(3) V predlogu iz prvega odstavka tega ~lena mora vlo‘-
nik utemeljeno izkazati {kodljive vplive, ki bi jih sprostitev v
zahtevku opredeljenega blaga v prost promet imela na eko-
nomski polo‘aj vlo‘nika zahtevka.

65. ~len
(obra~un carinskega dolga v primeru sprostitve v prost

promet)
(1) ^e so pridobljeni proizvodi spro{~eni v prost promet

in pri tem nastane carinski dolg, se le-ta obra~una na podlagi
osnove za obra~un carinskih dajatev za uvo‘eno blago v
skladu s 97. ~lenom carinskega zakona, ob upo{tevanju nor-
mativov porabe uvo‘enega blaga in 68. ~lena te uredbe.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka morajo polja 15,
16, 34, 41 in 42 enotne carinske listine, izpolnjene kot carin-
ske deklaracije za sprostitev v prost promet, vsebovati podat-
ke, ki se nana{ajo na uvo‘eno blago v nespremenjenem stanju.

66. ~len
(obra~un kompenzacijskih obresti pri postopku uvoza zaradi

izvoza iz 2. in 3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona)
(1) ^e je nastal carinski dolg v primerih iz tretjega

odstavka 97. ~lena carinskega zakona ali v primerih, ko se
neupravi~eno ravna z blagom, kot da bi bilo spro{~eno v
prost promet, carinski organ obra~una kompenzacijske obre-
sti, razen v naslednjih primerih:

1. ~e se v prost promet sprostijo odpadki in ostanki, ki
preostanejo po uni~enju blaga v skladu s ~etrtim odstavkom
141. ~lena carinskega zakona;

2. ~e kompenzacijske obresti ne presegajo vrednosti
5.000 SIT za posamezno carinsko deklaracijo;

3. ~e imetnik dovoljenja, ki zahteva, da se pridobljeni
proizvodi ali nepredelani uvo‘eni proizvodi sprostijo v prost
promet, carinskemu organu doka‘e, da zaradi izjemnih oko-
li{~in, ki ne izvirajo iz njegove malomarnosti ali nedovolje-
nega ravnanja, izvoz blaga, pod pogoji, ki jih dolo~a posto-
pek uvoza zaradi izvoza, ne bi bil ekonomsko upravi~en ali bi
bil celo nemogo~.

(2) Carinski organ obra~una kompenzacijske obresti v
vi{ini, ki v ~asu sprejema carinske deklaracije za sprostitev v
prost promet oziroma na dan izdaje naknadnega obra~una
carinskega dolga velja za zamudne obresti.

67. ~len
(obra~un vodenja postopka uvoza zaradi izvoza iz 2. ali 3.

to~ke 89. ~lena carinskega zakona)
(1) Imetnik dovoljenja mora carinskemu organu, ki je

pristojen glede na njegov sede‘ ali stalno prebivali{~e pred-
lo‘iti obra~un izvajanja postopka uvoza zaradi izvoza. Obra-
~un izpolni na obrazcu, katerega vsebina ustreza vzorcu iz
priloge 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(2) Imetnik dovoljenja mora carinskemu organu predlo-
‘iti reden obra~un iz prej{njega odstavka v tridesetih dneh po
dnevu, do katerega mora zaklju~iti postopek uvoza zaradi
izvoza. Na zahtevo carinskega organa je imetnik dovoljenja
dol‘an predlo‘iti tudi izredni obra~un {e pred zaklju~kom
postopka uvoza zaradi izvoza.
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(3) Carinski organ lahko dovoli:
1. da se obra~un izdela ra~unalni{ko ali v katerikoli

drugi dogovorjeni obliki;
2. da se obra~un izdela na carinski deklaraciji za za~e-

tek postopka.

68. ~len
(metode za dolo~itev dele‘a uvo‘enega blaga v pridobljenih

proizvodih)
^e je zaradi dolo~itve carinskega dolga potrebno dolo-

~iti dele‘ uvo‘enega blaga v pridobljenih proizvodih, se ta
dolo~i ob upo{tevanju normativov porabe uvo‘enega blaga iz
94. ~lena carinskega zakona v skladu z eno od naslednjih
metod:

1. v primeru, da je rezultat proizvodnega postopka, za
katerega je bilo uvo‘eno blago, le ena vrsta pridobljenih
proizvodov, se dolo~i koli~ina uvo‘enega blaga, porabljena v
proizvodnji pridobljenih proizvodov, v zvezi s katerimi je
carinski dolg nastal, tako, da se celotna koli~ina uvo‘enega
blaga pomno‘i s koeficientom, ki ustreza dele‘u pridobljenih
proizvodov, za katere je carinski dolg nastal v celotni koli~ini
pridobljenih proizvodov;

2. v primeru, da se vsi elementi uvo‘enega blaga naha-
jajo v vsakem pridobljenem proizvodu, se dolo~i koli~ina
uvo‘enega blaga uporabljena v proizvodnji vsakega od pri-
dobljenih proizvodov tako, da se zaporedoma celotna koli~i-
na uvo‘enega blaga pomno‘i s koeficienti, ki ustrezajo raz-
merju med porabljeno koli~ino uvo‘enega blaga v vsaki vrsti
pridobljenega proizvoda in celotno porabljeno koli~ino uvo-
‘enega blaga v vseh pridobljenih proizvodih. Izgube na uvo-
‘enem blagu se ne upo{tevajo.

Koli~ina uvo‘enega blaga v koli~ini pridobljenih pro-
izvodov, za katere je nastal carinski dolg se dolo~i z upo{te-
vanjem koeficienta, dolo~enega v skladu s prej{njo to~ko, ki
se pomno‘i s koli~ino uporabljenega uvo‘enega blaga v pro-
izvodnji teh pridobljenih proizvodov, kakor je izra~unana na
podlagi prvega odstavka te to~ke;

3. v primeru, da se ne more uporabiti metoda iz 1. ali 2.
to~ke tega odstavka, se uporabi vrednostna metoda. V skladu
z vrednostno metodo se dolo~i koli~ina uvo‘enega blaga, ki
se uporabi v proizvodnji vsake vrste pridobljenega blaga
tako, da se celotna koli~ina uvo‘enega blaga pomno‘i z
zaporednimi koeficienti, ki se izra~unajo na podlagi razmerja
med vrednostjo vsakega pridobljenega proizvoda in skupno
vrednostjo teh proizvodov, izra~unano v skladu z drugim
odstavkom te to~ke.

V skladu s prvim odstavkom 27. ~lena carinskega zako-
na je vrednost vsake vrste pridobljenih proizvodov, ki se
uporablja v vrednostni metodi v skladu s prej{njim odstav-
kom te to~ke:

– dejanska prodajna cena enakih ali podobnih proizvo-
dov na carinskem obmo~ju, ~e na to ceno niso vplivale pove-
zave med kupcem in prodajalcem ali, ~e ta cena ni znana,

– dejanska cena po pariteti “ex-works” na carinskem
obmo~ju, ~e na to ceno niso vplivale povezave med kupcem
in prodajalcem ali

– ~e vrednosti ni mogo~e dolo~iti v skladu s prvo ali
drugo alineo, vrednost, ki jo dolo~i carinski organ po drugi
primerni metodi.

Koli~ina uvo‘enega blaga, ki ustreza koli~ini pridoblje-
nih proizvodov, za katere se obra~una carinski dolg, se izra-
~una tako, da se koeficient, izra~unan na podlagi prve to~ke
tega ~lena pomno‘i s koli~ino uporabljenega uvo‘enega bla-
ga pri proizvodnji teh pridobljenih proizvodov, izra~unano v
skladu s to to~ko.

69. ~len
(uporaba ukrepov trgovinske politike pri postopku uvoza

zaradi izvoza iz 2. in 3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona)

(1) ^e je blago, za katerega je vlo‘ena carinska deklara-
cija za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza:

1. predmet posebnih ukrepov trgovinske politike za spro-
stitev tak{nega blaga v prost promet, se ti ukrepi ne upo{teva-
jo pri za~etku postopka uvoza zaradi izvoza in dokler ostane
blago v tem postopku;

2. predmet posebnih ukrepov trgovinske politike za vnos
blaga na carinsko obmo~je, se ti ukrepi uporabijo ob za~etku
postopka uvoza zaradi izvoza.

(2) ^e se postopek uvoza zaradi izvoza zaklju~i z vlo‘i-
tvijo carinske deklaracije za sprostitev v prost promet za
uvo‘eno blago v nespremenjenem stanju ali za pridobljene
proizvode, se za uvo‘eno blago uporabijo vsi ukrepi trgovin-
ske politike, ki veljajo v ~asu sprejema carinske deklaracije
za sprostitev v prost promet.

(3) Posebni ukrepi trgovinske politike se ne uporabijo,
~e se v prost promet sprostijo stranski pridobljeni proizvodi
in je njihova koli~ina sorazmerna koli~ini glavnih pridoblje-
nih proizvodov, ki so izvo‘eni zaradi zaklju~ka postopka
uvoza zaradi izvoza.

3. Poglavje
Uporaba enakovrednega blaga in predhodni izvoz

70. ~len
(zahtevek)

(1) Dovoljenje za uporabo enakovrednega blaga v skla-
du z 91. ~lenom carinskega zakona izda carinski organ na
podlagi pisnega zahtevka, ki se izpolni na obrazcu, katerega
vsebina ustreza vzorcu iz priloge 7 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del.

(2) Vlo‘nik zahtevka lahko isto~asno zahteva tudi odo-
britev predhodnega izvoza pridobljenih proizvodov v smislu
2. to~ke prvega odstavka 91. ~lena carinskega zakona, vendar
mora to v zahtevku izrecno navesti.

71. ~len
(pristojnost)

(1) O zahtevku iz prej{njega ~lena odlo~a carinski or-
gan, ki je krajevno pristojen glede na kraj opravljanja pro-
izvodnih operacij oziroma carinski organ, ki je pred tem
dovolil za~etek postopka uvoza zaradi izvoza v zvezi s kate-
rim se zahteva uporaba enakovrednega blaga.

(2) Pri carinskem organu iz prej{njega odstavka imetnik
dovoljenja vlaga vse carinske deklaracije, ki se nana{ajo na
izvedbo postopka uvoza zaradi izvoza ter uporabo enako-
vrednega blaga.

72. ~len
(dovoljenje)

(1) Dovoljenje za uporabo enakovrednega blaga lahko
carinski organ izda samo vlo‘niku zahtevka, ki sam opravlja
proizvodne postopke.

(2) Dovoljenje se izda na obrazcu, katerega vsebina us-
treza vzorcu iz priloge 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(3) Carinski organ ne more izdati dovoljenja za pred-
hodni izvoz v skladu z 2. to~ko 91. ~lena carinskega zakona,
~e se vlo‘nik zahtevka v okviru postopka uvoza zaradi izvoza
sklicuje na gospodarske pogoje iz 1. do 4. to~ke prvega
odstavka 51. ~lena te uredbe.
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73. ~len
(uporaba enakovrednega blaga, ki je obdelano bolj kot

uvo‘eno blago)
(1) ^e okoli{~ine primera tako zahtevajo lahko carinska

uprava dovoli, da je uporabljeno enakovredno blago obdela-
no bolj kot uvo‘eno blago, vendar le, ~e je pomemben del
proizvodnje tak{nega enakovrednega blaga izveden v podjet-
ju imetnika dovoljenja ali podjetja, kjer ta proizvodni posto-
pek izvajajo na ra~un imetnika dovoljenja.

(2) V vsakem primeru mora biti carinskim organom
omogo~eno, da preverijo elemente iz tretjega odstavka 91.
~lena carinskega zakona prej, preden imetnik dovoljenja za~-
ne uporabljati enakovredno blago.

74. ~len
(rok za uvoz blaga pri predhodnem izvozu)

(1) ^e je v dovoljenju iz prej{njega ~lena dovoljen pred-
hodni izvoz pridobljenih proizvodov, mora biti v skladu s
tretjim odstavkom 93. ~lena carinskega zakona v dovoljenju
dolo~en tudi rok, v katerem mora biti uvozno blago deklarira-
no za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza.

(2) Pri dolo~itvi roka iz prej{njega odstavka mora carin-
ski organ upo{tevati ~as, ki je potreben za nabavo in transport
blaga zaradi uvoza v Slovenijo.

(3) Rok ne more biti dalj{i od treh mesecev, {teto od
dneva sprejema izvozne deklaracije, ki se nana{a na pridob-
ljene proizvode, proizvedene iz enakovrednega blaga, lahko
pa se izjemoma, na podlagi pravo~asnega utemeljenega zah-
tevka imetnika dovoljenja, podalj{a.

75. ~len
(predlo‘itev dovoljenja carinskim organom)

Imetnik dovoljenja iz 73. ~lena te uredbe mora carinske-
mu organu, pri katerem je vlo‘il carinsko deklaracijo za uvoz
blaga oziroma za izvoz pridobljenih proizvodov predlo‘iti
dovoljenje, ~e ho~e uveljavljati ugodnosti, ki izhajajo iz izda-
nega dovoljenja.

76. ~len
(uveljavljanje pravice do uvoza blaga brez pla~ila carine)

(1) Imetnik dovoljenja iz 73. ~lena te uredbe lahko uvo-
zi blago brez pla~ila carine do koli~ine, ki je navedena v
dovoljenju.

(2) Imetnik dovoljenja lahko uvozi blago, ki je navede-
no v dovoljenju v roku iz 74. ~lena te uredbe naenkrat ali pa v
ve~ lo~enih po{iljkah.

77. ~len
(zamenjava carinskega statusa enakovrednega in uvoznega

blaga)
(1) V skladu z drugim odstavkom 91. ~lena carinskega

zakona pride do zamenjave carinskega statusa enakovredne-
ga in uvoznega blaga:

1. v primeru, ko ni dovoljen predhodni izvoz pridoblje-
nega blaga v skladu z 2. to~ko prvega odstavka 91. ~lena
carinskega zakona – v trenutku, ko je carinski organ sprejel
carinsko deklaracijo za zaklju~ek postopka uvoza zaradi iz-
voza;

2. v primeru, ko je upravi~enec izkoristil dovoljeni pred-
hodni izvoz pridobljenega blaga v skladu z 2. to~ko prvega
odstavka 91. ~lena carinskega zakona, pa:

(a) za izvo‘ene pridobljene proizvode, v trenutku, ko je
carinski organ sprejel izvozno carinsko deklaracijo, ~e je za
uvozno blago ‘e za~et postopek uvoza zaradi izvoza,

(b) za uvozno in enakovredno blago, v trenutku, prepu-
stitve uvoznega blaga v postopek uvoza zaradi izvoza.

(2) Zamenjava carinskega statusa blaga v skladu s prej{-
njim odstavkom ne spremeni porekla izvo‘enega blaga.

78. ~len
(zaklju~ek postopka)

(1) V primeru, da je bila dovoljena uporaba 2. to~ke
prvega odstavka 91. ~lena carinskega zakona se {teje, da je
postopek uvoza zaradi izvoza zaklju~en, ko carinski organ
sprejme carinsko deklaracijo za uvozno blago.

(2) V primeru popolnega uni~enja ali nepovratne izgube
uvo‘enega blaga ali pridobljenih proizvodov se primerno
uporabi drugi odstavek 63. ~lena te uredbe.

4. Poglavje
Posebne dolo~be za sistem povra~ila pla~ane carine

79. ~len
(uveljavljanje)

(1) Sistem povra~ila pla~ane carine lahko imetnik dovo-
ljenja uveljavi za vse uvo‘eno blago, tudi za blago, ki je
predmet posebnih ukrepov kmetijske politike, ~e so izpolnje-
ni pogoji iz 99. ~lena carinskega zakona.

(2) Za blago, ki se uva‘a v skladu z dovoljenjem za
uporabo enakovrednega blaga, ni mogo~e zahtevati povra~ila
pla~ane carine, ~e je bil v skladu z 2. to~ko prvega odstavka
91. ~lena carinskega zakona isto~asno dovoljen tudi predhod-
ni izvoz blaga.

(3) Kot izvoz, ki je lahko podlaga za povra~ilo pla~ane
carine v smislu petega odstavka 99. ~lena carinskega zakona
se {teje tudi primer iz 62. ~lena te uredbe.

80. ~len
(deklaracija pri uvozu)

(1) Vlo‘nik zahtevka, ki deklarira blago za sprostitev v
prost promet v okviru postopka iz 1. to~ke 89. ~lena carinske-
ga zakona, izpolni carinsko deklaracijo v skladu s pravilni-
kom o uporabi listin v carinskem postopku. V carinski dekla-
raciji mora biti jasno ozna~eno, da bo vlo‘nik uveljavljal
povra~ilo pla~ane carine.

(2) ^e je v skladu z uredbo o poenostavitvah glede
carinskih deklaracij imetniku dovoljenja dovoljena uporaba
poenostavljenih postopkov, ne more uveljavljati povra~ila
pla~ane carine, dokler ne predlo‘i carinskim organom dopol-
nilne carinske deklaracije.

81. ~len
(pristojnost carinskih organov v zvezi z deklaracijami)

(1) Carinski deklarant vlaga carinske deklaracije za za-
~etek postopka uvoza zaradi izvoza iz 1. to~ke 89. ~lena
carinskega zakona in deklaracije, s katerimi ta postopek za-
klju~i, pri istem carinskem organu.

(2) Carinska uprava lahko v utemeljenih primerih dovo-
li, da se carinske deklaracije vlagajo tudi pri drugih carinskih
organih.

82. ~len
(obveznost predlo‘itve blaga)

Ne glede na odobrene poenostavitve iz 59. ~lena carin-
skega zakona mora imetnik dovoljenja ob vlo‘itvi deklaraci-
je ali prijave za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga, ki
je podlaga za povra~ilo pla~ane carine, predlo‘iti to blago
carinskemu organu in zanj izpolniti vse predpisane carinske
formalnosti za izbrano carinsko dovoljeno rabo oziroma
uporabo.
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83. ~len
(podlage za povra~ilo)

(1) Deklaracija oziroma prijava za za~etek carinsko do-
voljene rabe ali uporabe blaga iz petega odstavka 99. ~lena
carinskega zakona mora vsebovati vse podatke, ki so potreb-
ni za ugotovitev upravi~enosti zahtevka za povra~ilo pla~ane
carine.

(2) Deklaraciji oziroma prijavi imetnik dovoljenja po-
leg drugih dokumentov prilo‘i tudi zahtevek za povra~ilo
pla~ane carine, izpolnjen v skladu s 85. ~lenom te uredbe.

(3) ^e imetnik dovoljenja zaradi upravi~enih razlogov
ne predlo‘i zahtevka skupaj z deklaracijo ali prijavo v skladu
s prej{njim odstavkom, lahko predlo‘i zahtevek tudi pozneje,
v roku iz sedmega odstavka 99. ~lena carinskega zakona.

84. ~len
(pristojnost v zvezi s povra~ilom)

Zahtevek za povra~ilo pla~ane carine imetnik dovolje-
nja vlo‘i pri carinskem organu, pri katerem je vlo‘il carinsko
deklaracijo za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza po siste-
mu povra~ila pla~ane carine. Ta carinski organ o zahtevku za
povra~ilo tudi odlo~i.

85. ~len
(zahtevek)

(1) Imetnik dovoljenja mora za povra~ilo pla~ane carine
vlo‘iti pri carinskem organu zahtevek za povra~ilo pla~ane
carine v dveh izvodih. En izvod se po sprejemu odlo~itve o
povra~ilu vrne imetniku dovoljenja, drugega hrani carinski
organ.

(2) Zahtevek se izpolni na obrazcu, katerega vsebina
ustreza vzorcu iz priloge 9 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del.

(3) Carinski organ, kateremu je predlo‘en zahtevek, lah-
ko zahteva predlo‘itev {e dodatnih dokumentov, ki so po-
trebni za odlo~itev o utemeljenosti zahtevka.

86. ~len
(poenostavitve v zvezi z zahtevkom)

(1) Carinski organ lahko dovoli, da se zahtevek izdela
ra~unalni{ko ali v kateri drugi dogovorjeni obliki.

(2) Carinski organ lahko dovoli, da vlo‘nik zahtevka, ki
periodi~no vlaga enake zahtevke za povra~ilo pla~ane carine,
opusti navajanje dolo~enih podatkov v zahtevku, vendar mo-
ra tak zahtevek vsebovati vse podatke, ki so potrebni za
odlo~itev o vi{ini povra~ila.

87. ~len
(odlo~itev o povra~ilu)

(1) Carinski organ odlo~i o povra~ilu pla~ane carine na
podlagi podatkov, navedenih v zahtevku in spremljajo~ih
dokumentih, lahko pa izvede {e dodatne poizvedbe za prever-
janje njihove to~nosti in pravilnosti podatkov.

(2) Carinski organ odlo~i o povra~ilu pla~ane carine v
tridesetih dneh po prejemu popolnega zahtevka, razen ~e so
potrebne dodatne poizvedbe. V tem primeru mora odlo~iti v
{estdesetih dneh po prejemu popolnega zahtevka.

(3) ^e carinski organ ugodi v zahtevku v celoti, izda
odlo~bo v obliki uradnega zaznamka na zahtevku, sicer izda
odlo~bo v skladu s predpisi o splo{nem upravnem postopku.

88. ~len
(dolo~itev koli~in blaga, ki se upo{tevajo pri dolo~itvi

vi{ine povra~ila)
Vi{ina povra~ila se dolo~i ob upo{tevanju dele‘a uvo‘e-

nega blaga v pridobljenih proizvodih, pri ~emer se upo{teva-

jo normativi porabe uvo‘enega blaga iz 94. ~lena carinskega
zakona in naslednje metode:

1. v primeru, da je rezultat proizvodnega postopka, za
katerega je bilo uvo‘eno blago, le ena vrsta pridobljenih
proizvodov, se dolo~i koli~ina uvo‘enega blaga, porabljena v
proizvodnji pridobljenih proizvodov, v zvezi s katerimi se
zahteva povra~ilo, tako, da se celotna koli~ina uvo‘enega
blaga pomno‘i s koeficientom, ki ustreza dele‘u pridobljenih
proizvodov, za katere se zahteva povra~ilo v celotni koli~ini
pridobljenih proizvodov;

2. v primeru, da se vsi elementi uvo‘enega blaga naha-
jajo v vsakem pridobljenem proizvodu, se dolo~i koli~ina
uvo‘enega blaga uporabljena v proizvodnji vsakega od pri-
dobljenih proizvodov tako, da se zaporedoma celotna koli~i-
na uvo‘enega blaga pomno‘i s koeficienti, ki ustrezajo raz-
merju med porabljeno koli~ino uvo‘enega blaga v vsaki vrsti
pridobljenega proizvoda in celotno porabljeno koli~ino uvo-
‘enega blaga v vseh pridobljenih proizvodih. Izgube na uvo-
‘enem blagu se ne upo{tevajo.

Koli~ina uvo‘enega blaga v koli~ini pridobljenih pro-
izvodov, za katere se zahteva povra~ilo se dolo~i z upo{teva-
njem koeficienta, dolo~enega v skladu s prej{njo to~ko, ki se
pomno‘i s koli~ino uporabljenega uvo‘enega blaga v pro-
izvodnji teh pridobljenih proizvodov, kakor je izra~unana na
podlagi prvega odstavka te to~ke;

3. v primeru, da se ne more uporabiti metoda iz 1. ali 2.
to~ke tega odstavka, se uporabi vrednostna metoda. V skladu
z vrednostno metodo se dolo~i koli~ina uvo‘enega blaga, ki
se uporabi v proizvodnji vsake vrste pridobljenega blaga
tako, da se celotna koli~ina uvo‘enega blaga pomno‘i z
zaporednimi koeficienti, ki se izra~unajo na podlagi razmerja
med vrednostjo vsakega pridobljenega proizvoda in skupno
vrednostjo teh proizvodov, izra~unano v skladu z drugim
odstavkom te to~ke.

V skladu s prvim odstavkom 27. ~lena carinskega zako-
na je vrednost vsake vrste pridobljenih proizvodov, ki se
uporablja v vrednostni metodi v skladu s prej{njim odstav-
kom te to~ke:

– dejanska prodajna cena enakih ali podobnih proizvo-
dov na carinskem obmo~ju, ~e na to ceno niso vplivale pove-
zave med kupcem in prodajalcem ali, ~e ta cena ni znana,

– dejanska cena po pariteti “ex-works” na carinskem
obmo~ju, ~e na to ceno niso vplivale povezave med kupcem
in prodajalcem ali

– ~e vrednosti ni mogo~e dolo~iti v skladu s prvo ali
drugo alineo, vrednost, ki jo dolo~i carinski organ po drugi
primerni metodi.

Koli~ina uvo‘enega blaga, ki ustreza koli~ini pridoblje-
nih proizvodov, za katere se zahteva povra~ilo, se izra~una
tako, da se koeficient, izra~unan na podlagi prve to~ke tega
~lena pomno‘i s koli~ino uporabljenega uvo‘enega blaga pri
proizvodnji teh pridobljenih proizvodov, izra~unano v skladu
s to to~ko.

89. ~len
(izvr{itev povra~ila)

(1) Povra~ilo pla~ane carine se izvr{i tako, da se pristoj-
ni slu‘bi, ki vodi ‘iro ra~un carinskih organov, izda nalog za
nakazilo povra~ila na ra~un, ki ga je navedel imetnik dovo-
ljenja v zahtevku.

(2) Povra~ila pla~ane carine ni mogo~e izpla~ati, ~e ima
imetnik dovoljenja kakr{ne koli neporavnane zapadle obvez-
nosti iz naslova uvoznih ali izvoznih dajatev ali postopkov
zaradi carinskih prekr{kov. Povra~ilo in zapadli carinski dolg
se v tem primeru poravnata.
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IV. DEL
PREDELAVA POD CARINSKIM NADZOROM

1. Poglavje
Splo{no

90. ~len
(pogoji za izdajo dovoljenja za za~etek postopka)
(1) Postopek predelave pod carinskim nadzorom lahko

carinska uprava dovoli, ~e so izpolnjeni pogoji iz tretjega
odstavka 101. ~lena carinskega zakona, ~e gre za blago iz 1.
stolpca seznama iz priloge 10 k tej uredbi in je njen sestavni
del, ki bi naj bilo predmet postopkov predelave, ki so ome-
njeni v 2. stolpcu priloge 10.

(2) Za gospodarske pogoje iz 5. to~ke tretjega odstavka
101. ~lena carinskega zakona se {tejejo pogoji navedeni v
prilogi iz prej{njega odstavka.

91. ~len
(zahtevek)

(1) Dovoljenje iz 92. ~lena te uredbe se izda na podlagi
zahtevka, ki mora biti izpolnjen na obrazcu, katerega vsebina
ustreza vzorcu iz priloge 11 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del in se vlo‘i pri carinski upravi.

(2) Vlo‘nik zahtevka mora zahtevku prilo‘iti dokazila,
s katerimi dokazuje navedbe v zahtevku.

92. ~len
(dovoljenje)

Dovoljenje za postopek predelave pod carinskim nadzo-
rom izda carinska uprava na obrazcu, katerega vsebina ustre-
za vzorcu iz priloge 12 k tej uredbi in je njen sestavni del.

93. ~len
(rok veljavnosti)

(1) Rok veljavnosti dovoljenja za opravljanje postopka
predelave pod carinskim nadzorom dolo~i carinska uprava ob
upo{tevanju posebnih potreb zahtevanega posameznega po-
stopka predelave.

(2) Rok veljavnosti iz prej{njega odstavka ne more pre-
segati roka enega leta, vendar se dovoljenje lahko podalj{uje
na podlagi pravo~asnega utemeljenega zahtevka.

94. ~len
(pristojnosti)

(1) Carinske deklaracije za za~etek carinskega postopka
predelave pod carinskim nadzorom lahko imetnik dovoljenja
vlaga le pri carinskem organu, ki je naveden v dovoljenju.

(2) Pri carinskem organu iz prej{njega odstavka se vla-
gajo tudi carinske deklaracije oziroma prijave, potrebne za
zaklju~ek postopka predelave pod carinskim nadzorom.

95. ~len
(za~etek postopka)

(1) Imetnik dovoljenja lahko vlo‘i carinsko deklaracijo
za za~etek postopka predelave pod carinskim nadzorom {ele
potem, ko mu je izdano dovoljenje iz 92. ~lena te uredbe in
ko predlo‘i pristojnemu carinskemu organu ustrezen instru-
ment zavarovanja.

(2) V carinski deklaraciji za za~etek carinskega po-
stopka predelave pod carinskim nadzorom mora deklarant
navesti tudi rok, v katerem naj bi bilo deklarirano blago
predelano.

(3) Rok iz prej{njega odstavka ne sme biti dalj{i od roka
veljavnosti dovoljenja za postopek predelave pod carinskim
nadzorom.

96. ~len
(zaklju~ek postopka)

(1) Postopek predelave pod carinskim nadzorom se za-
klju~i s sprejemom carinske deklaracije oziroma prijave za
za~etek carinsko dovoljene rabe ali uporabe predelanih pro-
izvodov ali nespremenjenega uvo‘enega blaga.

(2) Opis predelanih proizvodov ali uvo‘enega blaga v
nespremenjenem stanju v carinski deklaraciji oziroma prijavi
iz prej{njega odstavka mora ustrezati podatkom iz dovoljenja.

97. ~len
(obra~un)

(1) Imetnik dovoljenja mora predlo‘iti carinskemu or-
ganu iz 94. ~lena te uredbe obra~un o vodenju postopka v
roku 30 dni po poteku veljavnosti dovoljenja.

(2) Obra~un iz prej{njega odstavka mora biti izpolnjen
na obrazcu, katerega vsebina ustreza vzorcu iz priloge 13 k
tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(3) V dovoljenju iz 92. ~lena te uredbe se lahko zahteva,
da imetnik dovoljenja opravlja tudi periodi~ne obra~une.

(4) Zaradi izvajanja carinskega nadzora lahko carinski
organ zahteva tudi, da imetnik dovoljenja predlo‘i obra~un iz
drugega odstavka tega ~lena tudi med postopkom predelave
pod carinskim nadzorom.

98. ~len
(poenostavitve obra~una)

Carinska uprava lahko dovoli:
1. da se obra~un iz prej{njega ~lena izdela ra~unalni{ko

ali v katerikoli drugi dogovorjeni obliki;
2. da se obra~un izdela na carinski deklaraciji za za~e-

tek postopka predelave pod carinskim nadzorom.

99. ~len
(carinska vrednost)

Carinska vrednost predelanih proizvodov, za katere je
vlo‘ena carinska deklaracija za sprostitev v prost promet se
dolo~i v skladu z izbiro carinskega deklaranta na podlagi ene
od naslednjih vrednosti v ~asu sprejema carinske deklaracije:

1. carinske vrednosti enakih ali podobnih proizvodov,
ki so proizvedeni v drugi dr‘avi, dolo~ene v istem ali pribli‘-
no istem ~asu;

2. prodajna cena, pod pogojem, da na to ceno ne vpliva-
jo povezave med kupcem in prodajalcem;

3. prodajna cena enakih ali podobnih proizvodov na
doma~em trgu, pod pogojem, da na to ceno ne vplivajo
povezave med kupcem in prodajalcem;

4. carinska vrednost uvo‘enega blaga, kateri se dodajo
stro{ki predelave.

100. ~len
(uporaba ukrepov trgovinske politike)

(1) ^e veljajo za uvo‘eno blago v ~asu sprejema dekla-
racije za sprostitev v prost promet posebni ukrepi trgovinske
politike, se tak{ni ukrepi za predelane proizvode ne uporab-
ljajo, razen ~e veljajo tudi za proizvode enake predelanim
proizvodom.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka se ti ukrepi upo-
rabljajo za tisto koli~ino uvo‘enega blaga, ki je bila dejansko
uporabljena pri proizvodnji predelanih proizvodov, spro{~e-
nih v prost promet.
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V. DEL
ZA^ASNI UVOZ

1. Poglavje
Splo{no

101. ~len
(za~etek postopka)

(1) Carinski postopek za za~asni uvoz blaga se za~ne na
podlagi sprejete carinske deklaracije za za~etek postopka
za~asnega uvoza, ki mora biti izpolnjena v skladu s pravilni-
kom o uporabi enotne carinske listine o carinskem postopku,
~e ne pride v po{tev katera od poenostavitev iz 59. ~lena
carinskega zakona.

(2) Predlo‘itev ATA zvezka se {teje kot vlo‘itev carin-
ske deklaracije za za~etek postopka za~asnega uvoza. Spre-
jem ATA zvezka s strani carinskih organov pa se {teje kot
sprejem carinske deklaracije za za~etek postopka za~asnega
uvoza blaga.

102. ~len
(spremljajo~i dokumenti)

Carinski deklaraciji iz prvega odstavka prej{njega ~le-
na, mora carinski deklarant prilo‘iti dokument, v katerem
morajo biti navedeni naslednji podatki, ~e ti podatki niso ‘e
vsebovani v sami carinski deklaraciji:

1. ~e oseba, ki je uporabnik za~asno uvo‘enega blaga ni
ista kot carinski deklarant – ime oziroma firmo ter naslov
oziroma sede‘ uporabnika in deklaranta ter, ~e je to potrebno
tudi lastnika blaga;

2. pravna podlaga, na podlagi katere se zahteva za~asni
uvoz blaga;

3. predvideni rok trajanja za~asnega uvoza blaga;
4. kraj, kjer se predvideva, da se bo blago uporabljalo.

103. ~len
(dovoljenje)

Pristojni carinski organ izda dovoljenje za postopek
za~asnega uvoza z uradnim zaznamkom na carinski
deklaraciji.

104. ~len
(odlo~itve carinskega organa)

Carinski organ ob izdaji dovoljenja iz prej{njega ~lena
odlo~i, glede na namen uporabe za~asno uvo‘enega blaga,
tudi o ukrepih carinskega nadzorstva, dolo~i rok za~asnega
uvoza iz 107. ~lena carinskega zakona ter odlo~i o vi{ini
morebitnega instrumenta zavarovanja.

105. ~len
(oprostitev predlo‘itve instrumenta zavarovanja)

Carinski organi v skladu z drugim odstavkom 70. ~lena
carinskega zakona ne zahtevajo predlo‘itve instrumenta za-
varovanja, ~e:

1. je postopek za~asnega uvoza za~et na podlagi ustne
carinske deklaracije;

2. gre za postopek za~asnega uvoza materialov, ki so
last letalskih, ladijskih ali ‘elezni{kih podjetij ali last po{tnih
uprav in jih le-te tudi uporabljajo v mednarodnem prometu,
vendar le, ~e so ti materiali vidno ozna~eni;

3. gre za postopek za~asnega uvoza embala‘e, ki se
uva‘a prazna in je jasno ozna~ena tako, da teh oznak ni
mogo~e zamenjati ali uni~iti, vendar le, ~e ponovni izvoz te
embala‘e, ob upo{tevanju trgovske prakse, ni dvomljiv;

4. gre za postopek za~asnega uvoza opreme za re{eval-
ne dejavnosti v skladu s 117. ~lenom te uredbe;

5. gre za postopek za~asnega uvoza opreme za radio in
TV oddajanje in vozil, specialno opremljenih v te namene, ~e
jih uva‘ajo tuja sredstva javnega obve{~anja zaradi priprave
ali oddajanja oddaj s carinskega obmo~ja;

6. gre za postopek za~asnega uvoza instrumentov in
aparatov, ki so potrebni zdravnikom za nudenje pomo~i pa-
cientom, in so deklarirani v skladu s 3. to~ko prvega odstavka
50. ~lena uredbe o poenostavitvah glede carinskih deklaracij;

7. gre za blago, ki je v postopku za~asnega uvoza na
podlagi ATA zvezka.

106. ~len
(zaklju~ek postopka)

(1) Postopek za~asnega uvoza se zaklju~i v skladu z 71.
~lenom carinskega zakona s sprejemom ustrezne carinske
deklaracije ali prijave.

(2) Deklaracija ali prijava iz prej{njega odstavka mora
vsebovati enake podatke o blagu, kot jih vsebuje deklaracija
na podlagi katere je bil postopek za~asnega uvoza za~et.

(3) S carinsko deklaracijo za zaklju~ek postopka za~a-
snega uvoza je treba predlo‘iti tudi carinsko deklaracijo, na
podlagi katere je bil postopek za~asnega uvoza za~et.

107. ~len
(posebni primeri zaklju~ka postopka)

(1) Ne glede na prej{nji ~len se postopek za~asnega
uvoza za blago iz 3. in 4. to~ke prvega odstavka 115. ~lena te
uredbe {teje za kon~anega, ko je to blago porabljeno, uni~eno
ali brezpla~no razdeljeno obiskovalcem na prireditvi.

(2) Prej{nji odstavek se ne more uporabljati za alkohol-
ne pija~e, toba~ne izdelke in pogonsko gorivo.

108. ~len
(pristojnost)

(1) Carinska deklaracija za zaklju~ek postopka za~asne-
ga uvoza se praviloma vlo‘i pri carinskem organu, pri kate-
rem je bila vlo‘ena carinska deklaracija za za~etek postopka
za~asnega uvoza.

(2) Prej{nji odstavek se ne uporablja, ~e je bil postopek
za~asnega uvoza za~et na podlagi sprejema ATA zvezka ali
~e je bila v skladu z uredbo o poenostavitvah glede carinskih
deklaracij dovoljena poenostavitev glede zaklju~ka postopka
za~asnega uvoza.

(3) Carinski organ, ki je sprejel carinsko deklaracijo za
za~etek postopka za~asnega uvoza lahko na zahtevo dekla-
ranta tudi v drugih primerih dovoli, da se carinska deklaracija
za zaklju~ek postopka za~asnega uvoza vlo‘i pri drugem
carinskem organu, kot je naveden v prvem odstavku tega
~lena.

109. ~len
(sprostitev v prost promet kot zaklju~ek postopka)
(1) V primeru, da se za blago, ki je bilo predmet postop-

ka za~asnega uvoza, vlo‘i carinska deklaracija za sprostitev v
prost promet, se carinski dolg obra~una v skladu s 110.
~lenom carinskega zakona.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka carinski organ obra-
~una tudi kompenzacijske obresti za celoten znesek dolgova-
nega carinskega dolga. Obra~unajo se v vi{ini, ki v ~asu
sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost promet velja
za zakonske zamudne obresti.

(3) Prej{nji odstavek se ne uporablja za blago, ki je bilo
ob odobritvi za~asnega uvoza popolnoma opro{~eno pla~ila
carine na podlagi 3., 4. in 7. to~ke prvega odstavka 108. ~lena
carinskega zakona. Kompenzacijske obresti se ne zara~unajo
tudi v primeru, ~e le-te za posamezno carinsko deklaracijo za
sprostitev v prost promet ne presegajo 5000 SIT.
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110. ~len
(prenos za~asno uvo‘enega blaga)

(1) V skladu s tretjim odstavkom 70. ~lena carinskega
zakona lahko carinski organ dovoli, da se pravice in obvez-
nosti imetnika dovoljenja za za~asen uvoz blaga prenesejo na
drugo osebo, ~e le-ta izpolnjuje vse predpisane pogoje za
dovolitev postopka za~asnega uvoza za tak{no blago.

(2) O prenosu iz prej{njega odstavka carinski organ od-
lo~i na podlagi zahtevka imetnika dovoljenja. ^e carinski
organ dovoli prenos, to ozna~i na carinski deklaraciji za
za~etek postopka za~asnega uvoza.

(3) Z odobritvijo prenosa prenehajo obveznosti prvega
imetnika dovoljenja, ki izvirajo iz prenesenega postopka za-
~asnega uvoza.

(4) V deklaraciji dolo~en rok za~asnega uvoza se zaradi
prenosa ne podalj{a.

2. Poglavje
Popolna oprostitev pla~ila carine na podlagi carinskega

zakona

111. ~len
(postopek)

(1) ^e carinski deklarant ob za~asnem uvozu blaga zah-
teva popolno oprostitev pla~ila carine, mora carinski deklara-
ciji prilo‘iti dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev
za oprostitev pla~ila carine.

(2) Carinski organ o zahtevku odlo~i v obliki uradnega
zaznamka na deklaraciji.

112. ~len
(oprostitve v skladu s 1. to~ko prvega odstavka 108. ~lena

carinskega zakona)
Pri odlo~itvi, ali je blago lahko opro{~eno pla~ila carine

v skladu s 1. to~ko prvega odstavka 108. ~lena carinskega
zakona, carinski organ postopa v skladu z dolo~ili carinskega
zakona, ki veljajo za vsak posamezen primer carinskih opro-
stitev.

113. ~len
(preizku{anje)

(1) V skladu z 2. to~ko 108. ~lena carinskega zakona
carinski organ odobri oprostitev pla~ila carine za:

1. blago, ki bo predmet preizku{anja, prikazovanja ali
opravljanja poskusov, tudi ~e gre za postopek pridobivanja
atestov;

2. blago, ki je potrebno, da bi se izvedlo preizku{anje,
prikazovanje ali opravljanje poskusov;

3. vzorce, ki se za~asno uva‘ajo zaradi preizku{anja ali
prikazovanja, ~e so namenjeni pridobivanju naro~il za enako
blago.

(2) Oprostitve pla~ila carine v skladu s 1. in 2. to~ko
prej{njega odstavka ni mogo~e odobriti, ~e gre za preizku{a-
nje, prikazovanje ali opravljanje poskusov kot pridobitne
dejavnosti.

114. ~len
(pojem mednarodnega sejma, razstave in druge prireditve)

V skladu s 3. to~ko prvega odstavka 108. ~lena carin-
skega zakona se kot mednarodni sejem, razstava ali druga
prireditev {teje:

1. trgovinski, industrijski, kmetijski ali obrtni sejmi, raz-
stave ali podobne prireditve;

2. sejmi, razstave ali podobne prireditve, organizirane v
dobrodelne namene;

3. sejmi, razstave ali podobne prireditve, organizirane
zlasti za spodbujanje znanstvenega, tehni~nega, obrtnega,
umetni{kega, izobra‘evalnega, kulturnega, {portnega sodelo-
vanja ali v verske namene ali zaradi sindikalnih oziroma
turisti~nih aktivnosti ali spodbujanja mednarodnega sporazu-
mevanja;

4. sre~anja predstavnikov mednarodnih organizacij ali
mednarodnih zdru‘enj;

5. uradne slovesnosti in spominski shodi, toda ne tudi
razstave, prirejene za zasebne namene v prodajalnah ali dru-
gih poslovnih prostorih zaradi prodaje uvo‘enega blaga.

115. ~len
(pojem razstavnega blaga)

(1) V skladu s 3. in 4. to~ko prvega odstavka 108. ~lena
carinskega zakona carinski organ lahko odobri oprostitev
pla~ila carine za naslednje blago:

1. blago, ki se razstavlja ali prikazuje njegovo delova-
nje;

2. ‘ive ‘ivali, rastline, seme in deli rastlin, ki se razstav-
ljajo na prireditvi;

3. blago, ki je namenjeno za uporabo v zvezi z za~asno
uvo‘enim blagom iz 1. to~ke tega ~lena, in sicer:

(a) blago, potrebno za prikaz delovanja uvo‘ene opreme
ali aparatov,

(b) reklamni in informativni material ter drugo blago, ki
je namenjeno reklamiranju za~asno uvo‘enega blaga, ki se
razstavlja, kot so avdio in video posnetki, filmi, napisi, ven-
dar le, ~e se za~asno uva‘ajo skupaj z blagom, katerega
reklamiranju je namenjeno;

4. blago, ki je med razstavo, sejmom ali podobno prire-
ditvijo pridobljeno iz za~asno uvo‘enega blaga, opreme ali
‘ivali;

5. konstrukcije in dekorativni material, vklju~no z elek-
tri~no napeljavo, ki je potrebna za ureditev stojnice oziroma
razstavnega prostora tuje osebe, ki razstavlja za~asno uvo‘e-
no blago;

6. oprema, vklju~no z opremo za prevajanje, avdio in
video snemanje in filmi u~nega, znanstvenega ali kulturnega
karakterja, ki so namenjeni za uporabo na mednarodnih sre-
~anjih, konferencah in kongresih.

(2) Blago iz prej{njega odstavka je lahko opro{~eno
pla~ila carine le, ~e se po kon~ani prireditvi ponovno izvozi
oziroma, v primeru iz 3. in 4. to~ke prej{njega odstavka, v
celoti porabi v skladu z dovoljenimi nameni med trajanjem
prireditve.

116. ~len
(embala‘a)

(1) V skladu s 5. to~ko 108. ~lena carinskega zakona je
lahko naslednje blago opro{~eno pla~ila carine:

1. zabojniki, {katle, sodi in podobna embala‘a, ki se
uporablja v enaki obliki, v kateri je uvo‘ena;

2. pomo‘na embala‘a za navijanje, omotavanje ali pritr-
jevanje blaga, razen materiali, kot so slama, papir, steklena
volna in oblanci, ki se uva‘ajo v razsutem stanju.

(2) Carinski organ lahko dovoli za~asni uvoz blaga iz
prej{njega odstavka le, ~e so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. primeru, da se embala‘a uva‘a prazna, se mora de-
klarant zavezati, da bo ponovno izvo‘ena napolnjena;

2. v primeru, da se embala‘a uva‘a napolnjena, se mora
imetnik dovoljenja zavezati, da bo ponovno izvo‘ena napol-
njena ali prazna;

3. v nobenem primeru se za~asno uvo‘ena embala‘a ne
sme uporabljati v notranjem prometu.
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117. ~len
(oprema za re{evalne dejavnosti)

(1) Popolna oprostitev pla~ila carine v skladu s 7. to~ko
prvega odstavka 108. ~lena carinskega zakona, se lahko do-
voli za opremo, ki je namenjena uporabi v zvezi z odpravlja-
njem neposredne nevarnosti ali odpravljanjem neposrednih
posledic epidemij, elementarnih ali drugih nesre~ na carin-
skem obmo~ju.

(2) Oprostitev pla~ila carine v skladu s prej{njim od-
stavkom se lahko odobri le, ~e so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. oprema je dana na za~asno uporabo brezpla~no in
2. oprema je namenjena javnim re{evalnim slu‘bam,

dobrodelnim ali ~lovekoljubnim organizacijam ali dr‘avnim
slu‘bam.

118. ~len
(oprema za dopisnike in dopisni{tva)

(1) V skladu z 10. to~ko prvega odstavka 108. ~lena
carinskega zakona lahko carinski organ odobri oprostitev
pla~ila carine pri za~asnem uvozu opreme, ki ostane v lasti
tujega sredstva javnega obve{~anja, namenjena pa je nepo-
sredno dejavnosti dopisnikov oziroma dopisni{tev tega sred-
stva javnega obve{~anja.

(2) V skladu s prej{njim odstavkom se za opremo, ki je
lahko opro{~ena pla~ila carine, {teje blago, navedeno v prilo-
gi 14 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

3. Poglavje
Popolna oprostitev pla~ila carine na podlagi

mednarodnih pogodb

119. ~len
(splo{no)

(1) Mednarodne pogodbe, ki jih je uveljavila Slovenija
in predvidevajo popolno oprostitev pla~ila carine pri za~a-
snem uvozu dolo~enih vrst blaga, se uporabljajo v skladu s 5.
~lenom carinskega zakona.

(2) Dolo~be tega poglavja dolo~ajo na~in uporabe med-
narodnih pogodb, ki jih ni mogo~e uporabljati neposredno.

120. ~len
(strokovna oprema)

(1) V skladu s carinsko konvencijo o za~asnem uvozu
strokovne opreme je pri za~asnem uvozu pla~ila carine opro-
{~ena naslednja oprema:

1. kinematografska oprema, ki jo potrebuje oseba, s se-
de‘em oziroma prebivali{~em izven carinskega obmo~ja,
medtem ko se nahaja na carinskem obmo~ju zaradi snemanja
dolo~enega filma ali filmov;

2. vsa druga strokovna oprema, ki jo za opravljanje
poklica ali obrti potrebuje oseba s sede‘em ali prebivali{~em
izven carinskega obmo~ja, ki prihaja na carinsko obmo~je
zaradi opravljanja dolo~enega posla;

3. pribor in dodatki k opremi iz prve ali druge to~ke tega
odstavka.

(2) V okvir 2. to~ke prej{njega odstavka ni mogo~e {teti
opreme, ki se uporablja za notranji transport, industrijsko
proizvodnjo ali embaliranje blaga ali (razen v primeru ro~ne-
ga orodja) za izkori{~anje naravnih virov ali za izgradnjo
oziroma popravilo ali vzdr‘evanje stavb ali za izvajanje ze-
meljskih in podobnih del.

(3) Za~asni uvoz opreme iz prvega odstavka tega ~lena
se lahko dovoli le, ~e:

1. je strokovna oprema, ki se za~asno uva‘a, v lasti
osebe, ki ima sede‘ oziroma stalno prebivali{~e izven carin-
skega obmo~ja;

2. strokovno opremo za~asno uva‘a oseba, ki ima sede‘
oziroma stalno prebivali{~e izven carinskega obmo~ja ter, ~e

3. strokovno opremo uporablja na carinskem obmo~ju
izklju~no oseba, ki je vstopila na carinsko obmo~je ali se
uporablja pod njenim osebnim nadzorom.

(4) Pogoj iz 3. to~ke prej{njega odstavka ne velja za
za~asni uvoz kinematografske opreme za snemanje filma,
televizijskega programa ali avdiovizualnih del, v okviru ko-
produkcijske pogodbe med tujo osebo in osebo, s sede‘em na
carinskem obmo~ju.

(5) Seznam strokovne opreme, ki jo je mogo~e za~asno
uvoziti brez pla~ila carine v skladu s tem ~lenom in je v
prilogi 15 k tej uredbi in je njen sestavni del, je ilustrativnega
zna~aja.

121. ~len
(rezervni deli za za~asno uvo‘eno strokovno opremo)

Naknadno uvo‘eni rezervni deli, potrebni za popravilo
za~asno uvo‘ene strokovne opreme iz prej{njega ~lena so pri
za~asnem uvozu opro{~eni pla~ila carine pod enakimi pogoji
kot strokovna oprema.

122. ~len
(material za razvedrilo pomor{~akov)

(1) V skladu s carinsko konvencijo o materialu za raz-
vedrilo pomor{~akov se lahko brez pla~ila carine za~asno
uvozi material za opravljanje kulturnih, izobra‘evalnih, re-
kreacijskih, verskih ali {portnih aktivnosti pomor{~akov in
zajema literaturo, avdiovizualni material, {portno opremo,
opremo za hobije in opremo za verske obrede.

(2) Blago iz prej{njega odstavka je lahko opro{~eno
pla~ila carine le, ~e gre za naslednje primere:

1. blago je razlo‘eno iz ladje v mednarodnem pomor-
skem prometu, zato da bi ga posadka te ladje lahko za~asno
uporabljala na kopnem medtem, ko je ladja zasidrana v pri-
stani{~u;

2. blago je razlo‘eno iz ladje v mednarodnem pomor-
skem prometu zaradi izro~itve drugi tuji ladji ali uporabe na
drugi tuji ladji v mednarodnem pomorskem prometu in se
nahaja na carinskem obmo~ju;

3. blago je za~asno uvo‘eno na carinsko obmo~je zato,
da bi bilo izro~eno ladji, ki pluje v mednarodnem pomorskem
prometu in je zasidrana v pristani{~u na carinskem obmo~ju
oziroma uporabljeno na tak{ni ladji;

4. blago je razlo‘eno iz ladje zaradi ponovnega izvoza;
5. blago je namenjeno popravilu.

123. ~len
(za~asen uvoz transportnih sredstev)

(1) Pla~ila carine pri za~asnem uvozu so opro{~ena:
1. komercialna cestna vozila, vklju~no s priklopniki;
2. zasebna cestna vozila, vklju~no s priklopniki in po-

~itni{kimi prikolicami, ki jih vle~ejo zasebna cestna vozila;
3. ‘elezni{ka transportna sredstva;
4. civilna zra~na plovila;
5. plovila v pomorskem prometu;
6. palete in
7. zabojniki,
~e so izpolnjeni pogoji, dolo~eni z uveljavljenimi med-

narodnimi konvencijami in s 126. do 132. ~lenom te uredbe.
(2) Postopek za~asnega uvoza transportnih sredstev se

za~ne z deklariranjem v skladu s 50. ali 55. ~lenom uredbe o
poenostavitvah glede carinskih deklaracij.

(3) V skladu s {estim odstavkom 109. ~lena carinskega
zakona carinski organi pri za~asnem uvozu transportnih sred-
stev iz prvega odstavka tega ~lena ne bodo zahtevali predlo-
‘itve instrumenta zavarovanja.
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(4) Postopek za~asnega uvoza transportnih sredstev za-
~et v skladu s tem ~lenom se lahko zaklju~i:

1. v primeru ponovnega izvoza – v skladu s 50. ali 55.
~lenom uredbe o poenostavitvah glede carinskih deklaracij
ali

2. v primeru vlo‘itve deklaracije ali prijave za drugo
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo – v skladu s predpisi, ki
veljajo za vlo‘itev deklaracije ali prijave za zahtevano carin-
sko dovoljeno rabo ali uporabo blaga.

124. ~len
(dodatni ukrepi carinskega nadzora)

Ne glede na drugi in tretji odstavek prej{njega ~lena,
lahko carinski organ, ki v ~asu za~etka postopka za~asnega
uvoza za transportna sredstva na podlagi izvedene kontrole
meni, da obstaja utemeljena nevarnost, da obveznosti glede
ponovnega izvoza, ne bodo spo{tovane sprejme dodatne ukre-
pe carinskega nadzora, in sicer:

1. zahteva predlo‘itev pisne carinske deklaracije, izpol-
njene v skladu s pravilnikom o uporabi listin v carinskem
postopku ali drugega dokumenta, ki v skladu z mednarodni-
mi pogodbami lahko nadomesti carinsko deklaracijo;

2. v primeru za~asnega uvoza zabojnikov zahteva, da
deklarant ob ustni deklaraciji predlo‘i tudi dokument, ki
vsebuje:

– ime oziroma firmo in sede‘ uporabnika ali njegovega
zastopnika,

– podatke, potrebne za zagotovitev istovetnosti zabojni-
kov in

– {tevilo zabojnikov in koli~ino ter vrsto rezervnih de-
lov, dodatkov in obi~ajne opreme;

3. v primeru za~asnega uvoza rezervnih delov, dodat-
kov in opreme iz 132. ~lena te uredbe, ki se za~asno uva‘ajo
lo~eno od transportnih sredstev, katerim so namenjena –
vlo‘itev carinske deklaracije ali drugega dokumenta v skladu
s 1. to~ko tega odstavka;

4. predlo‘itev instrumenta zavarovanja, ~e sprejme ka-
terega od ukrepov iz 1. do 3. to~ke tega odstavka in meni, da
pla~ilo carinskega dolga, ki lahko nastane ni gotovo.

125. ~len
(odvzem dovoljenja za za~asni uvoz)

(1) Carinski organ lahko odvzame dovoljenje za za~asni
uvoz transportnih sredstev, ~e ugotovi, da:

1. so se komercialna cestna vozila uporabljala v notra-
njem prometu;

2. so se zasebna cestna vozila uporabljala v notranjem
prometu v komercialne namene ali

3. so bila vozila po uvozu oddana v najem, posojena ali
dana v uporabo drugi osebi na carinskem obmo~ju v druge
namene kot v namen neposrednega ponovnega izvoza oziro-
ma da so bila tista vozila, ki so bila v trenutku uvoza najeta,
oddana v najem, posojena ali dana na uporabo, oddana v
podnajem, ponovno posojena oziroma ponovno dana v upo-
rabo drugi osebi v druge namene kot v namen neposrednega
ponovnega izvoza.

(2) Prej{nji odstavek se ne uporablja, ~e je tako predvi-
deno s to uredbo ali mednarodno pogodbo.

126. ~len
(posebni pogoji za za~asen uvoz cestnih komercialnih vozil)

(1) Cestna komercialna vozila se lahko za~asno uvozijo
v skladu s to uredbo, ~e:

1. jih za~asno uva‘a oseba s sede‘em izven carinskega
obmo~ja ali se za~asno uva‘ajo v njenem imenu in za njen
ra~un;

2. jih v komercialne namene uporablja oseba iz prej{nje
to~ke,

3. so registrirana izven carinskega obmo~ja na ime ose-
be s sede‘em izven carinskega obmo~ja in

4. se uporabljajo izklju~no za transport, ki se za~ne ali
kon~a izven carinskega obmo~ja.

(2) ^e priklopnik vle~e vozilo, registrirano na carin-
skem obmo~ju, se za~asni uvoz lahko dovoli tudi, ~e nista
izpolnjena pogoja iz 1. in 2. to~ke prej{njega odstavka.

(3) Vozila iz prvega odstavka tega ~lena lahko ostanejo
na carinskem obmo~ju, toliko ~asa, kolikor je potrebno, da se
izvr{ijo opravila, zaradi katerih je bil zahtevan za~asni uvoz
(kot npr.: prevoz, vstop in izstop potnikov, nakladanje, raz-
kladanje blaga, transport in vzdr‘evanje vozila).

(4) Osebo, ki v skladu s 1. oz 2. to~ko prvega odstavka
tega ~lena za~asno uva‘a in uporablja cestno motorno vozilo
v imenu in za ra~un osebe s sede‘em izven carinskega ob-
mo~ja, mora ta oseba izrecno pooblastiti.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena lahko:
(a) v skladu s prej{njim odstavkom cestno komercialno

vozilo vozi fizi~na oseba s stalnim prebivali{~em na carin-
skem obmo~ju;

(b) carinski organi:
– v izjemnih primerih dovolijo osebi s sede‘em na ca-

rinskem obmo~ju, da za~asno uvozi in uporablja cestno ko-
mercialno vozilo v obdobju, ki ga dolo~i carinski organ v
skladu z okoli{~inami posameznega primera,

– dovoli fizi~ni osebi s stalnim prebivali{~em na carin-
skem obmo~ju, ki je zaposlena pri osebi s sede‘em izven
carinskega obmo~ja, da za~asno uvozi in uporablja cestno
vozilo v lasti njegovega delodajalca, v komercialne namene.
Tak{no za~asno uvo‘eno vozilo se lahko uporablja tudi v
zasebne namene, ~e gre za ob~asno, dodatno uporabo poleg
komercialne uporabe in je tak{na uporaba dogovorjena v
pogodbi o zaposlitvi;

(c) se cestna komercialna vozila uporabljajo v notra-
njem prometu, ~e to dopu{~ajo predpisi s podro~ja transporta.

127. ~len
(posebni pogoji za za~asen uvoz zasebnih cestnih vozil)

(1) Zasebna cestna vozila se lahko za~asno uvozijo v
skladu s to uredbo, ~e:

1. jih za~asno uva‘a oseba s stalnim prebivali{~em ali
sede‘em izven carinskega obmo~ja,

2. jih v zasebne namene uporablja oseba iz prej{nje
to~ke in

3. so registrirana izven carinskega obmo~ja na ime ose-
be s stalnim prebivali{~em ali sede‘em izven carinskega
obmo~ja. ^e vozilo ni registrirano, se {teje, da je pogoj iz te
to~ke izpolnjen, ~e je zadevno vozilo v lasti osebe s sede‘em
ali prebivali{~em izven carinskega obmo~ja.

(2) Postopek za~asnega uvoza zasebnega cestnega vozi-
la se lahko dovoli tudi:

1. ~e je zasebno vozilo registrirano v dr‘avi stalnega
prebivali{~a uporabnika vozila, ki vozilo redno uporablja na
carinskem obmo~ju za potovanje od svojega prebivali{~a do
kraja, kjer je zaposlen in obratno;

2. ~e {tudent uporablja zasebno vozilo, registrirano v
dr‘avi njegovega stalnega prebivali{~a, na carinskem obmo~-
ju, kjer biva izklju~no zaradi {tudija;

3. ~e fizi~na oseba, s stalnim prebivali{~em na carin-
skem obmo~ju najame v tujini ali si v tujini sposodi osebno
vozilo, z namenom, da se vrne na svoje stalno prebivali{~e na
carinskem obmo~ju, ~e je izpolnjen pogoj iz 3. to~ke prvega
odstavka tega ~lena. Rok za vrnitev za~asno uvo‘enega vozi-
la dolo~i carinski organ ob upo{tevanju okoli{~in posamez-
nega primera.
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(3) Za~asni uvoz vozil se lahko v skladu s tem ~lenom,
razen v primeru iz 1. to~ke prej{njega odstavka dovoli:

1. za dobo najve~ {estih mesecev (s prekinitvami ali
brez) v dvanajstmese~nem obdobju ali

2. v primeru iz 2. to~ke prej{njega odstavka za ~as, ko
se {tudent zaradi {tudija mudi na carinskem obmo~ju.

(4) V primeru iz 1. to~ke drugega odstavka tega ~lena
mora oseba, ki vozilo za~asno uva‘a, obvestiti carinski organ
o prekinitvah roka, v katerem vozilo ostaja na carinskem
obmo~ju in mora izpolniti vse druge obveznosti, ki jih dolo~i
carinski organ, da bi prepre~il neupravi~eno uporabo za~asno
uvo‘enega vozila.

(5) Za osebe, ki se mudijo na carinskem obmo~ju zaradi
izvr{itve dolo~enih ~asovno omejenih nalog, se primerno
upo{tevajo dolo~be 2. to~ke drugega odstavka in 2. to~ke
tretjega odstavka tega ~lena.

(6) Za~asno uvo‘enih zasebnih cestnih vozil ni dovolje-
no po uvozu oddati v najem, posoditi ali dati v uporabo drugi
osebi na carinskem obmo~ju v druge namene kot v namen
neposrednega ponovnega izvoza oziroma tistih vozil, ki so
bila v trenutku uvoza najeta, oddana v najem, posojena ali
dana na uporabo, oddati v podnajem, ponovno posoditi oziro-
ma ponovno dati v uporabo drugi osebi v druge namene kot v
namen neposrednega ponovnega izvoza.

(7) Ne glede na prej{nji odstavek se osebna vozila, kate-
rih lastnik je rent-a-car podjetje s sede‘em izven carinskega
obmo~ja oddajo v najem fizi~nim osebam, s stalnim prebiva-
li{~em na ali izven carinskega obmo~ja, ~e so vozila name-
njena ponovnemu izvozu. Z namenom, da se vozilo ponovno
izvozi iz carinskega obmo~ja, lahko vozilo uporablja tudi
oseba, ki je zaposlena pri rent-a-car podjetju s sede‘em na
carinskem obmo~ju.

(8) Ne glede na {esti odstavek tega ~lena, lahko za~asno
uvo‘ena zasebna vozila uporabljajo:

1. zakonski partner in o‘ji dru‘inski ~lani fizi~ne osebe,
ki ima stalno prebivali{~e izven carinskega obmo~ja, ~e ima-
jo tudi te osebe svoje obi~ajno prebivali{~e izven carinskega
obmo~ja;

2. osebe, s stalnim prebivali{~em na carinskem obmo~-
ju, ~e uporabljajo za~asno uvo‘eno zasebno vozilo ob~asno
in v imenu ter po izrecnih navodilih imetnika dovoljenja
vendar samo v ~asu, ko se tudi imetnik dovoljenja nahaja na
carinskem obmo~ju.

128. ~len
(posebni pogoji za za~asni uvoz ‘elezni{kih transportnih

sredstev)
(1) Za~asni uvoz ‘elezni{kih transportnih sredstev se

dovoli, ~e so ta transportna sredstva:
1. v lasti osebe, s sede‘em izven carinskega obmo~ja in
2. registrirana v ‘elezni{kem omre‘ju izven carinskega

obmo~ja.
(2) Ne glede na 3. to~ko prvega odstavka 125. ~lena te

uredbe:
1. se ‘elezni{ka transportna sredstva lahko dajo na raz-

polago osebam s sede‘em na carinskem obmo~ju, ~e jih
uporabljajo skupno v skladu s pogodbo, na podlagi katere
lahko vsako ‘elezni{ko omre‘je uporablja lokomotive in va-
gone drugih omre‘ij kot svoje lastne ali

2. lahko carinski organi v izjemnih primerih dovolijo
osebi, s sede‘em na carinskem obmo~ju, da za omejen ~as
uvozi in uporablja vagone za prevoz blaga v postopku za~a-
snega uvoza.

(3) Za~asni uvoz ‘elezni{kih transportnih sredstev se
lahko dovoli najve~ za dvanajst mesecev.

129. ~len
(posebni pogoji za za~asni uvoz civilnih zra~nih plovil)

(1) Za~asno uvo‘ena civilna zra~na plovila lahko osta-
nejo na carinskem obmo~ju za ~as, ki je potreben, da bi se
izvr{ile dejavnosti, zaradi katerih je bil zahtevan za~asni
uvoz zra~nih plovil.

(2) Za civilna komercialna zra~na plovila se primerno
uporabljata ~etrti in peti odstavek 126. ~lena te uredbe. Pred-
vsem lahko carinski organ v izjemnih primerih dovoli, da
oseba s sede‘em na carinskem obmo~ju za~asno uvozi in
uporablja zra~no plovilo v obdobju, ki ga dolo~i carinski
organ v skladu z okoli{~inami posameznega primera.

(3) Za za~asno uvo‘ena civilna zra~na plovila, ki se
uporabljajo v zasebne namene, se primerno uporabljajo prvi,
~etrti ter {esti do osmi odstavek 127. ~lena te uredbe. Zaseb-
na civilna zra~na povila se lahko za~asno uvozijo najve~ za
dobo {est mesecev (s prekinitvami ali brez) v dvanajstmese~-
nem obdobju.

130. ~len
(posebni pogoji za za~asni uvoz plovil za pomorski promet)

(1) Za~asno uvo‘ena plovila v pomorskem prometu lah-
ko ostanejo na carinskem obmo~ju za ~as, ki je potreben, da
bi se izvr{ile dejavnosti, zaradi katerih je bil zahtevan njihov
za~asni uvoz.

(2) Za komercialna plovila v pomorskem prometu se
primerno uporabljata ~etrti in peti odstavek 126. ~lena te
uredbe. Predvsem lahko carinski organ v izjemnim primerih
dovoli, da oseba s sede‘em na carinskem obmo~ju za~asno
uvozi in uporablja komercialno plovilo v pomorskem prome-
tu v obdobju, ki ga dolo~i carinski organ v skladu z okoli{~i-
nami posameznega primera.

(3) Za plovila iz prvega odstavka, ki se uporabljajo v
zasebne namene, se primerno uporabljajo prvi, ~etrti ter {esti
do osmi odstavek 127. ~lena te uredbe. Ta plovila se lahko
za~asno uvozijo najve~ za dobo {est mesecev (s prekinitvami
ali brez) v dvanajstmese~nem obdobju.

131. ~len
(posebni pogoji za za~asen uvoz palet)

(1) Palete, katerih istovetnost se lahko ugotovi, se lahko
za~asno uvozijo za dobo dvanajstih mesecev, ~e deklarant ne
zahteva kraj{ega roka za~asnega uvoza.

(2) Palete, katerih istovetnost ni mogo~e ugotoviti, se
lahko za~asno uvozijo za dobo {estih mesecev, ~e deklarant
ne zahteva kraj{ega roka za~asnega uvoza.

132. ~len
(posebni pogoji za za~asen uvoz zabojnikov)

(1) Za~asno se lahko uva‘ajo zabojniki za transport bla-
ga, zape~ateni s carinsko plombo ali zabojniki, ozna~eni z
ustreznimi znaki, ~e se za~asno uva‘ajo v imenu njihovih
lastnikov, uporabnikov ali zastopnikov le-teh in ~e na jasno
vidnem mestu ozna~eni naslednji podatki:

1. podatki o lastniku oziroma uporabniku;
2. identifikacijske {tevilke in oznake zabojnikov zadev-

nega lastnika ali uporabnika;
3. tara te‘a zabojnika, vklju~no z vso fiksno pritrjeno

opremo in
4. dr‘avo, kateri zabojnik pripada.
(2) V primeru, da se za~asno uva‘a zamenljivi zabojnik, ki

se uporablja za kombiniran ‘elezni{ko-cestni transport, ni treba
navajati podatka iz 3. to~ke prej{njega odstavka. V primeru pa,
da se za~asno uva‘a zabojnik za prevoz v zra~nem prometu, ni
treba navajati podatka iz 4. to~ke prej{njega odstavka.

(3) Za~asno uvo‘eni zabojniki lahko ostanejo na carin-
skem obmo~ju najdalj dvanajst mesecev.
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133. ~len
(za~asni uvoz rezervnih delov, dodatkov in obi~ajne

opreme)
(1) Za~asno se lahko brez pla~ila carine uvozijo tudi

rezervni deli, dodatki in obi~ajna oprema transportnih sred-
stev, vklju~no z orodjem za nakladanje, zavarovanje ali varo-
vanje blaga na transportnih sredstev, ne glede na to, ali se
rezervni deli, dodatki ter oprema uvozijo skupaj s transport-
nim sredstvom ali lo~eno.

(2) Za~asno se v skladu s prvim odstavkom lahko uvo-
zijo le rezervni deli, dodatki in obi~ajna oprema, ki so name-
njeni za manj{a popravila in manj{e vzdr‘evanje transportnih
sredstev, katerim so namenjeni.

(3) Redna popravila in vzdr‘evanje, ki postanejo nujna
medtem, ko se transportno sredstvo nahaja na carinskem
obmo~ju, se ne {tejejo za spremembe v smislu 107. ~elna
carinskega zakona in se lahko opravijo v okviru postopka
za~asnega uvoza.

(4) Za dele, ki se nadomestijo med popravilom ali red-
nim vzdr‘evanjem v skladu s prej{njim odstavkom, in za
nove rezervne dele, ki so po{kodovani ali neuporabni med
za~asnim uvozom, se postopek za~asnega uvoza lahko za-
klju~i z vlo‘itvijo carinske deklaracije ali prijave za carinsko
dovoljeno rabo ali uporabo blaga.

134. ~len
(za~asni uvoz v okviru turisti~nega prometa)

(1) V skladu s konvencijo o carinskih olaj{avah v turiz-
mu je lahko potnik opro{~en pla~ila carine pri za~asnem
uvozu osebnih predmetov, ki jih pripelje s seboj, so namenje-
ni njegovi osebni uporabi med za~asnim bivanjem na carin-
skem obmo~ju in jih v nespremenjenem stanju vrne v tujino,
najpozneje takrat, ko tudi sam zapusti carinsko obmo~je.

(2) Med osebne predmete se lahko, poleg oblek, toalet-
nih pripomo~kov in drugih predmetov, za katere je o~itno, da
so namenjeni osebni rabi potnika, {tejejo tudi naslednji pred-
meti, ~e se lahko {teje, da jih potnik uporablja:

– osebni nakit;
– fotografski aparat in kamera, vklju~no s priborom ter

obi~ajna koli~ina filmov;
– prenosni dia ali filmski projektor ali grafoskop, vklju~-

no s priborom ter obi~ajna koli~ina daipozitivov ali filmov;
– video kamera in prenosni videorekorder ter obi~ajna

koli~ina kaset;
– daljnogled;
– prenosni glasbeni instrument;
– prenosni aparat za snemanje ali reprodukcijo zvoka;
– prenosni radio sprejemnik;
– prenosni TV sprejemnik;
– ‘epni ra~unalnik;
– prenosni osebni ra~unalnik;
– prenosni pisalni stroj;
– otro{ki vozi~ek;
– invalidski vozi~ek, ortopedski in tehni~ni pripomo~ki,

ki jih invalid uporablja med potovanjem;
– prenosni dializni ali podoben medicinski aparat ter

pribor za njegovo uporabo;
– {otor in ostala oprema za taborjenje;
– {portna oprema in pribor (ribi{ka oprema, planinska

oprema, potaplja{ka oprema, oprema za golf, lovska in {port-
na pu{ka s petdesetimi naboji oziroma koli~ino nabojev, ki je
navedena v dovoljenju za uvoz; kolo brez motorja, ~oln ali
kajak do 5,50 metra dol‘ine, smu~i, dva teni{ka loparja in
ostali podobni predmeti).

(3) Za potnika se v skladu s tem ~lenom {teje oseba, ki
za~asno prihaja na carinsko obmo~je, vendar na tem carin-
skem obmo~ju nima obi~ajnega bivali{~a.

4. Poglavje
Delna oprostitev pla~ila carine

135. ~len
(pogoji)

Delno oprostitev pla~ila carine se lahko odobri ob za~a-
snem uvozu blaga, ~e so izpolnjeni pogoji iz drugega odstav-
ka 108. ~lena carinskega zakona, razen za blago, ki je nave-
deno v 136. ~lenu te uredbe.

136. ~len
(kdaj ni mogo~e dovoliti oprostitve pla~ila carine)
V skladu s ~etrtim odstavkom 108. ~lena carinskega

zakona ni mogo~e dovoliti delne ali popolne oprostitve pla~i-
la carine za:

1. potro{no blago;
2. blago, za katerega se ‘e ob vlo‘itvi carinske deklara-

cije za za~etek za~asnega uvoza, ugotovi, da ni namenjeno
ponovnemu izvozu iz carinskega obmo~ja.

137. ~len
(obra~un carinskega dolga)

(1) ^e zaradi delne oprostitve pla~ila carine nastane
carinski dolg, se ta obra~una v skladu s 109. ~lenom carin-
skega zakona.

(2) Carinski organ obra~una carinski dolg v skladu s
prej{njim odstavkom, ko carinski deklarant vlo‘i deklaracijo
ali prijavo za za~etek carinsko dovoljene rabe ali uporabe
blaga ali ko vlo‘i zahtevek za podalj{anje roka za katerega je
bil postopek za~asnega uvoza blaga dovoljen.

VI. DEL
ZA^ASNI IZVOZ NA OPLEMENITENJE

1. Poglavje
Splo{no

138. ~len
(postopek)

(1) Carinski postopek za~asnega izvoza na oplemenite-
nje se za~ne na podlagi sprejete carinske deklaracije za za~e-
tek tega postopka.

(2) ^e vlo‘nik zahtevka zahteva uporabo sistema zame-
njave, mora carinski deklaraciji v skladu s 140. ~lenom te
uredbe prilo‘iti tudi zahtevek, ki vsebuje vse podatke potreb-
ne za odlo~itev, predvsem pa podatke, ki omogo~ajo carinski
nadzor. Zahtevek mora biti izpolnjen na obrazcu, katerega
vsebina ustreza vzorcu iz priloge 16 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del.

(3) Carinski organ dovoli postopek za~asnega izvoza na
oplemenitenje z uradnim zaznamkom na deklaraciji, v prime-
ru uporabe sistema zamenjave pa izda dovoljenje v skladu s
146. ~lenom te uredbe.

139. ~len
(pristojnosti)

Vse carinske deklaracije v zvezi s posameznim postop-
kom za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje se vlagajo pri
istem carinskem organu.

140. ~len
(vlo‘nik zahtevka)

(1) Vlo‘nik zahtevka je lahko praviloma oseba s sede-
‘em na carinskem obmo~ju in ki s tujo osebo sklene pogodbo
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o izvajanju proizvodnih operacij, zaradi katerih se blago
za~asno izva‘a na oplemenitenje.

(2) Pod pogoji iz drugega odstavka 113. ~lena carinske-
ga zakona je lahko vlo‘nik zahtevka tudi oseba, ki za~asno
izva‘a blago, tudi ~e isto~asno ne organizira proizvodnih
operacij.

141. ~len
(postopek za izdajo sklepa iz drugega odstavka 113. ~lena

carinskega zakona)
(1) Zahtevek v skladu z drugim odstavkom 113. ~lena

carinskega zakona, se vlo‘i pri carinski upravi.
(2) Zahtevek mora vsebovati vse podatke o namerava-

nih proizvodnih postopkih ter osebah, ki v organiziranju in
izvajanju teh proizvodnih operacij sodelujejo, predvsem pa
mora vsebovati podatke o:

1. prednostih, ki bi jih izvedba tak{nega postopka imela
glede pospe{evanja prodaje blaga, ki naj bi se izvozilo, v
primerjavi s prodajo blaga pod normalnimi pogoji;

2. dejstvih, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da izje-
ma ne bo prizadela interesov doma~ih proizvajalcev istovrst-
nih ali podobnih proizvodov kot so pridobljeni proizvodi, ki
jih je treba ponovno uvoziti.

(3) Carinska uprava zahtevek skupaj s svojim mnenjem
posreduje vladi, ki odlo~i o zahtevku v tridesetih dneh po
vlo‘itvi popolnega zahtevka pri carinski upravi.

142. ~len
(pogoji)

(1) V skladu z 2. to~ko tretjega odstavka 113. ~lena
carinskega zakona carinski organ, zaradi ugotavljanja, ali so
pridobljeni proizvodi rezultat predelave za~asno izvo‘enega
blaga, lahko predvidi predvsem naslednje ukrepe:

1. navedba ali opis posebnih oznak ali proizvodnih {te-
vilk za~asno izvo‘enega blaga;

2. namestitev carinskih oznak, zalivk ali drugih razpoz-
navnih znakov;

3. jemanje vzorcev, predlo‘itev prospektov, fotografij
in slik ali tehni~nih opisov blaga;

4. primerjanje za~asno izvo‘enega blaga in pridobljenih
proizvodov z analizami;

5. preverjanje dokumentov o predvidenih proizvodnih
operacijah, ki nedvomno ka‘ejo na to, da bodo pridobljeni
proizvodi proizvedeni prav iz za~asno izvo‘enega blaga (po-
godbe, predra~uni, korespondenca);

6. uporaba mednarodno dogovorjenih ukrepov za carin-
ski nadzor.

(2) Gospodarskih pogojev iz 3. to~ke tretjega odstavka
113. ~lena carinskega zakona ob vlo‘itvi carinske deklaracije
za za~etek postopka za~asnega izvoza na oplemenitenje ni
treba dokazovati, razen ~e je tako dolo~eno s predpisom, ki
ga izda minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino.

143. ~len
(posebnosti glede popravil)

(1) ^e je deklarant vlo‘il carinsko deklaracijo za za~e-
tek za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje zaradi popravi-
la, lahko carinski organ tak postopek odobri le, ~e se ob
za~asnem izvozu blaga doka‘e, da je popravilo za~asno izvo-
‘enega blaga sploh mogo~e.

(2) Prej{nji odstavek se uporablja tudi, ~e je bil dovo-
ljen sistem zamenjave.

144. ~len
(rok)

(1) Rok iz 114. ~lena carinskega zakona ne more biti
dalj{i od enega leta, ra~unajo~ od dneva sprejema deklaracije
za za~etek postopka za~asnega izvoza na oplemenitenje.

(2) Rok lahko carinski organ v utemeljenih primerih
podalj{a na podlagi pravo~asnega pisnega zahtevka.

145. ~len
(sistem zamenjave)

(1) ^e je vlo‘nik zahtevka zahteval uporabo sistema
zamenjave, mora to ozna~iti v carinski deklaraciji za za~asen
izvoz blaga ter prilo‘iti zahtevek v skladu s 138. ~lenom te
uredbe.

(2) ^e ugodi zahtevku iz prej{njega odstavka, lahko
carinski organ zaradi izvajanja nadzora sprejme predvsem
ukrepe, navedene v 1., 3., 4. ali 5. to~ki prvega odstavka 142.
~lena te uredbe. Iz dokumentov, predlo‘enih v skladu s 5.
to~ko prvega odstavka 142. ~lena te uredbe, mora jasno izha-
jati, da se bo popravilo izvr{ilo tako, da bo dobavljeno nado-
mestno blago, ki izpolnjuje pogoje iz {estega in sedmega
odstavka 117. ~lena carinskega zakona.

(3) Za izvajanje carinskega nadzora mora vlo‘nik zah-
tevka dokazati predvsem, da zamenjava ni bila dogovorjena z
namenom izbolj{anja tehni~nih lastnosti blaga. Carinski or-
gan zato lahko preveri:

1. pogodbe in druge spremljajo~e dokumente, ki se na-
na{ajo na popravilo ter

2. pogodbe ali ra~une, ki se nana{ajo na za~asno izvo‘e-
no blago ali na blago, v katero je vdelano za~asno izvo‘eno
blago.

(4) Dovoljenje za uporabo sistema zamenjave brez pred-
hodnega uvoza se lahko uporabi tudi za ponovni uvoz pridob-
ljenih (popravljenih) proizvodov namesto nadomestnih pro-
izvodov, ~e so za uvoz pridobljenih (popravljenih) proizvodov
izpolnjeni predpisani pogoji.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena lahko carinski
organ potem, ko je ‘e sprejel carinsko deklaracijo za za~etek
postopka za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje, dovoli,
da se namesto pridobljenih (popravljenih) proizvodov uvozi-
jo nadomestni proizvodi. Carinski deklarant mora zahtevek v
skladu s tem odstavkom vlo‘iti najpozneje v ~asu predvide-
nega uvoza nadomestnih proizvodov.

146. ~len
(posebni pogoji za sistem zamenjave s predhodnim uvozom)

(1) ^e vlo‘nik zahtevka zahteva uporabo sistema zame-
njave s predhodnim uvozom nadomestnih proizvodov, mora
{e pred za~etkom postopka pri carinskem organu vlo‘iti pisni
zahtevek, izpolnjen v skladu z drugim odstavkom 138. ~lena
te uredbe.

(2) Zahtevek iz prej{njega odstavka se vlo‘i pri carin-
skem organu, ki je krajevno pristojen glede na mesto, kjer se
nahaja blago, namenjeno za~asnemu izvozu na oplemenitenje.

(3) Zahtevku iz prvega odstavka tega ~lena mora vlo‘-
nik prilo‘iti vsa potrebna dokazila o navedbah v zahtevku ter
predlo‘iti ustrezen instrument zavarovanja, ~e carinski organ
{e ne razpolaga z njim.

(4) Pisno dovoljenje, ki ga izda carinski organ in katere-
ga vsebina ustreza vzorcu iz priloge 17 k tej uredbi in je njen
sestavni del, mora deklarant predlo‘iti ob vsaki posamezni
carinski deklaraciji za uvoz nadomestnega blaga oziroma
carinski deklaraciji za za~asen izvoz blaga.

(5) Vsi postopki carinjenja v zvezi z dovoljenim siste-
mom zamenjave s predhodnim uvozom se morajo opravljati
pri carinskem organu, ki je izdal dovoljenje iz prej{njega
odstavka.
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147. ~len
(zaklju~ek postopka)

(1) Ponovni uvoz pridobljenih proizvodov ali uvoz na-
domestnih proizvodov pri sistemu zamenjave se {teje za izvr-
{enega, ~e so pridobljeni proizvodi oziroma nadomestni pro-
izvodi pri sistemu zamenjave:

1. spro{~eni v prost promet;
2. vne{eni v prosto carinsko cono ali ko je
3. zanje za~et postopek carinskega skladi{~enja, uvoza

zaradi izvoza ali tranzitni carinski postopek.
(2) Za ugotavljanje spo{tovanja rokov za zaklju~ek po-

stopka je merodajen dan sprejema carinske deklaracije ali
prijave, s katero se carinski postopek za~asnega izvoza blaga
na oplemenitenje zaklju~i.

(3) Deklarant mora deklaraciji, s katero kon~uje posto-
pek za~asnega izvoza na oplemenitenje predlo‘iti tudi svoj
izvod carinske deklaracije, s katero je ta carinski postopek
za~el.

148. ~len
(obra~un carinskega dolga)

(1) Carinski dolg se v skladu s 115. ~lenom carinskega
zakona obra~una na podlagi carinske deklaracije za sprosti-
tev pridobljenih ali nadomestnih proizvodov v prost promet.

(2) V zvezi z uporabo ~etrtega odstavka 115. ~lena ca-
rinskega zakona se stro{ki nakladanja, transporta in zavaro-
vanja blaga za za~asni izvoz blaga do kraja, kjer se opravi
predvideno oplemenitenje ali kjer se opravi zadnje oplemeni-
tenje ne v{tevajo v:

– vrednost za~asno izvo‘enega blaga, ki se upo{teva pri
dolo~anju carinske vrednosti pridobljenih proizvodov v skla-
du s 6. to~ko 20. ~lena carinskega zakona;

– proizvodne stro{ke, ~e se vrednost za~asno izvo‘ene-
ga blaga ne more dolo~iti v skladu s 6. to~ko 20. ~lena
carinskega zakona.

(3) Proizvodni stro{ki iz prej{njega odstavka so tudi
stro{ki nakladanja, transporta in zavarovanja pridobljenih
proizvodov, ki se zara~unajo od kraja, kjer je bilo opravljeno
oplemenitenje ali kjer je bilo opravljeno zadnje oplemenite-
nje do kraja, kjer so bili pridobljeni proizvodi vne{eni na
carinsko obmo~je.

(4) Med stro{ke popravila, ki se upo{tevajo pri dolo~itvi
carinskega dolga v skladu s {estim odstavkom 115. ~lena
carinskega zakona, se {tejejo vsa pla~ila v zvezi s popravi-
lom, ki jih izvr{i ali naj bi jih izvr{il imetnik dovoljenja v
dobro osebe, ki opravi popravilo ali posredna ter neposredna
pla~ila, ki so pogoj za izvr{itev popravila za~asno izvo‘enega
blaga, ~e na vi{ino pla~ila ni vplivala povezanost med imet-
nikom dovoljenja in osebo, ki opravi popravilo.

149. ~len
(metode za dolo~itev dele‘a za~asno izvo‘enega blaga v

pridobljenih proizvodih)
Dele‘ za~asno izvo‘enega blaga v pridobljenih proizvo-

dih se izra~una v skladu s 150. do 152. ~lenom te uredbe, ~e
se vsi pridobljeni proizvodi, razen stranskih pridobljenih pro-
izvodov iz tretjega odstavka 151. ~lena te uredbe, ki so
rezultat dolo~enega proizvodnega postopka ne sprostijo v
prost promet isto~asno.

150. ~len
(prva metoda)

(1) ^e se v proizvodni operaciji iz za~asno izvo‘enega
blaga pridobi le ena vrsta pridobljenih proizvodov, se dolo~i
vrednost, ki jo je treba v skladu z drugim odstavkom 115.
~lena carinskega zakona od{teti pri sprostitvi pridobljenih

proizvodov v prost promet z upo{tevanjem koli~ine za~asno
izvo‘enega blaga.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka se koli~ina vsake
vrste za~asno izvo‘enega blaga, ki ustreza koli~ini pridoblje-
nih proizvodov, spro{~enih v prost promet in se upo{teva pri
dolo~itvi vrednosti, ki mora biti od{teta v skladu s prej{njim
odstavkom izra~una tako, da se celotna koli~ina vsake vrste
za~asno izvo‘enega blaga pomno‘i s koeficientom, ki ustreza
dele‘u pridobljenih proizvodov, spro{~enih v prost promet v
celotni koli~ini pridobljenih proizvodov.

151. ~len
(druga metoda)

(1) ^e se iz ene ali ve~ vrst za~asno izvo‘enega blaga
pridobi ve~ vrst pridobljenih proizvodov in se vsi elementi
za~asno izvo‘enega blaga pojavljajo v vsaki vrsti pridoblje-
nih proizvodov, se dolo~i vrednost, ki jo je treba v skladu z
drugim odstavkom 115. ~lena carinskega zakona od{teti pri
sprostitvi pridobljenih proizvodov v prost promet z upo{teva-
njem koli~ine za~asno izvo‘enega blaga.

(2) Pri dolo~anju, ali naj se uporabi metoda iz prej{nje-
ga odstavka, se izgube ne upo{tevajo.

(3) Pri dolo~anju dele‘a za~asno izvo‘enega blaga v
pridobljenih proizvodih v skladu s prvim odstavkom tega
~lena se stranski pridobljeni proizvodi, kot so odpadki in
ostanki, usedline, odrezki ali preostanki, {tejejo kot izgube.

(4) ^e se uporabi prvi odstavek tega ~lena, se koli~ina
vsake vrste za~asno izvo‘enega blaga, uporabljenega v pro-
izvodnji vsake vrste pridobljenih proizvodov, dolo~i tako, da
se zaporedoma celotna koli~ina vsake vrste za~asno izvo‘e-
nega blaga pomno‘i s koeficientom, ki ustreza razmerju med
koli~ino za~asno izvo‘enega blaga v vsaki vrsti pridobljenih
proizvodov in celotno koli~ino za~asno izvo‘enega blaga v
celotni koli~ini pridobljenih proizvodov.

(5) Koli~ina vsake vrste za~asno izvo‘enega blaga, ki
ustreza koli~ini vsake vrste pridobljenih proizvodov spro{~e-
nih v prost promet, ki se upo{teva pri dolo~itvi vrednosti, ki
se od{teje v skladu s prvim odstavkom tega ~lena, se izra~una
tako, da se koeficient izra~unan na podlagi drugega odstavka
150. ~lena te uredbe pomno‘i s koli~ino vsake vrste za~asno
izvo‘enega blaga, uporabljenega v proizvodnji vsake vrste
pridobljenega proizvoda, izra~unano na podlagi prej{njega
odstavka.

152. ~len
(vrednostna metoda)

(1) ^e se ne more uporabiti metoda iz 150. ali 151.
~lena te uredbe, se uporabi vrednostna metoda.

(2) Da bi se dolo~ila koli~ina vsake vrste za~asno izvo-
‘enega blaga, uporabljenega v proizvodnji vsake vrste pri-
dobljenih proizvodov, se celotna koli~ina za~asno izvo‘ene-
ga blaga zaporedoma pomno‘i s koeficienti, ki ustrezajo
razmerju med carinsko vrednostjo vsake vrste pridobljenih
proizvodov in skupno vrednostjo teh proizvodov.

(3) ^e se en tip pridobljenih proizvodov ne uvozi po-
novno, se za potrebe prej{njega odstavka kot vrednost tega
proizvoda {teje prodajna cena enakega ali podobnega pro-
izvoda na doma~em trgu, vendar le, ~e na to ceno ne vplivajo
povezave med kupcem in prodajalcem. Pri ugotavljanju, ali
sta kupec in prodajalec povezana, se upo{teva 12. ~len pravil-
nika o carinski vrednosti blaga.

(4) ^e vrednosti ni mogo~e dolo~iti v skladu s prej{njim
odstavkom, jo dolo~i carinski organ v skladu s primerno
metodo.

(5) Koli~ina vsake vrste za~asno izvo‘enega blaga, ki
ustreza koli~ini vsake vrste pridobljenih proizvodov, spro-
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{~enih v prost promet, ki se upo{teva pri dolo~itvi vrednosti,
ki mora biti od{teta v skladu z drugim odstavkom 115. ~lena
carinskega zakona, se izra~una tako, da se koeficient, izra~u-
nan v skladu z drugim odstavkom 150. ~lena te uredbe po-
mno‘i s koli~ino vsake vrste za~asno izvo‘enega blaga,
uporabljenega v proizvodnji teh pridobljenih proizvodov, iz-
ra~unano v skladu z drugim odstavkom tega ~lena.

VII. DEL
KAZENSKE DOLO^BE

153. ~len
(carinski prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,200.000 tolarjev
se kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:

1. ne vodi evidence v skladu s 55. ~lenom te uredbe ali
je na njihov poziv ne predlo‘i carinskim organom (55. ~len);

2. ne sporo~i carinskemu organu, ki je sprejel deklaraci-
jo za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza, da ne more
opraviti odobrenega proizvodnega postopka (63. ~len);

3. uporablja za~asno uvo‘ena transportna sredstva v nas-
protju z dovoljenjem za za~asni uvoz (125. ~len).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se
za prekr{ek kazunuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

154. ~len
(carinski prekr{ki)

Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se
kaznuje za prekr{ek fizi~na oseba, ~e:

1. uporablja za~asno uvo‘ena zasebna transportna sred-
stva v nasprotju z dovoljenjem za za~asni uvoz (125. ~len,
{esti odstavek 127. ~lena, tretji odstavek 129. ~lena, drugi
odstavek 130. ~lena);

2. ne ravna v skladu s ~etrtim odstavkom 127. ~lena.

VIII. DEL
PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

155. ~len
(blago, shranjeno pod carinskim nadzorom)

(1) Blago, ki je bilo na dan uveljavitve te uredbe shra-
njeno v carinskih razkladali{~ih, skladi{~ih, magacinih in
konsignacijskih skladi{~ih, se lahko skladi{~i v teh prostorih
{e naprej v skladu z dolo~ili te uredbe o carinskih skladi{~ih.

(2) Po preteku le‘alnega roka za blago iz prej{njega
odstavka lahko imetnik skladi{~a oziroma deklarant vlo‘i
carinsko deklaracijo za za~etek postopka carinskega skladi-
{~enja v skladu s to uredbo.

(3) ^e carinski organ v skladu s ~etrtim odstavkom 179.
~lena carinskega zakona izda odlo~bo o zaprtju objektov iz
prvega odstavka tega ~lena, isto~asno dolo~i tudi kako se
obravnava blago, ki je skladi{~eno v tem objektu.

(4) ^e v zvezi z blagom, skladi{~enem v skladu s prvim
odstavkom tega ~lena nastane carinski dolg, se le ta obra~una
v skladu s 143. do 148. ~lenom carinskega zakona.

156. ~len
(dokon~anje postopkov uvoza zaradi izvoza)

(1) Postopek uvoza zaradi izvoza, ki je bil za~et pred
uveljavitvijo te uredbe v skladu s 50. ~lenom carinskega

zakona (Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82,
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) ali 5.
~lenom uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri zni‘anju
carinske stopnje oziroma dolo~itvi carinske stopnje “prosto”
pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 80/94, popr.
2/95), se dokon~a v skladu s predpisi, ki so veljali pred
uveljavitvijo te uredbe.

(2) V roku tridesetih dni po poteku roka za ponovni
izvoz blaga v zvezi s postopkom uvoza zaradi izvoza iz
prej{njega odstavka morajo zavezanci predlo‘iti carinskemu
organu, pri katerem so vlo‘ili uvozno carinsko deklaracijo in
izjavo za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza, obra~un
postopka uvoza zaradi izvoza, izpolnjen v skladu s 67. ~le-
nom te uredbe.

(3) ^e v zvezi s postopkom uvoza zaradi izvoza:
1. nastane carinski dolg pred 1. januarjem 1996, vendar

se obra~una in pla~a {ele po 1. januarju 1996, se obra~un in
pla~ilo izvr{i v skladu s predpisi, ki so veljali do 1. januarja
1996;

2. nastane carinski dolg po 1. januarju 1996, se le-ta
obra~una v skladu s 143. do 148. ~lenom carinskega zakona.

157. ~len
(dokon~anje postopkov za~asnega uvoza)

(1) Postopki za~asnega uvoza blaga, ki so bili za~eti
pred uveljavitvijo te uredbe se dokon~ajo v skladu s predpisi,
ki so veljali pred uveljavitvijo te uredbe.

(2) Upravi~enec lahko podalj{a rok za~asnega uvoza
blaga iz prej{njega odstavka v skladu s to uredbo.

(3) ^e je v zvezi s postopkom za~asnega uvoza blaga iz
prvega odstavka tega ~lena nastal carinski dolg iz drugih
razlogov, razen tistih, omenjenih v 183. ~lenu carinskega
zakona, se ta carinski dolg obra~una in pla~a v skladu s 145.
do 148. ~lenom carinskega zakona.

158. ~len
(dokon~anje postopkov za~asnega izvoza na oplemenitenje)

(1) Postopki za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje,
ki so bili za~eti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokon~ajo v
skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo te uredbe.

(2) Upravi~enec lahko podalj{a rok za~asnega izvoza
blaga na oplemenitenje iz prej{njega odstavka v skladu s to
uredbo.

(3) ^e je pri vrnitvi blaga, ki je bilo za~asno izvo‘eno
na oplemenitenje pred uveljavitvijo te uredbe, nastala obvez-
nost pla~ila carine v skladu s 315. ~lenom carinskega zakona
(Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84,
25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), se carinski dolg
obra~una v skladu s 315. ~lenom carinskega zakona.

(4) ^e je v zvezi s postopkom za~asnega izvoza blaga
na oplemenitenje nastal carinski dolg iz drugih razlogov,
razen tistih iz prej{njega odstavka, se carinski dolg obra~una
v skladu s 145. do 148. ~lenom carinskega zakona (Uradni
list RS, {t. 1/95 in 28/95).

159. ~len
(uveljavitev uredbe)

Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-01/95-13/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1

OBVEZNA VSEBINA ZAHTEVKA ZA ODPRTJE
CARINSKEGA SKLADI[^A

(21. ~len)

Zahtevek za odprtje carinskega skladi{~a se vlo‘i na
obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. podatke o vlo‘niku zahtevka oziroma bodo~em imet-
niku carinskega skladi{~a;

2. podatke o vrsti carinskega skladi{~a, ki ga ‘eli vlo‘-
nik odpreti;

3. natan~no ozna~bo prostorov in povr{in, ki naj bi jih
obsegalo carinsko skladi{~e;

4. podatke o izpolnjevanju pogojev za carinski nadzor v
carinskem skladi{~u (tudi na~in vodenja knjigovodstva, ~e
naj se to uporabi kot evidenca o blagu v carinskem skladi-
{~u);

5. navedbo predlaganega carinskega organa za nadzor
nad poslovanjem skladi{~a;

6. opis ekonomske upravi~enosti carinskega skladi{~a;
7. podatke o vrstah blaga, ki ga ‘eli hraniti v carinskem

skladi{~u ter o predvidenih prete‘nih namenih skladi{~enja
blaga (reeksport, sprostitev blaga v prost promet itd.);

8. podatke o predvidenem povpre~nem le‘alnem roku
za blago v carinskem skladi{~u;

9. podatke o vrstah dejavnosti, ki jih ‘eli opravljati v
carinskem skladi{~u na podlagi splo{nega dovoljenja:

(a) skladi{~enje,
(b) obi~ajni postopki in ravnanja,
(c) hramba drugega doma~ega blaga,
(d) uporaba prostorov carinskega skladi{~a za:
– predelavo pod carinskim nadzorom,
– postopek uvoza zaradi izvoza;
10. podatke o tem, ali ‘eli izdajo splo{nega dovoljenja

za za~asno odstranitev blaga iz carinskega skladi{~a;
11. podatke o tem, ali isto~asno vlaga zahtevek za odo-

britev katere od poenostavitev glede carinskih deklaracij (59.
~len carinskega zakona) in podatke, ki omogo~ajo identifika-
cijo zahtevka za odobritev katere od poenostavitev glede
carinskih deklaracij;

12. v primeru, da ‘eli v carinskem skladi{~u opravljati
tudi dejavnosti iz alinee (d) 9. to~ke, tudi podatke, ki omogo-
~ajo identifikacijo zahtevka za zahtevani postopek;

13. listo prilo‘enih dokumentov;
14. datum in podpis.

PRILOGA 2

OBVEZNA VSEBINA DOVOLJENJA ZA ODPRTJE
CARINSKEGA SKLADI[^A

(22. ~len)

Dovoljenje za odprtje carinskega skladi{~a se izda na
obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. podatke o imetniku dovoljenja in njegova identifika-
cijska {ifra;

2. podatke, ki omogo~ajo identifikacijo zahtevka, na
podlagi katerega se dovoljenje izdaja;

3. carinski organ, pristojen za nadzor skladi{~a in obi-
~ajni ukrepi carinskega nadzora;

4. odobreni tip carinskega skladi{~a in podatki o prosto-
rih, ki jih zajema skladi{~e;

5. podatki o odobritvi evidenc o blagu;
6. datum za~etka veljavnosti dovoljenja;
7. podatki o odobrenih poenostavitvah pri:
– vnosu blaga v carinsko skladi{~e

– iznosu blaga iz carinskega skladi{~a;
8. podatki o morebitni obveznosti predlo‘itve periodi~-

ne inventure blaga v carinskem skladi{~u;
9. vrednost instrumenta zavarovanja ali na~in po kate-

rem se dolo~i;
10. podatki o vrstah blaga, ki se lahko skladi{~i v po-

stopku carinskega skladi{~enja;
11. dovoljene vrste obi~ajnih postopkov in ravnanj;
12. razlogi iz katerih je dovoljena za~asna odstranitev

blaga iz carinskega skladi{~a in postopki ter ravnanje z bla-
gom, ki je dovoljeno med za~asno odstranitvijo oziroma na-
vedba, da za~asna odstranitev iz skladi{~a ni dovoljena;

13. podatki o drugih vrstah dejavnosti, ki jih lahko
imetnik opravlja v carinskem skladi{~u na podlagi splo{nega
dovoljenja:

(a) hramba drugega doma~ega blaga,
(b) uporaba prostorov carinskega skladi{~a za:
– predelavo pod carinskim nadzorom,
– postopek uvoza zaradi izvoza;
14. drugi pogoji, pod katerimi je dovoljenje izdano;
15. podatki, ki omogo~ajo identifikacijo drugih dovo-

ljenj, ki so bila izdana isto~asno s tem dovoljenjem (npr. za
uporabo poenostavitev glede carinskih deklaracij);

16. {tevilo prilog;
17. organ, ki je izdal dovoljenje, odgovorna oseba, njen

podpis in ‘ig;
18. kraj in datum izdaje dovoljenja;

PRILOGA 3

SEZNAM OBI^AJNIH POSTOPKOV IN RAVNANJ, KI
SE LAHKO DOVOLIJO V CARINSKEM SKLADI[^U

(39. ~len)

Razen, ~e je to izrecno navedeno, noben od postopkov
in ravnanj, navedenih v tem seznamu ne sme povzro~iti, da
se spremeni osemmestna postavka nomenklature carinske
tarife, v katero se uvr{~a dolo~eno blago.

I. Preproste operacije, ki zagotavljajo, da se blago med
skladi{~enjem ohrani v dobrem stanju:

1. zra~enje, razprostiranje, su{enje, odstranjevanje pra-
hu, enostavno ~i{~enje, popravljanje embala‘e, osnovno
popravljenje {kode, ki je nastala med prevozom ali skladi{~e-
njem, ~e gre za preproste operacije, name{~anje in odstranje-
vanje za{~itnih prevlek za prevoz;

2. popis zalog, jemanje vzorcev in tehtanje blaga;
3. odstranjevanje pokvarjenih ali po{kodovanih delov;
4. {~itenje blaga s sredstvi iradijacije ali dodajanje kon-

zervansov;
5. postopki proti zajedalcem;
6. postopki z zni‘evanjem temperature, tudi ~e se zaradi

teh postopkov spremeni osemmestna postavka nomenklature
carinske tarife.

II. Naslednje operacije za izbolj{anje izgleda ali tr‘ne
vrednosti uvo‘enega blaga:

1. pecljanje in razko{~i~enje sadja;
2. sestavljanje in montiranje blaga, vendar le, ~e gre za

vgradnjo dodatkov v kompleten proizvod, ~e to ne predstav-
lja bistvenega dela v proizvodnem postopku, tudi ~e se zaradi
te vgradnje spremeni osemmestna postavka nomenklature
carinske tarife za proizvod ali dodatek (npr. vgradnja radia
ali vetrobranskega brisalca v motorno vozilo);

3. razsolitev, ~i{~enje, pranje;
4. dodajanje blagu ene ali ve~ vrst blaga, dokler je to

dodajanje sorazmerno majhno in ne spremeni narave osnov-
nega blaga, tudi ~e se zaradi tak{nega dodajanja spremeni
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osemmestna postavka nomenklature carinske tarife za doda-
no blago; dodano blago je lahko tudi proizvod, za katerega je
bil za~et postopek carinskega skladi{~enja ali proizvod, ki je
bil vne{en v prosto carinsko cono (npr. dodajanje aditivov,
butana ali svinca bencinu, dodajanje pomaran~ne ka{e, olja
ali arome pomaran~nemu soku ipd.);

5. red~enje teko~in, tudi ~e se zaradi tega spremeni
osemmestna postavka nomenklature carinske tarife;

6. medsebojno me{anje enakovrstnega blaga razli~ne
kvalitete, zato, da bi pridobili konstantno kvaliteto oziroma
kvaliteto blaga, ki jo zahteva potro{nik, vendar se pri tem ne
spremeni narava blaga;

7. delitev blaga, ~e gre le za preproste operacije.
III. Postopki za pripravo blaga za distribucijo ali nadalj-

njo prodajo:
1. sortiranje, mehani~no filtriranje, klasificiranje in pre-

me{~anje;
2. urejanje in uravnavanje;
3. pakiranje, razpakiranje, zamenjavanje embala‘e, pre-

takanje in preprosti prenos v zabojnike, tudi ~e zaradi tega
pride do spremembe osemmestne postavke nomenklature ca-
rinske tarife;

4. name{~anje in zamenjava znamk, pe~atov, nalepk,
cenovnih etiket in drugih znakov razlikovanja, zaradi ~esar
pa ne sme blago izgledati, kot da ima poreklo, druga~no od
njegovega dejanskega porekla;

5. testiranje, urejanje in pripravljanje strojev, aparatov
in vozil za delo, vendar le, ~e gre za preproste operacije;

6. testiranje v zvezi s preverjanjem, ali blago ustreza
tehni~nih standardom;

7. odrezovanje in odstranjevanje posu{enega sadja ali
zelenjave;

8. postopki, ki prepre~ujejo rjavenje;
9. rekonstrukcija blaga po transportu;
10. zvi{evanje temperature, zato da bi bilo blago lahko

tranportirano;
11. likanje tekstila;
12. obdelava tekstila proti elektrostatiki.

PRILOGA 4

PRAVILA ZA PREME[^ANJE BLAGA IZ ENEGA
CARINSKEGA SKLADI[^A V DRUGO, BREZ

PREKINITVE POSTOPKA CARINSKEGA
SKLADI[^ENJA

(46. ~len)

I. OBI^AJNI POSTOPEK

1. ^e se blago preme{~a iz enega carinskega skladi{~a v
drugo, ne da bi bil postopek carinskega skladi{~enja pri tem
prekinjen, mora imetnik skladi{~a iz katerega se blago izna{a
predlo‘iti pri carinskem organu, ki je pristojen za nadzor nad
tem skladi{~em, liste 1, 4, 5 in dodatno kopijo lista 1 enotne
carinske listine, v kateri morajo biti izpolnjena polja 2, 3, 5,
8, 31, 32, 38, 44 in 54 (~e pa gre za preme{~anje med
carinskimi skladi{~i tipa D morata biti izpolnjeni tudi polji
33 in 46). Isto~asno mora biti carinskemu organu predlo‘eno
tudi blago. Carinski organ lahko imetnika dovoljenja oprosti
predlo‘itve blaga, vendar mora v tem primeru imetnik skla-
di{~a, iz katerega se blago izna{a, poslati nadzornemu carin-
skemu organu list {t. 1 enotne carinske listine.

2. Nadzorni carinski organ iz prej{nje to~ke mora v polje
D enotne carinske listine vpisati opombo, da je preveril oziro-
ma sprejel navedbe v listini. Nadzorni organ mora dolo~iti
obdobje v katerem mora biti blago predlo‘eno nadzornemu

organu za carinsko skladi{~e, v katero bo blago preme{~eno.
List {t. 1 obdr‘i carinski organ, pristojen za nadzor nad

carinskim skladi{~em, iz katerega se blago izna{a.
3. Dodatna kopija lista {t. 1 in lista {t. 4 in 5 enotne

carinske listine morajo spremljati blago in se skupaj z blagom
predlo‘ijo carinskemu organu, pristojnemu za nadzor nad ca-
rinskim skladi{~em, v katero je blago preme{~eno. V primeru,
da ta carinski organ oprosti imetnika skladi{~a predlo‘itve
preme{~enega blaga, mora imetnik skladi{~a poslati nadzorne-
mu carinskemu organu lista {t. 4 in 5 enotne carinske listine.

4. Carinski organ, pristojen za nadzor nad carinskim
skladi{~em, v katerega je blago preme{~eno, izpolni polje 1
lista {t. 5 in ga vrne carinskemu organu, ki je pristojen za
nadzor nad skladi{~em, iz katerega se blago izna{a.

List {t. 4 enotne carinske listine obdr‘i carinski organ,
pristojen za nadzor nad carinskim skladi{~em, v katero je
blago preme{~eno. Dodatna kopija lista {t. 1 pa se vrne
imetniku carinskega skladi{~a, ki sprejema blago.

5. Carinski organ, pristojen za nadzor nad carinskim
skladi{~em, iz katerega se blago izna{a, potrdi razdol‘itev
prvega imetnika carinskega skladi{~a, tako da primerja lista
{t. 1 in 5 enotne carinske listine. List {t. 5 nato vrne imetniku
carinskega skladi{~a, iz katerega se je blago izneslo.

6. Imetniki skladi{~a morajo hraniti vrnjene liste v ok-
viru svojih evidenc oziroma knjigovodstva.

II. POENOSTAVLJENI POSTOPEK

1. ^e se blago preme{~a iz enega carinskega skladi{~a v
drugo, ne da bi bil postopek skladi{~enja pri tem prekinjen,
se morajo listi enotne carinske listine iz prvega odstavka
prej{nje to~ke izpolniti v dvojniku.

2. Preden se blago premesti, morata biti carinski organ,
pristojen za nadzor nad carinskim skladi{~em, iz katerega se
blago izna{a in carinski organ pristojen za nadzor nad carin-
skim skladi{~em, v katero naj bi bilo blago preme{~eno,
obve{~ena o nameravani premestitvi, tako da jima je omogo-
~eno izvajanje vseh potrebnih ukrepov carinskega nadzora.

3. Imetnik carinskega skladi{~a, iz katerega se blago
izna{a mora hraniti list {t. 1 enotne carinske listine v okviru
svojih evidenc oziroma knjigovodstva.

4. Druga kopija lista {t. 1 mora spremljati blago in jo
hrani skupaj z njegovimi evidencami oziroma knjigovod-
stvom imetnik carinskega skladi{~a, v katero je blago pre-
me{~eno.

5. Imetnik carinskega skladi{~a, v katerega je blago pre-
me{~eno, mora izdati imetniku carinskega skladi{~a, iz kate-
rega je blago izne{eno, potrdilo o prejemu preme{~enega
blaga. Imetnik carinskega skladi{~a, iz katerega se blago
izna{a, to potrdilo prilo‘i dokumentom v svojih evidencah
oziroma knjigovodstvu.

PRILOGA 5

OBVEZNA VSEBINA IZJAVE ZA IZVAJANJE
POSTOPKA UVOZA ZARADI IZVOZA

(56. ~len)

Izjava iz 55. ~lena se izda na obrazcu, ki mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘:
(a) vlo‘nika izjave
(b) izvajalca proizvodne operacije;
2. podatek o tem, ali se blago, na katero se nana{a ta

izjava uporablja v sistemu:
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(a) odloga pla~ila carine
(b) povra~ilo pla~ane carine
(c) za~asnega uvoza na oplemenitenje
3. podatke o tem, ali je pridobljeno dovoljenje za upora-

bo enakovrednega blaga in podatki, ki omogo~ajo identifika-
cijo izdanega dovoljenja;

4. pridobljeni proizvodi:
(a) trgovinski in/ali tehni~ni opis
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti;
5. {ifra gospodarskih pogojev iz 47. oziroma 49. ~lena

uredbe, ~e ni vpisana v carinski deklaraciji;
6. narava nameravanih proizvodnih operacij;
7. mesto, kjer se bodo proizvodne operacije opravljale;
8. ocena ~asa potrebnega za:
(a) izvr{itev proizvodnih operacij in
(b) vlo‘itev carinske deklaracije za zaklju~ek postopka

uvoza zaradi izvoza;
9. datum, kraj in podpis vlo‘nika izjave.

PRILOGA 6

OBVEZNA VSEBINA OBRA^UNA POSTOPKA
UVOZA ZARADI IZVOZA IZ 2. OZIROMA 3. TO^KE

89. ^LENA CARINSKEGA ZAKONA
(67. ~len)

Obra~un postopka uvoza zaradi izvoza iz 2. oziroma 3.
to~ke 89. ~lena carinskega zakona se izda na obrazcu, ki
mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘:
(a) vlo‘nika obra~una
(b) izvajalca proizvodne operacije
2. podatke o carinskih deklaracijah, ki se nana{ajo na

predlo‘eni obra~un in so bile vlo‘ene za:
(a) za~etek postopka uvoza zaradi izvoza
(b) zaklju~ek postopka uvoza zaradi izvoza
3. podatke o uvo‘enem blagu:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c)  koli~ina
(d) carinska vrednost
4. podatke o pridobljenih proizvodih:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c)  koli~ina
(d) carinska vrednost
5. odpadki in ostanki
6. datum, kraj in podpis vlo‘nika obra~una.

PRILOGA 7

OBVEZNA VSEBINA ZAHTEVKA ZA UPORABO
ENAKOVREDNEGA BLAGA

(70. ~len)

Zahtevek za uporabo enakovrednega blaga se izdela na
obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘:
(a) vlo‘nika zahtevka
(b) izvajalca proizvodne operacije
2. navedbo, ali se zahteva sistem uporabe enakovredne-

ga blaga:
(a) brez predhodnega izvoza pridobljenih proizvodov
(b) s predhodnim izvozom pridobljenih proizvodov

3. pridobljeni proizvodi:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti
4. Enakovredni proizvodi:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti
5. podatki o normativih porabe blaga ali na~in za njego-

vo dolo~itev
6. narava proizvodne operacije
7. mesto, kjer se bo proizvodna operacija opravljala
8. predlagani rok, v katerem bo postopek zaklju~en
9. predlagani rok, v katerem mora biti izvr{en uvoz

enakovrednemu blagu enakega blaga, ~e bo dovoljen pred-
hodni izvoz pridobljenih proizvodov

10. predlagana metoda za identifikacijo blaga
11. predlagani carinski organ, pristojen za:
(a) nadzor
(b) za~etek postopka
(c) zaklju~ek postopka
12. rok, za katerega naj se dovoljenje izda
13. uvoznik, ki bo uvozil enakovrednemu blagu enako

blago
14. seznam prilog
15. datum in podpis vlo‘nika zahtevka.

PRILOGA 8

OBVEZNA VSEBINA DOVOLJENJA ZA UPORABO
ENAKOVREDNEGA BLAGA

(73. ~len)

Dovoljenje za uporabo enakovrednega blaga se izdela
na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. podatke, ki omogo~ajo identifikacijo zahtevka, na
podlagi katerega je dovoljenje izdano (datum, {tevilka zah-
tevka ipd.)

2. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘:
(a) imetnika dovoljenja
(b) izvajalca proizvodne operacije
3. navedbo, da se dovoljuje sistem uporabe enakovred-

nega blaga:
(a) brez predhodnega izvoza pridobljenih proizvodov
(b) s predhodnim izvozom pridobljenih proizvodov
4. pridobljeni proizvodi:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c)  ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti
5. enakovredni proizvodi:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c)  ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti
6. podatki o normativih porabe blaga ali na~in za njego-

vo dolo~itev
7. narava proizvodne operacije
8. mesto, kjer se bo proizvodna operacija opravljala
9. rok, v katerem mora biti postopek zaklju~en
10. rok, v katerem mora biti izvr{en uvoz enakovredne-

mu blagu enakega blaga, ~e je dovoljen predhodni izvoz
pridobljenih proizvodov

11. odobrena metoda za identifikacijo blaga
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12. carinski organ, pristojen za:
(a) nadzor
(b) za~etek postopka
(c) zaklju~ek postopka
13. rok veljavnosti dovoljenja
14. uvoznik, poobla{~en za uvoz enakovrednemu blagu

enakega blaga
15. datum, kraj in podpis odgovorne osebe carinskega

organa, ki dovoljenje izdaja.

PRILOGA 9

OBVEZNA VSEBINA ZAHTEVKA ZA POVRA^ILO
PLA^ANE CARINE

(85. ~len)

Zahtevek za povra~ilo pla~ane carine se izdela na obraz-
cu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede�
(a) vlo�nika zahtevka
(b) izvajalca proizvodne operacije
2. podatke o uvoznih in izvoznih dokumentih, na katere

se zahtevek nana{a
3. uvo�eno blago, na katerega se nana{a zahtevek:
(a) trgovski in/ali tehni~ni opis blaga
(b) postavka nomenklature carinske tarife
(c) koli~ina
(d) carinska vrednost
(e) znesek carine in drugih dajatev, ki so jih dolo~ili

carinski organi in, ki so bile pla~ane ob sprostitvi blaga v
prost promet

4. datum uvoza blaga, na katerega se zahtevek nana{a
5. pridobljeni proizvodi, ki so bili proizvedeni iz uvo�e-

nega blaga in zaradi izvoza, katerih se zahteva povra~ilo
pla~ane carine:

(a) trgovski in/ali tehni~ni opis blaga
(b) postavka nomenklature carinske tarife
(c) koli~ina
(d) carinska vrednost
6. znesek carine in drugih dajatev, katerih vra~ilo se

zahteva;
7. carinski organ, pri katerem so bile vlo�ene carinske

deklaracije za sprostitev blaga v prost promet in carinske
deklaracije v zvezi s pridobljenimi proizvodi

8. seznam prilog
9. datum, kraj in podpis vlo�nika zahtevka.

PRILOGA 10

VRSTE BLAGA IN PROIZVODNIH POSTOPKOV, ZA
KATERE SE LAHKO ODOBRI POSTOPEK

PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM
(90. ~len)

Zap. Stolpec 1 Stolpec 2

{t. vrste blaga postopek predelave, ki se lahko
odobri

1. vse vrste blaga predelava v vzorce, ki se predstavijo
kot taki ali pakiranje v garniture

2. vse vrste blaga predelava v odpadke ali uni~enje
blaga

3. vse vrste blaga denaturiranje
4. vse vrste blaga ponovno pridobivanje delov ali

komponent

Zap. Stolpec 1 Stolpec 2
{t. vrste blaga postopek predelave, ki se lahko

odobri

5. vse vrste blaga razstavljanje ali/in uni~evanje
po{kodovanih delov

6. vse vrste blaga odpravljanje posledic, nastalih
zaradi po{kodovanja blaga

7. vse vrste blaga obi~ajni postopki in ravnanja, ki se
sicer dovoljujejo v carinskih
skladi{~ih in prostih carinskih conah

PRILOGA 11

OBVEZNA VSEBINA ZAHTEVKA ZA ODOBRITEV
POSTOPKA PREDELAVE POD CARINSKIM

NADZOROM
(91. ~len)

Zahtevek za odobritev postopka predelave pod carin-
skim nadzorom se izdela na obrazcu, ki mora vsebovati naj-
manj naslednje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede�:
(a) vlo�nika zahtevka
(b) izvajalca postopka predelave
2. blago, ki je namenjeno predelavi:
(a) trgovski in tehni~ni opis blaga
(b) navedba tarifne {tevilke carinske nomenklature
(c)  okvirna koli~ina
(d) okvirna vrednost
3. predelani proizvodi in na~rtovan carinski postopek

zanje:
(a) trgovski in tehni~ni opis blaga
(b) navedba tarifne {tevilke carinske nomenklature
(c) nameravan carinski postopek za pridobljene proizvode
4. podatki o normativih porabe uvo�enega blaga
5. opis in narava proizvodnih operacij ali postopki, ki se

bodo izvr{evali
6. mesto, kjer se bodo opravljale proizvodne operacije
7. predlagani rok za dolo~itev carinsko dovoljene rabe

oziroma uporabe predelanih proizvodov ali uvo�enega blaga
v nespremenjenem stanju

8. predlagana metoda identifikacije blaga
9. predlagani carinski organ
(a) za nadzor celotnega postopka
(b) za za~etek postopka
(c) za zaklju~ek postopka
10. rok, za katerega se predlaga izdaja dovoljenja
11. kraj, datum, in podpis vlo�nika zahtevka.

PRILOGA 12

OBVEZNA VSEBINA DOVOLJENJA ZA POSTOPEK
PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM

(92. ~len)

Dovoljenje za postopek predelave pod carinskim nadzo-
rom se izdela na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj nasled-
nje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede�:
(a) imetnika dovoljenja
(b) izvajalca postopka predelave
2. blago, ki je namenjeno predelavi:
(a) trgovski in tehni~ni opis blaga
(b) navedba tarifne {tevilke carinske nomenklature
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(c)  dovoljena koli~ina
(d) okvirna vrednost
3. predelani proizvodi:
(a) trgovski in tehni~ni opis blaga
(b) navedba tarifne {tevilke carinske nomenklature
4. podatki o normativih porabe uvo‘enega blaga
5. narava proizvodnih operacij ali postopki, ki so v ok-

viru postopka dovoljeni
6. mesto, kjer se bodo opravljale proizvodne operacije
7. rok za dolo~itev carinsko dovoljene rabe ali uporabe

predelanih proizvodov ali uvo‘enega blaga v nespremenje-
nem stanju (ra~unano od dneva za~etka postopka za posa-
mezne po{iljke blaga)

8. odobrena metoda za identifikacijo blaga
9. carinski organ, pristojen za:
(a) nadzor
(b) za~etek postopka
(c) zaklju~ek postopka
10. vi{ina instrumenta zavarovanja, ki ga je treba pred-

lo‘iti
11. rok veljavnosti dovoljenja
12. datum ocenitve gospodarskih pogojev
13. {tevilo prilog
14. datum, kraj in odgovorna oseba carinskega organa,

ki je dovoljenje izdal.

PRILOGA 13

OBVEZNA VSEBINA OBRA^UNA POSTOPKA
PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM

(97. ~len)

Obra~un postopka predelave pod carinskim nadzorom
se izdela na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘:
(a) vlo‘nika obra~una
(b) izvajalca proizvodne operacije
2. podatke o carinskih deklaracijah, ki se nana{ajo na

predlo‘eni obra~un in so bile vlo‘ene za:
(a) za~etek postopka predelave pod carinskim nadzo-

rom
(b) zaklju~ek postopka predelave pod carinskim nadzo-

rom
3. podatke o uvo‘enem blagu:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) koli~ina
(d) carinska vrednost
4. podatke o predelanih proizvodih:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) koli~ina
(d) carinska vrednost
5. normativ porabe uvo‘enega blaga
6. odpadki in ostanki
7. podatki, ki omogo~ajo identificirati dovoljenje, na

podlagi katerega se je postopek predelave pod carinskim
nadzorom izvajal

8. datum, kraj in podpis vlo‘nika obra~una.

PRILOGA 14

SEZNAM OPREME, KI JE LAHKO V SKLADU Z 10.
TO^KO PRVEGA ODSTAVKA 108. ̂ LENA

CARINSKEGA ZAKONA PRI ZA^ASNEM UVOZU
OPRO[^ENA PLA^ILA CARINE

(118. ~len)

1. oprema za dopisnike in dopisni{tva, kot so:
– osebni ra~unalniki,
– telefax oprema,
– pisalni stroji,
– fotografski aparati,
– aparati za prenos, snemanje ali reprodukcijo zvoka

oziroma slike (npr. video rekorderji, magnetofoni, aparati za
video reprodukcijo, mikrofoni, zvo~niki),

– nosilci slike ali zvoka, posneti ali neposneti,
– testni in merilni instrumenti in aparati (oscilografi,

testni sistemi za magnetofone in video rekorderje, multime-
tri, {katle in vre~e z orodjem, video generatorji ipd.),

– svetlobna oprema (reflektorji, pretvorniki, stativi),
– pomo‘na sredstva (kasete, svetlomeri, objektivi, stati-

vi, akumulatorji, pasovi z baterijami, polnilci baterij, moni-
torji);

2. oprema za radio oddajanje, kot so:
– telekomunikacijska oprema kot npr. radijski oddajnik

– sprejemnik ali oddajnik, terminali za povezovanje v omre‘-
je ali za telegrafiranje ali za satelitsko povezovanje,

– avdiofrekven~na oprema (lovilci zvoka, aparati za sne-
manje ali reprodukcijo),

– testni in merilni instrumenti in aparati (oscilografi,
testni sistemi za magnetofone in video rekorderje, multime-
tri, {katle in vre~e z orodjem, video generatorji ipd.),

– pomo‘na sredstva (ure, stoparice, kompasi, mikrofo-
ni, generatorski agregati, pretvotniki, baterije in akumulator-
ji, polnilci baterij, aparati za gretje, prezra~evanje in klimati-
zacijo),

– nosilci zvoka, posneti ali neposneti;
3. oprema za televizijsko oddajanje, kot so:
– TV kamere,
– TV filmi,
– testni in merilni instrumenti ter naprave,
– naprave za prenos in ponovni prenos,
– naprave za zvezo,
– naprave za snemanje ali reprodukcijo zvoka in slike

(npr. video rekorderji, magnetofoni, aparati za video repro-
dukcijo, mikrofoni, zvo~niki),

– oprema za osvetljevanje (reflektorji, pretvorniki, sta-
tivi),

– oprema za monta‘o filma,
– pomo‘na sredstva (ure, stoparice, kompasi, mikrofo-

ni, generatorski agregati, pretvotniki, baterije in akumulator-
ji, polnilci baterij, aparati za gretje, prezra~evanje in klimati-
zacijo),

– nosilci zvoka ali slike, posneti ali neposneti
– film “rushers”,
– glasbeni instrumenti, kostumi, scenski in drugi odrski

rekviziti, podstavki, material za li~enje, su{ilci za lase;
4. vozila, opremljena ali specialno predelana za radio

ali TV oddajanje, kot so npr.:
– vozila za televizijske prenose,
– vozila za televizijske pripomo~ke,
– vozila za video snemanje,
– vozila za snemanje in reprodukcijo zvoka ipd.
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PRILOGA 15

SEZNAM STROKOVNE OPREME, KI JE LAHKO V
SKLADU S 120. ^LENOM TE UREDBE OPRO[^ENA

PLA^ILA CARINE
(120. ~len)

1. Kinematografska oprema:
– fotografski aparati,
– testni in merilni instrumenti in aparati (oscilografi,

testni sistemi za magnetofone in video rekorderje, multime-
tri, {katle in vre~e z orodjem, video generatorji ipd.),

– dollies kamere in dvigalke,
– oprema za osvetljevanje (reflektorji, pretvorniki, sta-

tivi),
– oprema za monta‘o filma,
– naprave za snemanje ali reprodukcijo zvoka in slike

(npr. video rekorderji, magnetofoni, aparati za video repro-
dukcijo, mikrofoni, zvo~niki),

– nosilci zvoka ali slike, posneti ali neposneti;
– pomo‘na sredstva (ure, stoparice, kompasi, mikrofo-

ni, generatorski agregati, pretvotniki, baterije in akumulator-
ji, polnilci baterij, aparati za gretje, prezra~evanje in klimati-
zacijo),

– glasbeni instrumenti, kostumi, scenski in drugi odrski
rekviziti, podstavki, material za li~enje, su{ilci za lase,

– vozila, opremljena ali posebej predelana za namene,
omenjene v prej{njih alineah.

2. Druga oprema:
(a) oprema za monta‘o, preizku{anje, usposabljanje, pre-

verjanje, kontroliranje, vzdr‘evanje ali popravilo strojev, to-
varni{ke opreme, transportnih sredstev ipd. kot npr.:

– orodje;
– merilna, kontrolna ali testna oprema in instrumenti (za

temperaturo, tlak, intervale, vi{ino, povr{ina, hitrost ipd.),
vklju~no z elektri~nimi instrumenti (voltmetri, ampermetri,
merilni kabli, primerjalniki, pretvorniki, snemalni instrumen-
ti ipd.) ter {ablone;

– aparati in oprema za fotografiranje strojev in tovarni-
{ke opreme med ali po postavitvi;

– aparati za pregled ladij;
(b) oprema, ki jo potrebujejo poslovne‘i, poslovni sve-

tovalci, strokovnjaki za delovno storilnost, ra~unovodje in
pripadniki podobnih poklicev kot npr.:

– osebni ra~unalniki,
– pisalni stroji,
– aparati za prenos, snemanje ali reprodukcijo zvoka ali

slike,
– ra~unski instrumenti in aparati;
(c) oprema, ki jo potrebujejo strokovnjaki za topograf-

ske preglede ali delo v zvezi z geofizi~nimi raziskavami, kot
npr.:

– merilni instrumenti in naprave,
– oprema za pou~evanje,
– oprema za oddajanje in komunikacije;
(d) oprema, ki jo potrebujejo strokovnjaki v zvezi s

prepre~evanjem onesna‘evanja okolja;
(e) instrumenti in aparati, ki jih potrebujejo zdravniki,

kirurgi, veterinarji, babice in pripadniki podobnih poklicev;
(f) oprema, ki jo potrebujejo arheologi, paleontologi,

geografi, zoologi in drugi znanstveniki;
(g) oprema, ki jo potrebujejo gledali{ke skupine in or-

kestri, vklju~no s predmeti, ki jih potrebujejo za svoje pred-
stave (glasbeni instrumenti, kostumi, scene in scenski pred-
meti ipd.);

(h) oprema, ki jo potrebujejo u~itelji za predstavitev
svojega u~nega programa;

(i) oprema, potreba za fotografe, kot npr.: fotoaparati
vseh vrst, kasete, svetlomeri, le~e, stativi, akumulatorji, pa-
sovi z baterijami, polnilci baterij, monitorji, oprema za osvet-
ljevanje, oprema in pripomo~ki za modele ipd.;

(j) vozila, opremljena ali posebej predelana za namene,
omenjene v prej{njih alineah te to~ke kot npr. mobilne in{-
pekcijske enote, potujo~e delavnice ter potujo~i laboratoriji.

PRILOGA 16

OBVEZNA VSEBINA ZAHTEVKA ZA ODOBRITEV
POSTOPKA ZA^ASNEGA IZVOZA NA

OPLEMENITENJE PO SISTEMU ZAMENJAVE
(138. ~len)

Zahtevek za odobritev postopka za~asnega izvoza na
oplemenitenje po sistemu zamenjave se izdela na obrazcu, ki
mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘ vlo‘nika
zahtevka:

2. navedba, da se zahteva odobritev za~asnega izvoza
na oplemenitenje po sistemu zamenjave:

(a) brez predhodnega uvoza nadomestnih proizvodov
(b) s predhodnim uvozom nadomestnih proizvodov
3. blago, ki bo izvo‘eno v okviru za~asnega izvoza na

oplemenitenje po sistemu zamenjave:
(a) trgovinski in tehni~ni opis
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti
4. vsebinski razlogi za zahtevek
5. nadomestni proizvodi, ki se bodo uvozili:
(a) trgovinski in tehni~ni opis blaga
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
6. narava proizvodne operacije (popravila)
7. dr‘ava, iz katere se bodo uvozili nadomestni pro-

izvodi
8. predlagani rok za uvoz nadomestnih proizvodov
9. predlagana metoda identifikacije blaga
10. predlagani carinski organ za:
(a) nadzor
(b) za~etek postopka
(c) zaklju~ek postopka
11. rok, za katerega naj se dovoljenje izda
12. podatki o drugih dovoljenjih, ki jih je vlo‘nik zah-

tevka ‘e dobil oziroma zahteval njihovo izdajo in se nana{ajo
na istovrstno blago, kot je blago, zajeto s tem zahtevkom

13. drugi podatki
14. datum in podpis vlo‘nika zahtevka.

PRILOGA 17

OBVEZNA VSEBINA DOVOLJENJA ZA POSTOPEK
ZA^ASNEGA IZVOZA NA OPLEMENITENJE PO

SISTEMU ZAMENJAVE
(146. ~len)

Dovoljenje za postopek za~asnega izvoza na oplemeni-
tenje po sistemu zamenjave se izdela na obrazcu, ki mora
vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. podatke potrebne za identifikacijo zahtevka, na pod-
lagi katerega je dovoljenje izdano (datum, {tevilka zahtevka
ipd.);

2. ime in prebivali{~e oziroma firma in sede‘ imetnika
dovoljenja;
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3. navedba, da je odobren sistem zamenjave;
4. blago, ki je namenjeno za~asnemu izvozu na opleme-

nitenje:
(a) trgovinski in tehni~ni opis
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature
(c) ocena koli~ine
(d) ocena vrednosti;
5. nadomestni proizvodi, ki se uvozijo:
(a) trgovinski in tehni~ni opis
(b) tarifna {tevilka carinske nomenklature;
6. dr‘ava, kjer se bo proizvodna operacija (popravilo)

opravljala;
7. rok za uvoz nadomestnih proizvodov;
8. odobrena metoda za identifikacijo blaga;
9. carinski organ, pristojen za:
(a) nadzor
(b) za~etek postopka
(c) zaklju~ek postopka;
10. ~as veljavnosti dovoljenja;
11. {tevilo prilog;
12. datum in podpis odgovorne osebe carinskega orga-

na, ki je dovoljenje izdal.

4. ~len
(omejitev uporabe zavarovanja v primeru neporavnanih

dolgov)
(1) ^e deklarant ni poravnal zapadlih carinskih dolgov,

mu carinski organ ne prepusti blaga, tudi ~e polo‘i instrument
zavarovanja v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek lahko carinski organ ob
polo‘itvi ustreznega instrumenta zavarovanja prepusti de-
klarantu ‘ive ‘ivali, hitro kvarljivo blago in nadomestne dele
za nujno teko~e vzdr‘evanje opreme, ki je v uporabi.

II. INSTRUMENTI ZAVAROVANJA

a) Splo{no

5. ~len
(vrste instrumentov zavarovanja)

Pla~ilo carinskega dolga se lahko v skladu s 152. ~le-
nom carinskega zakona zavaruje z:

1. ban~no garancijo,
2. garantnim pismom,
3. cirkularnim certificiranim ~ekom,
4. avalirano menico,
5. gotovinskim pologom.

6. ~len
(potrebno {tevilo instrumentov zavarovanja)

Carinski organ sme za zavarovanje pla~ila enega samega
carinskega dolga zahtevati samo en ustrezni instrument zava-
rovanja.

7. ~len
(instrument za posami~no zavarovanje in instrument za

splo{no zavarovanje)
Carinski dol‘nik ali oseba, ki lahko postane carinski

dol‘nik (v nadaljevanju: carinski dol‘nik) lahko polo‘i instru-
ment zavarovanja za pla~ilo carinskega dolga za posamezno
carinsko operacijo (v nadaljevanju: instrument za posamezno
zavarovanje) ali za pla~ilo vseh carinskih dolgov, ki so nastali
ali bi lahko nastali v dolo~enem obdobju oziroma v dolo~e-
nem carinskem postopku (v nadaljevanju: instrument za splo-
{no zavarovanje).

8. ~len
(uporaba instrumentov zavarovanja)

Kot instrument za posamezno zavarovanje se lahko upo-
rablja kateri koli instrument zavarovanja iz 5. ~lena te ured-
be, kot instrumenti zavarovanja za splo{no zavarovanje pa se
lahko uporabljajo ban~na garancija, garantno pismo ali goto-
vinski polog.

9. ~len
(polo‘itev instrumentov zavarovanja)

(1) Instrument za posamezno zavarovanje polo‘i carin-
ski dol‘nik carinskemu organu, ki odlo~a o prepustitvi blaga
praviloma pred prepustitvijo blaga oziroma na poziv carinske-
ga organa v roku, ki ga dolo~i carinski organ.

(2) Instrument za splo{no zavarovanje polo‘i carinski
dol‘nik Carinski upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju:
carinski upravi).

10. ~len
(veljavnost instrumenta za splo{no zavarovanje)

(1) Carinska uprava o sprejemu instrumenta zavarovanja
odlo~i z odlo~bo.

2637.

Na podlagi drugega odstavka 124. ~lena in ~etrtega od-
stavka 152. ~lena carinskega zakona (Uradni list RS, {t. 1/95 in
28/95) ter 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o instrumentih in postopku zavarovanja pla~ila

carinskega dolga

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(vsebina uredbe)

Ta uredba dolo~a vrste instrumentov za zavarovanje pla-
~ila carinskega dolga in postopek zavarovanja kot tudi prime-
re, v katerih ni treba polo‘iti instrumenta zavarovanja.

2. ~len
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)

Z instrumenti zavarovanja se v skladu s to uredbo zava-
ruje:

1. pla~ilo ‘e nastalega carinskega dolga,
2. pla~ilo carinskega dolga, ki bi lahko nastal,
3. pla~ilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi

s carinskim dolgom, za katerega je bil instrument zavarovanja
predlo‘en.

3. ~len
(uporaba instrumentov zavarovanja v druge namene)

(1) Pla~ilo drugih dajatev, katerih obveznost pla~ila
nastane ob uvozu ali izvozu blaga, se tudi lahko zavaruje v
skladu s to uredbo, ~e to dolo~ajo posebni predpisi.

(2) Kot instrument zavarovanja za zavarovanje dajatev iz
prej{njega odstavka se lahko uporabljajo le ban~na garancija,
garantno pismo ali gotovinski polog.

(3) ^e ni s posebnimi predpisi druga~e dolo~eno, se za
zavarovanje pla~ila dajatev v skladu s tem ~lenom primerno
uporabljajo dolo~ila te uredbe.
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(2) Carinska uprava sproti obve{~a carinske organe o
sprejetih instrumentih za splo{no zavarovanje.

(3) Carinski dol‘nik se lahko v carinskem postopku
sklicuje na instrument za splo{no zavarovanje drugi delovni
dan po dnevu, ko je carinska uprava sprejela polo‘eni instru-
ment zavarovanja kot ustreznega.

11. ~len
(kdaj je zavarovanje ustrezno)

(1) V skladu z drugim odstavkom 152. ~lena carinskega
zakona se {teje, da je zavarovanje ustrezno, ~e:

1. vrednost instrumenta zavarovanja ustreza vi{ini ca-
rinskega dolga ali dolgov, ~e se ta znesek lahko z gotovostjo
izra~una v ~asu, ko carinski organ zahteva polo‘itev zavaro-
vanja ali

2. v drugih primerih, vrednost instrumenta zavarovanja
ustreza maksimalni vi{ini carinskega dolga, ki ga oceni ca-
rinski organ in ki je ali bi lahko nastal.

(2) Carinski organ pri presoji o ustreznosti instrumenta
zavarovanja za splo{no zavarovanje, upo{teva tudi obseg in
na~in opravljanja dotedanjih carinskih postopkov ter zaneslji-
vost carinskega dol‘nika pri poravnavanju carinskega dolga.

(3) Pri ugotavljanju obsega opravljanja dotedanjih ca-
rinskih postopkov carinskega dol‘nika se upo{teva mese~no
povpre~je obra~unanih carinskih dolgov v {estih mesecih pred
polo‘itvijo instrumenta zavarovanja.

(4) ^e vi{ina carinskega dolga, ki se zavaruje z in-
strumentom za splo{no zavarovanje niha v ~asu, za katerega je
zavarovanje polo‘eno, mora vi{ina instrumenta zavarovanja
omogo~iti, da se carinski dolg lahko kadarkoli popla~a iz
polo‘enega instrumenta zavarovanja.

12. ~len
(minimalna vrednost instrumenta za splo{no zavarovanje)

(1) Vrednost instrumenta za splo{no zavarovanje pravilo-
ma ne sme biti ni‘ja od petih milijonov tolarjev.

(2) Carinska uprava lahko sprejme kot ustrezen splo{ni
instrument zavarovanja, katerega vrednost je ni‘ja od petih
milijonov tolarjev, ~e so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. carinski dol‘nik je pisno zaprosil za priznanje ni‘je
vrednosti;

2. carinski dol‘nik je v polletnem obdobju pred vlo‘itvi-
jo zahtevka izpolnjeval svoje obveznosti v okviru carinskih
postopkov v skladu z zakonom;

3. zoper carinskega dol‘nika v ~asu vlo‘itve zahtevka ne
te~e postopek zaradi prekr{ka oziroma kaznivega dejanja, stor-
jenega v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti;

4. instrument zavarovanja, ki ga carinski dol‘nik ponudi
po vi{ini ustreza mese~nemu povpre~ju obveznosti iz naslova
carinskega dolga, kakor je bil dose‘en v polletju pred pol-
letjem v katerem je vlo‘il zahtevek.

13. ~len
(polo‘itev dodatnega oziroma nadomestnega instrumenta

zavarovanja)
Carinski organ zahteva polo‘itev dopolnilnega oziroma

nadomestnega instrumenta zavarovanja, ~e ‘e sprejeti instru-
ment zavarovanja ni ve~ ustrezen glede na kriterije iz 11. in
12. ~lena te uredbe.

14. ~len
(zavrnitev instrumentov zavarovanja)

(1) Carinski organ zavrne sprejem instrumenta zavaro-
vanja, ~e le ta ni ustrezen, glede na kriterije iz 11. in 12. ~lena
te uredbe ali ne vsebuje podatkov iz 19. ~lena te uredbe.

(2) Carinski organ zavrne polo‘eni instrument zavarova-
nja oziroma zahteva polo‘itev dodatnega oziroma nadomest-

nega instrumenta zavarovanja, ~e je instrument zavarovanja
izdal subjekt, ki ni ali je neredno izpolnjeval svoje obveznosti
v zvezi s prej izdanimi instrumenti zavarovanja.

15. ~len
(na~in odlo~anja carinskih organov)

(1) Carinski organ o zavrnitvi sprejema ali o zahtevi za
polo‘itev instrumenta zavarovanja odlo~i z odlo~bo, zoper
katero je mo‘na prito‘ba.

(2) O prito‘bi zoper odlo~bo, ki jo je na prvi stopnji izdal
carinski organ odlo~a carinska uprava, o prito‘bi zoper odlo~-
bo, ki jo je na prvi stopnji izdala carinska uprava pa odlo~a
Ministrstvo za finance.

(3) Prito‘ba iz prvega odstavka tega ~lena ne zadr‘i
izvr{itve odlo~be.

16. ~len
(nadzor ustreznosti instrumentov zavarovanja)

Carinska uprava nadzoruje uporabo polo‘enih instru-
mentov za splo{no zavarovanje in sprejme potrebne predvide-
ne ukrepe, ~e posamezni instrument ni ve~ ustrezen.

b) Ban~na  garancija

17. ~len
(vrsta ban~nih garancij, ki se lahko uporabljajo)

Carinski organ lahko sprejme kot instrument zavarova-
nja ban~no garancijo, ki jo je izdala banka s sede‘em v Re-
publiki Sloveniji.

18. ~len
(veljavnost in vnov~itev ban~ne garancije)

(1) Z izdajo ban~ne garancije iz prej{njega ~lena se
banka – garant zave‘e, da bo carinski dol‘nik poravnal carin-
ski dolg, ki bo ali bi nastal v ~asu veljavnosti garancije, v
nasprotnem primeru pa ga bo poravnala banka – garant na-
mesto dol‘nika.

(2) Rok veljavnosti ban~ne garancije, s katero se zava-
rujejo pla~ila morebitnega carinskega dolga, ne more biti
kraj{i od treh mesecev oziroma roka, v katerem ta dolg lahko
nastane, podalj{an za 30 dni.

(3) Carinski organ lahko vnov~i garancijo v roku njene
veljavnosti kot tudi v dodatnem roku za vnov~itev, ki ne sme
biti kraj{i od 60 dni po preteku roka veljavnosti.

19. ~len
(vsebina ban~ne garancije)

(1) Ban~na garancija za zavarovanje carinskega dolga
mora vsebovati naslednje podatke:

1.  {tevilka garancije,
2. rok veljavnosti garancije,
3. rok za vnov~itev garancije,
4. znesek, do katerega jam~i garant,
5. garancijsko klavzulo “na prvi poziv” in “brez ugovora”,
6. podatke o banki – garantu (naziv banke, mati~na {te-

vilka, sede‘, ‘iro ra~un, pristojna organizacija, pri kateri se
vodi ‘iro ra~un garanta),

7. podatke o carinskem dol‘niku (firma, sede‘, mati~na
{tevilka),

8. datum in kraj izdaje garancije,
9. natan~en opis carinskih operacij, za katere velja  ban~-

na garancija,
10. podpis poobla{~ene osebe in pe~at garanta.
(2) Garant izda garancijo iz prvega odstavka tega ~lena

na obrazcu “CG – ban~na garancija za carinski dolg”, forma-
ta A4, ki je v prilogi 1 k tej uredbi in je njen sestavni del.
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c) Garantno pismo

20. ~len
(pogoji, pod katerimi se lahko sprejme)

Carinski organ lahko sprejme za zavarovanje pla~ila
carinskega dolga garantno pismo, ki ga je izdala zavarovalni-
ca s sede‘em v Republiki Sloveniji, s katerim se je zavaro-
valnica zavezala, da bo solidarno s carinskim dol‘nikom
pla~ala zapadli carinski dolg in katerega vsebina ustreza 19.
~lenu te uredbe.

d) ̂ ek

21. ~len
(vrsta ~eka, ki se lahko uporablja)

(1) Carinski organ lahko sprejme kot instrument zavaro-
vanja cirkularni certificirani ~ek, ~e je trasat takega ~eka ban-
ka s sede‘em na obmo~ju Republike Slovenije.

(2) ̂ ek se lahko sprejme le, ~e je rok za njegovo vnov~i-
tev vsaj 30 dni dalj{i od roka, v katerem zapade v pla~ilo
carinski dolg.

e) Avalirana menica

 22. ~len
(vrsta menice, ki se lahko uporablja)

(1) Carinski organ lahko sprejme menico kot instrument
zavarovanja, ~e jo je avalirala banka s sede‘em na obmo~ju
Republike Slovenije in vsebuje klavzulo “brez protesta”.

(2) Menica se lahko sprejme le, ~e je rok za njeno vnov-
~itev vsaj 30 dni dalj{i od roka, v katerem zapade v pla~ilo
carinski dolg.

f) Gotovinski  polog

23. ~len
(na~in pologa gotovine)

(1) Carinski dol‘nik lahko polo‘i gotovinski polog kot
instrument za zavarovanje pla~ila carinskega dolga tako, da
vpla~a sredstva na poseben depozitni ra~un carinskega orga-
na, ki zahteva zavarovanje pla~ila carinskega dolga.

(2) ^e ho~e carinski dol‘nik uporabljati gotovinski po-
log kot splo{ni instrument zavarovanja, vpla~a sredstva na
poseben depozitni ra~un pri carinski upravi.

(3) ̂ e se carinski dol‘nik v carinskem postopku sklicu-
je na gotovinski polog kot instrument za splo{no zavarova-
nje, mora carinskemu organu, ki odlo~a o prepustitvi blaga,
polo‘iti potrdilo o vpla~ilu sredstev na ra~un iz drugega
odstavka tega ~lena.

24. ~len
(potrdilo o vpla~ilu sredstev)

(1) Potrdilo o vpla~ilu sredstev na ra~un iz drugega
odstavka prej{njega ~lena mora vsebovati naslednje podatke:

1. {tevilka potrdila,
2. rok za katerega so sredstva vpla~ana na ra~un; ~e so

vpla~ana za nedolo~en ~as, se vpi{e ta podatek;
3. znesek pologa,
4. podatke o carinskem dol‘niku (firma, sede‘ in mati~-

na {tevilka),
5. datum pologa sredstev na ra~un,
6. natan~en opis carinskih operacij, za katere velja polog,

7. navedbo carinskih organov, pri katerih se lahko gotovin-
ski polog uporablja za zavarovanje pla~ila carinskega dolga,

8. podpis poobla{~ene osebe.
(2) Potrdilo iz prej{njega odstavka izda carinska uprava

na obrazcu “Potrdilo o gotovinskem pologu”, ki je v prilogi 2
k tej uredbi in je njen sestavni del.

25. ~len
(valuta gotovinskega pologa in obrestovanje)

(1) Carinski dol‘nik vpla~a gotovinski polog v doma~i
valuti.

(2) Gotovinski polog se ne obrestuje.

g) Vrnitev  instrumentov  zavarovanja

26. ~len
(vrnitev instrumenta zavarovanja pred potekom njegove

veljavnosti)
(1) Na pisno zahtevo carinskega dol‘nika lahko carinski

organ oziroma carinska uprava vrne polo‘eni instrument za-
varovanja iz 1. do 4. to~ke 5. ~lena te uredbe carinskemu
dol‘niku pred potekom roka veljavnosti, ~e pred tem ugotovi,
da je carinski dol‘nik poravnal vse carinske dolgove, ki jih je
zavaroval z instrumentom zavarovanja, katerega vra~ilo zah-
teva oziroma, ~e pred tem ugotovi, da morebitni carinski
dolgovi, ki so bili zavarovani z instrumentom zavarovanja,
katerega vra~ilo se zahteva, ne morejo ve~ nastati.

(2) Na pisno zahtevo carinskega dol‘nika lahko carinski
organ oziroma carinska uprava vrne polo‘eni instrument za-
varovanja iz 1. do 4. to~ke 5. ~lena te uredbe pred potekom
roka veljavnosti tudi, ~e je carinski dol‘nik ob zahtevi za
vrnitev instrumenta zavarovanja polo‘il carinskemu organu
oziroma carinski upravi, carinski organ oziroma carinska
uprava pa sprejela, drug ustrezen instrument zavarovanja, ki
po svoji vsebini omogo~a popla~ilo carinskih dolgov, ki so
nastali v ~asu veljavnosti instrumenta zavarovanja, katerega
vra~ilo se zahteva ali bi {e lahko nastali.

27. ~len
(vrnitev gotovinskega pologa)

(1) Na podlagi pisne zahteve carinskega dol‘nika lahko
carinski organi vrnejo sredstva, polo‘ena na poseben depo-
zitni ra~un v skladu s 23. ~lenom te uredbe. Carinski organ
vrne gotovinski polog, ~e ugotovi, da je carinski dol‘nik
poravnal vse carinske dolgove, ki jih je zavaroval z gotovin-
skim pologom oziroma, da morebitni carinski dolgovi, ki so
bili zavarovani z gotovinskim pologom ne morejo ve~ nastati.

(2) Na pisno zahtevo lahko carinski organ vrne tudi del
gotovinskega pologa. Carinski organ vrne zahtevani del sred-
stev, ~e pred tem ugotovi, da preostala sredstva gotovinskega
pologa zado{~ajo za poravnavo carinskih dolgov, ki bi lahko
bili popla~ani iz sredstev gotovinskega pologa.

(3) Carinski organ lahko vrne polo‘ena sredstva tudi, ~e
carinski dol‘nik namesto gotovinskega pologa polo‘i drug
ustrezen instrument zavarovanja, ki po svoji vsebini omogo-
~a popla~ilo carinskega dolga, ki je nastal v ~asu zavarovanja
z gotovinskim pologom.

(4) Carinski organ vrne gotovinski polog v skladu s tem
~lenom v roku tridesetih dni po vlo‘itvi popolnega zahtevka.

(5) Carinski dol‘nik ne more ve~ uporabljati gotovin-
skega pologa kot instrumenta za zavarovanje pla~ila carine
od dneva, ko je vlo‘il zahtevek za vrnitev polo‘enih sredstev.
^e je carinski dol‘nik vlo‘il zahtevek za delno vrnitev polo-
‘enih sredstev, lahko od dneva vlo‘itve zahtevka dalje upo-
rablja gotovinski polog kot instrument zavarovanja samo v
tej ni‘ji vi{ini.
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28. ~len
(vrnitev gotovinskega pologa v posebnih primerih)
(1) Carinski dol‘nik, ki je polo‘il gotovinski polog za

zavarovanje pla~ila carinskega dolga pri tranzitnem carin-
skem postopku, lahko zahteva vrnitev polo‘enih sredstev ob
predlo‘itvi blaga namembnemu carinskemu organu.

(2) Carinski organ vrne polog iz prej{njega odstavka, ~e
je bil tranzitni carinski postopek izpeljan v skladu z zakonom
in je bil morebiti nastali carinski dolg poravnan.

(3) Carinski dol‘nik, ki je polo‘il gotovinski polog za
zavarovanje pla~ila carinskega dolga pri carinskem postopku
za~asnega uvoza blaga, lahko zahteva vrnitev polo‘enih sred-
stev ob zaklju~ku omenjenega carinskega postopka.

(4) Carinski organ vrne polog iz prej{njega odstavka, ~e
je bil carinski postopek za~asnega uvoza blaga zaklju~en v
skladu z zakonom in je bil morebiti nastali carinski dolg porav-
nan.

III. PRIMERI, V KATERIH NI TREBA PREDLO@ITI
INSTRUMENTA ZAVAROVANJA

29. ~len
(oprostitev polo‘itve zavarovanja po posebnih predpisih)

Carinski organ oziroma carinska uprava lahko oprosti
carinskega dol‘nika obveznosti polo‘itve instrumenta zavaro-
vanja, ~e tako dolo~ajo carinski zakon, predpisi, izdani na
njegovi podlagi ali ta uredba.

30. ~len
(splo{ni kriteriji za oprostitev polo‘itve instrumenta

zavarovanja)
^e carinski organ lahko carinskega dol‘nika oprosti po-

lo‘itve instrumenta zavarovanja, pa s posebnimi predpisi niso
dolo~eni podrobnej{i kriteriji, carinski organ odlo~i o tej opro-
stitvi na podlagi preverjanja zanesljivosti carinskega dol‘nika
pri opravljanju carinskih postopkov.

31. ~len
(zavarovanje v primeru za~asne hrambe blaga)

V primeru za~asne hrambe blaga carinski organ ne more
carinskega dol‘nika oprostiti polo‘itve instrumenta zavarova-
nja, kadar:

1. so predmet za~asne hrambe tobak, toba~ni izdelki,
alkohol, alkoholne pija~e, nafta ali naftni derivati;

2. je dovoljena za~asna hramba blaga v prostorih, kjer se
nahaja tudi drugo doma~e blago in bi lahko to ogrozilo ca-
rinski nadzor.

32. ~len
(oprostitev polo‘itve zavarovanja v tranzitnem postopku)

V skladu z drugim odstavkom 124. ~lena carinskega
zakona ni potrebno pri vstopnem carinskem organu polo‘iti
instrumenta zavarovanja, ~e gre za tranzitni carinski posto-
pek, ki je izpeljan v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
jih je Slovenija uveljavila v skladu z zakonom (TIR in ATA
zvezek ipd.).

33. ~len
(drugi primeri oprostitve polo‘itve zavarovanja)

Carinski organi ne bodo zahtevali polo‘itve instrumenta
zavarovanja tudi v naslednjih primerih:

1. ~e je carinski dol‘nik upravni organ ali
2. ~e je znesek carinskega dolga, ki bi ga bilo treba

zavarovati ni‘ji od 30.000 tolarjev.

IV. PLA^ILO CARINSKEGA DOLGA TER
VNOV^ITEV INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA

34. ~len
(izra~un vi{ine in pla~ilo carinskega dolga)

(1) Po izra~unu vi{ine carinskega dolga izpolni carinska
uprava virmanski nalog (splo{ni nalog za prenos) in ga po{lje
skupaj z obra~unom carinskemu dol‘niku v pla~ilo. Prenos se
lahko izvr{i tudi z elektronsko izmenjavo podatkov.

(2) Za dan prejema obra~una iz prej{njega odstavka se
{teje datum prejema, ozna~en na dostavnici.

(3) Carinski dol‘nik, ki ob pregledu obra~una carinskega
dolga ugotovi ra~unsko ali matemati~no napako v obra~unu,
lahko v roku treh dni po prejemu obra~una zahteva popravek
obra~una.

(4) Obra~unan carinski dolg mora carinski dol‘nik pla-
~ati na ra~un carinske uprave v tridesetih dneh po prejemu
obra~una, ne glede na to, ali je zahteval popravek obra~una v
skladu s prej{njim odstavkom ali ne.

(5) Ne glede na dolo~be tega ~lena lahko na podlagi
uredbe o poenostavitvah glede carinskih deklaracij carinski
organ dolo~i, da carinski dol‘nik sam obra~una carinske dol-
gove, nastale v dolo~enem obdobju. V tem primeru carinski
organ dolo~i tudi rok, v katerem mora carinski dol‘nik tako
obra~unani dolg pla~ati.

(6) Za dan pla~ila carinskega dolga se {teje dan, ko je
pristojni organizaciji predlo‘en nalog za pla~ilo obra~unane-
ga carinskega dolga.

35. ~len
(opomin)

(1) ̂ e carinski dol‘nik ne pla~a obra~unanega carinske-
ga dolga v predpisanem roku, po{lje carinska uprava carinske-
mu dol‘niku opomin s pregledom zapadlih, pa neporavnanih
obveznosti skupaj z opozorilom, da bo v primeru, ~e carinski
dol‘nik svojega dolga ne bo poravnal v dveh delovnih dneh,
vnov~en predlo‘eni instrument zavarovanja.

(2) ̂ e je carinski dol‘nik pla~ilo carinskega dolga zava-
roval z garancijo ali garantnim pismom, se opomin iz prej{-
njega odstavka po{lje tudi banki, ki je izdala garancijo oziro-
ma zavarovalnici, ki je izdala garantno pismo.

(3) Stro{ke v zvezi z opominom pla~a carinski dol‘nik.

36. ~len
(vnov~itev instrumentov zavarovanja)

(1) Instrumenti zavarovanja iz 1., 3. in 4. to~ke 5. ~lena
te uredbe se vnov~ujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za
vnov~evanje ban~nih garancij “na prvi poziv” in “brez ugo-
vora”, ~ekov in menic.

(2) Izpolnitev obveznosti zavarovalnice, ki izvira iz po-
lo‘enega garantnega pisma iz 20. ~lena te uredbe se uveljav-
lja v skladu s predpisi, ki urejajo solidarna poro{tva.

37. ~len
(popla~ilo iz gotovinskega pologa)

(1) Carinski dolg se iz gotovinskega pologa popla~a
tako, da se obra~unani dolgovani znesek carinskega dolga
prenese iz posebnega depozitnega ra~una na ra~un carinskega
organa, pri katerem bi moral biti carinski dolg pla~an.

(2) Carinski organ obvesti carinskega dol‘nika o zni‘a-
nju vrednosti gotovinskega pologa za popla~ani znesek.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4422 [t. 56 – 4. X. 1995

V. EVIDENCE IN OBVEZNOST OBVE[^ANJA

38. ~len
(vodenje evidenc pri carinskih organih)

(1) Carinska uprava vodi evidenco o polo‘enih instru-
mentih za splo{no zavarovanje ter o njih obve{~a carinske
organe.

(2) Carinski organi vodijo evidence o polo‘enih instru-
mentih za posamezno zavarovanje.

39. ~len
(seznam carinskih dol‘nikov in garantov)

(1) Carinska uprava najmanj enkrat mese~no sestavi
seznam carinskih dol‘nikov, ki niso poravnali carinskih dol-
gov v predpisanem roku in se zato zanje upo{teva 4. ~len te
uredbe ter o teh dol‘nikih obvesti carinske organe ter Mini-
strstvo za finance.

(2) Carinska uprava najmanj enkrat mese~no sestavi
seznam garantov, katerih instrumenti zavarovanja se ne sme-
jo ve~ sprejemati ter o tem obvesti carinske organe, Ministr-
stvo za finance in Banko Slovenije, ~e je garant banka oziro-
ma Urad za zavarovalni nadzor, ~e je garant zavarovalnica.

40. ~len
(dol‘nost obve{~anja o spremembah podatkov)

(1) Carinski dol‘nik mora sproti obve{~ati carinske orga-
ne oziroma carinsko upravo o vseh spremembah, ki lahko
vplivajo na sprejem in veljavnost predlo‘enih instrumentov
zavarovanja ter na uveljavljanje pravice do oprostitve polo‘i-
tve instrumentov zavarovanja.

(2) Garant, ki je izdal instrument zavarovanja v skladu s
to uredbo mora carinsko upravo oziroma carinske organe sproti
obve{~ati o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na ustreznost
in veljavnost polo‘enih instrumentov zavarovanja, v katerih je
on naveden kot garant za popla~ilo carinskega dolga.

VI. KAZENSKA DOLO^BA

41. ~len
(prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,200.000 tolarjev
se kaznuje za prekr{ek pravna oseba oziroma posameznik, ki
stori prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, ~e:

1. kot carinski dol‘nik ne obvesti carinske uprave oziro-
ma carinskih organov o spremembah, ki lahko vplivajo na
sprejem in veljavnost polo‘enih instrumentov zavarovanja
ter na uveljavljanje pravice do oprostitve polo‘itve instru-
mentov zavarovanja (prvi odstavek 40. ~lena);

2. kot garant ne obvesti carinske uprave oziroma carin-
skih organov o vseh spremembah podatkov, ki lahko vplivajo
na sprejem in veljavnost polo‘enih instrumentov zavarova-
nja, v katerih je on naveden kot garant za popla~ilo carinske-
ga dolga (drugi odstavek 40. ~lena).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se
za prekr{ek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je
storila dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

42. ~len
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
pogojih za dviganje blaga izpod carinskega nadzorstva pred

vpla~ilom carine in drugih uvoznih dav{~in (Uradni list RS,
{t. 45/93).

43. ~len
(uporaba prej sprejetih instrumentov zavarovanja)
(1) Instrumenti za posamezno zavarovanje, ki so jih carin-

ski organi sprejeli pred uveljavitvijo te uredbe se lahko upora-
bijo za zavarovanje pla~ila carine in drugih dajatev, ki so
nastali pred uveljavitvijo te uredbe.

(2) Instrumenti za splo{no zavarovanje, ki jih je carinska
uprava sprejela do uveljavitve te uredbe se lahko uporabijo za
zavarovanje pla~ila carinskega dolga do izteka roka njihove
veljavnosti.

44. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-01/95-10/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1
VS 905 CG - ban~na garancija za carinski dolg
Banka – garant:

......................................

......................................

Upravi~enec iz garancije:

......................................

......................................

Na zahtevo ................................................ ...............................
iz ...................................... za zavarovanje pla~ila carinskega
dolga v skladu z uredbo o instrumentih in postopku zava-
rovanja pla~ila carinskega dolga (Uradni list RS, {t. 56/95)
izdaja banka  .............................................................................
.......................................... iz ...........................................

GARANCIJO [t. ........

za zavarovanje pla~ila carinskega dolga

Ta garancija v znesku ........................... SIT velja za pla~ilo
carinskega dolga za blago, za katerega je carinski postopek
za~et od .......... do ............
Kon~ni rok za vnov~itev garancije je ......................................

PODATKI O BANKI – GARANTU
Mati~na {tevilka: ..................................................
Naziv banke –
garanta: ....................................................................

....................................................................

Sede‘: ....................................................................

Po{tna {tevilka: .......................... Kraj: ................................

@iro ra~un: ...................................................................,

ki se vodi pri: ....................................................................
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PODATKI O CARINSKEM DOL@NIKU
- POOBLA[^ENCU

Mati~na {tevilka: .................................................................

Frima: .................................................................

.................................................................

Sede‘: .................................................................

.................................................................

Po{tna {tevilka: ................. Kraj: ......................................

Garant se zavezuje da bo na prvi poziv in brez ugovora pla~al
carinski dolg iz 2. ~lena uredbe o instrumentih in postopku
zavarovanja pla~ila carinskega dolga, ki dospejo v pla~ilo
med veljavnostjo te garancije in so nastale iz naslednjih
carinskih operacij:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Ta garancija se zni‘uje za vsak po tej garanciji pla~an znesek
do skupnega zneska garancije.

Garancija je izdana v ................................... enakih izvodih.

.........................................      M.P.
Kraj in datum

..........................................
podpis poobla{~ene osebe

PRILOGA 2
VS .... Potrdilo o gotovinskem pologu

Na podlagi 24. ~lena uredbe o instrumentih in postopku zava-
rovanja pla~ila carinskega dolga (Uradni list RS, {t. 56/95)
izdaja Carinska uprava Republike Slovenije

POTRDILO O GOTOVINSKEM POLOGU [t. ........

1. Carinski dol‘nik ........................................ iz ......................
je pri Carinski upravi polo‘il gotovinski polog za zavarovanje
pla~ila carinskega dolga v znesku .......... SIT.

2. Gotovinski polog velja za zavarovanje pla~ila carinskega
dolga za blago, za katerega je carinski postopek za~et od
.......... do ............

3. Podatki o carinskem dol‘niku - poobla{~encu

Mati~na {tevilka: .................................................................

Firma: .................................................................

.................................................................

Naslov: .................................................................

.................................................................

Po{tna {tevilka: .................. Kraj: ......................................

4. Carinski dol‘nik lahko uporablja gotovinski polog za za-
varovanje pla~ila obveznosti iz 2. ~lena uredbe o instrumen-
tih in postopku zavarovanja pla~ila carinskega dolga, ki so
nastale ali bi lahko nastale iz naslednjih carinskih operacij:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

5. Carinski dol‘nik lahko uporablja to potrdilo za zavarovanje
pla~ila carinskega dolga pri naslednjih carinskih organih:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

6. Gotovinski polog se zni‘uje za vsak po tem zavarovanju
pla~an znesek do skupnega zneska gotovinskega pologa.

7. To potrdilo je izdano v ............. enakih izvodih.

...................................           M.P.
Kraj in datum

..........................................
podpis poobla{~ene osebe

2638.

Na podlagi 165. ~lena carinskega zakona (Uradni list
RS, {t.1/95 in 28/95) in prvega odstavka 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t.4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve

1. Poglavje
Skupne dolo~be

1. ~len
Ta uredba dolo~a na~in uveljavljanja pravice do carin-

ske oprostitve ter vrednosti, koli~ine, vrste in namen uporabe
blaga, ki je lahko opro{~eno pla~ila carine v skladu s 159. do
164. ~lenom carinskega zakona.

2. ~len
(1) ^e carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev pla-

~ila carine in s to uredbo ni druga~e dolo~eno, izda odlo~bo v
obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.

(2) V primerih, ko je dovoljena ustna deklaracija, lahko
carinski organ o oprostitvi odlo~i v obliki uradnega zaznam-
ka na drugi listini, ki je predlo‘ena pri carinskem organu v
zvezi z oprostitvijo pla~ila carine ali ustno.

(3) Potrdila, ki jih v zvezi s carinskimi oprostitvami v
skladu s to uredbo izdajajo pristojna ministrstva ne ve‘ejo
carinskega organa pri odlo~anju o upravi~enosti do carinske
oprostitve, razen ~e gre za potrdila o katerih ministrstva
vodijo uradne evidence.

3. ~len
(1) ^e je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nadzo-

ra, lahko carinski organ zahteva, da upravi~enec ozna~i pred-
met oprostitve z uradno nalepko. V tem primeru nalepko izda
carinski organ, ki je odlo~il o oprostitvi pla~ila carine.
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(2) Deklarant oziroma upravi~enec mora v skladu z na-
vodili carinskih organov z nalepko vidno ozna~iti blago in je
ne sme odstraniti z njega do preteka rokov iz prvega odstavka
166. ~lena carinskega zakona.

(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.

2. Poglavje
Diplomatska in konzularna predstavni{tva ter

predstavniki in njihovo osebje

4. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev iz 159.

~lena carinskega zakona, mora carinskemu organu predlo‘iti
potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, da so
uvo`eni predmeti namenjeni za slu`bene potrebe oziroma za
osebno rabo oseb iz prvega odstavka 159. ~lena carinskega
zakona.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev iz 160.
~lena carinskega zakona, mora carinskemu organu predlo‘iti
potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, da so
uvo`eni predmeti namenjeni za osebno rabo oseb iz prvega
odstavka 160. ~lena carinskega zakona in da je izpolnjen
pogoj vzajemnosti.

(3) V primeru 3. to~ke prvega odstavka 160. ~lena ca-
rinskega zakona, mora potrdilo ministrstva pristojnega za
zunanje zadeve, vsebovati tudi podatek o tem, kdaj je upravi-
~enec pri{el v slu‘bo v Republiko Slovenijo.

3. Poglavje
Potnikova osebna prtljaga

5. ~len
(1) V skladu z 1. to~ko 161. ~lena carinskega zakona je

pla~ila carine opro{~eno blago v osebni prtljagi potnika, ki je
namenjeno njegovim osebnim potrebam med potovanjem in
se uva‘a v nekomercialne namene.

(2) Kot osebna prtljaga v smislu prej{njega odstavka se
{teje prtljaga, ki jo potnik predlo‘i carinskemu organu pri
njegovem prihodu na carinsko obmo~je Republike Slovenije
(v nadaljevanju: carinsko obmo~je), kot tudi prtljaga, ki jo
potnik predlo‘i istemu carinskemu organu kasneje, ~e doka-
‘e, da je bila kot spremljajo~a prtljaga v ~asu njegovega
odhoda oddana na prevoz istemu prevozniku.

(3) Za blago, ki se uva‘a v nekomercialne namene se
{teje blago, ki :

– ga potnik prilo‘nostno uva‘a in
– gre izklju~no za blago za osebno rabo potnika ali

njegove dru`ine ali blago, ki je namenjeno za darila, narava
in koli~ina tega blaga pa ne sme biti tak{na, da bi lahko
kazala na to, da se uva`a v poslovne namene.

(4) Prenosna posoda, ki vsebuje gorivo se ne {teje za
osebno prtljago.

(5) ^e osebna prtljaga vsebuje tudi blago, namenjeno za
darila, se smiselno uporabljajo dolo~be 8. do 11. ~lena te
uredbe.

6. ~len
Potnik, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila carine za

blago v spremljajo~i osebni prtljagi, oddani za kasnej{i pre-
voz, mora carinskemu organu nedvomno dokazati, da gre za
njegovo osebno prtljago.

7. ~len
(1) Potnik lahko v skladu s 1. to~ko 161. ~lena carinske-

ga zakona uveljavlja oprostitev pla~ila carine tudi za nasled-

nje blago, ki ga nosi s seboj in ki ni namenjeno nadaljnji
prodaji:

(a) toba~ni izdelki:
– 200 cigaret, ali
– 100 cigarilosov (cigar max. te‘e 3 gramov po kosu), ali
– 50 cigar, ali
– 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerna koli~i-

na razli~nih navedenih toba~nih izdelkov;
(b) alkohol in alkoholne pija~e:
– 2 litra vina in
– 1 liter ‘gane alkoholne pija~e;
(c) parfumi: 50 gramov, ali toaletna voda: 0,25 litra.
(2) Potniki mlaj{i od 17 let ne morejo uveljavljati opro-

stitve iz to~ke (a) in (b) prej{njega odstavka.

4. Poglavje
Predmeti, ki jih doma~i potniki prina{ajo iz tujine

8. ~len
V skladu s 2. to~ko 161. ~lena carinskega zakona so,

poleg blaga v osebni prtljagi doma~i potniki opro{~eni pla~i-
la carine tudi za predmete, ki jih prina{ajo s seboj iz tujine,
do skupne tolarske protivrednosti 80 ECU, ~e ti predmeti
niso namenjeni v komercialne namene v smislu tretjega od-
stavka 5. ~lena te uredbe in ~e ne gre za blago iz 7. ~lena te
uredbe.

9. ~len
(1) Oprostitev pla~ila carine v skladu s prej{njim ~le-

nom ne velja za:
– osebe, ki imajo stalno prebivali{~e na obmejnem ob-

mo~ju,
– osebe, zaposlene na obmejnem obmo~ju sosednje dr-

‘ave in
– osebe, zaposlene v prostih carinskih conah, pri preho-

du iz prostih carinskih con na preostalo carinsko obmo~je.
(2) Omejitev za osebe iz prve in druge alinee prej{njega

odstavka velja le v primeru, ~e te osebe prehajajo carinsko
~rto z maloobmejnimi prepustnicami.

10. ~len
Za posadko in vozno osebje prevoznih sredstev v med-

narodnem prometu se vrednost iz prvega odstavka 8. ~lena te
uredbe zni‘a na 40 ECU.

11. ~len
(1) Oprostitve iz 8. oziroma 10. ~lena te uredbe ni mo-

go~e uveljaviti za predmete, katerih posami~na vrednost je
vi{ja od vrednosti, dolo~ene v teh ~lenih.

(2) ^e vrednost blaga, ki ga doma~i potnik nosi s seboj
presega vrednost, dolo~eno z 8. oziroma 10. ~lenom te ured-
be, se lahko oprostitev pla~ila carine odobri le za blago do te
vrednosti, pri ~emer pa se vrednost posameznega predmeta
ne more razdeliti.

5. Poglavje
Predmeti za gospodinjstvo, ki jih pripeljejo ali dobijo iz

tujine dr‘avljani Republike Slovenije, ki so bili na
kakr{nemkoli delu v tujini in tuji dr`avljani, ki dobijo

dovoljenje za stalno bivanje ali pribe`ali{~e v Republiki
Sloveniji

12. ~len
(1) V skladu s 3. to~ko 161. ~lena carinskega zakona so

pla~ila carine opro{~eni predmeti za gospodinjstvo do skup-
ne tolarske protivrednosti 8.100 ECU.
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(2) Kot delo v tujini v skladu s 3. to~ko 161. ~lena
carinskega zakona se {teje tudi {tudij v tujini, ~e je bil upravi-
~enec poslan na {tudij v tujino in se mu ~as {tudija {teje v
delovno dobo.

(3) Oprostitev pla~ila carine v skladu s tem poglavjem
velja tudi za poro~ne predmete in poro~na darila, ki jih v
primeru sklenitve zakonske zveze uvozijo tuji dr‘avljani, ki
dobijo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.

(4) Oprostitev iz prej{njega odstavka se lahko uveljav-
lja tudi, ~e gre za novo blago.

13. ~len
(1) Za predmete za gospodinjstvo se {tejejo osebni pred-

meti, tekstilni izdelki za gospodinjstvo, pohi{tvo in gospo-
dinjski pripomo~ki, ki so namenjeni za osebno rabo ali za
zadovoljitev gospodinjskih potreb upravi~enca in oseb, ki
`ivijo z njim v skupnem gospodinjstvu ter eno rabljeno oseb-
no motorno vozilo ali eno rabljeno motorno kolo.

(2) Rabljeno motorno vozilo ali rabljeno motorno kolo
se ne v{teva v vrednost iz prvega odstavka prej{njega ~lena.

(3) Motornega vozila ali motornega kolesa ni mogo~e
oprostiti pla~ila carine kot poro~no blago ali poro~no darilo.

14. ~len
(1) Upravi~enec lahko uveljavlja oprostitev pla~ila cari-

ne za predmete za gospodinjstvo, ki jih je deklariral za spro-
stitev v prost promet v Republiki Sloveniji, v roku 12 mese-
cev od dneva, ko je pridobil stalno prebivali{~e na carinskem
obmo~ju oziroma se je preselil na carinsko obmo~je.

(2) Predmeti za gospodinjstvo so lahko v roku, ki ga
dolo~a prej{nji odstavek, spro{~eni v prost promet v ve~ih
lo~enih po{iljkah.

(3) ^e upravi~enec zaradi vi{je sile ni mogel uvoziti
predmetov za svoje gospodinjstvo v 12 mesecih in to carin-
skemu organu tudi doka‘e, se ~as, ko je delovala vi{ja sila, ne
v{teva v ta rok.

15. ~len
(1) Ne glede na prvi odstavek prej{njega ~lena, lahko

upravi~enec zahteva oprostitev pla~ila carine za predmete za
gospodinjstvo, ki bodo spro{~eni v prost promet preden se bo
preselil oziroma dobil dovoljenje za stalno bivanje na carin-
skem obmo~ju, ~e se obve`e, da se bo v roku 6 mesecev
dejansko preselil in ~e polo‘i ustrezni instrument zavarova-
nja za pla~ilo morebitnega carinskega dolga.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka, se 12 mese~ni rok v
smislu prvega odstavka 14. ~lena ra~una od dneva, ko so pred-
meti za gospodinjstvo dejansko pripeljani na carinsko obmo~je.

16. ~len
Delo v tujini brez presledka po 3.to~ki 161. ~lena carin-

skega zakona je tudi ~as, ko je upravi~enec na letnem dopu-
stu, ter ~as, ko je v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja
nujnih osebnih zadev ali na obisku pri dru‘ini.

17. ~len
(1) Dr`avljan, ki je bil na kakr{nemkoli delu v tujini in

je upravi~en do oprostitve iz 3. to~ke 161. ~lena carinskega
zakona mora predlo‘iti skupaj s carinsko deklaracijo:

1. potrdilo, da je prebil na delu v tujini najmanj 12
mesecev brez presledka. Potrdilo lahko izda diplomatsko ali
konzularno predstavni{tvo Republike Slovenije v tujini, za-
vod za zaposlovanje, preko katerega je bil delavec poslan na
delo v tujino, ~e vodi o tem evidenco, ali doma~e podjetje, ki
ga je poslalo na delo v tujino. ^e upravi~enec nima potrdila
po prvem odstavku te to~ke, mora dokazati ~as, ki ga je prebil
na delu v tujini, na drug ustrezen na~in (z ustrezno listino tuje
slu`be za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);

2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil
oprostitve v skladu z 12. ~lenom te uredbe;

3. pisno izjavo, da se za stalno vra~a v Republiko Slo-
venijo;

4. seznam predmetov za gospodinjstv o (v dveh izvo-
dih), ki jih uva‘a, vklju~no s tistimi, ki naj bi jih uvozil
pozneje. Na seznamih carinski organ potrdi katere predmete
je upravi~enec uvozil in kolik{na je njihova vrednost. En
izvod prilo`i carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in
vrne upravi~encu. ^e upravi~enec predmete za svoje gospo-
dinjstvo uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji prilo‘iti
tudi overjeni seznam predmetov;

5. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu upo-
rabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev
pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravi-
~enec predlo‘iti tudi dokazila o vsebini izjave;

6. potrdilo o prijavi stalnega prebivali{~a.
(2) Dan vrnitve iz tujine ugotovi carinski organ iz potne

listine upravi~enca ali na drug ustrezen na~in.

18. ~len
(1) Tuj dr`avljan, ki je upravi~en do oprostitve iz 3.

to~ke 161. ~lena carinskega zakona, mora predlo‘iti skupaj s
carinsko deklaracijo:

1. dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o odo-
brenem pribe‘ali{~u v Republiko Slovenijo;

2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil
ugodnosti v skladu z 12. ~lenom te uredbe;

3. seznam predmetov za gospodinjstvo (v dveh izvo-
dih), ki jih uva‘a, vklju~no s tistimi, ki naj bi jih uvozil
pozneje. Na seznamih carinski organ potrdi katere predmete
je upravi~enec uvozil in kolik{na je njihova vrednost. En
izvod prilo`i carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in
vrne upravi~encu. ^e upravi~enec predmete za svoje gospo-
dinjstvo uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji prilo‘iti
tudi overjen seznam predmetov;

4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu upo-
rabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev
pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravi-
~enec predlo‘iti tudi dokazila o vsebini izjave.

(2) Tuj dr‘avljan, ki uveljavlja oprostitev pla~ila carine
v skladu s tretjim odstavkom 12. ~lena te uredbe, mora carin-
skemu organu predlo‘iti dokazila iz 1. do 3. to~ke prej{njega
odstavka, izpisek iz poro~ne mati~ne knjige ali drug dokaz o
sklenitvi zakonske zveze ter pisno izjavo, da so uvo‘eni
predmeti poro~na darila oziroma poro~ni predmeti.

19. ~len
 ^e se upravi~enec kljub izkazanemu namenu, da se za

stalno vrne oziroma naseli v Republiki Sloveniji, prej kot v
treh letih od odobritve carinske oprostitve v skladu s 3. to~ko
161. ~lena carinskega zakona vrne v tujino, lahko blago
uvo‘eno brez pla~ila carine vrne v tujino ali pa pla~a carinske
dajatve, ki se obra~unajo v skladu z drugim odstavkom 166.
~lena carinskega zakona.

20. ~len
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev pla~ila carine

za rabljeno osebno motorno vozilo ali rabljeno motorno kolo, ki
ga upravi~enec pripelje iz tujine, na carinski deklaraciji.

(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpi{e nasled-
njo opombo:

“^e upravi~enec odtuji osebno motorno vozilo oziroma
motorno kolo v treh letih od dneva prepustitve, mora pla~ati
carino v skladu s carinskim zakonom.”

(3) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila
oziroma motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena
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carinska oprostitev se v rubriko Opomba vpi{e naslednje
besedilo:

“Vozilo oziroma motorno kolo, se ne sme brez pla~ila
carine odtujiti do (vpi{e se datum poteka triletnega roka iz
prej{njega odstavka).”

(4) Uporabo osebnega motornega vozila oziroma mo-
tornega kolesa, uvo‘enega brez pla~ila carine v skladu z
zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija
ter pristojni in{pekcijski organi in o ugotovljenih nepravilno-
stih obve{~ajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regi-
strirati osebnega motornega vozila oziroma motornega kole-
sa, ki ga je upravi~enec uvozil brez pla~ila carine na drugo
osebo, preden pote~e rok iz drugega odstavka tega ~lena, ~e
upravi~enec ne predlo‘i listine carinskega organa, da je bila
carina pla~ana v skladu s carinskim zakonom.

21. ~len
(1) ^e je imel upravi~enec pred potekom triletnega roka

iz drugega odstavka prej{njega ~lena prometno nesre~o in je
bilo vozilo oziroma motorno kolo po{kodovano za ve~ kot
70% tr‘ne vrednosti vozila oziroma motornega kolesa na dan
nesre~e, lahko po{kodovano vozilo oziroma motorno kolo
proda, ne da bi pla~al carino.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila carine
v skladu s prej{njim odstavkom, mora carinskemu organu pred-
lo‘iti potrdilo o tr‘ni vrednosti po{kodovanega vozila oziroma
motornega kolesa, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

(3) ^e upravi~enec umre pred potekom roka iz drugega
odstavka prej{njega ~lena lahko dedi~i vozilo oziroma motorno
kolo, ki so ga podedovali, prodajo ne da bi pla~ali carino.

6. Poglavje
Dr‘avljani Republike Slovenije, ki so na delu v tujini

22. ~len
V skladu z 4. to~ko 161. ~lena carinskega zakona so

enkrat na leto pla~ila carine opro{~eni dr`avljani Republike
Slovenije, ki so najmanj 12 mesecev na delu v tujini, ko
pridejo iz tujine na letni dopust, na obisk k dru`ini in podob-
no - za predmete, ki niso namenjeni za nadaljnjo prodajo, do
skupne tolarske protivrednosti 570 ECU.

23. ~len
(1) Oprostitev iz prej{njega ~lena ni mogo~e uveljaviti

za predmete, katerih posami~na vrednost je vi{ja od 570 ECU
tolarske protivrednosti.

(2) ^e vrednost blaga presega vrednost dolo~eno s prej{-
njim ~lenom, se lahko oprostitev pla~ila carine odobri le za
blago do te vrednosti, pri ~emer pa se vrednost posameznega
predmeta ne more razdeliti.

24. ~len
Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila carine

mora carinski deklaraciji prilo‘iti seznam predmetov, ki jih
prina{a s seboj, lastno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni
uveljavil ugodnosti v skladu z 22. ~lenom te uredbe ter doka-
zilo o delu v tujini.

7. Poglavje
Po{iljke manj{e vrednosti

25. ~len
V skladu z 5. to~ko 161. ~lena carinskega zakona, so

pla~ila carine opro{~eni predmeti, ki jih dr`avljani Republike

Slovenije in tuji dr`avljani prilo`nostno prejmejo iz tujine v
manj{ih po{iljkah, ~e skupna vrednost po{iljke ne presega
protivrednosti 45 ECU.

26. ~len
Oprostitev v skladu s prej{njim ~lenom ne velja za:
(a) alkohol in pija~e, ki vsebujejo alkohol,
(b) parfume in toaletne vode,
(c) tobak in toba~ne izdelke.

8. Poglavje
Predmeti, pridobljeni z dedovanjem

27. ~len
V skladu z 6. to~ko 161. ~lena carinskega zakona so

pla~ila carine opro{~eni predmeti, ki jih dr`avljani Republike
Slovenije in tuji dr`avljani, ki stalno `ivijo v Republiki Slo-
veniji, podedujejo v tujini.

28. ~len
(1) Oprostitev pla~ila carine v skladu s prej{njim ~le-

nom ne velja za naslednje predmete:
(a) alkohol in pija~e, ki vsebujejo alkohol
(b) tobak in toba~ne izdelke,
(c) vozila, ki se uporabljajo za opravljanje pridobitne

dejavnosti,
(d) predmete, ki se uporabljajo v obrti ali poklicu, razen

prenosnih instrumentov in naprav, ki jih je zapustnik uporab-
ljal v svojem poklicu,

(e) zaloge surovin in kon~nih proizvodov ter polpro-
izvodov,

(f) `ivino in kmetijske proizvode v koli~inah, ki prese-
gajo obi~ajne dru`inske potrebe.

(2) Oprostitev v skladu s prej{njim ~lenom ne velja za
predmete, kupljene z denarjem, dobljenim s prodajo podedo-
vanih predmetov ali za predmete, kupljene s podedovanim
denarjem.

29. ~len
(1) Oprostitev pla~ila carine je mogo~e odobriti za pred-

mete, ki so bili deklarirani za sprostitev v prost promet naj-
pozneje v dveh letih od dneva pridobitve dedi{~ine.

(2) Podedovane predmete lahko upravi~enec uvozi pri
istem carinskem organu v ve~ih lo~enih po{iljkah v roku, ki
ga dolo~a prej{nji odstavek.

(3) ^e upravi~enec zaradi vi{je sile ni mogel uvoziti
podedovanih predmetov v dveh letih, se ~as, ko je delovala
vi{ja sila, ne v{teva v ta rok.

30. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev mora sku-

paj s carinsko deklaracijo predlo‘iti tudi akt pristojnega orga-
na v Sloveniji ali v tujini o podedovanju predmetov, ki jih
uva`a.

(2) Da bi se uveljavila oprostitev za podedovane rablje-
ne predmete osebne garderobe zapustnika ali za njegove
predmete za osebno rabo, se lahko, ne glede na prej{nji
odstavek, prilo‘i kot dokaz tudi smrtovnica.

9. Poglavje
Zdravila

31. ~len
V skladu s 7. to~ko 161. ~lena carinskega zakona so

pla~ila carine opro{~ena zdravila za osebno uporabo, ki jih
upravi~enec prinese s seboj ali prejme iz tujine v po{iljkah.
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32. ~len
(1) Dr‘avljan Republike Slovenije in tuj dr‘avljan s

stalnim prebivali{~em v Republiki Sloveniji, mora za uvelja-
vitev oprostitve carinskemu organu predlo‘iti ustrezen zdrav-
ni{ki recept ali njegovo fotokopijo.

(2) Tuj dr‘avljan, ki nima stalnega prebivali{~a v Re-
publiki Sloveniji, mora za uveljavitev oprostitve predlo‘iti
carinskemu organu izjavo, da potrebuje zdravila za osebno
uporabo.

10. Poglavje
Specifi~na oprema in tehni~ni pripomo~ki, ki jih invalidi

neposredno uporabljajo za `ivljenje in delo ter
nadomestni deli za to opremo in tehni~ne pripomo~ke

33. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev iz 8. to~ke

161. ~lena carinskega zakona mora skupaj s carinsko dekla-
racijo predlo‘iti dokaz, da mu je deklarirana specifi~na opre-
ma oziroma tehni~ni pripomo~ek neposredno potreben za
‘ivljenje in delo oziroma dokaz, da deklarirane nadomestne
dele potrebuje za uporabo te opreme oziroma pripomo~kov.

(2) Oprostitev pla~ila carine v skladu s tem poglavjem
se lahko uveljavlja le za predmete, ki so navedeni v prilogi 2,
ki je sestavni del te uredbe ter za osebna motorna vozila, v
skladu s pogoji iz 34. do 37. ~lena te uredbe..

(3) Kot dokazilo iz prvega odstavka tega ~lena upravi-
~enec predlo‘i praviloma potrdilo pristojnega zdravnika ozi-
roma zdravstvene ustanove.

34. ~len
(1) V skladu z 8. to~ko 161. ~lena carinskega zakona

lahko oprostitev pla~ila carine pri uvozu motornih vozil uve-
ljavljajo samo naslednje osebe:

– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paralizi-
ranosti spodnjih okon~nin ali medenice nastala najmanj 80%
telesna okvara;

– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh o~esih;

– osebe - invalidi s priznano pravico do dodatka za
postre‘bo in tujo pomo~;

– osebe z zmerno, te‘jo in te‘ko telesno in du{evno
prizadetostjo, ki potrebujejo nego in pomo~ drugih in imajo v
skladu s posebnimi predpisi priznano stanje stopnje invalid-
nosti iz prej{njih alinej.

(2) Za osebe iz ~etrte alinee prej{njega odstavka se {te-
jejo:

– odrasle osebe, ki pridobijo status invalida v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo telesno in du{evno prizadetih
oseb;

– otroci in mladoletniki, ki pridobijo status invalida v
skladu s predpisi, ki urejajo izobra‘evanje in usposabljanje
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in du{evnem
razvoju;

– pred{olski otroci, ki imajo stalne motnje v telesnem in
du{evnem razvoju in jih spremljajo mentalnohigienski dis-
panzerji pediatri~ne slu‘be ali ustrezne specialisti~ne klinike.

(3) Osebno motorno vozilo se lahko v skladu s prvim
odstavkom tega ~lena oprosti pla~ila carine le, ~e je namenje-
no izklju~no za prevoz invalida.

(4) Oprostitev pla~ila carine v skladu s prvim odstav-
kom tega ~lena se lahko zahteva najve~ enkrat v treh letih.

35. ~len
(1) Oprostitev iz 34. ~lena te uredbe se uveljavlja na

podlagi pisnega izvida in mnenja invalidske komisije, usta-
novljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju ter pisnega izvida in mnenja komisije za razvr{~anje,
ustanovljene po predpisih s podro~ja {olstva. Vojni invalidi
uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega izvida in mnenja
pristojne zdravni{ke komisije po predpisih o pravicah vojnih
invalidov.

(2) Upravi~enec lahko uveljavi pravico do carinske opro-
stitve, ~e uva‘a osebno motorno vozilo izklju~no za osebni
prevoz in ~e carinskemu organu poleg izvida in mnenja ko-
misije iz prvega odstavka tega ~lena prilo‘i tudi naslednje
dokaze:

– da je sposoben voziti osebno motorno vozilo, kar do-
kazuje z ustreznim vozni{kim dovoljenjem na svoje ime ali

– da mu je potrebna nega in pomo~ druge osebe, ki ima
vozni{ko dovoljenje in bo vozila to vozilo izklju~no zaradi
prevoza invalida, ~e ta ne more imeti vozni{kega dovoljenja
zaradi invalidnosti, kar se doka‘e z odlo~bo, s katero mu je
priznana pravica do stre‘be in pomo~i, ali z drugim doku-
mentom, ki ga izda pristojni organ, in vozni{kim dovolje-
njem osebe, ki stre‘e invalidu in mu pomaga.

(3) Upravi~enec mora poleg navedenih dokazil in carin-
ske deklaracije predlo‘iti carinskemu organu {e pisno izjavo,
da v zadnjih treh letih ni uveljavil ugodnosti iz tega naslova.

36. ~len
(1) Carinski organ mora o vseh dokazilih, na podlagi kate-

rih invalid uveljavlja pravico do carinske oprostitve pri uvozu
osebnega motornega vozila, vpisati ustrezne podatke v carinsko
deklaracijo, na kateri tudi potrdi oprostitev pla~ila carine.

(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpi{e nasled-
njo opombo:

“^e invalidna oseba odtuji osebno motorno vozilo v
treh letih od dneva prepustitve, mora pla~ati carino v skladu s
carinskim zakonom.”

(3) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila,
za katerega je bila uveljavljena carinska oprostitev se v rubri-
ko Opomba vpi{e naslednje besedilo: “ Vozilo se ne sme brez
pla~ila carine odtujiti do (vpi{e se datum poteka triletnega
roka iz prej{njega odstavka). Vozilo je namenjeno izklju~no
za prevoz invalida.”

(4) Uporabo osebnega motornega vozila, uvo‘enega brez
pla~ila carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carin-
skih organov tudi policija ter pristojni in{pekcijski organi in
o ugotovljenih nepravilnostih obve{~ajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regi-
strirati osebnega motornega vozila, ki ga je upravi~enec uvo-
zil brez pla~ila carine, na drugo osebo preden pote~e rok iz
drugega odstavka tega ~lena, ~e upravi~enec ne predlo‘i listi-
ne carinskega organa, da je bila carina pla~ana v skladu s
carinskim zakonom.

37. ~len
(1) ^e je imel upravi~enec pred potekom triletnega roka

iz drugega odstavka prej{njega ~lena prometno nesre~o in je
bilo vozilo po{kodovano za ve~ kot 70% tr‘ne vrednosti
vozila na dan nesre~e, lahko po{kodovano vozilo proda, ne
da bi pla~al carino.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-
rine v skladu s prej{njim odstavkom, mora carinskemu orga-
nu predlo‘iti potrdilo o tr‘ni vrednosti po{kodovanega vozi-
la, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

(3) ^e invalidna oseba umre pred potekom triletnega
roka iz drugega odstavka prej{njega ~lena, lahko dedi~i vozi-
lo, ki so ga podedovali, prodajo ne da bi pla~ali carino.
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11. Poglavje
Lastna dela znanstvenikov, knji`evnikov in umetnikov

38. ~len
V skladu z 9. to~ko prvega odstavka 161. ~lena carin-

skega zakona so pla~ila carine opro{~eni znanstveniki, knji-
`evniki in umetniki za lastna dela, ki jih uva‘ajo iz tujine, ~e
skupaj s carinsko deklaracijo carinskemu organu predlo‘ijo
tudi pisno izjavo, da so ti predmeti njihova lastna dela. V
izjavi morajo biti predmeti natan~no ozna~eni.

12. Poglavje
Gorivo in mazivo v rezervoarjih, ki so tovarni{ko

vdelani v motorna vozila in motorna kolesa

39. ~len
(1) V skladu z 10. to~ko 161. ~lena carinskega zakona je

pla~ila carine opro{~eno gorivo v tovarni{ko vdelanih rezer-
voarjih motornih vozil, motornih koles in specialnih kontej-
nerjev, ki se uva‘ajo na carinsko obmo~je..

(2) Za tovarni{ko vdelane rezervoarje, v smislu prej{-
njega odstavka se {tejejo:

– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vsa
motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in ki omogo~a-
jo, da se gorivo direktno uporablja za pogon, kot tudi za
delovanje hladilnih in drugih naprav med transportom, ter

– plinski rezervoarji, vgrajeni v motorna vozila, ki za
pogon uporabljajo plin in rezervoarji, ki ustrezajo ostalim
sistemom s katerimi so lahko motorna vozila opremljena.

– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vse
kontejnerje istega tipa in ki omogo~ajo, da se gorivo med
transportom direktno uporablja za delovanje hladilnih in dru-
gih naprav, s katerimi so specilani kontejnerji lahko oprem-
ljeni.

(3) Za specialne kontejnerje se {tejejo vsi kontejnerji, ki
so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme,
sisteme za dovajanje kisika, toplotno izoalcijske ali druge
sisteme.

(4) Carinska oprostitev ne velja za gorivo v dodatnih
rezervoarjih tudi, ~e so ti rezervoarji ‘e tovarni{ko dodani
vdelanemu rezervoarju.

40. ~len
Gorivo, ki je opro{~eno pla~ila carine se sme uporabiti

le v motornih vozilih oziroma motornih kolesih v katerih je
bilo uvo‘eno, in se ne sme odstraniti iz tega vozila oziroma
kolesa in skladi{~iti, razen v ~asu nujnih popravil vozila
oziroma kolesa, niti se ne sme prodati niti brezpla~no prepu-
stiti drugemu.

41. ~len
Oprostitev se nana{a tudi na maziva, ki so v motornih

vozilih oziroma motornih kolesih in ki so potrebna za njiho-
vo normalno delovanje.

13. Poglavje
Pridelki, ki jih slovenski dr`avljani pridelajo na

posestvih, ki le`ijo v obmejnem obmo~ju sosednje dr`ave

42. ~len
(1) V skladu z 11. to~ko 161. ~lena carinskega zakona

so pla~ila carine opro{~eni slovenski dr‘avljani za uvoz po-
ljedelskih, `ivinorejskih, ~ebelarskih, vrtnarskih in gozdar-
skih pridelkov oziroma proizvodov, ~e upravi~enci opravlja-

jo osnovno dejavnost v Republiki Sloveniji, pridelajo pa te
proizvode na svojih posestvih v obmejnem obmo~ju sosednje
dr`ave.

(2) Oprostitve iz prvega odstavka se uporabljajo le za
`ivinorejske proizvode tistih `ivali, ki izvirajo iz Republike
Slovenije ali ‘ivali, ki so bile v Republiki Sloveniji spro{~e-
ne v prost promet.

43. ~len
Oprostitev ne velja za tiste predelane proizvode, ki so

bili v obmejnem obmo~ju sosednje dr`ave predelani ali obde-
lani bolj, kot je to obi~ajno po pridelovanju ali ̀ etvi, zato, da
bi se ohranila kvaliteta pridelka oziroma proizvoda.

44. ~len
Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila carine,

mora predlo‘iti dokazilo o lastni{tvu posestev, ki le‘ijo v
obmejnem obmo~ju sosednje dr‘ave ter izjavo o na omenje-
nih posestvih pridobljenih pridelkih oziroma proizvodih iz
prvega odstavka 42. ~lena te uredbe.

14. Poglavje
U~ni pripomo~ki

45. ~len
(1) V skladu s 12. to~ko 161. ~lena carinskega zakona

so pla~ila carine opro{~eni dr`avljani Republike Slovenije -
{tudentje in dijaki, ki se {olajo v tujini ter tuji dijaki in
{tudentje, ki se {olajo v Sloveniji, za u~ne pripomo~ke, ki jih
za lastne potrebe v ~asu {tudija prinesejo s seboj iz tujine.

(2) Za u~ne pripomo~ke se {tejejo predmeti in instru-
menti (vklju~no z osebnimi in ‘epnimi ra~unalniki in pisalni-
mi stroji), ki jih dijaki in {tudentje uporabljajo pri svojem
{tudiju.

46. ~len
(1) Oprostitev v skladu s tem poglavjem lahko upravi-

~enec uveljavlja najve~ enkrat v {olskem oziroma {tudijskem
letu.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-
rine, mora skupaj s carinsko deklaracijo predlo‘iti dokazilo,
da je redno vpisan v izobra‘evalno ustanovo ter da je uvo‘e-
no blago u~ni pripomo~ek.

(3) Kot dokazilo iz prej{njega odstavka lahko upravi~e-
nec predlo‘i:

– lastno izjavo,
– potrdilo {ole ali
– drug dokaz, ki ga carinski organ glede na okoli{~ine

posameznega primera lahko sprejme za ustreznega.

15. Poglavje
^astna odlikovanja ali nagrade

47. ~len
(1) V skladu s 13. to~ko 161. ~lena carinskega zakona,

so pla~ila carine opro{~eni naslednji predmeti, ~e njihova
narava ali posami~na vrednost ka‘e na to, da niso uvo‘eni za
komercialne namene:

(a) odlikovanja, ki so jih osebam, katerih stalno prebi-
vali{~e je na carinskem obmo~ju, podelile tuje vlade ali med-
narodne organizacije;

(b) pokali, medalje in podobni predmeti simboli~ne na-
rave, ki so bili podeljeni v drugi dr`avi osebam, ki imajo
stalno prebivali{~e na carinskem obmo~ju kot darilo oziroma
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izraz spo{tovanja za njihovo delovanje na podro~jih kot so
umetnost, znanost, {port ali javna dela ali v znak priznanja za
zasluge ob posebnih prilo‘nostih;

(c) nagrade, trofeje ali spominiki simboli~ne narave ter
manj{e vrednosti, ki so na poslovnih kongresih ali podobnih
mednarodnih sre~anjih namenjeni za brezpla~no razdelitev
osebam s stalnim prebivali{~em v tujini.

(2) Oprostitev v skladu s tem poglavjem velja tudi za
pokale, medalje in podobne predmete simboli~ne narave, ki
jih uvozijo tuji organi ali tuje fizi~ne osebe z namenom, da
jih brezpla~no podelijo na carinskem obmo~ju, za enake na-
mene kot so omenjeni v to~ki (b) prej{njega odstavka.

48. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-

rine, mora predlo`iti carinskemu organu dokument, ki ga
izda organizator prireditve, da je odlikovanje, medaljo, {port-
no ali drugo trofejo oziroma podobne predmete simboli~ne
narave dobil v tujini na tekmovanju, razstavi ali drugi prire-
ditvi mednarodnega pomena.

(2) Namesto dokumenta iz prej{njega odstavka, lahko
carinski organ sprejme tudi lastno izjavo upravi~enca, ~e je
glede na okoli{~ine primera lahko {teje za ustrezno, kot tudi
v primeru iz drugega odstavka prej{njega ~lena.

16. Poglavje
Pomo~ `rtvam naravnih nesre~ in vojn

49. ~len
Dobrodelna ali ~lovekoljubna organizacija, ki ‘eli uve-

ljaviti oprostitev iz 14. to~ke 161. ~lena carinskega zakona,
mora skupaj s carinsko deklaracijo, predlo‘iti carinskemu
organu:

1. izjavo, da bo uvo`eno blago (npr. hrana, zdravila,
obla~ila, {otori, bivalni kontejnerji) uporabljeno izklju~no za
brezpla~no razdelitev med `rtve naravnih nesre~, vojn ipd.
ali da bo ostalo v lasti dobrodelnih ali ~lovekoljubnih organi-
zacij, dano pa bo na brezpla~no razpolago prej omenjenim
`rtvam;

2. dokazilo o svoji dejanski dobrodelni oziroma ~love-
koljubni dejavnosti.

50. ~len
Za dobrodelne in ~lovekoljubne organizacije se {tejejo

prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so v skladu z
veljavno zakonodajo ustanovljene za namene re{evanja so-
cialnih stisk in te‘av prebivalcev ter nudenju pomo~i priza-
detim ob naravnih in drugih nesre~ah ali v vojni.

51. ~len
Oprostitev pla~ila carine velja le za tiste dobrodelne in

~lovekoljubne organizacije, ki vodijo knjigovodstvo, ki ca-
rinskemu organu omogo~a nadzor nad njihovim delovanjem
in ki nudijo vsa potrebna jamstva za to, da jim oprostitev
pla~ila carine ne omogo~a zlorab ali ve~jega omejevanja
svobode konkurence.

52. ~len
Oprostitev pla~ila carine v skladu s 49. ~lenom te ured-

be, ne velja za material in opremo, namenjeno za obnovo
prizadetih obmo~ij, razen za tisto opremo in material, ki ga
dobi dobrodelna ali ~lovekoljubna organizacija kot solidar-
nostno in brezpla~no pomo~ za izvajanje svojih programov
za pomo~ ljudem, prizadetih ob naravnih in drugih nesre~ah
ali v vojni.

53. ~len
(1) Dobrodelne ali ~lovekoljubne organizacije, ki ne iz-

polnjujejo ve~ pogojev za oprostitev pla~ila carine ali, ki so
zahtevale, da bi uporabile carine opro{~eno blago za druge
namene kot so predvideni v 49. ~lenu te uredbe, morajo to
nemudoma sporo~iti pristojnemu carinskemu organu.

(2) V primeru, da blago ne izpolnjuje ve~ pogojev za
oprostitev pla~ila carine in dobrodelna ali ~lovekoljubna or-
ganizacija to blago prepusti drugi dobrodelni ali ~lovekoljub-
ni organizacij, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev pla~ila cari-
ne v skladu s 49. ~lenom ali dobrodelni ali ~lovekoljubni
organizaciji, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev pla~ila carine
v skladu s 59. ~lenom te uredbe, se oprostitev dovoli, ~e ta
organizacija uporablja blago v skladu z nameni, ki opravi~u-
jejo pravico do carinske oprostitve. V drugih primerih je
blago zavezano pla~ilu carinskega dolga, ki se obra~unava v
skladu z drugim odstavkom 166. ~lena carinskega zakona.

(3) Blago, ki ga dobrodelna ali ~lovekoljubna organiza-
cija, ki je upravi~ena do oprostitve pla~ila carine, uporablja
za druge namene kot so predvideni v 49. ~lenu te uredbe, je
zavezano pla~ilu carinskega dolga, ki se obra~unava v skladu
z carinskim zakonom.

17. Poglavje
Material za postavitev, vzdr`evanje ali okrasitev

spominskih obele`ij, grobov ali pokopali{~ vojnih `rtev;
krste, `are ali pogrebni artikli

54. ~len
V skladu z 15. to~ko 161. ~lena carinskega zakona, je

pla~ila carine opro{~en material, ki se uporablja za postavi-
tev, vzdr`evanje ali okrasitev spominskih obele`ij, grobov ali
pokopali{~ vojnih `rtev iz drugih dr`av, ki so pokopane na
carinskem obmo~ju in jih, v skladu s predpisi, ki urejajo
pokopali{ko in pogrebno dejavnost oziroma vojna grobi{~a,
uva‘ajo s strani pristojnih organov poobla{~ene organizacije.

55. ~len
Pla~ila carine so opro{~eni tudi:
(a) krste s posmrtnimi ostanki in `are s pepelom pokoj-

nika, ter cvetje in drugi artikli, ki obi~ajno spremljajo krste in
`are;

(b) cvetje in drugi okrasni predmeti, ki jih prinese ose-
ba, ki ̀ ivi v tujini in ki prisostvuje pogrebu ali prihaja okrasi-
ti grobove na carinskem obmo~ju Republike Slovenije, ~e to
blago niti po svoji naravi niti po koli~ini ne odra`a nobenih
komercialnih namenov.

18. Poglavje
Blago, ki ga iz tujine brezpla~no prejmejo subjekti za

opravljanje nepridobitne dejavnosti

56. ~len
(1) V skladu z 1.to~ko 162. ~lena carinskega zakona, je

pla~ila carine opro{~eno blago, ki ga iz tujine brezpla~no in
brez vsakih komercialnih namenov kot dotacijo ali darilo
prejmejo subjekti s sede‘em v Republiki Sloveniji, ~e je to
blago namenjeno opravljanju nepridobitne dejavnosti.

(2) Dotacije v skladu s prvim odstavkom je mogo~e
pridobiti tudi na podlagi dedovanja.

57. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-

rine mora skupaj s carinsko deklaracijo predlo‘iti:
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1. pisno izjavo ali proforma ra~un tujega po{iljatelja, iz
katere je razvidno, da po{ilja blago kot dotacijo ali darilo, ali,
v primerih iz drugega odstavka prej{njega ~lena dokazilo o
dedovanju;

2. izjavo upravi~enca, da uva`a blago neposredno za
opravljanje svoje dejavnosti;

3. potrdilo pristojnega organa, da se upravi~enec ukvar-
ja z nepridobitno ali versko dejavnostjo.

(2) Potrdilo pristojnega organa iz 3. to~ke prej{njega
odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za dolo~e-
no obdobje. ^e se potrdilo izda za dolo~eno obdobje, mora
biti v potrdilu navedeno tudi blago, na katero se potrdilo
nana{a in rok veljavnosti potrdila.

58. ~len
Oprostitev pla~ila carine velja le za tiste subjekte s

sede‘em v Republiki Sloveniji, ki opravljajo nepridobitno
dejavnost in ki vodijo knjigovodstvo, ki carinskemu organu
omogo~a nadzor nad njihovim delovanjem in ki nudijo vsa
potrebna jamstva za to, da jim oprostitev pla~ila carine ne
omogo~a zlorab ali ve~jega omejevanja svobode konkurence.

19. Poglavje
Blago za dobrodelne in ~lovekoljubne organizacije

59. ~len
(1) V skladu z 2.to~ko 162. ~lena carinskega zakona, so

pla~ila carine opro{~ene dobrodelne in ~lovekoljubne organi-
zacije opredeljene v 50. in 51. ~lenu te uredbe, za naslednje
blago:

(a) osnovne ‘ivljenske potreb{~ine, ki jih uvozijo za
brezpla~no razdelitev osebam, potrebnim pomo~i;

(b) vsakovrstno blago, ki jim ga brezpla~no in brez ko-
mercialnih namenov po{lje tuja oseba ali organizacija, zaradi
zbiranja prispevkov na prilo`nostnih dobrodelnih ali ~love-
koljubnih prireditvah,za pomo~ pomo~i potrebnim osebam;

(c) opremo, ki jim jo brezpla~no in brez komercialnih
namenov po{lje tuja oseba ali tuja organizacija, da se uporabi
izklju~no zaradi zadovoljitve njihovih delovnih potreb ali
izvr{evanja njihovih nalog.

(2) Izraz osnovne potreb{~ine iz to~ke (a) prvega od-
stavka pomeni blago, ki je potrebno za zadovoljitev nujnih
~love{kih potreb npr. hrana, zdravila, obla~ila, posteljnina,
{otori in bivalni kontejnerji.

60. ~len
Oprostitev pla~ila carine v skladu s prej{njim ~lenom ne

velja za:
(a) alkohol in pija~e, ki vsebujejo alkohol,
(b) tobak in toba~ne izdelke,
(c) kavo in pravi ~aj,
(d) motorna vozila razen re{evalnih vozil in vozil kon-

struiranih za prevoz blaga, ki jih dobi dobrodelna ali ~love-
koljubna organizacija brezpla~no kot solidarnostno pomo~ za
opravljanje svojega dela v okviru mednarodne pomo~i Re-
publiki Sloveniji.

61. ~len
Za potrebe tega poglavja se smiselno uporablja 53. ~len

te uredbe.

62. ~len
Dobrodelna ali ~lovekoljubna organizacija, ki ‘eli uve-

ljaviti oprostitev pla~ila carine, mora predlo`iti skupaj s ca-
rinsko deklaracijo:

1. izjavo, da bo uvo`eno blago uporabljeno izklju~no za
neposredno izvedbo dobrodelnih oziroma ~lovekoljubnih
nalog,

2. dokazilo, da je ustanovljena za opravljanje dobrodel-
ne oziroma ~lovekoljubne dejavnosti in se z njo tudi dejansko
ukvarja,

3. za blago iz to~ke (b) in (c) 59. ~lena te uredbe ter za
re{evalna vozila in vozila konstruirana za prevoz blaga doka-
zilo, da je blago uvozila brezpla~no.

63. ~len
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev pla~ila ca-

rine za re{evalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za pre-
voz blaga, ki ga upravi~enec uvozi iz tujine, na carinski
deklaraciji.

(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpi{e nasled-
njo opombo:

“^e upravi~enec odtuji re{evalno vozilo oziroma vozilo
konstruirano za prevoz blaga v treh letih od dneva prepusti-
tve, mora pla~ati carino v skladu s carinskim zakonom.”

(3) V prometno dovoljenje re{evalnega vozila oziroma
vozila konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila
uveljavljena carinska oprostitev, se v rubriko Opomba vpi{e
naslednje besedilo:

“Re{evalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za pre-
voz blaga, se ne sme brez pla~ila carine odtujiti do (vpi{e se
datum poteka roka iz prej{njega odstavka). Re{evalno vozilo
oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, je namenjeno
izklju~no za opravljanje dobrodelnih oziroma ~lovekoljubnih
nalog.”

(4) Uporabo re{evalnega vozila oziroma vozila konstrui-
ranega za prevoz blaga, uvo‘enega brez pla~ila carine v
skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi
policija ter pristojni in{pekcijski organi, ki o ugotovljenih
nepravilnostih obve{~ajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regi-
strirati re{evalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za
prevoz blaga, ki ga je upravi~enec uvozil brez pla~ila carine,
na drugo pravno ali fizi~no osebo preden pote~e rok iz druge-
ga odstavka tega ~lena, ~e upravi~enec ne predlo‘i listine
carinskega organa, da je bila carina pla~ana v skladu s carin-
skim zakonom.

64. ~len
(1) ^e je imel upravi~enec pred potekom triletnega roka

iz drugega odstavka prej{njega ~lena prometno nesre~o in je
bilo vozilo po{kodovano za ve~ kot 70% tr‘ne vrednosti
vozila na dan nesre~e, lahko po{kodovano vozilo proda, ne
da bi pla~al carino.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-
rine v skladu s prej{njim odstavkom, mora carinskemu orga-
nu predlo‘iti potrdilo o tr‘ni vrednosti po{kodovanega vozi-
la, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

20. Poglavje
Gasilske organizacije in druge re{evalne slu‘be

65. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev iz 3.to~ke

162. ~lena carinskega zakona, mora skupaj s carinsko dekla-
racijo predlo‘iti potrdilo ministrstva pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre~ami, s katerim se dokazuje,
da se deklarirano blago uva‘a izklju~no za opravljanje gasil-
ske ali re{evalne dejavnosti.

(2) Oprostitev pla~ila carine se nana{a samo na blago,
ki je opredeljeno z merili za organiziranje in opremljanje sil
za za{~ito, re{evanje in pomo~.
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(3) Za druge re{evalne slu‘be se {tejejo:
– civilna za{~ita,
– javne slu‘be za za{~ito, re{evanje in pomo~, razen

gasilske slu‘be, v skladu z zakonom o varstvu pred naravni-
mi in drugimi nesre~ami.

66. ~len
(1) Upravi~enec iz 3. to~ke 162. ~lena carinskega zako-

na, ki uveljavlja oprostitev pla~ila carine za vozila, ki se na
carinskem obmo~ju dodatno opremljajo za gasilsko ali drugo
re{evalno posredovanje, mora v roku treh mesecev od dneva
sprostitve v prost promet, carinskemu organu predlo‘iti do-
kaz, da so bila in kako so bila vozila dodatno opremljena.

(2) ^e upravi~enec v roku iz prej{njega odstavka ne
predlo‘i zadostnih dokazov za to, da so bila in kako so bila
vozila dodatno opremljena, se za uvo‘ena vozila obra~unajo
carinske dajatve v skladu z carinskim zakonom.

(3) Kot dodatna oprema v smislu tega ~lena se lahko
{teje vsa oprema, ki zagotavlja ali izbolj{uje sposobnost vo-
zila za opravljanje gasilske ali re{evalne dejavnosti.

67. ~len
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev pla~ila ca-

rine za gasilsko ali drugo re{evalno motorno vozilo, ki ga
upravi~enec uvozi iz tujine, na carinski deklaraciji.

(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpi{e nasled-
njo opombo:

“^e upravi~enec odtuji gasilsko ali drugo re{evalno mo-
torno vozilo v treh letih od dneva prepustitve, mora pla~ati
carino v skladu s carinskim zakonom.”

(3) V prometno dovoljenje gasilskega ali drugega re{e-
valnega motornega vozila, za katerega je bila uveljavljena
carinska oprostitev, se v rubriko Opomba vpi{e naslednje
besedilo:

“Gasilsko ali drugo re{evalno motorno vozilo se ne sme
brez pla~ila carine odtujiti do (vpi{e se datum poteka triletne-
ga roka iz prej{njega odstavka). Gasilsko ali drugo re{evalno
motorno vozilo je namenjeno izklju~no za opravljanje gasil-
ske ali re{evalne dejavnosti.”

(4) Uporabo gasilskega ali drugega re{evalnega motor-
nega vozila, uvo‘enega brez pla~ila carine v skladu z zako-
nom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter
pristojni in{pekcijski organi, ki o ugotovljenih nepravilnostih
obve{~ajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regi-
strirati gasilskega ali re{evalnega motornega vozila, ki ga je
upravi~enec uvozil brez pla~ila carine, na drugo pravno ali
fizi~no osebo preden pote~e rok iz drugega odstavka tega
~lena, ~e upravi~enec ne predlo‘i listine carinskega organa,
da je bila carina pla~ana v skladu s carinskim zakonom.

(6) Ta ~len se smiselno uporablja tudi za vozila, ki se
uvozijo na carinsko obmo~je na podlagi 3. to~ke 162. ~lena
carinskega zakona z namenom, da se na carinskem obmo~ju
dodatno opremljajo za gasilsko in drugo re{evalno posredo-
vanje.

68. ~len
(1) ^e je imel upravi~enec pred potekom triletnega roka

iz drugega odstavka prej{njega ~lena prometno nesre~o in je
bilo vozilo po{kodovano za ve~ kot 70% tr‘ne vrednosti
vozila na dan nesre~e, lahko po{kodovano vozilo proda, ne
da bi pla~al carino.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-
rine v skladu s prej{njim odstavkom, mora carinskemu orga-
nu predlo‘iti potrdilo o tr‘ni vrednosti po{kodovanega vozi-
la, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

21. Poglavje
Muzeji in umetni{ke galerije, javne knji‘nice, Narodna

univerzitetna knji`nica ter arhivi

69. ~len
Oprostitev v skladu s 4. to~ko 162. ~lena carinskega

zakona se odobri le, ~e so predmeti uvo‘eni za :
– javne muzeje, javne galerije, Narodno univerzitetno

knji‘nico, javne knji‘nice in javne arhive, ali
– zasebne muzeje in zasebne galerije, ki pridobijo so-

glasje Ministrstva za kulturo
in niso namenjeni za nadaljno prodajo.

70. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-

rine, mora predlo`iti skupaj s carinsko deklaracijo:
– lastno izjavo, da predmeti niso namenjeni za nadaljno

prodajo in
– ustrezno potrdilo, da gre za javno ustanovo iz prve

alinee prej{njega ~lena, ali
– v primeru druge alinee prej{njega ~lena,soglasje Mi-

nistrstva za kulturo.
(2) Soglasje Ministrstva za kulturo iz tretje alinee prej{-

njega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za
dolo~eno obdobje. ^e se soglasje izda za dolo~eno obdobje,
mora biti v soglasju navedeno tudi blago, na katero se soglas-
je nana{a in rok veljavnosti soglasja.

22. Poglavje
Oprema za opravljanje dejavnosti

71. ~len
Oprostitev pla~ila carine v skladu z 5. to~ko 162. ~lena

carinskega zakona, velja le za opremo, ki je bila spro{~ena v
prost promet pred potekom 12 mesecev od dneva, ko je
imetnik v dr`avi odhoda prenehal opravljati svojo dejavnost.

72. ~len
Za imetnika opreme za opravljanje dejavnosti se za

potrebe te uredbe {tejejo pravne osebe in podjetniki posa-
mezniki oziroma obrtniki, ki so vpisani v predpisano eviden-
co in ki so deklarirano opremo uporabljali za opravljanje
svoje dejavnosti ter kmetje, ki so kot lastniki, imetniki pravi-
ce uporabe ali u‘ivalci zemlji{~a vpisani v katastrskem ope-
ratu.

73. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-

rine mora skupaj s carinsko deklaracijo predlo‘iti:
1. potrdilo pristojnega organa, da mu je dovoljeno uk-

varjati se z dolo~eno dejavnostjo, za katero uva`a opremo
oziroma, da opravlja kmetijsko dejavnost in da je dav~ni
zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, za
opravljanje katere uva`a opremo. ̂ e dovoljenja za opravlja-
nje dolo~ene dejavnosti ni mogo~e dobiti pred uvozom opre-
me, predlo`i upravi~enec potrdilo pristojnega organa, da po
predpisih izpolnjuje pogoje za ukvarjanje z dolo~eno dejav-
nostjo, za katero uva`a opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza
pa mora predlo`iti potrdilo, da mu je dovoljeno ukvarjati se z
zadevno dejavnostjo;

2. seznam opreme, ki jo uva‘a oziroma jo namerava
uvoziti pozneje;

3. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tujini,
ki ga izda pristojni organ v tujini;

4. dokazilo o tem, da je bil lastnik opreme 12 mesecev
pred preselitvijo dejavnosti.
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(2) Seznam opreme predlo`i upravi~enec v dveh izvo-
dih skupaj s carinsko deklaracijo. Na seznamih carinski or-
gan potrdi katere predmete je upravi~enec uvozil in kolik{na
je njihova vrednost. En izvod seznama prilo`i carinski organ
deklaraciji, drugega pa vrne upravi~encu. ̂ e upravi~enec del
opreme uvozi pozneje, mora predlo`iti to opremo istemu
carinskemu organu in predlo‘iti tudi potrjeni seznam pred-
metov, ki mu ga je ta carinski organ vrnil.

74. ~len
Dolo~ila tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za

opremo v lasti oseb, ki se ukvarjajo s svobodnimi poklici in
opremo v lasti pravnih oseb, ki se ukvarjajo z neprofitnimi
dejavnostmi in jih selijo na carinsko obmo~je.

23. Poglavje
Invalidi I. in II. kategorije

75. ~len
V skladu z 6. to~ko 162. ~lena carinskega zakona je

pla~ila carine opro{~ena samo oprema, ki jo uvozijo invalidi
I. in II. kategorije, ki so se usposobili za poklic, za samostoj-
no opravljanje svoje poklicne dejavnosti.

76. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-

rine mora skupaj s carinsko deklaracijo predlo‘iti:
1. potrdilo pristojne komisije, da se je usposobil za

opravljanje dolo~ene dejavnosti;
2. potrdilo pristojnega organa, da mu je dovoljeno uk-

varjati se z dolo~eno dejavnostjo, za katero uva`a opremo.
^e dovoljenja za opravljanje dolo~ene dejavnosti ni mogo~e
dobiti pred uvozom opreme, predlo‘i upravi~enec do ugod-
nosti potrdilo pristojnega organa, da po predpisih izpolnjuje
pogoje za ukvarjanje z dolo~eno dejavnostjo, za katero uva`a
opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora predlo`iti
potrdilo, da mu je dovoljeno ukvarjati se z zadevno dejav-
nostjo;

3. potrdilo splo{nega zdru`enja ustrezne industrijske pa-
noge, da se oprema, ki se namerava uvoziti, ne proizvaja v
Republiki Sloveniji.

(2) V primeru dvoma ali je deklarirana oprema potrebna
za opravljanje dejavnosti, za katero se je invalid I. ali II.
kategorije usposobil, carinski organ za mnenje zaprosi Mini-
strstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve.

24. Poglavje
Znanstveni instrumenti in oprema

77. ~len
(1) V skladu s 7. to~ko 163. ~lena carinskega zakona, so

pla~ila carine opro{~eni znanstveni instrumenti in oprema, ~e
je uvo‘ena izklju~no za nekomercialne namene.

(2) Oprostitev iz prej{njega odstavka se nana{a samo na
znanstvene instrumente in opremo, ki se ne izdeluje v Repub-
liki Sloveniji in ki je namenjena za:

– javna podjetja in javne zavode, ki se ukvarjajo z znans-
tveno raziskovalno dejavnostjo, ali

– zasebna podjetja in zasebne zavode ali zasebnike, ki
so registrirani za raziskovalno dejavnost in ki pridobijo so-
glasje ministrstva pristojnega za znanost in tehnologijo za
oprostitev pla~ila carine.

(3) Soglasje ministrstva pristojnega za znanost in tehno-
logijo iz 2. alinee drugega odstavka tega ~lena, se lahko izda

za vsak primer posebej ali za dolo~eno obdobje. ̂ e se soglas-
je izda za dolo~eno obdobje, mora biti v soglasju navedeno
tudi blago, na katerega se soglasje nana{a.

78. ~len
(1) Oprostitev iz prej{njega ~lena se lahko odobri tudi

za rezervne dele za znanstvene instrumente in opremo, ki se
ne izdelujejo v Republiki Sloveniji in ki se uva‘ajo isto~asno
kot znanstveni instrumenti in oprema ali ki so uvo‘eni nak-
nadno, ~e se lahko ugotovi, da so namenjeni izklju~no za
znanstvene instrumente in opremo:

– ki je bila predhodno ‘e opro{~ena pla~ila carine in pod
pogojem, da se ta oprema v ~asu, ko se zahteva oprostitev za
rezervne dele, {e vedno uporablja za znanstveno raziskovalne
namene, ali

– ki je bila upravi~ena do oprostitve v ~asu, ko se opro-
stitev zahteva za rezervne dele.

(2) Oprostitev iz prej{njega ~lena se lahko pod istimi
pogoji kot so dolo~eni v prej{njem odstavku odobri tudi za
orodje, ki se uporablja za vzdr‘evanje, pregledovanje, pre-
verjanje ali popravilo opreme iz prej{njega odstavka.

79. ~len
(1) Kot znanstveni instrumenti in oprema v skladu s 77.

~lenom te uredbe se {tejejo instrumenti in oprema, ki je
zaradi svojih objektivnih tehni~nih lastnosti in rezultatov, ki
jih dosega oziroma jih je sposobna dose~i, prete‘no ali iz-
klju~no namenjena za znanstveno raziskovalne namene. Kot
taka oprema se {teje tudi ustrezna programska oprema.

(2) Za uvoz za nekomercialne namene se za potrebe 77.
~lena te uredbe {teje uvoz znanstvenih instrumentov ali opre-
me, ki je namenjena za neprofitna znanstvena raziskovanja
ali za izobra‘evalne namene.

80. ~len
Za oprostitev pla~ila carine pri uvozu znanstvenih in-

strumentov in opreme ter orodja, ki ga po{ilja pravna ali
fizi~na oseba, s sede‘em izven carinskega obmo~ja upravi-
~encu iz 77. ~lena te uredbe brezpla~no kot darilo ali dotaci-
jo, se smiselno uporabljajo dolo~be 56. do 58. ~lena te ured-
be.

81. ~len
Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila carine,

mora skupaj s carinsko deklaracijo predlo‘iti {e:
1. dokumente, ki dokazujejo izponjevanje pogojev iz

77. ~lena te uredbe;
2. potrdilo splo{nega zdru‘enja ustrezne industrijske pa-

noge, da se blago, ki se uva‘a, ne proizvaja v Republiki
Sloveniji;

3. lastno izjavo, da je blago namenjeno neposredno
opravljanju znanstveno raziskovalnega dela;

4. dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz
78. ~lena te uredbe, ~e gre za uvoz rezervnih delov ali orodja.

82. ~len
(1) Upravi~enec, ki ne izpolnjuje ve~ pogojev za opro-

stitev pla~ila carine ali, ki ‘eli uporabiti carine opro{~eno
blago za druge namene kot so predvideni s to uredbo, mora to
nemudoma sporo~iti pristojnemu carinskemu organu.

(2) Blago, ki ostane v posesti upravi~enca, ki ne izpol-
njuje ve~ pogojev za oprostitev pla~ila carine je zavezano
pla~ilu carinskega dolga, ki se obra~unava v skladu z drugim
odstavkom 166. ~lena carinskega zakona.
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25. Poglavje
Predmeti, ki so neposredno namenjeni opravljanju
kulturne dejavnosti in se ne izdelujejo v Republiki

Sloveniji

83. ~len
Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila carine

v skladu z 8. to~ko 162. ~lena carinskega zakona mora skupaj
s carinsko deklaracijo predlo‘iti {e:

1. potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo, da je re-
gistriran za opravljanje nepridobitne kulturne dejavnosti ali
potrdilo dr‘avnega organa, pristojnega za verske dejavnosti,
da je evidentiran za opravljanje nepridobitne verske dejavno-
sti;

2. potrdilo splo{nega zdru‘enja ustrezne industrijske pa-
noge, da se blago, ki se uva‘a, ne proizvaja v Republiki
Sloveniji;

3. lastno izjavo, da je blago namenjeno neposredno
opravljanju kulturne oziroma verske dejavnosti.

(2) Potrdilo ministrstva pristojnega za kulturo oziroma
dr‘avnega organa pristojnega za verske dejavnosti iz 1. to~ke
prej{njega odstavka, se lahko izda za vsak primer posebej ali
za dolo~eno obdobje. ̂ e se potrdilo izda za dolo~eno obdob-
je, mora potrdilo poleg podatka o registraciji dejavnosti,
vsebovati tudi navedbo blaga na katerega se potrdilo nana{a.

26. Poglavje
Farmacevtski proizvodi, ki se uporabljajo na

mednarodnih {portnih manifestacijah

84. ~len
V skladu z 9. to~ko 162. ~lena carinskega zakona so

pla~ila carine opro{~eni farmacevtski proizvodi za zdravstve-
no oziroma veterinarsko rabo, ki so namenjeni {portnikom
oziroma ̀ ivalim, ki sodelujejo na mednarodnih {portnih ma-
nifestacijah, organiziranih na carinskem obmo~ju in sicer v
okviru koli~in, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih potreb
v ~asu bivanja na tem obmo~ju.

85. ~len
(1) [portniki oziroma lastniki ‘ivali, ki ‘elijo uveljaviti

oprostitev pla~ila carine morajo predlo‘iti carinskemu orga-
nu izjavo, da potrebujejo farmacevtske proizvode za zadovo-
ljitev njihovih potreb v ~asu bivanja na carinskem obmo~ju
in izjavo organizatorja o njihovem sodelovanju na mednarod-
ni {portni manifestaciji.

(2) Namesto posami~nih izjav organizatorja iz prej{nje-
ga odstavka lahko le-ta Carinski upravi predlo‘i skupen spi-
sek vseh sodelujo~ih na mednarodni {portni manifestaciji in
navede ~as in kraj vstopa teh oseb na carinsko obmo~je.

27. Poglavje
Invalidske organizacije

86. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev iz 10. to~-

ke 162. ~lena carinskega zakona mora skupaj s carinsko
deklaracijo predlo‘iti potrdilo Ministrstva za delo, dru‘ino in
socialne zadeve, da so specifi~na oprema, priprave in instru-
menti (tehni~ni pripomo~ki) ter nadomestni deli in potro{ni
material za to opremo, priprave in instrumente namenjeni za
potrebe invalidskih organizacij ali za potrebe njihovih ~la-
nov.

(2) Oprostitev velja le za predmete, ki so navedeni v
prilogi B, ki je sestavni del te uredbe.

87. ~len
V primeru, da invalidska organizacija iz 89. ~lena te

uredbe, opravlja gospodarsko dejavnost, se za uveljavljanje
pravice do carinske oprostitve smiselno uporabljajo dolo~be,
ki veljajo za invalidska podjetja in zavode za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov.

88. ~len
(1) V skladu z 10. to~ko 162. ~lena carinskega zakona

so pla~ila carine opro{~ena tudi motorna vozila, ki jih uvozi-
jo invalidske organizacije in se uporabljajo izklju~no za izva-
janje njihove dejavnosti oziroma za pomo~ njihovim ~lanom.
Oprostitev je praviloma mogo~e odobriti samo enkrat v treh
letih.

(2) Invalidska organizacija, ki ‘eli uveljaviti oprostitev
v skladu s prej{njim odstavkom mora poleg dokazil iz prvega
odstavka 86. ~lena te uredbe predlo‘iti {e:

1. lastno izjavo, da se bo motorno vozilo uporabljalo
izklju~no za izvajanje dejavnosti invalidske organizacije ozi-
roma za pomo~ njihovim ~lanom;

2. lastno izjavo, da invalidska organizacija v zadnjih
treh letih ni uveljavila te ugodnosti.

(3) V posebej upravi~enih primerih lahko Ministrstvo
za finance dovoli invalidski organizaciji, da v roku iz prvega
odstavka, uvozi ve~ kot eno motorno vozilo.

89. ~len
Za invalidske organizacije se v skladu s 64. ~lenom

zakona o socialnem varstvu {tejejo Zveza civilnih invalidov
vojne Slovenije, Dru{tvo mi{i~no in ‘iv~no mi{i~no obolelih,
Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza slepih in slabovidnih
Slovenije, Zveza dru{tev za pomo~ du{evno prizadetim Slo-
venije, Zveza dru{tev invalidov Slovenije, Zveza gluhih in
naglu{nih Slovenije, Dru{tvo multiple skleroze Slovenije in
Zveza dru{tev za celebralno paralizo Slovenije.

90. ~len
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev pla~ila ca-

rine za motorno vozilo, ki ga upravi~enec uvozi iz tujine, na
carinski deklaraciji.

(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpi{e nasled-
njo opombo:

“^e upravi~enec odtuji motorno vozilo v treh letih od
dneva prepustitve, mora pla~ati carino v skladu s carinskim
zakonom.”

(3) V prometno dovoljenje motornega vozila, za katere-
ga je bila uveljavljena carinska oprostitev, se v rubriko Opom-
ba vpi{e naslednje besedilo: “Motorno vozilo se ne sme brez
pla~ila carine odtujiti do (vpi{e se datum poteka triletnega
roka iz prej{njega odstavka). Motorno vozilo je namenjeno
izklju~no za opravljanje dejavnosti invalidske organizacije.”

(4) Uporabo motornega vozila, uvo‘enega brez pla~ila
carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih orga-
nov tudi policija ter pristojni in{pekcijski organi in o ugotov-
ljenih nepravilnostih obve{~ajo carinske organe.

(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme regi-
strirati motornega vozila, ki ga je upravi~enec uvozil brez
pla~ila carine, na drugo pravno ali fizi~no osebo preden
pote~e rok iz drugega odstavka tega ~lena, ~e upravi~enec ne
predlo‘i listine carinskega organa, da je bila carina pla~ana v
skladu s carinskim zakonom.

91. ~len
(1) ^e je imel upravi~enec pred potekom triletnega roka

iz drugega odstavka prej{njega ~lena prometno nesre~o in je
bilo vozilo po{kodovano za ve~ kot 70% tr‘ne vrednosti
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vozila na dan nesre~e, lahko po{kodovano vozilo proda, ne
da bi pla~al carino.

(2) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-
rine v skladu s prej{njim odstavkom, mora carinskemu orga-
nu predlo‘iti potrdilo o tr‘ni vrednosti po{kodovanega vozi-
la, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.

28. Poglavje
Invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje in

zaposlovanje invalidov

92. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev iz 11. to~-

ke 162. ~lena carinskega zakona mora skupaj s carinsko
deklaracijo predlo‘iti:

1. potrdilo Ministrstva za delo, dru‘ino in socialne za-
deve, da je podjetje oziroma zavod registriran kot invalidsko
podjetje oziroma kot zavod za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov ter, da je blago, ki se uva‘a namenjeno za uporabo
pri dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter

2. potrdilo splo{nega zdru‘enja ustrezne industrijske pa-
noge, da se blago, ki se uva‘a, ne izdeluje v Republiki
Sloveniji.

(2) Oprostitev velja le za predmete, ki so navedeni v
prilogi C, ki je sestavni del te uredbe.

29. Poglavje
Vzorci blaga neznatne vrednosti

93. ~len
(1) V skladu z 1. to~ko 163. ~lena carinskega zakona, so

pla~ila carine opro{~eni vzorci blaga neznatne vrednosti, ki
so namenjeni za pridobivanje naro~il tovrstnega blaga, ki bo
uvo‘eno na carinsko obmo~je.

(2) Kot vzorec blaga iz prej{njega odstavka se {teje tisto
blago, ki je reprezentativno za dolo~eno skupino blaga in ki
je glede izgleda ter koli~ine neuporabno za kakr{nekoli druge
namene razen za pospe{evanje prodaje blaga iste vrste in
kvalitete.

94. ~len
(1) Upravi~enec mora skupaj s carinsko deklaracijo pred-

lo‘iti carinskemu organu izjavo, da so mu deklarirani vzorci
blaga poslani brezpla~no in da jih bo uporabljal izklju~no v
namene iz prvega odstavka prej{njega ~lena.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da se posamezni vzor-
ci napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s tem, da
jih `igosa, preluknja ali na kak drug na~in), vendar tako, da
ne izgubijo lastnosti vzorca.

30. Poglavje
Tiskovine in reklamni material

95. ~len
V skladu z 2. to~ko 163. ~lena carinskega zakona so

pla~ila carine opro{~ene tiskovine, kot so katalogi, ceniki,
navodila za uporabo in bro{ure in reklamni material, ~e se
nana{ajo na:

(a) blago za prodajo ali najem,
(b) prometne storitve, storitve zavarovanja ali ban~ne

storitve, ki jih ponujajo osebe s sede‘em poslovanja izven
carinskega obmo~ja.

96. ~len
Oprostitev velja le za tiskovine, ki izpolnjujejo nasled-

nje pogoje :
(a) iz tiskovin mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki

proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago ali, ki
nudi ustrezne storitve;

(b) vsaka po{iljka sme vsebovati najve~ eno reklamno
tiskovino ali posamezen primerek vsake tiskovine, ~e je po-
{iljka sestavljena iz ve~ih tiskovin. Po{iljka, ki vsebuje ve~
izvodov istih tiskovin je lahko kljub temu opro{~ena pla~ila
carine, ~e njena bruto te‘a ne presega enega kilograma;

(c) tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih po{iljk iste-
ga po{iljatelja istemu naro~niku.

97. ~len
Pla~ila carine so v skladu z 95. ~lenom te uredbe opro{-

~eni tudi predmeti brez komercialne vrednosti, ki jih dobavi-
telj brezpla~no po{ilja svojim strankam in ki jih je mogo~e
uporabiti le v reklamne namene.

31. Poglavje
Proizvodi namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali

podobni prireditvi

98. ~len
(1) V skladu z 3. to~ko 163. ~lena carinskega zakona, je

pla~ila carine opro{~eno naslednje blago:
(a) majhni vzorci blaga proizvedenega izven carinskega

obmo~ja, namenjeni za razstavljanje na sejmu, razstavi ali
podobni prireditvi, ~e:

– so kot taki brezpla~no uvo‘eni ali so na sejmu, razsta-
vi ali podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane koli~ine
blaga, ki se uvozi izklju~no zaradi predstavitve na sejmu,
razstavi ali podobni prireditvi,

– se delijo brezpla~no izklju~no obiskovalcem med pri-
reditvijo,

– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstne-
ga blaga majhno vrednost,

– jih je v vzor~nih ovitkih o~itno manj kot jih je v
standardnih ovitkih za prodajo na drobno,

– se v primeru ‘ivil in pija~, ki niso pakirane tako kot je
dolo~eno v prej{nji alineji, potro{ijo na sejmu, razstavi ali
podobni prireditvi,

– njihova skupna vrednost in koli~ina ustreza naravi
sejma, razstave ali podobne prireditve ter {tevilu obiskoval-
cev, trajanju prireditve in razstavljal~eve udele‘be;

(b) blago, izklju~no uvo‘eno za to, da se na sejmu,
razstavi ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje
stroja ali aparata tuje izdelave, ~e se to blago ob tem porabi
ali uni~i in katerega skupna vrednost in koli~ina ustreza
naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter {tevilu obi-
skovalcev, trajanju prireditve in razstavljal~eve udele‘be;

(c) razli~ni materiali manj{e vrednosti kot so barve, la-
ki, tapete in podobno, ki se porabijo za postavitev, opremlja-
nje in okrasitev za~asnih stojnic tujih razstavljalcev;

(d) reklamne tiskovine kot so katalogi, prospekti, ceni-
ki, reklamni plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neuokvirje-
ne fotografije in ostali artikli, ki se brezpla~no razdelijo
obiskovalcem kot propagandni material za tuje blago, ki je
razstavljeno na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi in kate-
rih skupna vrednost in koli~ina ustreza naravi sejma, razstave
ali podobne prireditve ter {tevilu obiskovalcev, trajanju pri-
reditve in razstavljal~eve udele`be.

(2) Za sejem, razstavo ali podobno prireditev v skladu s
prej{njim odstavkom se {teje:
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(a) sejem, razstava ali podobna prireditev s podro~ja
trgovine, industrije, kmetijstva ali doma~e obrti;

(b) razstava ali prireditev organizirana v dobrodelne na-
mene;

(c) razstava ali prireditev, organizirana predvsem za pos-
pe{evanje znanosti, tehnike, umetnosti, izobra‘evalnega, kul-
turnega, {portnega ali verskega sodelovanja, sodelovanja na
podro~ju turizma, doma~e obrti, dela sindikatov ali zaradi
mednarodnega sporazumevanja;

(d) sre~anja predstavnikov mednarodnih organizacij ali
zdru‘enj;

(e) uradne slovesnosti in spominski shodi;
razen razstav prirejenih za zasebne namene v prodajal-

nah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje tujega bla-
ga.

99. ~len
V skladu s tem poglavjem oprostitev pla~ila carine ne

velja za:
– alkohol in pija~e, ki vsebujejo alkohol,
– tobak ali toba~ne proizvode,
– parfume in toaletne vode,
– gorivo in kurivo.

32. Poglavje
Proizvodi uvo`eni zaradi preizku{anja, preiskovanja,

analiziranja ali testiranja

100. ~len
V skladu s 4. to~ko 163. ~lena carinskega zakona, je

pla~ila carine opro{~eno le blago, ki je zaradi dolo~itve nje-
gove sestave, kvalitete ali drugih tehni~nih zna~ilnosti blaga,
namenjeno preizku{anju, preiskovanju, analiziranju ali testi-
ranju, za potrebe zbiranja informacij ali za potrebe industrij-
skih oziroma komercialnih raziskav.

101. ~len
Oprostitev pla~ila carine je dovoljena le za tak{no koli-

~ino blaga, kolikor je je nujno potrebne za namene zaradi
katerih je uvo`eno. Koli~ino v vsakem primeru posebej dolo-
~i carinski organ na podlagi podatkov, ki jih predlo`i upravi-
~enec.

102. ~len
(1) Oprostitev pla~ila carine v skladu s tem poglavjem

ne velja za blago, ki je po kon~anem preizku{anju, preiskova-
nju, analiziranju ali testiranju, namenjeno prodaji.

(2) Oprostitev pla~ila carine v skladu s tem poglavjem
ne velja za blago uporabljeno pri preizku{anju, preiskovanju,
analiziranju ali testiranju, zaradi pospe{evanja prodaje.

103. ~len
Razen v primerih iz 104. ~lena te uredbe, se oprostitev

dovoli le pod pogojem, da se blago med preizku{anjem,
preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem v celoti porabi
ali uni~i.

104. ~len
(1) Oprostitev pla~ila carine se lahko dovoli tudi za

blago, ki ni v celoti porabljeno ali uni~eno med preizku{a-
njem, preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem, pod po-
gojem, da se preostanek blaga, s soglasjem carinskega organa
in pod carinskim nadzorom:

– uni~i na stro{ke uvoznika,
– predela v blago brez komercialne vrednosti,

– brezpla~no prepusti carinskim organom v prosto raz-
polaganje,

– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.
(2) Z blagom iz prvega odstavka tega ~lena je mi{ljeno

blago, ki je rezultat preizku{anja, preiskovanja, analiziranja
ali testiranja ali blago, ki dejansko ni bilo uporabljeno.

105. ~len
(1) Razen v primerih iz prvega odstavka prej{njega ~le-

na je preostalo blago, po zaklju~ku preizku{anja, preiskova-
nja, analiziranja ali testiranja iz 100. ~lena te uredbe, zaveza-
no pla~ilu carinskih dajatev, ki se obra~unajo na podlagi
podatkov, ki veljajo za preostalo blago ob zaklju~ku preizku-
{anja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja. Kot carinska
vrednost se upo{teva vrednost preostalega blaga ob zaklju~-
ku preizku{anja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja.

(2) ^e se preostalo blago predela v odpadek, lahko na
podlagi pisne pro{nje upravi~enca carinski organ dovoli, da
se carinske dajatve obra~unajo na podlagi carinskih stopenj,
ki v ~asu predelave veljajo za tak odpadek.

106. ~len
Rok v katerem mora biti zaklju~eno preizku{anje, prei-

skovanje, analiziranje ali testiranje ter izvedene upravne for-
malnosti za zagotovitev predpisane uporabe blaga, dolo~i
carinski organ z uradnim zaznamkom na carinski deklaraciji.

33. Poglavje
Turisti~na informativna dokumentacija

107. ~len
V skladu z 5. to~ko prvega odstavka 163. ~lena carin-

skega zakona so pla~ila carine opro{~eni:
(a) turisti~na informativna dokumentacija (prospekti,

bro{ure, knjige, revije, vodi~i, uokvirjeni in neuokvirjeni po-
sterji, neuokvirjene fotografije in fotografske pove~ave, ilu-
strirani in neilustrirani zemljevidi in ilustrirani koledarji), ki
je namenjena za brezpla~no razdelitev in katere glavni namen
je spodbujati obisk tujih dr‘av, predvsem obiskovanje kultur-
nih, turisti~nih, {portnih, verskih, gospodarskih ali strokov-
nih sre~anj in prireditev, ~e je o~itna splo{na narava njenih
spodbujevalnih namenov. Tak{na dokumentacija ne sme vse-
bovati ve~ kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne
sme vsebovati privatnih komercialnih reklam za podjetja in
posameznike s sede`em v Republiki Sloveniji.

(b) listi in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo uradne
tuje turisti~ne agencije ali se izdajajo po njihovem naro~ilu
ter tuji vozni redi tujih prevoznikov, ki poslujejo v tujini, ~e
so namenjeni za brezpla~no razdelitev in ~e ne vsebujejo ve~
kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne vsebujejo
privatnih komercialnih reklam za podjetja in posameznike s
sede`em v Republiki Sloveniji;

(c) tehni~ni material, ki ga uradne tuje turisti~ne agenci-
je po{iljajo svojim poobla{~enim zastopnikom ali korespon-
dentom, ~e ni namenjen za nadaljno razdelitev, kot npr. leto-
pisi, seznami telefonskih {tevilk in {tevilk za telefax, hotelski
ceniki, sejemski katalogi, vzorci in izdelki doma~e obrti majh-
ne vrednosti ter prospekti muzejev, univerz, zdravili{~ ali
drugih podobnih ustanov.

108. ~len
Upravi~enec mora predlo‘iti skupaj s carinsko deklara-

cijo izjavo, da bo deklarirano blago uporabljal za namene,
dolo~ene v prej{njem ~lenu.
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34. Poglavje
Blago poslano v zvezi z blagovnimi znamkami, patenti

ter modeli in spremljajo~i dokumenti

109. ~len
(1) Upravi~enec, ki ‘eli uveljaviti oprostitev pla~ila ca-

rine v skladu s 6. to~ko 163. ~lena carinskega zakona, mora
skupaj z carinsko deklaracijo predlo‘iti {e pisno izjavo o
namenu uporabe dokumentacije, ~e namen ni razviden iz
same carinske deklaracije.

(2) V smislu 6. to~ke 163. ~lena carinskega zakona so
pla~ila carine opro{~eni tudi vzorci in skice.

(3) Oprostitev iz prvega oziroma drugega odstavka tega
~lena je mogo~e uveljaviti samo v tistih primerih, ko se blago
oziroma spremljajo~e dokumente po{ilja subjektom, ki se
ukvarjajo z zavarovanjem avtorske in industrijske pravice.

35. Poglavje
Krma za ‘ivali med transportom; materiali potrebni za

zavarovanje blaga med transportom

110. ~len
V skladu s 7. to~ko 163. ~lena carinskega zakona, je

pla~ila carine opro{~ena krma katerekoli vrste, nalo`ena na
prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz `ivali iz tuje
dr`ave na carinsko obmo~je ali preko njega.

111. ~len
V skladu s 7. to~ko 163. ~lena carinskega zakona so

pla~ila carine opro{~eni naslednji materiali:
– stelja za prevoz ‘ivali ter
– materiali kot so vrvi, slama, papir, karton, les, plastika

ipd.,
ki se uporablja za zavarovanje in pritrditev blaga na

prevoznem sredstvu med transportom iz tujine na carinsko
obmo~je ali preko njega in obi~ajno niso ponovno uporabni.

36. Poglavje
Razli~ni dokumenti in blago

112. ~len
Dokumenti in blago navedeno v 164. ~lenu carinskega

zakona, je lahko opro{~eno pla~ila carine na podlagi pisne
izjave upravi~enca o namenu uporabe blaga, ki se mora pred-
lo‘i skupaj s carinsko deklaracijo, ~e namen uporabe blaga ni
razviden ‘e iz same carinske deklaracije, ali ~e namen upora-
be ni razviden iz same narave blaga.

37. Poglavje
Uporaba mednarodnih pogodb

113. ~len
(1) ^e mednarodne pogodbe dolo~ajo oprostitve pla~ila

carine, za katere postopek uveljavljanja ni dolo~en s to ured-
bo, lahko na~in uveljavljanja teh oprostitev dolo~i minister,
pristojen za finance.

(2) Za blago, ki je opro{~eno pla~ila carine na podlagi
mednarodnih pogodb, se primerno uporablja 166. ~len carin-
skega zakona.

38. Poglavje
Kazenske dolo~be

114. ~len
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,200.000 tolarjev

se kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:

– predmet oprostitve ne ozna~i s posebno nalepko ali jo
odstrani pred potekom rokov iz 166. ~lena carinskega zakona
(3. ~len);

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se
za prekr{ek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prej{njega odstavka.

115. ~len
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekr{ek pravna oseba oziroma posameznik, ki
stori prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, ~e:

– blago, ki je opro{~eno pla~ila carine na podlagi med-
narodnih pogodb v nasprotju s 166. ~lenom carinskega zako-
na odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako druga~e uporabi
blago, razen za namene za katere je bilo blago opro{~eno
pla~ila carine oziroma blago,ki je bilo opro{~eno pla~ila cari-
ne zastavi, posodi ali kako druga~e izro~i za zavarovanje
obveznosti, preden je pla~an carinski dolg (drugi odstavek
113. ~lena).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se
za prekr{ek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ~e
stori dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

116. ~len
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se

kaznuje za prekr{ek fizi~na oseba, ki:
– blago, ki je opro{~eno pla~ila carine na podlagi med-

narodnih pogodb v nasprotju s 166. ~lenom carinskega zako-
na odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako druga~e uporabi
blago, razen za namene za katere je bilo blago opro{~eno
pla~ila carine oziroma blago, ki je bilo opro{~eno pla~ila
carine zastavi, posodi ali kako druga~e izro~i za zavarovanje
obveznosti, preden je pla~an carinski dolg (drugi odstavek
113. ~len).

39. Poglavje
Kon~na dolo~ba

117. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-03/95-16/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1

Vzorec nalepke iz tretjega odstavka 3. ~lena uredbe o
uveljavljanju pravice do carinske oprostitve

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Carinarnica:
Izpostava:

1

Opomba 1– vpi{e se {ifra in datum carinske oprostitve ter na-
ziv upravi~enca
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PRILOGA 2

Seznam specifi~ne opreme oziroma tehni~nih pripomo~kov ter njihovih nadomestnih delov, za katere lahko invalidi
uveljavljajo pravico do carinske oprostive

Opomba: tarifne {tevilke, ki so navedene v prilogi 2, so le informativne narave, dokon~ne tarifne {tevilke se dolo~ijo ob
carinjenju blaga navedenega v prilogi

1. DEL – Splo{na oprema in tehni~ni pripomo~ki ter njihovi nadomestni deli

39.20 Druge plo{~e, listi, filmi, folije in trakovi iz plasti~nih mas, ki nimajo celi~aste strukture, neoja~eni,
nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali:

3920.71 – – iz regenerirane celuloze:
Ex:
– folije za dializo krvi

39.22 Kadi, pr{ne kadi, lijaki, bideji, strani{~ne {koljke, deske in pokrovi, izplakovalni kotli~i in podobni
sanitarni proizvodi iz plasti~nih mas:
Ex:
– kopalne kadi, prilagojene za kopanje invalidov
– strani{~ne {koljke, prilagojene za invalide
– umivalniki,prilagojeni za invalide
– tu{ kabine, prilagojene za invalide
– sanitarni dodatki: dr‘ala, opornice, me{alne baterije na fotocelico, sanitarni premi~ni stoli, sede‘i
za kadi, premi~na ogledala ipd.

39.26 Drugi proizvodi iz plasti~nih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tar. {t. 39.01 do 39.14
3926.90 – Drugo:
3926.909 – – – drugo

Ex:
– Mo{ki in ‘enski urinali (vre~ke za se~)
– Pasi in vre~ke za blato

67.04 – Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite ipd. iz ~love{kih las, ki niso omenjeni in zajeti na
drugem mestu

84.21 – Centrifuge, v{tev{i centrifuge za su{enje; naprave za filtriranje in ~i{~enje teko~in ali plinov:
8421.2 – Naprave za filtriranje in ~i{~enje teko~in:
8421.21 – – za filtriranje in ~i{~enje vode

Ex:
Aparati za deioniziranje vode

84.23 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utljivostjo do 5 centigramov), v{tev{i stroje za {tetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja mase; ute‘i za tehtnice vseh vrst:

8423.10 – Osebne tehtnice, v{tev{i tetnice za dojen~ke; gospodinjske tehtnice
Ex:
Posteljne tehtnice za invalide

84.28 Drugi stroji in naprave za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala, premi~ne
stopnice, transporterji in ‘i~nice)
Ex:
– vgrajene premi~ne plo{~adi, sede‘i ali kabine za premagovanje stopnic
– dvigala za vstopanje in izstopanje nepokretnih oseb v avtomobil
– dvigala za prestavljanje in dviganje v kad, tu{ kabino ali na strani{~no {koljko
– prenosne naprave za prenos invalidov z invalidskim vozi~kom po stopnicah
– dvigala za manipulacijo s posteljo
– dvigala za dviganje in preme{~anje nepokretnih oseb po prostoru
– dvigala za dviganje in spu{~anje nepokretnih oseb v bazen
– posebna hidravli~na ali kabelska dvigala za prevoz invalida z invalidskim vozi~kom v notranjih
prostorih
– stopni{~ni vzpenjalec

84.71 Stroji za avtomati~no obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali opti~ni ~italniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov,
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:

8471.9980 – Drugo:
Ex:
– PC ra~unalniki prilagojeni za invalide

85.17 Elektri~ni aparati za ‘i~no telefonijo in telegrafijo, v{tev{i take aparate za ‘i~ne sisteme z nosilnim
tokom:

8517.10 – Telefonski aparati (telefoni):
8517.109 – – – drugi:

Ex:
– Posebni telefonski aparati za invalide
– Telefonski dodatki (u{esne slu{alke z mikrofonom), ki omogo~ajo ‘i~no ali brez‘i~no telefoniranje
brez dvigovanja slu{alke
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8517.811 – – – domofonski sistemi:
Ex:
– Posebni domofoni za kontrolo in odpiranje vhodnih vrat

87.08 Deli in pribor za motorna vozila iz tar.{t. 87.01 do 87.05:
Ex:
– Naprave za prilagoditev osebnih motornih vozil potrebam invalidov

87.13 Invalidski vozi~ki, v{tev{i vozi~ke z motornim ali druga~nim mehani~nim pogonom:
Ex:
– Elektromotorni invalidski vozi~ki za notranjo uporabo, s posebno napravo za dviganje
– Elektromotorni invalidski vozi~ki za uporabo na prostem, z adapterjem za premostitev stopnice – 
robnika
– Invalidski vozi~ki za hi{no uporabo za otroke in mladino, s premi~nim sede‘em
– Invalidski vozi~ki v izvedbi trikolesnega skuterja

90.18 Medicinski, kirur{ki in zobozdravni{ki instrumenti in aparati, v{tev{i scintigrafske, elektromedicinske
aparate in aparate za preiskavo vida:
– Inekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile in podobno:

9018.31 – – Inekcijske brizgalke, z iglami ali brez njih
Ex: Avtomatske inekcijske brizgalke za dajanje insulina

9018.90 – Drugi instrumenti in aparati:
9018.909 – – – drugo

Ex:
– Umetni dializatorji krvi – terapijski aparati za odstranjevanje {kodljivih sestavin v krvi iz organizma
(nadomestitev naravne funkcije ledvic)
– Urin receptor
– Pnevmati~ni aparati za terapijo edemov
– Ro~ne sesalke za odsesavanje sekreta idr. po operacijskem posegu
– Urinski katetri z zama{kom ali brez
– Urinski katerter za enakratno uporabo
– Stimulatorji za urinski mehur
– Zbiralnik za se~ (urinala)
– Urinalkondomi z lepilnimi trakovi
– Vre~ke za se~ z vgrajeno ko‘no podlago
– Predloge ali hla~ne predloge (plenice)
– Prevleke za zbirno vre~ko
– Vre~ke za stomo z vgrajeno ko‘no podlago
– Zama{ki za stomo
– Ko‘ne podlage (plo{~ice)

90.19 Aparati za mehanoterapijo; aparati za masa‘o; aparati za psiholo{ka testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati:
Ex:
– elektri~ni stimulatorji za mi{ice

9019.10 – Aparati za mehanoterapijo; aparati za masa‘o, aparati za psiholo{ka testiranja:
Ex:
– Elektri~ni vibracijski masa‘ni aparati
– Terapevtski pripomo~ki za razgibavanje udov npr. elektri~no kolo za razgibavanje nog in rok
– Fizikalnoterapijska kolesa za rehabilitacijo
– @imnice proti prele‘aninam za te‘ke bolnike

9019.20 – Aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski
dihalni aparati
Ex:
– Prenosni respiratorji za plju~no insuficienco
– Insuflatorji
– Eksuflatorji

90.27 Instrumenti in aparati za fizikalne in kemi~ne analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri,
aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti,
ekspanzije povr{inske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za kalorimetrijska, akusti~na in foto-
metrijska merjenja ali kontrolo (v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi:

9027.80 – Drugi instrumenti in aparati:
9027.801 – – – elekronski

Ex:
Aparati za dolo~anje sladkorja v krvi

94.02 Medicinsko, kirur{ko, zobozdravni{ko in veterinarsko pohi{tvo (npr. operacijske mize, mize za
preglede, bolni{ke postelje z mehani~nimi napravami, zobozdravni{ki stoli); frizerski stoli in podobni
stoli, ki se lahko vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih izdelkov:

9402.90 – Drugo:
Ex:
– katapult – stol za pomo~ invalidom pri vstajanju
– posebni naslanja~i – postelje, v katerem se lahko spreminja polo‘aj bolnikov
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94.04 Nosilci za ‘imnice; posteljnina in podobno blago (npr. ‘imnice, pre{ite odeje, pernice, blazine,
blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakr{nimkoli materialom ali iz penaste gume ali plasti~ne
mase, v{tev{i prevle~ene:
– @imnice:

9404.21 – – iz penaste gume ali plasti~ne mase, v{tev{i prevle~ene
Ex: @imnice iz impregniranega materiala, napolnjene z oljno teko~ino

9404.90 – Drugo:
Ex:
– Blazine iz impregniranega materiala, napolnjene z oljno teko~ino
– Pro‘ni valji za spremembo lege te‘kih bolnikov
– Specialne sede‘ne antidekubitusne blazine za invalidski vozi~ek
– Za{~itne blazine proti prele‘aninam za ude

2. DEL – Seznam specifi~ne opreme oziroma tehni~nih pripomo~kov ter njihovih nadomestnih delov za mi{i~no obolele

84.69 Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila
Ex:
– Posebni elektri~ni stroji za pisanje s posebnim upravlja~em in vizualno kontrolno plo{~o
– Elektri~ni pisalni stroji z vgrajenim spominom in ali brez displeja
– @epni kalkulatorji tudi z mo‘nostjo programiranja

84.71 Stroji za avtomati~no obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali opti~ni ~italniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov,
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:

8471.9910  – Periferne enote
85.20 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, v{tev{i aparate z vdelanimi napravami za

reprodukcijo zvoka:
Ex:
– ‘epni in stabilni diktafoni
– magnetofoni s senzorskimi komandami ali telekomando

3. DEL – Seznam specifi~ne opreme oziroma tehni~nih pripomo~kov ter njihovih nadomestnih delov za paraplegike

90.21 Ortopedske priprave, v{tev{i bergle, kirur{ke pasove in kilne pasove; opornice in druge priprave
za frakture; umetni deli telesa; aparati, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravili hibo
ali invalidnost:

9021.1 – Umetni sklepi in druge ortopedske priprave za prelome:
9021.11 – – umetni sklepi
9021.19 – – drugo:

Ex:
Umetne proteze, ki nadome{~ajo normalno funkcijo delov organizma

9021.1910 – – – ortopedski pripomo~ki
Ex:
– Kilni pas pri inoperabilni, umbilikalbni, ingvinalni ali femoralni kili

9021.30 – Drugi umetni deli telesa
9021.90 – Drugo:

Ex:
– ortopedska obutev in vlo‘ki

94.02 Medicinsko, kirur{ko, zobozdravni{ko in veterinarsko pohi{tvo (npr. operacijske mize, mize za
preglede, bolni{ke postelje z mehani~nimi napravami, zobozdravni{ki stoli); frizerski stoli in podobni
stoli, ki se lahko vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih izdelkov:

9402.90 – Drugo
Ex:
– posteljna mizica prilagojena za invalide
– posteljni trapez

4. DEL – Seznam specifi~ne opreme oziroma tehni~nih pripomo~kov ter njihovih nadomestnih delov za gluhe in naglu{ne

84.71 Stroji za avtomati~no obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali opti~ni ~italniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov,
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:
Ex:
– vizualne povezave za ra~unalnik

90.21 Ortopedske priprave, v{tev{i bergle, kirur{ke pasove in kilne pasove; opornice in druge priprave
za frakture; umetni deli telesa; aparati za zbolj{anje sluha in drugi aparati, ki se nosijo na telesu ali
vdelajo v telo, da bi odpravili hibo ali invalidnost:

9021.40 – Aparati za zbolj{anje sluha, razen delov in pribora
Ex:
– Pripomo~ki za zbolj{anje sluha
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9021.90 – Drugo:
9021.9010 – – deli in pribor za slu{ne aparate
9021.909 – – drugo:

Ex:
– Aparati za bolj{e sporazumevanje (brez‘i~ni sistem s frekven~no modulacijo)
– Aparati za omogo~anje glasnega govora

94.05 Svetilke in druga svetila, vklju~no z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom
in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
Ex:
– Svetlobni indikatorji: baby cry, zvonci, budilke ipd.

5. DEL – Seznam specifi~ne opreme oziroma tehni~nih pripomo~kov ter njihovih nadomestnih delov za slepe in slabovidne

39.26 Drugi proizvodi iz plasti~nih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tar.{t. 39.01 do 39.14:
3926.90 – Drugo:
3926.909 – – – drugo

Ex:
– plasti~ne talne oznake
– markerji, sponke za nogavice, nati~i za klju~e in obeski, merilci denarja ipd. prilagojeni za slepe in
slabovidne

32.12 Pigmenti (vklju~no kovinski prah in luske), dispergirani v nevodnih medijih, v teko~em stanju ali v
pasti, ki se uporabljajo pri proizvodnji premaznih sredstev (vklju~no lak barve); tiskarske folije,
barve in druga barvila, ki so pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno:

3212.10 – Tiskarske folije:
Ex:
– folija za risanje prilagojena za slepe in slabovidne

40.16 Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume
Ex:
– nedrse~a gumijasta podloga
– gumijaste talne oznake

48.02 Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje in druge grafi~ne namene, v{tev{i
papir in karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz ta.{t. 48.01 in 48.03;
ro~no izdelana papir in karton:
– Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z mehani~nim postopkom ali ki vsebuje po masi do
10% teh vlaken od skupne vsebine vlaken:

4802.52 – – z maso od vklju~no 40 do vklju~no 150 g/m2:
Ex:
–  Braillov papir

4802.53 – – z maso nad 150 g/m2:
Ex:
– Braillov papir

4802.60 – Drug papir in karton, ki od skupne koli~ine vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken, dobljenih z
mehani~nim postopkom:

4802.6090 – – Drugo:
– Braillov papir

48.05 Drug nepremazan papir ali karton, v zvitkih ali listih:
4805.60 – Drug papir in karton z maso do 150 g/m2:

Ex: – Braillov papir
4805.70 – Drug papir in karton z maso nad 150 g/m2, toda pod 225 g/m2: Ex:

– Braillov papir
4805.80 – Drug papir in karton z maso nad 225 g/m2:

Ex:
– Braillov papir

48.20 Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naro~ilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in
podobni izdelki, zvezki, podstavki za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige (po sistemu
prostih listov ali druge), mape, ovitki, drobni izdelki za pisanje iz papirja ali kartona, albumi za vzorce
ali zbirke in knji‘ni ovitki iz papirja ali kartona

4820.10 – Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naro~ilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki
in podobni izdelki:
Ex:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

48.23 Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v dolo~ene velikosti
ali oblike, drugi izdelki iz papirne mase, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz
celuloznih vlaken:
– drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge grafi~ne namene:

4823 59 – – Drugo:
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4823.5990 – – Drugo:
Ex:
– Braillov papir

49.03 Otro{ke slikanice, vklju~no s tistimi za risanje in barvanje
Ex:
– Reliefne slikanice

49.05 Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vklju~no z atlasi, stenskimi zemljevidi,
topografskimi na~rti in globusi, tiskani
Ex:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

49.11 Druge tiskovine, vklju~no tiskane slike in fotografije
4911.10 – Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno
4911.1090 – – Drugo:

Ex:
– Namenjeno za slepe in slabovidne
– Drugo:
– – Slike, gravure in fotografije:
Ex:
– Namenjeno za slepe in slabovidne

66.02 Palice, palice stol~ki, bi~i, koroba~i ipd.
Ex:
– Palice za slepe: zlo‘ljive, teleskopske, sprehajalne, utrazvo~ne in infrarde~e

73.19 [ivalne igle, pletilne igle, tope igle,kva~ke, igle za vezenje in podobni izdelki za ro~no delo, iz ‘eleza
ali jekla; bucike in druge igle iz ‘eleza ali jekla, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu
Ex:
– Igle z avtomati~nim vdevanjem sukanca za slepe

76.07 Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plasti~ne mase ali podobnih
materialov), debeline do vklju~no 0,20 mm (brez podlage)
Ex:
– aluminijasti listi za diagrame in reliefe za slepe in slabovidne

82.05 Ro~no orodje in priprave, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu...:
Ex:
– pisalke za braillovo pisavo

82.11 No‘i z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vklju~no z vrtnarskimi no‘i), razen no‘ev iz tar.{t.
8208 in rezil zanje
Ex:
– kuhinjski no‘i z distan~nikom za slepe

84.22 Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in su{enje steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje,
hermeti~no zapiranje, kapsuliranje in etiketiranje steklenic, plo~evink, {katel, vre~ in drugih posod;
drugi stroji za pakiranje ali zavijanje; stroji za gaziranje pija~
Ex:
– pomivalni stroji prilagojeni za slepe

84.23 Tehtnice – tehtalne naprave (razen tehtnic z ob~utljivostjo do vklju~no 5 centigramov), vklju~no s stroji
za {tetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; ute‘i za tehtnice vseh vrst::
Ex:
– braillove in zvo~ne tehtnice za slepe

84.50 Pralni stroji za gospodinjstvo in pralnice, vklju~no s stroji, ki perejo in su{ijo
Ex:
– pralni stroji za gospodinjstvo, prilagojeni za slepe

84.69 Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila:
Ex:
– elektri~ni Braillov pisalni stroj
– mehanski Braillov pisalni stroj

84.70 Ra~unski stroji; knjigovodski stroji, registrirne blagajne, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in po-
dobni stroji z vdelanimi ra~unskimi napravami
Ex:
– @epni kalkulatorji prilagojeni za slepe in slabovidne

84.71 Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magneti ali opti~ni ~italniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki
niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:
Ex:
– Braillov tiskalnik
– Braillova vrstica
– ^italnik dokumentov oznak in naprav za vna{anje podatkov (~italnik z govorno indikacijo za slepe)
– Elektronska Braillova bele‘nica

84.72 Drugi pisarni{ki stroji (npr. razmno‘evalni stroji – hektografski ali na matrice, stroji za naslavljanje,
avtomatski stroji za izpla~ilo bankovcev, stroji za sortiranje, {tetje in zavijanje bankovcev, stroji za
{iljenje svin~nikov, stroji za perforiranje ali spajanje z ‘i~nimi sponkami)
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8472.20 Stroji za naslavljanje in stroji za vtiskovanje besedila na naslovnih tablicah
Ex:
– Braillov stroj~ek za etiketiranje

85.16 Elektri~ni preto~ni in akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; elektri~ni aparati za ogrevanje
prostorov in elektri~ne naprave za ogrevanje tal; elektrotermi~ni aparati za urejanje las (npr. aparati za
su{enje las, aparati za kodranje las idr.) in aparati za su{enje rok; elektri~ni likalniki; druge
gospodinjske elektrotermi~ne naprave; elektri~ni grelni upori, razen tistih iz tar.{t. 8545
Ex:
– Elektri~ni likalniki, prilagojeni za slepe
– [tedilniki, ki imajo vgrajeno vsaj pe~ico in grelno plo{~o,prilagojeni za slepe

85.18 Mikrofoni in njihova stojala; zvo~niki, vklju~no z zvo~niki v zvo~nih omaricah; naglavne slu{alke,
slu{alke za eno uho in kombinacije z mikrofonom; avdiofrekven~ni elektri~ni oja~evalniki; elektri~ni
sestavi za oja~evanje zvoka:

8518.10 – Mikrofoni in njihova stojala
8518.21 – – zvo~ne omarice z enim zvo~nikom
8518.22 – – zvo~ne omarice z ve~ zvo~niki
8518.30 – Naglavne slu{alke, slu{alke za eno uho in kombinacije z mikrofonom
8518.40 – Avdiofrekven~ni elektri~ni oja~evalniki
8518.50 – Elektri~ni sestavi za oja~evanje zvoka
8518.90 – Deli

85.20 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka , v{tev{i aparate z vdelanimi napravami za
reprodukcijo zvoka:
Ex:
– ‘epni in stabilni diktafoni
– kasetni in standardni magnetofon

85.23 Pripravljeni prazni nosilci za zvo~na snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov
iz 37. poglavja:
Ex:
– prazni nosilci zvoka z antiresonan~nim mehanizmom

85.24 Plo{~e, trakovi in drugi posneti noslici z zvo~nimi in drugimi podobnimi fenomeni, v{tev{i matrice in
galvanske odtise za proizvodnjo plo{~, razen proizvodov iz 37. poglavja
Ex:
– govore~e knjige

85.27 Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodofuzijo, vklju~no s sprejemniki,
kombiniranimi v istem ohi{ju z aparatom za snemanje in reprodukcijo zvoka ali z uro:
Ex:
– radiokasetofon

85.43 Elektri~ni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju:
Ex:
– Elektronska pove~ala za slepe

90.01 Opti~na vlakna in snopi opti~nih vlaken ; kabli iz opti~nih vlaken, razen tistih iz tar.{t. 85.44; listi in
plo{~e iz polarizirajo~ega materiala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e); prizme, zrcala in drugi opti~ni
elementi iz kakr{negakoli materiala, nemontirani, razen takih opti~no neobdelanih steklenih elementov:

9001.30 – Kontaktne le~e
Ex:
– Kontaktne le~e, mehke

9001.40 – Steklene le~e za o~ala
Ex:
– Bifokalne le~e (kriptar, telezin)
– lentikularne le~e v plusu (+)
– plasti~ne le~e CR– 39

90.04 O~ala in podobni proizvodi, korektivni, za{~ini in drugi:
9004.90 – Drugo:
9004.901 – – – O~ala za korekcijo vida

Ex:
– O~ala z bifokalnimi, trifokalnimi ali multifokalnimi stekli v vseh oblikah (kriptar, telezin)
– teleskopska o~ala
– ultrazvo~na o~ala za slepe

90.05 Daljnogledi in kukala (monokularni in binokularni) s prizmami ali brez njih:
Ex:
– Prizmati~na o~ala
– Kukala za slabovidne

90.13 Sklopi s teko~imi kristali, ki ne pomenijo izdelkov, podrobneje opisanih v drugih tarifnih {tevilkah;
laserji, razen laserskih diod; druge opti~ne naprave in instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju:
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Ex:
– lupe za slabovidne

90.14 Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati:
9014.10 – Kompasi prilagojeni za slepe in slabovidne

90.17 Instrumenti in aparati za risanje, ozna~evanje ali matemati~no ra~unanje (npr.risalni aparati, pantografi,
kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska ra~unala, ra~unala v obliki okrogle plo{~e); ro~ni
instrumenti za merjenje dol‘ine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem),
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

9017.20 – Drugi instrumenti za risanje, ozna~evanje ali matemati~no ra~unanje:
Ex:
– [ablone za podpisovanje slepih
– Ra~unala s kroglicami
– [estila, ravnila, kotomeri, trikotniki ipd. prilagojeni za slepe in slabovidne

9023.00 Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstracije (npr. pri pouku, na razstavah), ki niso
primerni za kaj drugega:

9023.00.80 – Drugo:
Ex:
– U~ni pripomo~ki in aparati posebej namenjeni za uporabo slepih in slabovidnih

90.25 Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri)
in psihometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z mo‘nostjo registriranja ali brez nje:
Ex:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

91.02 Ro~ne, ‘epne in druge osebne ure, vklju~no {toparice, razen tistih, ki se uvr{~ajo v tar.{t. 91.01:
Ex:
– Braillove ure, ki niso izdelane iz plemenitih kovin
– zvo~ne ure

91.03 Hi{ne, pisarni{ke in podobne ure z mehanizmom za osebne ure, razen ur iz tar.{t. 91.04:
Ex:
– Braillove ure, ki niso izdelane iz plemenitih kovin
– zvo~ne ure

96.08 Kemi~ni svin~niki; flomastri in ozna~evalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna
peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svin~niki; peresniki, dr‘ala za svin~nike in
podobna dr‘ala; deli (vklju~no kapice in {~ipalke) navedenih proizvodov, razen tistih iz tar.{t. 96.09:
Ex:
– Prilagojeni za slepe in slabovidne

96.10 Tablice in table, za pisanje in risanje, z okvirji ali brez okvirjev:
Ex:
– Braillove tablice

PRILOGA 3

Specifi~na oprema, priprave in instrumenti (tehni~ni pripomo~ki) ter nadomestni deli in potro{ni material za to opremo,
priprave in instrumente, za katere lahko invalidske organizacije uveljavljajo pravico do carinske oprostitve

Opomba: tarifne {tevilke, ki so navedene v prilogi 3, so le informativne narave, dokon~ne tarifne {tevilke se dolo~ijo ob
carinjenju blaga navedenega v prilogi

1. Za invalidske organizacije se smiselno uporablja priloga 2, ~e se specifi~na oprema, priprave in instrumenti (tehni~ni
pripomo~ki) ter njihovi nadomestni deli in potro{ni material za to opremo, priprave in instrumente uva‘a za potrebe invalidskih
organizacij ali njihovih ~lanov.

2. Druga specifi~na oprema, priprave in instrumenti (tehni~ni pripomo~ki) ter nadomestni deli in potro{ni material za to
opremo, priprave in instrumente, za katere lahko invalidske organizacije uveljavljajo pravico do carinske oprostitve :

39.23 Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz plasti~nih mas; zama{ki, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz
plasti~nih mas

3923.10000 – [katle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi:
Ex:
– {katle za po{iljanje knjig in ~asopisov za slepe na zvoku ali na braillovi pisavi

83.02 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohi{tvo, vrata, stopni{~a, okna, rolete,
karoserije, sedlarsko blago, kov~ke, skrinje, {katle in podobno; obe{alniki za klobuke, konzole ipd.;
kole{~ki (za pohi{tvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomati~na zapirala za vrata,
iz navadnih kovin

8302.60 – Avtomati~na zapirala za vrata
84.41 Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vklju~no s stroji za rezanje vseh vrst

8441.10 – Stroji za rezanje:
Ex:
– Stroji za rezanje Braillovega papirja

84.43 Tiskarski stroji; stroji za pomo‘no uporabo pri tiskanju
Ex:
– Braillov tiskalni stroj
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– Rotor za razmno‘evanje brajice
– Stroji za obdelavo knjig za slepe

85.17 Elektri~ni aparati za ‘i~no telefonijo in telegrafijo, v{tev{i take aparate za ‘i~ne sisteme z nosilnim
tokom:

8517.8210 – Stroji za faksimile
8517.9098 – Drugi

Ex:
– Telefonska centrala z zunanjimi in internimi priklju~ki, prilagojena za invalide

85.25 Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifuzijo ali televizijo, v{tev{i oddajnike
z vdelanim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere:

8525.2090 – drugi
Ex:
Primopredajniki in druga oprema za radijsko vodenje organiziranega prevoza invalidov

85.36 Elektri~ni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za za{~ito elektri~nih tokokrogov ali za povezavo
z elektri~nimi tokokrogi ali znotraj njih (npr. stikala, releji, varovalke, du{ilni elementi mote~ih valov,
vti~i in vti~nice, okovi ‘arnic in razdelilne omarice), za napetosti do vklju~no 1.000 V:
Ex:
– Releji za napetost do 60, za slepe telefoniste

85.43 Elektri~ni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
v tem poglavju:
Ex:
– Teletekst analyser in decoder
– Kopirni stroj za zvo~no tehniko
– Naprave za pretvorbo Braillove pisave v ~rni tisk
– Optakon
– Nomad

87.03 Osebni avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vklju~no
z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga:
Ex:
– osebna vozila tipa karavan in kombi vozila, namenjena za prevoz slepih

87.05 Motorna vozila za posebne namene
8705.9090 – – – drugi

Ex:
– osebna vozila tipa karavan posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozi~kih
– kombi vozila posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozi~kih
– avtobusi s premi~no nakladalno plo{~adjo ali s hidravli~nim nagibom {asije za prevoz invalidov
na invalidskih vozi~kih

90.09 Aparati za fotokopiranje z vdelanim opti~nim sistemom, aparati za kontaktno kopiranje in aparati
za termi~no kopiranje

9009.30 Aparati za termi~no kopiranje
Ex:
– Naprava za reliefno tiskanje za slepe

92.09 Deli (npr. mehanizmi za glasbene skrinje) in pribor (npr. kartice, plo{~e in valji za mehani~na glasbila)
za glasbila; metronomi, glasbene vilice in pi{~alke (za dajanje tona) vseh vrst

9209.10 – Metronomi, glasbene vilice in pi{~ali
94.02 Medicinsko, kirur{ko, zobozdravni{ko in veterinarsko pohi{tvo (npr.operacijske mize, mize za

preglede, bolni{ke postelje z mehani~nimi napravami, zobozdravni{ki stoli); frizerski stoli in podobni
stoli, ki se lahko vrtijo, nagibajo ali dvigajo; deli navedenih izdelkov:

9420.90 – Drugo:
Ex:
– Miza za fizioterapijo z mehanskim pogonom
– Miza za fizioterapijo z elektri~nim pogonom
– Preiskovalna miza z elektri~nim pogonom
– Le‘i{~a z napravami za dviganje, premikanje in nagibanje invalidov

95.06 Proizvodi in oprema za telovadbo, atletiko, druge {porte (vklju~no za namizni tenis) in igre na prostem,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke:
– Ex:
– Zunanji plasti~ni bazeni
– Zunanji in notranji bazeni s kerami~no povr{ino in strojno opremo za pre~rpavanje in ~i{~enje vode
– Monta‘ni bazeni za hidroterapijo invalidov (npr. Habertova banja, hoja v vodi, plavalno razgibavanje
invalidov)

3. Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve lahko izda potrdilo iz prvega odstavka 86. ~lena te uredbe tudi za drugo
specifi~no opremo, priprave in instrumente (tehni~ne pripomo~ke) ter nadomestne dele in potro{ni material za to opremo,
priprave in instrumente, ki niso navedeni v 2. to~ki te priloge, vendar le v okviru seznama ISO 9000, ki opredeljuje tehni~ne
pripomo~ke za invalide.
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PRILOGA 4

Seznam opreme in tehni~nih pripomo~kov ter njihovih
rezervnih delov za katere lahko invalidska podjetja in zavodi
za usposabljanje in zaposlovanje invalidov uveljavljajo pra-
vico do oprostitve pla~ila carine

1. Seznam poglavij carinske tarife, v okviru katerih se
lahko uvozi oprema in tehni~ni pripomo~ki ter njihovi pripa-
dajo~i rezervni deli:

– 84. Poglavje
Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; nji-

hovi deli
– 85. Poglavje
Elektri~ni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za

snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za
te izdelke

– 87. Poglavje
Vozila, razen ‘elezni{kih ali tramvajskih tirnih vozil,

ter njihovi deli in pribor – razen osebnih avtomobilov in
drugih motornih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz
ljudi (razen vozil iz tar.{t. 8702), vklju~no z motornimi vozi-
li za kombiniran prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kom-
bi” itd.) in dirkalnih avtomobilov iz tar. {t. 87.03

– 90. Poglavje
Opti~ni, fotografski, kinematografski, merilni, kontrol-

ni, precizni, medicinski ali kirur{ki instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor

– 94. Poglavje
Pohi{tvo, posteljnina, ‘imnice, nosilci za ‘imice, blazi-

ne in podobni polnjeni izdelki; svetilke in druga svetila, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene plo{~ice z imeni in podobno; monta‘ne zgradbe

2. Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve v
potrdilu iz prvega odstavka 92. ~lena natan~no navede blago
iz poglavij carinske tarife, navedenih v tej prilogi, za katero
se lahko v skladu s pogoji navedenimi v 28. poglavju te
uredbe uveljavlja oprostitev pla~ila carine.

(2) Rok za ponovni uvoz izvo‘enega blaga za~ne te~i z
dnem, ko je carinski organ sprejel carinsko deklaracijo za
izvoz blaga.

3. ~len
(nespremenjeno blago)

(1) [teje se, da je blago nespremenjeno v skladu s prvim
odstavkom 167. ~lena carinskega zakona tudi v naslednjih
primerih:

1. blago je bilo po izvozu iz carinskega obmo~ja pred-
met le tak{nih postopkov in ravnanj, ki so bila nujna za
ohranitev blaga ali postopkov in ravnanj, ki so spremenila
samo izgled blaga;

2. blago, ki je bilo po izvozu iz carinskega obmo~ja
sicer predmet drugih postopkov in ravnanj, kot so omenjena
v 1. to~ki tega odstavka, vendar je deklarant dokazal, da je
blago pomanjkljivo ali neprimerno za nameravano uporabo,
pri tem pa mora biti izpolnjen eden izmed naslednjih pogo-
jev:

(a) postopek ali ravnanje z blagom je bilo izvr{eno
izklju~no z namenom, da se blago popravi ali usposobi;

(b) {ele po za~etku dolo~enega postopka oziroma ravna-
nja je bilo ugotovljeno, da je blago neprimerno za tak{no
predvideno uporabo.

(2) ̂ e bi bilo blago v okviru postopka za~asnega izvoza
na oplemenitenje, predmet enakih postopkov in ravnanj, kot
so postopki in ravnanja, dovoljena v skladu z 2. to~ko prej{-
njega odstavka, in bi zaradi tega nastal carinski dolg, se le-ta
obra~una tudi v primeru, da se blago obravnava kot ponovno
uvo‘eno blago, in sicer v skladu s predpisi, ki veljajo za
obra~un carinskega dolga pri postopku za~asnega izvoza na
oplemenitenje.

(3) Ne glede na prej{nji odstavek se oprostitev pla~ila
carine dovoli tudi takrat, ko je bilo dokazano, da je bilo
izvo‘eno blago potrebno popraviti ali usposobiti zaradi ne-
predvidljivih okoli{~in, ki so nastale izven carinskega ob-
mo~ja in ~e vrednost ponovno uvo‘enega blaga zaradi tak-
{nega postopka ali ravnanja ne presega vrednosti blaga v
~asu sprejema carinske deklaracije za izvoz.

(4) Za potrebe prej{njega odstavka se {teje, da:
1. “potrebno popravilo ali usposobitev blaga” pomeni

katerikoli postopek za odpravo pomanjkljivosti oziroma na-
pak v delovanju ali odpravo {kode, ki jo je blago utrpelo
izven carinskega obmo~ja, ~e blago brez takega popravila ali
usposobitve ne bi moglo ve~ biti uporabljeno za obi~ajne
namene za katere je bilo namenjeno;

2. “vrednost ponovno uvo`enega blaga ne presega vred-
nosti blaga v ~asu sprejema carinske deklaracije za izvoz”, ~e
postopki in ravnanja, katerih predmet je bilo blago, ne prese-
gajo tistih, ki so nujno potrebni za nadaljnjo uporabo blaga v
enaki meri kot v ~asu izvoza.

(5) Kadar je za popravilo ali usposobitev blaga potrebno
uporabiti rezervne dele, morajo biti le-ti omejeni na tiste, ki
so nujno potrebni za uporabo blaga v enaki meri kot v ~asu
izvoza iz carinskega obmo~ja.

4. ~len
(ponoven uvoz blaga, ki je predmet posebnih ukrepov

trgovinske ali kmetijske politike)
(1) Ne glede na drugi stavek ~etrtega odstavka 167.

~lena carinskega zakona se lahko odobri oprostitev pla~ila
carine pri ponovnem uvozu blaga:

1. ~e je bilo zaradi izvoza blaga odobreno povra~ilo ali
pla~an drug znesek, ki je predviden v okviru kmetijske politi-
ke ali

2639.

Na podlagi petega odstavka 167. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in prvega odstavka 26.
~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t.
4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o kriterijih za oprostitev pla~ila carine pri ponovnem

uvozu blaga

1. ~len
(vsebina uredbe)

Ta uredba dolo~a kriterije za oprostitev pla~ila carine
pri ponovnem uvozu doma~ega blaga v skladu s 167. ~lenom
carinskega zakona (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95).

2. ~len
(kriteriji)

(1) Oprostitev pla~ila carine v skladu s 167. ~lenom
velja le za predhodno izvo‘eno doma~e blago, ~e deklarant v
postopku sprostitve blaga v prost promet carinskemu organu
doka‘e, da je to blago isto kot za izvoz deklarirano doma~e
blago.
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2. ~e je bila za blago, na podlagi njegovega izvoza, v
skladu s kmetijsko politiko odobrena druga finan~na ugod-
nost,

vendar le, ~e deklarant doka‘e, da je povra~ilo ali drug
pla~an znesek, pridobljen zaradi izvoza blaga, ki se ponovno
uva‘a, vrnil ali da je pristojni organ sprejel ustrezne ukrepe,
da se izpla~ilo tak{nega zneska zadr‘i, oziroma doka‘e, da so
bile druge odobrene finan~ne ugodnosti razveljavljene.

(2) Deklarant, ki zahteva oprostitev pla~ila carine pri
ponovnem uvozu blaga v skladu s prej{njim odstavkom, mo-
ra carinskemu organu predlo‘iti dokaze, da:

1. blago zaradi veljavne zakonodaje namembne dr‘ave
ne more biti spro{~eno v prost promet v tej dr‘avi;

2. je blago prevzemnik zavrnil, ker je pomanjkljivo ali
neskladno z dolo~ili pogodbe;

3. se blago ponovno uva‘a na carinsko obmo~je, ker
blaga ni bilo mogo~e uporabiti za dogovorjene namene zara-
di drugih razlogov, kot so navedeni v 1. oziroma 2. to~ki tega
odstavka, vendar izvoznik ni mogel vplivati na te razloge.

(3) Za razloge iz 3. to~ke prej{njega odstavka se lahko
{tejejo naslednji primeri:

1. blago se ponovno uva‘a, ker je, preden je bilo dostav-
ljeno prevzemniku, bodisi blago bodisi njegovo prevozno ali
prenosno sredstvo utrpelo {kodo;

2. gre za blago, ki je bilo izvo‘eno za porabo ali prodajo
na sejmu ali podobni prireditvi, pa ni bilo porabljeno ali
prodano;

3. blago ni moglo biti predano prevzemniku zaradi nje-
gove dejanske ali pravne nezmo‘nosti, da bi blago prevzel v
skladu z dolo~ili pogodbe, na podlagi katere je bilo blago
izvo‘eno;

4. blago, ki zaradi naravnih nesre~, politi~nih ali social-
nih nemirov ni moglo biti dostavljeno prevzemniku ali mu je
bilo dostavljeno po poteku pogodbenega dobavnega roka.

(4) Deklarant dokazuje, da je povra~ilo ali drug pla~an
znesek, pridobljen zaradi izvoza blaga, ki se ponovno uva‘a,
vrnil ali da je pristojni organ sprejel ustrezne ukrepe, da se
izpla~ilo tak{nega zneska zadr‘i, oziroma doka‘e, da so bile
druge odobrene finan~ne ugodnosti razveljavljene z ustrez-
nim potrdilom organa, ki je odobril izpla~ilo povra~ila ali
drugega pla~anega zneska. Potrdilo mora vsebovati vse po-
datke, ki so potrebni za to, da se lahko ugotovi istovetnost
blaga, za katero je bilo povra~ilo ali drug znesek vrnjeno, z
blagom, ki se ponovno uva‘a.

5. ~len
(ponovni uvoz blaga, izvo‘enega v okviru postopka

za~asnega izvoza na oplemenitenje)
Oprostitev pla~ila carine pri ponovnem uvozu blaga,

izvo‘enega v okviru za~asnega izvoza na oplemenitenje je v
skladu s prvim stavkom ~etrtega odstavka 167. ~lena carin-
skega zakona mogo~e odobriti le takrat, ~e carinski deklarant
doka‘e, da se ponovno uva‘a blago v enakem stanju, kot je
bilo izvo‘eno v okviru postopka za~asnega izvoza na ople-
menitenje. [teje se, da stanje blaga ni bilo spremenjeno tudi,
kadar so izpolnjeni pogoji iz 3. ~lena te uredbe.

6. ~len
(delni ponovni uvoz, deli in pribor)

(1) Ponovno uvo‘eno blago je lahko opro{~eno pla~ila
carine tudi, ~e se ponovno uva‘a le del predhodno izvo‘ene-
ga blaga.

(2) Oprostitev pla~ila carine v skladu s 167. ~lenom
carinskega zakona se lahko odobri tudi za dele in dodatno
opremo, ~e pripada predhodno izvo‘enim strojem, instru-
mentom, aparatom ali drugemu blagu.

7. ~len
(ponovni uvoz blaga, izvo‘enega zaradi zaklju~ka postopka

uvoza zaradi izvoza)
(1) ^e se ponovno uva‘a blago, ki je bilo kot pridoblje-

no blago izvo‘eno ali ponovno izvo‘eno zaradi zaklju~ka
predhodnega carinskega postopka uvoza zaradi izvoza, se
primerno uporabljajo dolo~be te uredbe.

(2) V primeru uvoza blaga iz prej{njega odstavka ni
mogo~e odobriti oprostitve pla~ila carine za celoten pridob-
ljeni proizvod, ampak se znesek carinskega dolga dolo~i na
osnovi predpisov o carinskem postopku uvoza zaradi izvoza,
ki so veljali na dan izvoza oziroma ponovnega izvoza. ^e se
ti predpisi, sklicujejo na dan, ko so bili pridobljeni proizvodi
spro{~eni v prost promet, se ko ta dan upo{teva dan izvoza
oziroma ponovnega izvoza pridobljenih proizvodov.

8. ~len
(deklarant)

Deklarant, ki vlo‘i zahtevek za oprostitev pla~ila carine
v skladu s 167. ~lenom carinskega zakona je lahko katerakoli
oseba s sede‘em oziroma stalim prebivali{~em v Sloveniji, ki
predlo‘i ali lahko predlo‘i ponovno uvo‘eno blago carinskim
organom skupaj z vsemi dokumenti, ki so potrebni za izved-
bo carinskega postopka in odlo~itev o oprostitvi pla~ila carine.

9. ~len
(dokumenti)

(1) Ponovno uvo‘eno blago se lahko obravnava kot
tak{no v skladu s to uredbo samo, ~e:

1. deklarant carinskemu organu predlo‘i poleg deklaraci-
je za sprostitev blaga v prost promet {e naslednje dokumente:

(a) deklaracijo ali drug dokument, na podlagi katerega
je bilo blago, ki se ponovno uva‘a, izvo‘eno iz carinskega
obmo~ja ali

(b) druge dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogo-
jev za uveljavitev oprostitve pla~ila carine pri ponovnem
uvozu blaga, predvsem pa dokazujejo istovetnost izvo‘enega
in ponovno uvo‘enega blaga;

2. deklarant namesto dokumentov iz prej{nje to~ke pred-
lo‘i tudi v Sloveniji izdani ATA zvezek.

(2) V skladu z 2. to~ko prej{njega odstavka se lahko
ponovno uvo‘eno blago obravnava kot tak{no in oprosti pla-
~ila carine tudi, ~e je veljavnost ATA zvezka ‘e potekla,
izpolnjeni pa so pogoji, dolo~eni s 167. ~lenom carinskega
zakona in kriteriji, dolo~eni s to uredbo.

(3) Prva to~ka prvega odstavka tega ~lena se ne uporab-
lja za:

1. mednarodni promet embala‘e in transportnih sredstev
ter promet dolo~enega blaga, za katerega se izvede poseben
carinski postopek, za katerega je z avtonomnimi ali konven-
cionalnimi dolo~bami opredeljeno, da carinskih dokumentov
ni treba predlo‘iti;

2. primere, ko je dovoljena uporaba ustne ali drugih
oblik carinske deklaracije.

(4) Carinski organi lahko zahtevajo od carinskega de-
klaranta, da predlo‘i {e dodatne dokaze, ki dokazujejo isto-
vetnost ponovno uvo‘enega blaga.

10. ~len
(potrdilo o istovetnosti)

(1) Carinski organ lahko na zahtevo carinskega dekla-
ranta, ki vlaga carinsko deklaracijo za izvoz doma~ega blaga,
izda potrdilo o istovetnosti blaga.

(2) Potrdilo iz prej{njega odstavka mora vsebovati po-
datke, ki omogo~ajo ugotovitev istovetnosti blaga ob ponov-
nem uvozu.
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(3) Carinski deklarant, ki vlo‘i carinsko deklaracijo za
sprostitev v prost promet vrnjenega blaga, prilo‘i carinski
deklaraciji tudi potrdilo o istovetnosti, ki je bilo izdano ob
izvozu.

11. ~len
(pristojnost)

(1) Carinska deklaracija za ponoven uvoz blaga se vlo‘i
pri carinskem organu, pri katerem je bila vlo‘ena tudi carin-
ska deklaracija, na podlagi katere je bilo blago izvo‘eno iz
carinskega obmo~ja.

(2) Prej{nji odstavek se ne uporablja, ~e je bila dovolje-
na ustna carinska deklaracija ali ~e se blago ponovno uva‘a
na podlagi v Sloveniji izdanega ATA zvezka.

12. ~len
(prehodna dolo~ba)

(1) Postopki za~asnega izvoza blaga, ki so bili za~eti
pred uveljavitvijo te uredbe, se dokon~ajo po predpisih, ki so
se uporabljali do uveljavitve te uredbe, vendar najpozneje do
1. julija 1996.

(2) ^e se postopki iz prej{njega odstavka ne zaklju~ijo
do 1. julija 1996, se lahko za~asno izvo‘eno blago ponovno
uvozi na carinsko obmo~je v skladu s to uredbo. Dveletni rok
iz prvega odstavka 167. ~lena carinskega zakona se {teje od
dneva sprejema carinske deklaracije za za~asni izvoz blaga
oziroma od dneva odobritve zadnjega podalj{anja roka za~a-
snega izvoza blaga.

13. ~len
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odredba o
za~asnem uvozu in izvozu blaga (Uradni list RS, {t. 24/93).

14. ~len
(za~etek veljavnosti)

Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-03/95-15/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1. uporabe carinske tarife,
2. uporabe drugih ukrepov trgovinske politike, dolo~e-

nih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga,
3. izdaje potrdil o poreklu blaga.

2. ~len
(zaupnost podatkov)

(1) Vsi podatki, ki se predlo‘ijo zaradi dokazovanja ali
ugotavljanja porekla blaga so zaupne narave.

(2) Vsi, ki pridejo v stik s podatki iz prej{njega odstavka
morajo spo{tovati njihovo zaupno naravo.

II. NEPREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

3. ~len
(osnovni kriteriji)

Nepreferencialno poreklo blaga se ugotavlja na podlagi
kriterijev iz 12. do 14. ~lena carinskega zakona in kriterijev,
ki jih dolo~a ta uredba.

4. ~len
(prepre~evanje zlorab)

^e carinski organ ugotovi, da je dolo~ena predelava ali
obdelava v posamezni dr‘avi v smislu prvega odstvka 14.
~lena carinskega zakona izvr{ena z namenom, da se zaobide-
jo predpisi v zvezi z blagom, po poreklu iz te dr‘ave, se pod
nobenim pogojem ne more {teti, da je blago zaradi tak{ne
obdelave ali predelave pridobilo poreklo dr‘ave, kjer je bila
obdelava ali predelava izvr{ena.

5. ~len
(podrobnej{i kriteriji za tekstil in tekstilne proizvode)

(1) ^e se v skladu s 14. ~lenom carinskega zakona
ugotavlja poreklo tekstila in tekstilnih proizvodov, ki se uvr{-
~ajo v XI. oddelek nomenklature carinske tarife, se {teje, da
so tekstil oziroma tekstilni proizvodi po poreklu iz tiste
dr‘ave, kjer je bil izvr{en celotni postopek predelave.

(2) Kot “celotni postopek predelave” iz prej{njega od-
stavka se {teje obdelava oziroma predelava, zaradi katere se
pridobljeni proizvod razvr{~a v drugo {tevilko ({tirimestno)
nomenklature carinske tarife kot je {tevilka nomenklature
carinske tarife vseh materialov brez porekla in so bili uporab-
ljeni v postopku predelave.

(3) Pri ugotavljanju porekla proizvodov iz priloge 1 k
tej uredbi kot “celotni postopek predelave” {teje samo posto-
pek, ki je naveden v 3. stolpcu te priloge, ne glede na to, ali
pri predelavi teh proizvodov pride do spremembe {tevilke
nomenklature carinske tarife v skladu s prej{njim odstavkom
ali ne. Priloga 1 je sestavni del te uredbe.

(4) V skladu s tem ~lenom blago v naslednjih primerih
nikakor ne pridobi porekla, ~eprav je zaradi predelave pri{lo
do spremembe {tevilke nomenklature carinske tarife:

1. postopki, ki so potrebni za ohranitev blaga v nespre-
menjenem stanju med prevozom in skladi{~enjem (prezra~e-
vanje, razprostiranje, su{enje, odstranjevanje pokvarjenih de-
lov ipd.)

2. enostavno odstranjevanje prahu, presejavanje ali iz-
lo~evanje, sortiranje, klasificiranje (vklju~no s sestavljanjem
v set), pranje, razrezovanje;

3. - zamenjava embala‘e ter razdeljevanje in zdru‘eva-
nje tovorkov;

– preprosto pakiranje blaga v etuije, vre~e, {katle, zabo-
je; name{~anje na lepenko ali les ipd. ter drugi preprosti
postopki pakiranja blaga za prodajo;

2640.

Na podlagi ~etrtega odstavka 12. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o kriterijih za ugotavljanje in na~inu dokazovanja

porekla blaga

I. SPLO[NO

1. ~len
(vsebina uredbe)

Ta uredba dolo~a podrobnej{e kriterije in na~in dokazo-
vanja porekla blaga, kadar je ugotavljanje porekla blaga po-
trebno zaradi:
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4. etiketiranje in ozna~evanje blaga ali njegove emba-
la‘e;

5. preprosto sestavljanje delov blaga v popoln proizvod;
6. kombinacija postopkov iz 1. do 5. to~ke tega odstav-

ka.

6. ~len
(dodatki, rezervni deli in orodje)

(1) Za dodatke, rezervne dele in orodje, ki se dobavijo
skupaj z opremo, strojem, aparatom ali vozilom in tvorijo del
njegove standardne opreme, se {teje, da imajo enako poreklo
kot ta oprema, stroj, aparat ali vozilo.

(2) Za bistvene rezervne dele za opremo, stroje, aparate
ali vozila, ki se sprostijo v prost promet ali izvozijo prej kot
oprema, stroji, aparati ali vozila, se {teje, da imajo isto pore-
klo kot oprema, stroj, aparat ali vozilo samo, ~e so izpolnjeni
pogoji iz 7. ~lena te uredbe.

7. ~len
(pogoji za bistvene rezervne dele)

(1) Domneva iz prej{njega ~lena se lahko upo{teva le,
~e:

1. je to nujno zaradi uvoza v namembno dr‘avo ali
2. vklju~itev bistvenega rezervnega dela v opremo, stro-

je, aparate ali vozilo v proizvodni proces ne bi prepre~ila, da
bi ta oprema, stroj, aparat ali vozilo dobilo slovensko poreklo
ali poreklo dr‘ave, kjer se opravlja proizvodni proces.

(2) Za opremo, stroje, aparate ali vozila iz 6. ~lena te
uredbe se {teje blago, ki se razvr{~a v XVI., XVII. in XVIII.
oddelek nomenklature carinske tarife.

(3) Za bistvene rezervne dele iz prvega odstavka tega
~lena se {tejejo deli:

1. brez katerih pravilno delovanje blaga iz prej{njega
odstavka, ki je bilo predhodno spro{~eno v prost promet ali
predhodno izvo‘eno nebi bilo mogo~e,

2. ki so bistveni za blago iz prej{njega odstavka in
3. so namenjeni za normalno vzdr‘evanje blaga iz prej{-

njega odstavka in za nadomestitev enakih rezervnih delov, ki
so po{kodovani ali jih ni mogo~e popraviti.

8. ~len
(dokazovanje porekla v primeru iz 6. ~lena te uredbe)

(1) Oseba, ki zahteva izdajo potrdila o poreklu blaga za
rezervne dele v skladu s 6. ~lenom te uredbe, mora pristojne-
mu organu v svoji zahtevi predlo‘iti:

1. izjavo, da so rezervni deli, na katere naj se potrdilo
nana{a, namenjeni za normalno vzdr‘evanje opreme, stroja,
aparata ali vozila,

2. natan~ne podatke o opremi, stroju, aparatu ali vozilu,
kateremu je rezervni del namenjen in

3. podatke o potrdilu o poreklu blaga, ki je bil izdan za
opremo, stroj, aparat ali vozilo za vzdr‘evanje katerega je
namenjen rezervni del, za katerega se zahteva novo potrdilo o
poreklu blaga.

(2) Podatki iz prej{njega odstavka morajo biti vsebova-
ni tudi v potrdilu o poreklu blaga.

(3) V zvezi s preverjanjem pogojev iz 6. in 7. ~lena te
uredbe lahko pristojni organi zahtevajo tudi, da vlo‘nik zah-
tevka predlo‘i dodatne dokaze za svoje navedbe, kot npr.
ra~une ali kopije ra~unov, ki se nana{ajo na opremo, stroje,
aparate ali vozila, pogodbe ali druge dokumente, ki ka‘ejo na
to, da je dobava dolo~enega rezervnega dela opravljena v
sklopu normalnega vzdr‘evanja.

9. ~len
(dokazovanje porekla blaga)

^e se ob uvozu zahteva dokazovanje porekla blaga, se
le-to dokazuje s predlo‘itvijo ustreznega potrdila o poreklu
blaga.

10. ~len
(zahtevek za izdajo potrdila)

(1) Potrdilo o poreklu blaga izdajo pristojni organi
vlo‘niku zahtevka na podlagi njegovega pisnega zahtevka.

(2) Vlo‘nik zahtevka je odgovoren za pravilnost in po-
polnost podatkov v zahtevku za izdajo potrdila o poreklu
blaga in mora na zahtevo pristojnega organa le-temu priskr-
beti {e dodatne podatke in dokumente, ki dokazujejo njegove
navedbe v zahtevku.

11. ~len
(obvezna vsebina potrdila o poreklu blaga)

(1) Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga mora:
1. vsebovati vse podatke, potrebne za identifikacijo bla-

ga, na katerega se nana{a, predvsem pa:
– {tevilo tovorkov, njihovo naravo in ozna~be oziroma

{tevilke, ki so na tovorkih,
– tip blaga,
– bruto in neto te‘o blaga, ~e to ni mogo~e, pa podatke o

{tevilu ali volumnu blaga, posebej kadar je to glede na naravo
blaga primerneje,

– ime oziroma firmo in sede‘ dobavitelja blaga ter
2. nedvomno dokazovati, da je blago, na katerega se

nana{a po poreklu iz dolo~ene dr‘ave.
(2) Carinski organ lahko sprejme potrdilo iz prej{njega

odstavka, izdano v drugi dr‘avi, ~e so izpolnjeni predpisani
pogoji in ~e je potrdilo izdal pristojni organ ali poobla{~ena
organizacija te dr‘ave.

(3) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino
dolo~i vrste blaga pri uvozu katerih je treba predlo‘iti potrdi-
lo o poreklu blaga v skladu s tem ~lenom.

12. ~len
(pristojnost in postopek za izdajo potrdila

o slovenskem poreklu blaga - nepreferencialno poreklo)
(1) Potrdila iz prvega odstavka prej{njega ~lena, ki do-

kazujejo, da je blago slovenskega porekla, izdaja Gospodar-
ska zbornica Slovenije, na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz prilo-
ge 2 k tej uredbi in je njen sestavni del.

(2) Potrdilo o poreklu blaga se izda na podlagi pisnega
zahtevka, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej uredbi in je njen
sestavni del.

(3) Potrdilo o poreklu blaga mora vsebovati serijsko
{tevilko, po kateri ga je mogo~e identificirati. Potrdilo in
zahtevek morata vsebovati isto serijsko {tevilko.

(4) Glede na okoli{~ine posameznega primera, ~e
vlo‘nik zahtevka v dolo~enem ~asovnem obdobju redno iz-
va‘a istovrstno blago, lahko Gospodarska zbornica Slovenije
odlo~i, da bo izdala potrdilo o poreklu blaga, ne da bi vlo‘nik
moral vsakokrat predlo‘iti posebni pisni zahtevek, vendar pa
mora pri tem zagotoviti spo{tovanje predpisanih kriterijev in
pogojev.

(5) Potrdilo o poreklu blaga se izda v enem izvodu. Na
zahtevo vlo‘nika zahtevka in ~e je to potrebno zaradi trgova-
nja z zadevnim blagom, se lahko izda ve~ prepisov istega
potrdila o poreklu blaga. Na vseh nadaljnjih prepisih mora
biti oznaka, da gre za kopijo.
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13. ~len
(pogoji za izdajo potrdila o nepreferencialnem slovenskem

poreklu blaga in dodatno preverjanje podatkov)

(1) Gospodarska zbornica Slovenije izda potrdilo o slo-
venskem poreklu blaga ~e so izpolnjeni pogoji za izdajo
potrdila o poreklu blaga in da blago, na katerega se potrdilo
nana{a ustreza kriterijem za pridobitev slovenskega porekla.

(2) Gospodarska zbornica Slovenije lahko v zvezi s
preverjanji iz prej{njega odstavka od vlo‘nika zahtevka zah-
teva predlo‘itev dodatnih podatkov ali dokumentov, ki doka-
zujejo posamezne navedbe vlo‘nika v zahtevku ali pa zahte-
va pregled dokumentacije pri vlo‘niku zahtevka in pregled
proizvodnega postopka.

14. ~len
(na~in izpolnjevanja potrdil o poreklu blaga)

Zahtevek in potrdilo o poreklu blaga iz prej{njega ~lena
morata biti izpolnjena s pisalnim strojem (ra~unalnikom) ali
v rokopisu, z velikimi tiskanimi ~rkami, vendar enotno.

15. ~len
(hramba zahtevkov)

Gospodarska zbornica Slovenije mora hraniti zahtevke,
na podlagi katerih je izdala potrdila o poreklu blaga najmanj
dve leti od dneva izdaje.

III. PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

16. ~len
(kriteriji za ugotavljanje preferencialnega porekla blaga)

(1) Kadar je ugotavljanje porekla blaga potrebno zaradi
ugotavljanja upravi~enosti preferencialnega carinskega obrav-
navanja posameznega blaga, se le-to ugotavlja v skladu s
predpisi, ki dolo~ajo tak{no obravnavanje.

(2) ^e predpisi iz prej{njega odstavka ne vsebujejo
dolo~il o ugotavljanju in dokazovanju preferencialnega pore-
kla blaga, se primerno uporabljajo splo{ni kriteriji iz 12. do
14. ~lena carinskega zakona in podrobnej{i kriteriji, ki jih za
nepreferencialno poreklo dolo~a ta uredba.

17. ~len
(dokazovanje preferencialnega porekla blaga)

(1) Preferencialno poreklo blaga se dokazuje s pred-
lo‘itvijo dokazil o poreklu blaga, katerih uporaba je dogovor-
jena z nacionalnimi ali mednarodnimi pogodbami, ki dolo~a-
jo preferencialno carinsko obravnavanje.

(2) ^e je z mednarodno pogodbo, ki dolo~a preferen-
cialno carinsko obravnavanje dolo~eno, da je mogo~e posa-
meznim upravi~encem dovoliti kak{ne poenostavitve v zvezi
z dokazovanjem porekla blaga, izda na podlagi pisnega zah-
tevka vlo‘nika dovoljenje za izvajanje teh poenostavitev Ca-
rinska uprava RS.

(3) Pri izdaji dovoljenj iz prej{njega odstavka Carinska
uprava upo{teva predvsem:

1. jamstva vlo‘nika zahtevka v zvezi s pravilnim izvaja-
njem poenostavljenega postopka,

2. zanesljivost vlo‘nika zahtevka pri vodenju carinskih
postopkov.

18. ~len
(dokazila o slovenskem poreklu blaga - preferencialno

poreklo)

(1) FORM A obrazec, ki dokazuje slovensko poreklo
blaga za uveljavljanje preferencialnega obravnavanja blaga
na podlagi preferencialnih shem, izdaja Gospodarska zborni-
ca Slovenije, ~e so izpolnjeni pogoji, predpisani z mednarod-
nimi sporazumi, ki dolo~ajo preferencialne sheme.

(2) Druga dokazila o slovenskem poreklu blaga, ki se
uporabljajo za uveljavljanje preferencialnega carinskega
obravnavanja (npr. potrdilo o prometu blaga EUR.1), izdaja-
jo carinski organi, ~e ni z mednarodnimi sporazumi, ki dolo-
~ajo preferencialno carinsko obravnavanje dolo~ena pristoj-
nost drugega organa.

19. ~len
(primerna uporaba drugih dolo~b te uredbe)

Za izdajanje, izpolnjevanje in hrambo dokazil o prefe-
rencialnem poreklu blaga se primerno uporabljajo 10., 14. in
15. ~len te uredbe.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
(veljavnost dosedanjih dokazil o poreklu blaga)

(1) Potrdila o slovenskem poreklu blaga (nepreferen-
cialno obravnavanje), ki so jih pristojni organi izdali pred
uveljavitvijo te uredbe, uvoz oziroma izvoz blaga, na katere-
ga se potrdilo nana{a pa ni bil izvr{en do uveljavitve te
uredbe, se lahko uporabijo tudi po uveljavitvi te uredbe,
vendar najpozneje do 1. julija 1996.

(2) Pristojni organi lahko na podlagi zahtevkov, ki so
bili vlo‘eni pred uveljavitvijo te uredbe, postopek za izdajo
potrdil pa ni bil zaklju~en do 1. januarja 1996, izdajajo potr-
dila o slovenskem poreklu blaga (nepreferencialno obravna-
vanje), ~e so izpolnjeni pogoji, ki so za pridobitev potrdila
veljali pred uveljavitvijo te uredbe. Tako izdana potrdila se
lahko uporabijo najpozneje do 1. julija 1996.

21. ~len
(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati peti
odstavek 1. ~lena in 3. do 8. ~len odredbe o izdajanju potrdil
in overjanju listin, ki se po{iljajo z blagom pri izvozu ali
uvozu (Uradni list RS, {t. 18/93).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
odredba o na~inu ugotavljanja izvora blaga (Uradni list SFRJ,
{t. 41/79).

22. ~len
(za~etek veljavnosti)

Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-03/95-14/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1

PREDELAVE IN OBDELAVE BLAGA, POTREBNE ZA
PRIDOBITEV POREKLA - TEKSTIL IN TEKSTILNI

PROIZVODI (5. ~len)

Uvodne opombe
Opomba 1
1.1. Prva dva stolpca v seznamu priloge 1 opisujeta

pridobljene proizvode. Prvi stolpec dolo~a tarifno {tevilko ali
{tevilko poglavja carinske nomenklature, drugi stolpec pa
vsebuje poimenovanje blaga, ki se v carinski nomenklaturi
uporablja za to tarifno {tevilko ali poglavje. Za vsak vpis v
prvih dveh stolpcih, je v tretjem stolpcu navedeno pravilo za
pridobitev porekla. Kjer je pred vpisom v prvem stolpcu
naveden “ex”, to pomeni, da se pravilo v tretjem stolpcu
uporablja le za del tarifne {tevilke ali poglavja, opisanega v
drugem stolpcu.

1.2. ̂ e je v prvem stolpcu zdru‘enih ve~ tarifnih {tevilk
ali ~e je navedena {tevilka poglavja in je zato opis blaga v
drugem stolpcu podan le na splo{no, se pravilo v tretjem
stolpcu nana{a na vse proizvode, ki so v kombinirani nomen-
klaturi razvr{~eni pod te tarifne {tevilke oziroma poglavja.

1.3. Kjer seznam vsebuje razli~na pravila, ki se nana{a-
jo na razli~ne proizvode v okviru ene tarifne {tevilke, vsebuje
vsak nov zamaknjeni odstavek opis, ki se nana{a na tisti del
tarifne {tevilke, ki je predmet pravila v tretjem stolpcu.

Opomba 2
2.1. Izraz “proizvodnja” ozna~uje vse oblike obdelave

ali predelave, vklju~no s “sestavljanjem” ali posebnimi ope-
racijami.

2.2. Izraz “material” pomeni vse oblike “sestavin”, “ele-
mentov”, “surovin”, “materialov”, “sestavnih delov”, “de-
lov” itd., ki se uporabljajo pri proizvodnji proizvoda.

2.3. Izraz “proizvod” ozna~uje pridobljeni proizvod, tu-
di ~e je namenjen za poznej{o uporabo v drugi proizvodni
operaciji.

Opomba 3
3.1. Obdelava ali predelava, ki ju zahteva pravilo v

tretjem stolpcu, se nana{a le na uporabljene materiale brez
porekla. Omejitve navedene v pravilu iz tretjega stolpca, se
prav tako nana{ajo le na uporabljene materiale brez porekla.

3.2. ^e se proizvod iz materialov brez porekla, ki je
med proizvodnjo pridobil status proizvoda s poreklom, upo-
rabi kot material v proizvodnem postopku kak{nega drugega
proizvoda, pravilo, ki se uporablja za proizvod, v katerega je
vgrajen, zanj ne velja.

Na primer:
Nevezena tkanina lahko pridobi poreklo, ~e je tkana iz

preje. ̂ e se potem uporabi za izdelavo vezenega posteljnega
perila, se odstotek omejitve vrednosti limita, ki je naveden
pri uporabi nevezene tkanine, v tem primeru ne uporablja.

Opomba 4
4.1. Pravilo iz seznama dolo~a minimalen obseg potreb-

ne obdelave ali predelave, pri ~emer se z ve~jo obdelavo ali
predelavo tudi lahko pridobi poreklo; nasprotno pa se z manj-
{o obdelavo ali predelavo ne more pridobiti porekla. ̂ e torej
pravilo dolo~a, da je mo‘no na dolo~eni stopnji proizvodnje
uporabiti material brez porekla, je uporaba tak{nega materia-
la na zgodnej{i stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnej{i stopnji pa ni.

4.2. ̂ e pravilo iz seznama natan~no dolo~a, da je lahko
nek proizvod izdelan iz ve~ materialov, to pomeni, da se
lahko uporabi eden ali ve~ materialov. To ne pomeni, da
morajo biti uporabljeni vsi materiali.

Na primer:
Pravilo, ki se uporablja za tkanine, dolo~a, da se lahko

uporabljajo naravna vlakna, in da se izmed drugih materialov

prav tako lahko uporabljajo kemi~ni materiali. To ne pomeni,
da se morajo uporabljati oboji hkrati, lahko se uporabi eden
ali drugi ali oba skupaj.

4.3. ^e pravilo iz seznama natan~no dolo~a, da mora
biti proizvod proizveden iz dolo~enega materiala, ta pogoj ne
prepre~uje uporabe drugih materialov, ki zaradi svojih narav-
nih lastnosti ne morejo ustrezati pravilu.

Opomba 5
5.1. Izraz “ vlakno” zajema “naravna vlakna” in “obde-

lana lesna vlakna” iz tarifnih {tevilk 5501 do 5507 in vlakna,
ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji papirja.

5.2. Izraz “naravna vlakna” se uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sinteti~na in je omejen na vse oblike vlaken
pred predenjem, vklju~no z odpadki in razen, ~e ni druga~e
dolo~eno, zajema izraz “naravna vlakna” tudi vlakna, ki so
bila mikana, ~esana ali kako druga~e obdelana, vendar ne
predena.

5.3. Izraz “naravna vlakna” zajema konjsko `imo iz
tarifne {tevilke 0503, svilo iz tarifnih {tevilk 5002 in 5003
kot tudi volno, fino in grobo ̀ ivalsko dlako iz tarifnih {tevilk
5101 do 5105, bomba`na vlakna iz tarifnih {tevilk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih {tevilk 5301 do
5305 carinske nomenklature.

5.4. Izraz “obdelana lesna vlakna” se uporablja za umet-
no ali sinteti~no prejo iz filamentov, lesna vlakna ali odpadke
iz tarifnih {tevilk 5501 do 5507.

5.5. Izrazi “tekstilna ka{a”, “kemi~ni materiali” ozna~u-
jejo netekstilne materiale (tiste, ki niso uvr{~eni v poglavja
50 do 63), ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji sinteti~nih
ali umetnih vlaken ali vlaken, ki se uporabljajo pri proizvod-
nji papirja.

5.6. Za proizvode izdelane iz dveh ali ve~ tekstilnih
materialov, se pravilo, ki je vsebovano v tretjem stolpcu
uporablja za vsak posamezen tekstilni material, ki je vsebo-
van v proizvodu.

Opomba 6
6.1. Izraz “predhodno beljen” uporabljen v seznamu za

podroben opis stopnje zahtevane proizvodnje, ~e se uporab-
ljajo dolo~eni materiali brez porekla, se uporablja za dolo~e-
ne preje, tkane tkanine, tkanine iz pletiv ali pletene, ki so bile
po predenju ali tkanju samo oprane.

Predhodno beljeni proizvodi so pridobljeni v ni‘ji stop-
nji proizvodnje kot beljeni proizvodi, ki so bili ve~krat prani
v belilnih sredstvih.

6.2. Izraz “popolnoma izdelan” pomeni, da so opravlje-
ne vse operacije, ki sledijo rezanju, pletenju ali kva~kanju
tkanin za dokon~no oblikovanje.

Vendar se izdelava ne {teje nujno kot nedokon~ana, ~e
ni izvr{ena ena ali ve~ zaklju~nih operacij.

Primeri za zaklju~ne operacije:
– pritrjevanje gumbov in /ali drugih vrst zaponk,
– izdelava gumbnic,
– izdelava zavihkov oziroma robov pri hla~ah in roka-

vih ali kon~no robljenje kril in oblek,
– izdelovanje okrasnih {ivov in dodatkov kot npr. ‘epov,

nalepk, emblemov itd.
– likanje in druge priprave obla~il za prodajo.
Opombe za zaklju~ne operacije - posebni primeri
Pri posameznih proizvodnih operacijah je lahko izvr{i-

tev zaklju~nih operacij, posebno v primeru kombiniranja teh
operacij, tako pomembna, da se za te operacije mora {teti, da
presegajo enostavno dokon~anje.

V teh posebnih primerih nedokon~anje zaklju~nih ope-
racij lahko pomeni, da izdelave ni mogo~e {teti za popolno.

6.3. Izraz “impregniranje, prevle~enje, prekrivanje ali
laminiranje” se ne nana{a na tiste operacije, ki so potrebne za
povezovanje tkanin.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4451[t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4452 [t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4453[t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4454 [t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4455[t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4456 [t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4457[t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4458 [t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4459[t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4460 [t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4461[t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4462 [t. 56 – 4. X. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4463[t. 56 – 4. X. 1995

2641.

Na podlagi prvega odstavka 59. ~lena carinskega zakona
(Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in prvega odstavka 26. ~lena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o poenostavitvah glede carinskih deklaracij

I. DEL
SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(vsebina uredbe)

(1) Carinski postopek, vklju~no s postopkom ponovnega
izvoza blaga, se praviloma za~ne na podlagi vlo‘itve carinske
deklaracije, ki je izpolnjena v skladu s pravilnikom o uporabi
listin v carinskem postopku (Uradni list RS, {t. 56/95).

(2) Ta uredba dolo~a primere in kriterije na podlagi
katerih lahko carinski organi ne glede na prej{nji odstavek,
dovolijo katero od poenostavitev glede carinskih deklaracij, ki
so dolo~ene v prvem odstavku 59. ~lena carinskega zakona.

2. ~len
(vlo‘itev carinske deklaracije)

(1) Carinska deklaracija mora biti vlo‘ena pri carinskem
organu, pri katerem je blago predlo‘eno, v ~asu uradnih ur
tega carinskega organa.

(2) V primeru iz drugega odstavka 49. ~lena carinskega
zakona carinski organ dolo~i rok, v katerem mora biti blago
predlo‘eno. ^e blago ni predlo‘eno v tako dolo~enem roku,
se {teje da deklaracija ni bila vlo‘ena.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena lahko carinski
organ dovoli, da carinski deklarant vlo‘i carinsko deklaracijo
izven dolo~enih uradnih ur. V tem primeru morebitne dodat-
ne stro{ke nosi deklarant.

3. ~len
(vrste poenostavitev)

(1) V skladu s prvim odstavkom 59. ~lena carinskega
zakona lahko carinski organ:

1. sprejme “nepopolno carinsko deklaracijo”, ki:
– ne vsebuje vseh podatkov, ki bi morali biti navedeni za

odobritev zahtevanega carinskega postopka ali
– ji niso prilo‘eni vsi dokumenti, ki bi morali biti nave-

deni za odobritev zahtevanega carinskega postopka;
2. dovoli “poenostavljeni postopek deklariranja”, tako

da v dolo~enem obdobju dovoli:
– za~etek carinskega postopka na podlagi nepopolnih

carinskih deklaracij ali
– uporabo komercialnega ali drugega uradnega doku-

menta kot carinske deklaracije,
pri ~emer pa mora poenostavljena deklaracija vsebovati vse
podatke potrebne za identifikacijo blaga;

3. dovoli za~etek zahtevanega carinskega postopka na
podlagi knjigovodskih vpisov blaga, s ~imer se blago prepusti
v zahtevani postopek v prostorih imetnika dovoljenja ali v
drugih, s strani carinskih organov odobrenih prostorih (v na-
daljevanju: “deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov”);

4. sprejme ustno carinsko deklaracijo.
(2) Ne glede na poenostavitve iz 1. do 3. to~ke prej{njega

odstavka, mora imetnik dovoljenja kasneje, v skladu s tretjim
odstavkom 59. ~lena carinskega zakona in to uredbo predlo‘iti
carinskemu organu dopolnilno carinsko deklaracijo.

4. ~len
(sprejem nepopolne carinske deklaracije)

(1) Carinski organ lahko sprejme nepopolno carinsko
deklaracijo, ~e carinski deklarant predlo‘i vsa potrebna jamst-
va za pravilno vodenje postopka ter ~e so izpolnjeni pogoji,
predpisani s to uredbo za zahtevani postopek.

(2) Carinski organ odlo~i o sprejemu nepopolne carinske
deklaracije v vsakem posameznem primeru na podlagi pisne-
ga zahtevka deklaranta, ~e so izpolnjeni predpisani pogoji.

(3) O zahtevku iz prej{njega odstavka odlo~i carinski
organ, pri katerem je blago predlo‘eno in deklarirano.

5. ~len
(splo{no dovoljenje)

(1) Carinski uprava Republike Slovenije (v nadaljeva-
nju: carinska uprava) lahko dovoli uporabo poenostavitve iz
2. ali 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena te uredbe za dolo~eno
obdobje. Dovoljenje se izda na obrazcu, katerega vsebina
ustreza vzorcu iz priloge 1 k tej uredbi in je njen sestavni del.
Obliko obrazca dolo~i direktor carinske uprave.

(2) Carinska uprava izda dovoljenje iz prej{njega odstav-
ka na podlagi pisnega zahtevka vlo‘nika in mnenja carinskega
organa iz tretjega odstavka 6. ~lena te uredbe, ~e so izpolnjeni
predpisani pogoji.

(3) ̂ e je carinska uprava izdala dovoljenje za poenosta-
vitev iz 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena te uredbe, mora
isto~asno odobriti tudi na~in vodenja knjig, ki jih bo imetnik
dovoljenja uporabljal pri izvajanju poenostavitve.

(4) V dovoljenju mora carinska uprava dolo~iti tudi carin-
ski organ, ki bo pristojen za nadzor nad izvajanjem odobrene
poenostavitve ter carinske organe, pri katerih lahko imetnik
dovoljenja uveljavlja odobrene poenostavitve.

6. ~len
(vsebina zahtevka in priloge)

(1) Zahtevek iz drugega odstavka prej{njega ~lena mora
biti izpolnjen na obrazcu, katerega vsebina ustreza vzorcu iz
priloge 2 te uredbe, ki je njen sestavni del in mora vsebovati
vse podatke, ki so potrebni za odlo~itev, predvsem pa mora
vsebovati navedbo, katero vrsto poenostavitve vlo‘nik zahte-
va. Obliko obrazca dolo~i direktor carinske uprave.

(2) Zahtevku mora vlo‘nik prilo‘iti vse dokumente, ki so
potrebni za odlo~itev o zahtevku.

(3) Zahtevek se vlo‘i pri carinskem organu, ki je krajevno
pristojen glede na sede‘ oziroma stalno prebivali{~e vlo‘nika
zahtevka, ki ga skupaj s svojim mnenjem po{lje carinski upravi.

7. ~len
(splo{ni kriteriji za izdajo dovoljenja)

(1) Carinska uprava lahko izda dovoljenje iz 5. ~lena te
uredbe, ~e so poleg posebnih pogojev, predpisanih s to uredbo
za posamezne postopke, izpolnjeni {e naslednji splo{ni kriteriji:

1. vlo‘nik zahtevka je oseba s sede‘em oziroma stalnim
prebivali{~em na carinskem obmo~ju Republike Slovenije (v
nadaljevanju: carinsko obmo~je);

2. vlo‘nik zahtevka nudi vsa potrebna jamstva, da bo odo-
breno poenostavitev izvajal v skladu z zakonom in to uredbo;

3. vlo‘nik zahtevka izpolnjuje svoje obveznosti v okviru
carinskih postopkov v skladu z zakonom;

4. zoper vlo‘nika zahtevka v ~asu vlo‘itve zahtevka ne
te~e postopek zaradi prekr{ka oziroma kaznivega dejanja, stor-
jenega v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

(2) Dovoljenje se lahko uporablja {ele po predlo‘itvi
instrumenta zavarovanja v skladu z uredbo o instrumentih in
postopku zavarovanja pla~ila carinskega dolga (Uradni list
RS, {t. 56/95).
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8. ~len
(sprememba dovoljenja)

(1) Dovoljenje iz 5. ~lena te uredbe lahko carinska upra-
va spremeni po postopku, ki je predpisan za izdajo dovoljenja,
na podlagi pisnega zahtevka imetnika dovoljenja, ~e so izpol-
njeni pogoji za izdajo dovoljenja v tak{ni spremenjeni obliki.

(2) Vlo‘nik zahtevka mora v zahtevku za spremembo
dovoljenja navesti vse podatke, ki so potrebni za odlo~itev o
zahtevani vsebini spremembe in prilo‘iti vse potrebne doku-
mente.

9. ~len
(za~asna prepoved uporabe in odvzem dovoljenja)
(1) Carinska uprava lahko zaradi kr{itev pravil carinskih

postopkov imetniku dovoljenja za~asno prepove uporabo odo-
brene poenostavitve iz 2. ali 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena
te uredbe in isto~asno dolo~i rok, v katerem mora imetnik
dovoljenja odpraviti ugotovljene kr{itve.

(2) Carinska uprava lahko za~asno prepove uporabo odo-
brene poenostavitve iz 2. ali 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena
te uredbe tudi, ~e imetnik dovoljenja ni pravo~asno nadome-
stil instrumenta zavarovanja, katerega rok veljavnosti je pote-
kel, z novim ustreznim instrumentom zavarovanja ali ~e pred-
lo‘eni instrument zavarovanja ni ve~ ustrezen.

(3) Imetniku dovoljenja carinska uprava odvzame izda-
no dovoljenje, ~e imetnik ne izpolnjuje svojih obveznosti v
skladu z izdanim dovoljenjem, ~e ne nudi ve~ zadostnih jam-
stev za pravilno izvajanje odobrenih poenostavitev ali ~e ne
odpravi ugotovljenih kr{itev v predpisanem roku, zaradi kate-
rih mu je bilo za~asno prepovedano uporabljati odobrene poe-
nostavitve.

10. ~len
(prito‘ba)

Prito‘ba zoper odlo~bo carinske uprave, ki jo le-ta izda v
skladu s prej{njim ~lenom ne zadr‘i njene izvr{itve.

II. DEL
POENOSTAVITVE V POSAMEZNIH CARINSKIH

POSTOPKIH

1. Poglavje
Sprostitev blaga v prost promet

1.  O d d e l e k
Nepopolne deklaracije

11. ~len
(deklaracija, ki ne vsebuje vseh podatkov)

(1) Deklaracija za sprostitev v prost promet, ki jo lahko
sprejme carinski organ na podlagi pisnega zahtevka deklaran-
ta, ne glede na to, da ne vsebuje vseh predpisanih podatkov,
mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

–  podatke v poljih 1 (druga poddelitev), 14, 21, 31, 33,
37, 40 in 54 enotne carinske listine,

– opis blaga, ki omogo~a carinskim organom, da lahko
takoj in nedvomno ugotovijo postavko carinske nomenklatu-
re, v katero se uvr{~a blago,

–  carinsko vrednost blaga, ~e gre za blago, ki je zaveza-
no pla~ilu ad valorem uvoznih dajatev; ~e deklarant ne more
zagotoviti to~nega podatka o carinski vrednosti, lahko carin-
ski organ sprejme tak podatek kot za~asnega;

– vse druge podatke, ki jih carinski organ potrebuje za to,
da se zagotovi istovetnost blaga, uporaba predpisov o sprostitvi
blaga v prost promet ter ugotovi vrednost instrumenta zavaro-
vanja, zato, da bi bilo blago lahko prepu{~eno deklarantu.

12. ~len
(deklaracija, ki ji niso prilo‘eni vsi dokumenti)

(1) Deklaraciji za sprostitev v prost promet, ki jo lahko
carinski organ sprejme na podlagi zahtevka deklaranta, ne da
bi ji bili prilo‘eni vsi dokumenti, morajo biti prilo‘eni vsaj
dokumenti, od katerih je odvisna sprostitev blaga v prost
promet.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek, lahko carinski organ
sprejme tudi carinsko deklaracijo, kateri niso prilo‘eni vsi
dokumenti, ki bi morali biti predlo‘eni zato, da bi bilo blago
lahko spro{~eno v prost promet, ~e je carinski organ pred tem
ugotovil, da:

– manjkajo~i dokumenti obstajajo in so veljavni,
– ti dokumenti niso mogli biti prilo‘eni deklaraciji zaradi

razlogov, na katere carinski deklarant ni mogel vplivati in da
– bi zamuda pri sprejemu tak{ne carinske deklaracije

prepre~ila sprostitev blaga v prost promet ali bi zaradi zamude
bilo treba obra~unati vi{je uvozne dajatve.

(3) Manjkajo~i dokumenti morajo biti navedeni na dekla-
raciji.

13. ~len
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj)

(1) Kjer se za blago, spro{~eno v prost promet na podlagi
nepopolne deklaracije, uporabi zni‘ana carinska stopnja ali
stopnja “prosto” le v okviru dolo~enih carinskih kontingentov
ali kvot, se lahko zni‘ana carinska stopnja ali stopnja prosto
uporabi samo, ~e so dokumenti, ki so potrebni za odobritev
zni‘ane carinske stopnje ali stopnje prosto, dejansko predlo-
‘eni prej, preden je carinski kontingent ali kvota iz~rpana.

(2) ̂ e so dokumenti, od katerih je odvisna uporaba zni-
‘ane carinske stopnje ali carinske stopnje “prosto” predlo‘eni
pristojnemu carinskemu organu po preteku roka veljavnosti te
preferencialne carinske stopnje, se lahko zni‘anje uveljavi le,
~e je bila deklaracija za sprostitev zadevnega blaga sprejeta
pred potekom veljavnosti preferencialnih carinskih stopenj.

14. ~len
(prepustitev blaga deklarantu)

(1) Carinski organ lahko po sprejemu nepopolne carin-
ske deklaracije odlo‘i prepustitev blaga deklarantu, ~e za to
obstajajo utemeljeni razlogi. Carinski organ ne more odlo‘iti
prepustitve blaga samo zaradi tega, ker je sprejel nepopolno
deklaracijo.

(2) ^e naknadna predlo‘itev podatkov ali dokumentov,
ki niso bili prilo‘eni v ~asu, ko je bila sprejeta nepopolna
deklaracija, ne more vplivati na vi{ino uvoznih dajatev za
deklarirano blago, carinski organ takoj obra~una uvozne daja-
tve po obi~ajnem postopku.

(3) ^e je carinski deklarant v skladu s tretjo alineo 11.
~lena te uredbe navedel le za~asne podatke o carinski vredno-
sti deklariranega blaga, lahko carinski organ:

–  takoj obra~una znesek uvoznih dajatev na podlagi te
navedbe in

–  ~e je to glede na okoli{~ine primera potrebno zahteva,
da deklarant predlo‘i instrument zavarovanja v vi{ini razlike
med zneskom, obra~unanim na podlagi za~asnih podatkov in
najvi{jim mo‘nim zneskom uvoznih dajatev, ki bi jih bilo
treba obra~unati za to blago.

(4) V primerih, ki niso navedeni v prej{njem odstavku,
ko naknadna predlo‘itev podatkov ali dokumentov lahko vpli-
va na znesek uvoznih dajatev, ki jih je treba pla~ati za deklari-
rano blago, je treba postopati v skladu z naslednjimi pravili:

(a)  v primeru, da lahko carinski organ zaradi naknadne
predlo‘itve manjkajo~ega podatka ali dokumenta odobri
uporabo zni‘ane carinske stopnje, potem carinski organ:
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–  takoj obra~una zapadle uvozne dajatve po zni‘ani
stopnji in

–  zahteva, da deklarant predlo‘i instrument zavarovanja
v vi{ini razlike med zneskom, obra~unanim na podlagi prej{-
nje alinee in zneskom uvoznih dajatev, ki bi jih bilo treba
obra~unati za to blago, ~e bi se uporabile obi~ajne stopnje;

(b)  v primeru, da lahko zaradi naknadne predlo‘itve manj-
kajo~ih podatkov ali dokumentov carinski organ odobri popol-
no oprostitev pla~ila carine, carinski organ zahteva predlo‘itev
instrumenta zavarovanja v vi{ini zneska, ki bi moral biti obra-
~unan, ~e bi se uvozne dajatve obra~unale po obi~ajni stopnji.

(5) Ne glede na tretji in ~etrti odstavek tega ~lena lahko
carinski deklarant izbere, da, namesto, da predlo‘i ustrezen
instrument zavarovanja, pla~a:

– ~e se uporablja druga alinea tretjega odstavka ali druga
alinea to~ke (a) ~etrtega odstavka tega ~lena – znesek uvoznih
dajatev, ki bi se obra~unale na podlagi obi~ajne carinske stop-
nje ali

–  ~e se uporablja to~ka (b) ~etrtega odstavka, znesek
uvoznih dajatev, obra~unanih po obi~ajni stopnji.

15. ~len
(dopolnitev ali nadomestitev nepopolne deklaracije)
(1) Carinski deklarant lahko nepopolno deklaracijo, ki jo

je carinski organ sprejel, dopolni ali, s soglasjem carinskega
organa nadomesti s popolno carinsko deklaracijo, ki ustreza
pogojem iz 48. ~lena carinskega zakona.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka, se kot veljavni
datum za dolo~itev katerihkoli dajatev in uporabo drugih ukre-
pov trgovinske politike, ki se morajo uporabiti za sprostitev
blaga v prost promet, {teje datum sprejema nepopolne dekla-
racije.

16. ~len
(predlo‘itev manjkajo~ih podatkov in dokumentov)
(1) Ko carinski organ sprejme nepopolno deklaracijo

dolo~i tudi rok, v katerem mora deklarant predlo‘iti manjkajo-
~e podatke ali predlo‘iti manjkajo~e dokumente. To obdobje
ne more biti dalj{e od enega meseca od dneva sprejema nepo-
polne deklaracije.

(2) V utemeljenih primerih lahko carinski organ rok iz
prej{njega odstavka podalj{a do treh mesecev.

17. ~len
(postopek po preteku roka iz 16. ~lena te uredbe)

^e do poteka roka iz 16. ~lena te uredbe deklarant ni
predlo‘il podatkov, ki so potrebni za dokon~no dolo~itev
carinske vrednosti blaga oziroma ni predlo‘il manjkajo~ih
podatkov ali dokumentov, carinski organ obra~una dajatve, v
vi{ini, za katero je deklarant predlo‘il instrument zavarovanja
v skladu z drugo alineo tretjega odstavka ali drugo alineo
to~ke (a) ali to~ke (b) ~etrtega odstavka 14. ~lena te uredbe.

2.  O d d e l e k
Poenostavljen postopek deklariranja

18. ~len
(oblika poenostavljenega postopka deklariranja)

(1) Poenostavljen postopek deklariranja lahko carinska
uprava dovoli s tem, da dovoli vlaganje carinske deklaracije
za sprostitev v prost promet v obliki:

– nepopolne carinske deklaracije, izpolnjene na obrazcu
“enotna carinska listina” ali

– komercialnega ali drugega uradnega dokumenta, ki ga
spremlja pisni zahtevek deklaranta za sprostitev blaga v prost
promet, vendar pa mora biti blago predlo‘eno carinskemu
organu.

(2) Pisni zahtevek iz druge alinee prej{njega odstavka
lahko nadomesti splo{na zahteva, ki velja za vse, v dolo~enem
obdobju za~ete, postopke za spro{~anje blaga v prost promet.
V tem primeru mora biti v dokumentu iz druge alinee prvega
odstavka tega ~lena jasno ozna~eno dovoljenje, s katerim je
bila sprejeta splo{na zahteva v skladu s tem odstavkom.

(3) Deklaraciji iz prvega odstavka tega ~lena morajo biti
prilo‘eni vsi dokumenti, od katerih je odvisna sprostitev v
prost promet; primerno se uporablja drugi odstavek 12. ~lena
te uredbe.

(4) Na carinski deklaraciji oziroma komercialnem ali
drugem uradnem dokumentu, ki se uporablja v skladu s tem
~lenom, mora biti navedena oznaka izdanega dovoljenja.

19. ~len
(posebni pogoji za odobritev poenostavljenega postopka

deklariranja)
(1) Dovoljenje za poenostavljeni postopek deklariranja

iz prej{njega ~lena lahko carinska uprava izda le, ~e je zagotov-
ljena u~inkovita kontrola spo{tovanja omejitev in prepovedi
ter kontrola drugih predpisov, ki se nana{ajo na sprostitev
blaga v prost promet.

(2) Dovoljenja iz prej{njega odstavka carinska uprava ne
more izdati, ~e vlo‘nik zahtevka deklarira blago za sprostitev
v prost promet le prilo‘nostno ali ~e postopa v imenu druge
osebe, za katero deklarira blago za sprostitev v prost promet le
prilo‘nostno.

20. ~len
(dopolnilna carinska deklaracija)

(1) Carinski deklarant mora v rokih in obliki, dolo~eni v
dovoljenju za poenostavljeni postopek deklariranja, predlo‘iti
carinskemu organu dopolnilno carinsko deklaracijo.

(2) Carinska uprava lahko v dovoljenju dolo~i, da pred-
lo‘itev dopolnilne deklaracije ni potrebna, ~e poenostavljena
deklaracija iz 18. ~lena te uredbe ‘e vsebuje vse informacije,
potrebne za sprostitev v prost promet in ~e je na podlagi
tak{ne deklaracije v prost promet spro{~eno blago, katerega
tolarska protivrednost ne presega 800 ECU.

3. O d d e l e k
Deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov

21. ~len
(primeri in pogoji za izdajo dovoljenja)

(1) Dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih
vpisov lahko carinska uprava izda osebi, ki zahteva, da se
postopek sprostitve blaga v prost promet izvr{i v njenih prosto-
rih ali na drugih mestih, ki jih je odobril carinski organ, ~e gre
za naslednje primere:

(a) ~e gre za blago, ki je bilo pred sprostitvijo v prost
promet predmet tranzitnega carinskega postopka, v okviru
katerega je bilo vlo‘niku zahtevka izdano dovoljenje za upora-
bo poenostavitev formalnosti pri namembnem carinskem or-
ganu v tranzitnem postopku v skladu s 121. ~lenom carinske-
ga zakona;

(b) ~e gre, poleg primerov iz 37. ~lena te uredbe, za
blago, ki je bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet
carinskih postopkov z ekonomskim u~inkom.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka lahko carinska
uprava izda le, ~e so poleg splo{nih kriterijev izpolnjeni {e
naslednji pogoji:

1. knjigovodstvo vlo‘nika zahtevka omogo~a carinske-
mu organu izvajanje u~inkovite kontrole, zlasti naknadne kon-
trole,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4466 [t. 56 – 4. X. 1995

2. zagotovljena je u~inkovita kontrola uvoznih ali izvoz-
nih prepovedi ali omejitev ter drugih ukrepov trgovinske poli-
tike, ki se nana{ajo na sprostitev blaga v prost promet.

(3) Carinska uprava ne more izdati dovoljenja iz prvega
odstavka tega ~lena, ~e vlo‘nik zahtevka deklarira blago za
sprostitev v prost promet le prilo‘nostno.

22. ~len
(posebne obveznosti imetnika dovoljenja)

(1) Imetnik dovoljenja mora, zato da bi carinski organ
lahko izvedel predpisano kontrolo, po prispetju blaga na kraj,
naveden v dovoljenju:

(a)  nemudoma sporo~iti carinskemu organu prihod bla-
ga, v obliki in na na~in, ki je dolo~en v dovoljenju, da se
omogo~i prepustitev blaga;

(b)  nemudoma vpisati blago v knjige. Tak{en vpis lahko
nadomesti druga formalnost, ki zagotavlja enako jamstvo, in
jo odobri carinski organ; vpis mora vsebovati datum, kdaj je
bil opravljen in podatke, ki so potrebni za identifikacijo blaga;

(c) dati carinskemu organu na razpolago vse dokumente
katerih predlo‘itev je potrebna za sprostitev blaga v prost
promet.

(2) ̂ e je zagotovljena ustrezna kontrola izvajanja poeno-
stavitve, lahko carinska uprava:

(a) dovoli, da imetnik dovoljenja sporo~i carinskemu
organu prihod blaga iz to~ke (a) prej{njega odstavka tik pred
njegovim prispetjem;

(b) dovoli, ~e to opravi~uje narava blaga in pogostost
uvoza, da imetnik dovoljenja ne sporo~a carinskemu organu
vsakega prispetja blaga, vendar le, ~e imetnik dovoljenja temu
carinskemu organu predlo‘i vse podatke, potrebne za morebi-
ten pregled blaga.

(3) V primeru iz to~ke (b) prej{njega odstavka se
knjigovodski vpis blaga {teje za prepustitev blaga.

2. Poglavje
Za~etek postopkov z ekonomskim u~inkom

A) Carinsko skladi{~enje

1. O d d e l e k
Nepopolne deklaracije

23. ~len
(nepopolne deklaracije)

(1) Nepopolno deklaracijo za za~etek postopka carinske-
ga skladi{~enja, ki ne vsebuje vseh podatkov v skladu s pra-
vilnikom o uporabi listin v carinskem postopku ali ji niso
prilo‘eni vsi potrebni dokumenti, lahko carinski organ spre-
jme, ~e tak{na deklaracija vsebuje vsaj tiste podatke, ki so
potrebni za ugotavljanje istovetnosti in koli~ine blaga, ki je
zajeto s tak{no deklaracijo.

(2) V zvezi z nepopolno deklaracijo iz prej{njega odstav-
ka se primerno uporabljajo 12., 13., 15. in 16. ~len te uredbe.

2. O d d e l e k
Poenostavljeni postopek deklariranja

24. ~len
(dovoljene oblike)

(1) Poenostavljen postopek deklariranja za za~etek po-
stopka carinskega skladi{~enja lahko carinska uprava dovoli s
tem, da dovoli vnos blaga v carinsko skladi{~e na podlagi
carinske deklaracije, ki se vlo‘i v obliki:

– nepopolne carinske deklaracije ali
– komercialnega ali drugega uradnega dokumenta, ki ga

spremlja pisni zahtevek deklaranta za vnos blaga v carinsko
skladi{~e,

vendar pa mora biti blago predlo‘eno carinskemu orga-
nu.

(2) Nepopolne deklaracije ali komercialni in drugi urad-
ni dokumenti iz prej{njega odstavka morajo vsebovati vsaj
podatke iz prvega odstavka prej{njega ~lena.

25. ~len
(vnos blaga v carinsko skladi{~e tipa D)

^e se poenostavljeni postopek deklariranja uporablja za
za~etek postopka skladi{~enja blaga v carinskem skladi{~u
tipa D, morajo dokumenti iz prvega odstavka prej{njega ~lena
vsebovati tudi:

1. tako natan~ne podatke o naravi blaga, ki omogo~ajo
takoj{njo in nedvoumno uvrstitev blaga v carinsko no-
menklaturo ter

2. carinsko vrednost blaga.

26. ~len
(omejitve)

(1) Poenostavljeni postopek deklariranja se ne more
uporabljati za:

– za~etek postopka carinskega skladi{~enja pri vnosu bla-
ga v carinsko skladi{~e tipa F ali

– za~etek postopka carinskega skladi{~enja pri vnosu bla-
ga, ki je zavezano posebnim ukrepom kmetijske politike v
carinsko skladi{~e katerega koli tipa.

(2) Pri poenostavljenem postopku deklariranja za za~e-
tek postopka carinskega skladi{~enja pri vnosu blaga v carin-
sko skladi{~e tipa B iz druge alinee prvega odstavka 24. ~lena
te uredbe ni mogo~e uporabiti komericalnih dokumentov. ̂ e
drugi uradni dokument ne vsebuje podatkov, ki se v enotni
carinski listini vpisujejo v polja 1 (druga poddelitev), 3, 5, 14,
19, 26, 31, 32, 37, 38, 49 in 54, je treba te podatke prilo‘iti
temu uradnem dokumentu.

27. ~len
(kdaj se dovoljenje ne izda)

Carinska uprava ne izda dovoljenja za uporabo poeno-
stavljenega postopka deklariranja za za~etek postopka carin-
skega skladi{~enja blaga, ~e vlo‘nik zahtevka deklarira blago
za carinsko skladi{~enje le prilo‘nostno ali ne nudi zadostnih
jamstev za pravilno izvajanje poenostavitve.

28. ~len
(dopolnilna carinska deklaracija)

V primeru uporabe poenostavljenega postopka deklarira-
nja za za~etek postopka carinskega skladi{~enja blaga, imetniku
dovoljenja ni potrebno vlagati dopolnilne carinske deklaracije.

3. O d d e l e k
Deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov

29. ~len
(uporaba drugih dolo~b tega poglavja)

(1) ^e carinska uprava dovoli, da se blago deklarira na
podlagi knjigovodskih vpisov, se za izdajo dovoljenja in
izvajanje te poenostavitve primerno uporabljajo prvi odstavek
26. in 27. ~len te uredbe.

(2) Carinska uprava ne more dovoliti, da se blago dekla-
rira na podlagi knjigovodskih vpisov, ~e se blago vna{a v
carinsko skladi{~e tipa B ali F ali ~e se v carinsko skladi{~e
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katerega koli tipa vna{ajo kmetijski proizvodi ter ‘ivila, ki so
zavezani posebnim ukrepom kmetijske politike.

30. ~len
(posebne obveznosti imetnika dovoljenja)

(1) Imetnik dovoljenja mora, zato da bi carinski organ
lahko izvedel predpisano kontrolo, po prispetju blaga na kraj,
naveden v dovoljenju:

(a)  nemudoma sporo~iti pristojnemu carinskemu organu
prihod blaga, v obliki in na na~in, ki ga le-ta dolo~i;

(b)  nemudoma vpisati blago v knjige;
(c)  dati pristojnemu carinskemu organu na razpolago

vse dokumente katerih predlo‘itev je potrebna za prepustitev
blaga v postopek.

(2) Knjigovodski vpis blaga iz to~ke (b) prej{njega
odstavka mora vsebovati vsaj tiste podatke, ki so potrebni za
ugotavljanje trgovskega opisa blaga ter njegove koli~ine.

(3) Drugi in tretji odstavek 21. ~lena te uredbe se primer-
no uporabljata tudi v primerih iz tega ~lena.

(4) Vlo‘itev dopolnilne carinske deklaracije ni potrebna.

B) Postopek uvoza blaga zaradi proizvodnje za izvoz in
postopek za~asnega uvoza

1. O d d e l e k
Nepopolne deklaracije

31. ~len
(nepopolne deklaracije)

(1) Nepopolno deklaracijo za za~etek carinskega postop-
ka uvoza blaga zaradi proizvodnje za izvoz in carinskega
postopka za~asnega uvoza lahko, na podlagi pisnega zahtevka
carinskega deklaranta, carinski organ, ki je pristojen za za~e-
tek dolo~enega carinskega postopka, sprejme, ~e vsebuje vsaj
tiste podatke, ki so dolo~eni v poljih 14, 21, 31, 33, 37, 40 in
54 enotne carinske listine.

(2) V zvezi z nepopolno deklaracijo za za~etek postopka
uvoza zaradi izvoza ali za~asnega uvoza se primerno upo-
rabljajo 12., 13., 15. in 16. ~len te uredbe.

(3) ^e se v postopku uvoza zaradi izvoza uporablja si-
stem povra~ila pla~ane carine, se primerno uporabljata 14. in
17. ~len te uredbe.

32. ~len
(omejitev)

Uporabe nepopolne deklaracije ni mogo~e odobriti, ~e je
v zvezi s postopkom uvoza zaradi proizvodnje za izvoz v
skladu z 91. ~lenom carinskega zakona dovoljena uporaba
enakovrednega blaga.

2. O d d e l e k
Poenostavljeni postopek deklariranja in deklariranje na

podlagi knjigovodskih vpisov

33. ~len
(primerna uporaba drugih dolo~b)

Dolo~be 18. do 22. ~lena te uredbe se primerno upo-
rabljajo tudi za izdajo dovoljenja za uporabo poenostavljene-
ga postopka deklariranja in deklariranja na podlagi knjigo-
vodskih vpisov v primeru deklariranja blaga za za~etek
postopka uvoza zaradi izvoza ali za~asnega uvoza.

34. ~len
(omejitev)

Uporabe poenostavljenega postopka deklariranja ali de-
klariranja blaga na podlagi knjigovodskih vpisov ni mogo~e

odobriti, ~e je v zvezi s postopkom uvoza zaradi proizvodnje
za izvoz v skladu z 91. ~lenom carinskega zakona dovoljena
uporaba enakovrednega blaga.

C) Postopek predelave pod carinskim nadzorom

35. ~len
(primerna uporaba drugih dolo~b in omejitve)

(1) Za sprejem nepopolne carinske deklaracije za za~e-
tek postopka predelave pod carinskim nadzorom se primerno
uporablja 31. ~len te uredbe.

(2) Carinska uprava ne sme dovoliti uporabe poenostav-
ljenega postopka deklariranja ali deklariranja na podlagi knji-
govodskih vpisov za za~etek postopka predelave pod carin-
skim nadzorom.

D) Postopek za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje

36. ~len
(primerna uporaba drugih dolo~b)

Za poenostavitve v zvezi s carinskimi deklaracijami za
za~etek postopka za~asnega izvoza na oplemenitenje se pri-
merno uporabljajo 38. do 44. ~len te uredbe.

3. Poglavje
Zaklju~ek postopkov z ekonomskim u~inkom

37. ~len
(uporaba drugih dolo~b)

(1) Za zaklju~ek postopkov z ekonomskim u~inkom,
razen postopka predelave pod carinskim nadzorom, postopka
za~asnega izvoza na oplemenitenje ter carinskega skladi{~e-
nja, se lahko dovoli uporaba poenostavljenih postopkov,
predvidenih za sprostitev v prost promet, izvoz ali ponovni
izvoz. V primeru ponovnega izvoza se primerno uporabljajo
38. do 44. ~len te uredbe.

(2) Za zaklju~ek postopka predelave pod carinskim nad-
zorom se lahko sprejme nepopolna deklaracija za katerega od
postopkov, s katerim se zaklju~i postopek predelave pod ca-
rinskim nadzorom. Drugih poenostavitev za zaklju~ek po-
stopka predelave pod carinskim nadzorom ni mogo~e odobriti.

(3) Za zaklju~ek postopka za~asnega izvoza na ople-
menitenje se lahko dovolijo poenostavitve, predvidene za spro-
stitev blaga v prost promet. Pri tem se primerno uporabljajo
11. do 22. ~len te uredbe.

(4) Poenostavitve za zaklju~ek postopka carinskega skla-
di{~enja se lahko dovolijo, ~e se postopek zaklju~i s sprosti-
tvijo blaga v prost promet, z izvozom ali ponovnim izvozom.

(5) Ne glede na prej{nji odstavek velja, da:
(a) za blago, ki je bilo vne{eno v carinsko skladi{~e tipa

F ni mogo~e dovoliti nobene od predvidenih poenostavitev;
(b) se, za blago, ki je bilo vne{eno v carinsko skladi{~e

tipa B, lahko dovoli le uporaba nepopolnih deklaracij in poeno-
stavljeni postopek deklariranja;

(c) izdaja dovoljenja za vodenje carinskega skladi{~a
tipa D vklju~uje tudi dovoljenje za deklariranje blaga na pod-
lagi knjigovodskih vpisov za sprostitev blaga v prost promet.

Vendar pa se ta poenostavitev ne more dovoliti, ~e ‘eli
vlo‘nik zahtevka na ta na~in zaklju~iti postopek v zvezi z
blagom, pri katerem osnova za dolo~itev uvoznih dajatev ne
more preveriti brez pregleda blaga. V tem primeru se lahko
dovoli drug postopek, ki vklju~uje tudi predlo‘itev blaga carin-
skemu organu;

(d) v zvezi z zaklju~kom postopka za kmetijske proizvo-
de, ki so predmet posebnih ukrepov kmetijske politike, ni
mogo~e odobriti nobene od predvidenih poenostavitev.
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4. Poglavje
Izvoz

1. O d d e l e k
Nepopolne deklaracije

38. ~len
(nepopolna deklaracija)

(1) Carinski organ lahko na podlagi zahtevka carinskega
deklaranta sprejme carinsko deklaracijo za izvoz blaga, tudi
~e le-ta ne vsebuje vseh podatkov v skladu s pravilnikom o
uporabi listin v carinskem postopku, vendar mora ta deklara-
cija vsebovati vsaj naslednje podatke:

1. podatke, ki so dolo~eni v poljih 1 (druga in tretja
poddelitev), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 in 54 enotne carinske
listine;

2. vse podatke, ki so potrebni za uporabo posebnih ukre-
pov kmetijske politike ali obra~un izvoznih dajatev, ~e je
blago predmet posebnih ukrepov kmetijske politike ali zave-
zano pla~ilu izvoznih dajatev;

3. vse druge podatke, ki so potrebni, da se lahko ugotovi
istovetnost blaga, uporabijo predpisi, ki se nana{ajo na njegov
izvoz ali dolo~i znesek morebitnega zavarovanja, ki se zahte-
va preden se blago izvozi.

(2) Ne glede na 1. to~ko prej{njega odstavka lahko ca-
rinski organ dovoli deklarantu, da ne izpolni polj 17 in 33 v
enotni carinski listini, vendar le ~e:

1. deklarant izjavi, da blago, ki je zajeto s tak{no deklara-
cijo ni predmet izvoznih prepovedi ali omejitev in

2. carinski organ ne dvomi v to~nost izjave iz prej{nje
to~ke ter

3. opis blaga v deklaraciji omogo~a takoj{njo in nedvom-
no uvrstitev blaga v carinsko nomenklaturo.

(3) List {t. 3 enotne carinske listine mora v polju 44
vsebovati ozna~bo, da gre za nepopolno deklaracijo.

(4) Za izvozno deklaracijo, izpolnjeno v skladu s tem
~lenom se primerno uporabljajo 12. do 20. ~len te uredbe.

39. ~len
(nadomestitev ali dopolnitev nepopolne deklaracije)
(1) ̂ e je v skladu s to uredbo treba nepopolno deklaraci-

jo za izvoz blaga dopolniti ali nadomestiti, se v nepopolni
deklaraciji dolo~i, pri katerem carinskem organu, je treba do-
polnitev ali nadomestitev vlo‘iti.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka, carinski organ, ki
je sprejel nepopolno deklaracijo po{lje list 1 in 2 enotne carin-
ske listine carinskemu organu, ki je naveden v nepopolni
deklaraciji.

2. O d d e l e k
Poenostavljeni postopek deklariranja

40. ~len
(dovoljene oblike)

(1) Carinska uprava dovoli poenostavljeni postopek de-
klariranja praviloma tako, da dovoli uporabo nepopolne de-
klaracije, vendar mora ta vsebovati vsaj podatke, ki omogo~a-
jo identifikacijo blaga. Zanjo se primerno uporabljata tretji in
~etrti odstavek 38. ~lena te uredbe.

(2) Namesto enotne carinske listine lahko carinska upra-
va dovoli, da deklarant uporablja komercialni ali drug uradni
dokument, ~e tak dokument vsebuje vsaj:

1. vse podatke, ki omogo~ajo identifikacijo blaga,
2. navedbo, da gre za poenostavljeno carinsko deklaraci-

jo za izvoz blaga in
3. zahtevo za izvoz.

(3) Zahtevo iz 3. to~ke prej{njega odstavka lahko nado-
mesti splo{na zahteva, ki velja za vse, v dolo~enem obdobju
za~ete izvozne postopke. V tem primeru mora biti v dokumen-
tu iz drugega odstavka tega ~lena jasno ozna~eno dovoljenje,
na podlagi katerega se sprejme splo{na zahteva v skladu s tem
odstavkom.

2. O d d e l e k
Deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov

41. ~len
(izdajanje dovoljenj)

Deklariranje blaga za izvoz na podlagi knjigovodskih
vpisov se dovoli osebi, ki ho~e deklarirati blago za izvoz v
svojih prostorih ali na drugem kraju, ki ga je odobril carinski
organ (v nadaljevanju: priznani izvoznik), pri ~emer se pri-
merno uporablja 21. ~len te uredbe.

42. ~len
(pogoji)

(1) Da omogo~i carinskemu organu kontrolo vodenja
dovoljenega postopka, mora priznani izvoznik, preden odstra-
ni blago iz kraja iz prej{njega ~lena:

(a) pravo~asno obvestiti pristojni carinski organ o odstra-
nitvi blaga v obliki in na~in, ki je dolo~en v dovoljenju;

(b)  vpisati blago v knjige. Tak{en vpis lahko nadomesti
druga formalnost, ki zagotavlja enako jamstvo, in jo odobri
carinski organ. Vpis mora vsebovati datum, kdaj je bil oprav-
ljen in podatke, ki so potrebni za identifikacijo blaga;

(c)  dati pristojnemu carinskemu organu na razpolago
vse dokumente od katerih je odvisna uporaba predpisov o
izvozu blaga.

(2) V utemeljenih primerih, ko je to potrebno zaradi
narave blaga in pogostosti izvoznega postopka, lahko carinski
organ oprosti priznanega izvoznika obveznosti pravo~asne
obvestitve carinskega organa v skladu z alineo (a) prej{njega
odstavka. V tem primeru je priznani izvoznik dol‘an carinske-
mu organu dati na razpolago vse podatke, ki so potrebni za
morebiten pregled blaga.

(3) V primeru iz prej{njega odstavka se knjigovodski
vpis blaga {teje za prepustitev blaga.

43. ~len
(dokazilo o dejanskem izvozu blaga)

(1) Za nadzor in kot dokaz, da je blago dejansko zapusti-
lo carinsko obmo~je, se uporablja list {t. 3 enotne carinske
listine.

(2) V dovoljenju za uporabo poenostavitve mora biti
dolo~eno, da je treba list {t. 3 enotne carinske listine vnaprej
overiti.

(3) Overovitev v skladu s prej{njim odstavkom se opravi
na enega od naslednjih na~inov:

(a) carinski organ, dolo~en v dovoljenju vnaprej ‘igosa
in podpi{e polje A enotne carinske listine;

(b) priznani izvoznik se pooblasti, da lahko ‘igosa dekla-
racijo z ‘igom, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej uredbi.

(4) Pred odpremo blaga, mora priznani izvoznik:
1. izvr{iti obveznosti iz 42. ~lena te uredbe;
2. v polje 44 na listu {t. 3 enotne carinske listine navesti

zaporedno {tevilko in datum vpisa blaga v knjige.
(5) List {t. 3 enotne carinske listine mora poleg navedbe

v polju A v polju 44 vsebovati tudi:
1. {tevilko dovoljenja,
2. navedbo, da gre za poenostavljeno deklaracijo za iz-

voz blaga.
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44. ~len
(uporaba komercialnih in drugih dokumentov)

(1) Namesto enotne carinske listine iz prej{njega ~lena se
lahko, ~e je glede na okoli{~ine primera to primerno, uporabi
tudi komercialni ali drug uradni dokument, katerega uporaba
je dovoljena v skladu z 40. ~lenom te uredbe.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka se 43. ~len te ured-
be primerno uporablja tudi za komercialne ali druge uradne
dokumente.

5. Poglavje
Poenostavitve v po{tnem prometu

45. ~len
(primeri in pogoji)

Naslednje po{tne po{iljke se {tejejo, da so deklarirane:
1. za sprostitev v prost promet:
(a) ko so vne{ene na carinsko obmo~je:
– pisemske po{iljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga,
– tiskovine, ki niso zavezane pla~ilu uvoznih dajatev,
– vse druge pisemske in paketne po{iljke, ki so v skladu

s tretjim odstavkom 32. ~lena carinskega zakona opro{~ene
obveznosti predlo‘itve;

(b) ko so predlo‘ene carinskim organom:
– vse pisemske in paketne po{iljke, ki niso navedene v

to~ki (a), ~e jim je prilo‘ena deklaracija C1 in/ali deklaracija
C2/CP3;

2. za izvoz:
(a) ko jih sprejme po{ta, ~e gre za pisemske ali paketne

po{iljke, ki niso zavezane pla~ilu izvoznih dajatev
(b) ko so predlo‘ene carinskemu organu, ~e gre za pi-

semske ali paketne po{iljke, ki so zavezane pla~ilu izvoznih
dajatev, ~e jim je prilo‘ena deklaracija C1 in/ali deklaracija
C2/CP3.

(2) Prejemnik (~e gre za 1. to~ko prej{njega odstavka)
oziroma po{iljatelj (~e gre za 2. to~ko prej{njega odstavka) se
{teje za deklaranta in, ~e to pride v po{tev, za carinskega
dol‘nika, ~e ni s posebnimi predpisi dolo~eno, da je deklarant
in carinski dol‘nik po{ta.

(3) Za potrebe prvega odstavka tega ~lena se, za blago,
ki ni zavezano pla~ilu carine, {teje, da je bilo predlo‘eno
carinskim organom, carinska deklaracija sprejeta in prepusti-
tev blaga deklarantu odobrena, ko je blago:

(a)  v primeru uvoza dostavljeno prejemniku,
(b) v primeru izvoza po{ta sprejela.
(4) ̂ e je pisemsko oziroma paketno po{iljko treba pred-

lo‘iti carinskim organom in ji ni prilo‘ena deklaracija C1
ali/in deklaracija C2/CP3 ali ~e ta deklaracija ni popolna,
carinski organ odlo~i na kak{en na~in je treba vlo‘iti carinsko
deklaracijo oziroma jo dopolniti.

46. ~len
(omejitve)

Dolo~b prej{njega ~lena ni mogo~e uporabiti, ~e:
1. po{iljke vsebujejo blago komercialne narave, katerega

vrednost presega protivrednost 800 ECU,
2. po{iljke vsebujejo blago komercialne narave, in je del

rednih serij enakih operacij,
3. je carinska deklaracija narejena v pisni obliki, oddana

ustno ali pa z uporabo pripomo~kov za elektronsko izmenjavo
podatkov ali

4. po{iljka vsebuje blago, navedeno v drugem odstavku
51. ~lena te uredbe.

III. DEL
USTNA CARINSKA DEKLARACIJA

47. ~len
(na~in ustnega deklariranja blaga)

(1) Deklarant lahko deklarira blago ustno v primerih
dolo~enih s to uredbo, pri carinskem organu, pri katerem je
blago predlo‘eno zaradi izvedbe carinskega postopka.

(2) Carinski organ odlo~i o prepustitvi ustno deklarira-
nega blaga, ustno.

48. ~len
(ustna carinska deklaracija za sprostitev v prost promet)

(1) Carinski deklarant lahko odda ustno carinsko dekla-
racijo za sprostitev blaga v prost promet, ~e gre za naslednje
primere:

1. v primeru deklariranja blaga nekomercialne narave,
blago, ki:

– je v potnikovi osebni prtljagi,
– je poslano fizi~nim osebam,
– se ocarini z uporabo enotne carinske stopnje iz 66.

~lena carinskega zakona;
– je v skladu z 10. ali 15. to~ko 161. ~lena opro{~eno

pla~ila carine;
2. v primeru deklariranja blaga komercialne narave, ~e

so izpolnjeni naslednji pogoji:
– skupna vrednost ene po{iljke enega deklaranta ne prese-

ga tolarske protivrednosti 800 ECU,
– po{iljka ni del redne serije ve~ih enakih ali podobnih

po{iljk in ~e
– blaga ne preva‘a neodvisni prevoznik kot del ve~je

komercialne transportne operacije;
3. v primeru ponovnega uvoza blaga, navedenega v 50.

~lenu te uredbe, ki je v skladu s 167. ~lenom carinskega
zakona upravi~eno do oprostitve pla~ila carinskega dolga;

4. gre za transportna sredstva, ki se ponovno uva‘ajo na
carinsko obmo~je v skladu s 167. ~lenom carinskega zakona;

5. gre za uvoz blaga, ki je v skladu z 11. to~ko 161.
~lena, 6. to~ko 163. ~lena ali 164. ~lenom carinskega zakona
opro{~eno pla~ila carine.

49. ~len
(ustna carinska deklaracija za izvozni carinski postopek)

Carinski deklarant lahko odda ustno carinsko deklaracijo
za izvoz blaga, ~e gre za naslednje primere:

1. pri izvozu blaga nekomercialne narave, ~e gre za:
– blago, ki je v potnikovi osebni prtljagi;
– blago, ki ga odpo{iljajo fizi~ne osebe;
2. pri izvozu blaga komercialne narave, ~e so izpolnjeni

naslednji pogoji:
– skupna vrednost ene po{iljke enega deklaranta ne prese-

ga tolarske protivrednosti 800 ECU,
– po{iljka ni del redne serije ve~ih enakih ali podobnih

po{iljk in ~e
– blaga ne preva‘a neodvisni prevoznik kot del ve~je

transportne operacije;
3. pri izvozu transportnih sredstev, registriranih na ca-

rinskem obmo~ju, ~e so namenjeni, da bodo ponovno uvo‘eni.

50. ~len
(ustna deklaracija za za~asni uvoz blaga)

(1) Carinski deklarant lahko odda ustno carinsko dekla-
racijo za za~etek carinskega postopka za~asnega uvoza blaga
za:

1. embala‘o iz 114. ~lena uredbe o carinskih postopkih z
ekonomskim u~inkom (Uradni list RS, {t. 56/95);
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2. opremo za radio in televizijsko oddajanje in vozila,
specialno opremljena za te namene ter njihovo opremo, ki jo
za~asno uva‘ajo zasebne ali javne organizacije, ustanovljene
izven carinskega obmo~ja, ~e je tak za~asen uvoz odobren s
strani pristojnih dr‘avnih organov;

3. instrumente in aparate, potrebne zdravnikom za nude-
nje pomo~i pacientom in so opredeljeni v skladu s 119. ~le-
nom uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom;

4. osebne predmete potnika, vklju~no s predmeti za {port-
ne aktivnosti iz 133. ~lena uredbe o carinskih postopkih z
ekonomskim u~inkom;

5. transportna sredstva, navedena v 122. ~lenu uredbe o
carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom.

(2) Carinski deklarant mora, v primerih iz 1. do 3. to~ke
prej{njega odstavka carinskemu organu, pri katerem odda ust-
no carinsko deklaracijo, predlo‘iti pisno izjavo v dveh izvo-
dih. En izvod obdr‘i carinski organ, drugega pa potrdi in vrne
carinskemu deklarantu. Izjava mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

1. ime in naslov oziroma firmo in sede‘ deklaranta,
2. trgovski opis blaga,
3. vrednost blaga,
4. predvideni rok za~asnega uvoza blaga,
5. natan~ne podatke o {tevilu primerkov vsake posamez-

ne vrste blaga,
6. kraj, kjer se bo blago nahajalo v ~asu za~asnega uvoza,
7. datum in podpis deklaranta.
(3) V primerih iz 1. do 3. to~ke prvega odstavka tega

~lena carinski organ dovoli za~asni uvoz blaga tako, da potrdi
izjavo iz prej{njega odstavka.

(4) Carinski organ lahko sprejme ustno carinsko deklara-
cijo tudi za ponovni izvoz blaga, navedenega v prvem odstav-
ku tega ~lena, ~e se s tem zaklju~i postopek za~asnega uvoza,
za~et na podlagi ustne deklaracije.

51. ~len
(omejitve)

(1) Carinski organ ne more sprejeti ustne carinske dekla-
racije v primeru, da poklicni posrednik ‘eli z ustno deklaracijo
za~eti carinski postopek v imenu in za ra~un druge osebe ali v
lastnem imenu in za ra~un druge osebe.

(2) Carinski organ ne more sprejeti ustne carinske dekla-
racije za blago, za katero bo deklarant zahteval povrnitev
pla~ane carine ali drugih dajatev ali za blago, ki je predmet
kakr{nih koli omejitev, prepovedi ali posebej predpisanih
formalnosti.

52. ~len
(pisno potrdilo o obra~unu carinskega dolga)

(1) ̂ e je za blago, za katero je vlo‘ena ustna deklaracija,
nastal carinski dolg, carinski organ izda deklarantu pisno potr-
dilo o obra~unu nastalega carinskega dolga.

(2) Deklarant ima pravico do prito‘be zoper potrdilo o
obra~unu iz prej{njega odstavka.

53. ~len
(predlo‘itev dokumentov)

Carinski organ lahko tudi za ustno deklarirano blago
zahteva od deklaranta, da predlo‘i dokumente, ki dokazujejo
njegove ustne navedbe (ra~uni ipd.).

54. ~len
(zahteva za vlo‘itev pisne carinske deklaracije)

^e carinski organ sumi, da ustne navedbe deklaranta
niso pravilne ali popolne, lahko zahteva da deklarant izpolni
pisno carinsko deklaracijo v skladu s pravilnikom o uporabi
listin v carinskem postopku.

55. ~len
(konkludentna dejanja)

(1) ^e se blaga izrecno ne deklarira, je mogo~e oddati
carinsko deklaracijo na na~in iz drugega odstavka tega ~lena v
naslednjih primerih:

1. za za~etek postopka sprostitve v prost promet:
– blaga nekomercialne narave, ki je v potnikovi osebni

prtljagi in je opro{~eno pla~ila carine v skladu s 1. ali 2. to~ko
prvega odstavka 161. ~lena carinskega zakona ali v skladu s
167. ~lenom carinskega zakona;

– blaga, ki je opro{~eno pla~ila carine v skladu z 11.
to~ko prvega odstavka 161. ~lena carinskega zakona;

– transportnih sredstev, ki so opro{~ena pla~ila carine v
skladu s 167. ~lenom carinskega zakona;

– blaga neznatne vrednosti, za katerega je deklarant v
skladu s tretjim odstavkom 32. ~lena carinskega zakona opro-
{~en obveznosti predlo‘itve blaga carinskemu organu, ~e to
blago ni zavezano pla~ilu uvoznih dajatev;

2. za izvozni carinski postopek:
– blaga nekomercialne narave v potnikovi osebni prtlja-

gi, ~e ni zavezano pla~ilu izvoznih dajatev;
– transportnih sredstev, ki so registrirana na carinskem

obmo~ju in namenjena za ponovni uvoz;
3. za za~etek postopka za~asnega uvoza:
– osebnih predmetov potnika, vklju~no s predmeti za

{portne aktivnosti iz 133. ~lena uredbe o carinskih postopkih z
ekonomskim u~inkom;

– transportnih sredstev iz 122. ~lena uredbe o carinskih
postopkih z ekonomskim u~inkom.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka se lahko carinska
deklaracija odda na naslednji na~in:

1. v primeru, ko je na carinsko obmo~je vneseno blago v
skladu s prvim odstavkom 32. ~lena carinskega zakona pred-
lo‘eno pri carinskem organu ali na drugem kraju, ki ga je
dolo~il carinski organ:

– prenos blaga preko carinskega mejnega prehoda, ki
nima lo~enih kontrolnih izhodov, ne da bi deklarant spontano
vlo‘il carinsko deklaracijo,

– uporaba zelenega (“ni~ za prijaviti”) izhoda, ~e carin-
ski organ posluje po sistemu lo~enih kontrolnih izhodov;

2. v primeru, ko je v skladu s tretjim odstavkom 32.
~lena carinskega zakona deklarant opro{~en predlo‘itve blaga
carinskemu organu ali v primeru izvoza v skladu z 2. to~ko
prej{njega odstavka ali v primeru ponovnega izvoza blaga iz
3. to~ke prej{njega odstavka:

– enostavni prenos blaga preko carinske ~rte.
(3) ̂ e so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstav-

ka tega ~lena, se {teje kot, da je bilo blago predlo‘eno, da je
bila tak{na deklaracija sprejeta ter blago prepu{~eno v zahte-
vani postopek.

(4) ^e carinski organ pri kontroli ugotovi, da je dekla-
rant oddal carinsko deklaracijo v skladu z drugim odstavkom
tega ~lena, ~eprav predpisani pogoji niso bili izpolnjeni, se
{teje, kot da je blago vneseno ali izneseno iz carinskega ob-
mo~ja nezakonito.

56. ~len
(definicija potnika)

Za potrebe te uredbe, se {teje, da je potnik oseba, ki:
1. pri uvozu:
– za~asno prihaja na carinsko obmo~je, nima pa na ca-

rinskem obmo~ju obi~ajnega bivali{~a in
– se vra~a na carinsko obmo~je, kjer ima obi~ajno biva-

li{~e, potem ko je bil za~asno v tujini;
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2. pri izvozu:
– za~asno odhaja iz carinskega obmo~ja, kjer obi~ajno

biva in
– zapu{~a carinsko obmo~je, kjer nima obi~ajnega biva-

li{~a in kjer se je za~asno mudila.

IV. DEL
KAZENSKI DOLO^BI

57. ~len
(carinski prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,200.000 tolarjev
se kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:

1. ne ravna v skladu z 22. ~lenom te uredbe,
2. ne ravna v skladu s 30. ~lenom te uredbe,
3. ne ravna v skladu z 42. ~lenom ali ~etrtim odstavkom

43. ~lena te uredbe.
(2) Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se za prekr{ek

kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega ~lena.

58. ~len
(carinski prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev
se kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:

1. ne predlo‘i carinskemu organu v rokih in v obliki, ki
sta dolo~eni v dovoljenju za poenostavljeni postopek deklarira-
nja, dopolnilne carinske deklaracije (20. ~len).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se
za prekr{ek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

V. DEL
PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

59. ~len
(nadaljnja uporaba dosedanjih dovoljenj)

(1) Osebe, ki jim je carinska uprava izdala dovoljenja za
uporabo postopka tedenskega carinjenja ali postopka carinje-
nja na tovarni{kem dvori{~u v skladu s predpisi, ki so bili v
veljavi pred uveljavitvijo te uredbe, lahko uporabljajo izdana
dovoljenja {e naprej v skladu s carinskim zakonom in pogoji,
v skladu s katerimi so bila dovoljenja izdana, vendar najdalj
do 1. marca 1996.

(2) Osebe iz prej{njega odstavka, ki ‘elijo odobreno
poenostavitev uporabljati tudi po 1. marcu 1996, morajo
najpozneje do 1. februarja 1996 vlo‘iti pri pristojnem carin-
skem organu zahtevek za dovolitev poenostavitve v skladu s
to uredbo.

60. ~len
(za~etek veljavnosti)

Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-01/95-11/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1

OBVEZNA VSEBINA DOVOLJENJA
ZA POENOSTAVITEV GLEDE CARINSKIH

DEKLARACIJ

(5. ~len)
Dovoljenje za poenostavitev iz 2. ali 3. to~ke prvega

odstavka 3. ~lena uredbe mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:

1. firmo oziroma ime ter sede‘ oziroma stalno prebivali-
{~e imetnika dovoljenja;

2. vrsto poenostavitve, za katero se izdaja dovoljenje;
3. vrsto carinskega postopka, za katero se poenostavitev

lahko uporablja;
4. blago, za katerega se dovoljena poenostavitev lahko

uporabi ter, v primeru iz 2. to~ke prvega odstavka 3. ~lena
uredbe podatki, ki morajo biti navedeni v poenostavljeni dekla-
raciji za ugotavljanje istovetnosti blaga;

5. – v primeru iz 2. to~ke prvega odstavka 3. ~lena
uredbe:

* carinski organ, pri katerem se lahko uporablja odobre-
ni poenostavljeni postopek deklariranja

oziroma
– v primeru iz 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena uredbe:
* carinski organ, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem

deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov;
6. – v primeru iz 2. to~ke prvega odstavka 3. ~lena

uredbe:
* oblika in vsebina poenostavljene deklaracije,
* rok za vlo‘itev dopolnilne deklaracije, njena oblika in

vsebina ter carinski organ, ki je pristojen za njen sprejem,
oziroma navedbo, da je imetnik dovoljenja opro{~en obvez-
nosti predlo‘itve te deklaracije

oziroma
– v primeru iz 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena uredbe:
* na~in oblike izvajanja obveznosti iz 22., 30., 42. oziro-

ma 43. ~lena uredbe,
* ~as prepustitve blaga v deklarirani postopek,
* rok za vlo‘itev dopolnilne carinske deklaracije, njena

vsebina in oblika ter carinski organ, pristojen za njen sprejem,
oziroma navedbo, da je imetnik dovoljenja opro{~en obvez-
nosti predlo‘itve te deklaracije;

7. odlo~itev o instrumentu zavarovanja, ki mora biti pred-
lo‘en za izvajanje poenostavitve;

8. drugi posebni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
uporabo odobrene poenostavitve;

9. rok veljavnosti dovoljenja;
10. datum izdaje dovoljenja in organ, ki je dovoljenje

izdal.

PRILOGA 2

OBVEZNA VSEBINA
ZAHTEVKA ZA POENOSTAVITEV GLEDE

CARINSKIH DEKLARACIJ

(6. ~len)
Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavitev iz 2. ali

3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena uredbe mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:

1. firmo oziroma ime ter sede‘ oziroma stalno prebivali-
{~e vlo‘nika zahtevka;
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55 mm

2. vrsto poenostavitve, za katero naj se izda dovoljenje;
3. vrsto carinskega postopka, za katerega naj se dovoli

poenostavitev;
4. blago, za katerega naj se dovoli uporaba poenosta-

vitve;
5. – v primeru iz 2. to~ke prvega odstavka 3. ~lena

uredbe:
* predlagani carinski organ, pri katerem naj bi se uporab-

ljal poenostavljeni postopek deklariranja
oziroma
– v primeru iz 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena uredbe:
* predlagani carinski organ, pristojen za nadzor nad

izvajanjem deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov;
6. – v primeru iz 2. to~ke prvega odstavka 3. ~lena

uredbe:
* predlagana oblika in vsebina poenostavljene deklaraci-

je,
oziroma
– v primeru iz 3. to~ke prvega odstavka 3. ~lena uredbe:
* predlagani na~in obliko izvajanja obveznosti iz 22.,

30., 42. oziroma 43. ~lena uredbe,
* predlagani ~as prepustitve blaga v deklarirani posto-

pek,
7. podatek o ‘e predlo‘enem splo{nem instrumentu za-

varovanja, ki bo zavaroval tudi morebiti carinski dolg v zvezi
s poenostavitvijo oziroma navedbo o tem, da tak{nega splo-
{nega instrumenta zavarovanja vlo‘nik zahtevka {e ni predlo-
‘il;

8. druge podatke, ki glede na okoli{~ine primera lahko
vplivajo na odlo~itev o odobritvi poenostavitve;

9. predlagani rok, za katerega naj se dovoljenje izda;
10. {tevilo in seznam prilog;
11. datum in podpis vlo‘nika zahtevka.

PRILOGA 3

@IG ZA OVEROVITEV LISTA [T. 3 ENOTNE
CARINSKE LISTINE

(tretji odstavek 43. ~lena)

SLO (1)

(2) (3)

(4) (5)

(1) carinska izpostava

(2) {tevilka dokumenta

(3) datum

(4) priznani izvoznik

(5) {tevilka in datum izdaje dovoljenja iz drugega odstav-
ka 43. ~lena uredbe

25 mm

2642.

Na podlagi petega odstavka 66. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) ter 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vrednosti in vrstah blaga, za katero velja enotna

carinska stopnja

1. ~len
(1) Enotna carinska stopnja 15% velja za blago katerega

skupna vrednost ne presega protivrednosti 200.000 tolarjev,
~e gre za:

1. blago, ki ga ena fizi~na oseba po{ilja po po{ti drugi
fizi~ni osebi ali

2. blago, ki ga potnik prinese s seboj,
vendar le pod pogojem, da blago ni komercialne narave in
pod pogojem, da vrednost posamezne po{iljke ali blaga, ki ga
potnik prinese s seboj, ne presega predpisane vrednosti.

(2) Pri ugotavljanju, ~e vrednost posamezne po{iljke ali
blaga, ki ga potnik prinese s seboj, presega predpisano vred-
nost ali ne, se ne upo{teva vrednost blaga, za katero veljajo
carinske ugodnosti iz 159., 160., 161., 162., 163. in 164.
~lena carinskega zakona in blaga, za katero je v carinski tarifi
dolo~eno, da je carine “prosto”.

2. ~len
Enotna carinska stopnja 15%, se ne more uporabljati za

tobak, toba~ne izdelke, alkohol, alkoholne pija~e, pogonsko
gorivo ter parfum.

3. ~len
Kadar vrednost posameznega predmeta presega vred-

nost dolo~eno v 1. ~lenu te uredbe, se carinski dolg obra~una
v skladu s carinsko tarifo.

4. ~len
^e potnik ali prejemnik po{iljke zahteva, da se blago

carini po stopnji, ki je predpisana v carinski tarifi, se pred-
pisane stopnje uporabljajo za vse blago oziroma za celotno
po{iljko.

5. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-04/95-10/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2643.

Na podlagi drugega odstavka 65. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) ter 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o vrednosti blaga, za katero velja skupna carinska

stopnja

1. ~len
Skupno carinsko stopnjo je mogo~e uporabiti za blago

katerega skupna vrednost ne presega 200.000 tolarjev, ~e je
po{iljka sestavljena iz raznovrstnega blaga, ki se razvr{~a v
razli~ne tarifne {tevilke, izpolnjevanje deklaracije z razvr-
{~anjem in obra~unavanjem carine po vsaki od teh tarifnih
{tevilk pa bi povzro~ilo toliko dela in stro{kov, da bi bili v
nesorazmerju z obra~unanim carinskim dolgom.

2. ~len
Skupne carinske stopnje iz prej{njega ~lena ni mogo~e

uporabiti, ~e bi tak{na poenostavitev lahko prepre~ila nadzor
izvajanja omejitev ali prepovedi uvoza dolo~enih vrst blaga
ali izvajanje posebej predpisanih formalnosti za uvoz blaga.

3. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-04/95-9/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

4. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-01/95-12/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2644.

Na podlagi petega odstavka 154. ~lena, ~etrtega odstav-
ka 155. ~lena in dvanajstega odstavka 158. ~lena carinskega
zakona (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) ter na podlagi 26.
~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t.
4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vi{ini carinskega dolga, za katerega se ne opravijo
naknaden obra~un, prisilna izterjava ali postopek za

povrnitev preve~ pla~anega carinskega dolga

1. ~len
Carinski organ ne opravi postopka za naknadni obra~un

carinskega dolga v skladu s 154. ~lenom carinskega zakona,
~e znesek carinskega dolga ne presega 5.000 tolarjev.

2. ~len
Carinski organ ne opravi prisilne izterjave nepla~anega

carinskega dolga v skladu s 155. ~lenom carinskega zakona,
~e dolgovani znesek carinskega dolga s pripadajo~imi zamud-
nimi obrestmi ne presega 5.000 tolarjev.

^e je treba prisilno izterjavo opraviti le za pla~ilo za-
mudnih obresti, se le-ta ne opravi, ~e znesek zamudnih obresti
na dan odlo~itve o prisilni izterjavi ne presega 5.000 tolarjev.

3. ~len
Carinski organ ne opravi postopka za povrnitev preve~

pla~anega carinskega dolga v skladu s 158. ~lenom carinskega
zakona, ~e znesek, ki bi ga bilo treba povrniti, ne presega
5.000 tolarjev.

2645.

Na podlagi 58. ~lena carinskega zakona (Uradni list RS,
{t. 1/95 in 28/95) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s

prodajo pridobljenih sredstev

I. SKUPNE DOLO^BE

1. ~len
(1) Ta uredba dolo~a na~in prodaje carinskega blaga, ki

je odvzeto po dolo~bah carinskega zakona in drugo ravnanje z
odvzetim carinskim blagom.

(2) Ta uredba dolo~a tudi na~in prodaje motornih vozil
ter njihovih delov iz 17. ~lena uredbe.

(3) Ta uredba se uporablja tudi za prodajo blaga, odvze-
tega na podlagi drugih predpisov ali odstopljenega v korist
dr‘ave, ~e so carinski organi poobla{~eni za prodajo tega
blaga.

2. ~len
Blago iz prej{njega ~lena se da na prodaj, ~e ni v skladu s

to uredbo druga~e dolo~eno.

3. ~len
(1) Blago iz 1. ~lena te uredbe prodajajo carinski organi,

ki jih dolo~i direktor Carinske uprave Republike Slovenije.
(2) V skladu s predpisi o postopku za oddajo javnih

naro~il, lahko direktor Carinske uprave Republike Slovenije
za prodajo blaga sklene pogodbo z usposobljenim ponudni-
kom (v nadaljevanju: poobla{~ena organizacija).

(3) ^e opravlja prodajo blaga poobla{~ena organizacija,
se zanjo primerno uporabljajo dolo~ila te uredbe, ki veljajo za
carinski organ.

(4) ^e direktor Carinske uprave Republike Slovenije
sklene pogodbo za prodajo blaga v skladu z drugim odstav-
kom tega ~lena, se v njej dolo~ita vi{ina pla~ila in na~in
pla~evanja storitev.

II. PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO

4. ~len
Na podlagi dokumentacije in evidence o odvzetem bla-

gu, sestavi carinski organ seznam blaga, za katerega so izpol-
njeni pogoji, da se da v prodajo, in sicer lo~eno po vrsti in po
pravnih podlagah, na osnovi katerih je bilo blago odvzeto
oziroma prevzeto.
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5. ~len
(1) Za pregled in cenitev vrednosti blaga po seznamih iz

prej{njega ~lena ter za preverjanje, ali so podani pogoji za
prodajo tega blaga, imenuje carinski organ komisijo, v kateri
so predsednik in dva ~lana.

(2) ^e gre za pregled in cenitev vozil ter njihovih delov
iz 17. ~lena te uredbe, mora biti v komisiji iz prej{njega
odstavka vsaj en ~lan, ki razpolaga z ustreznim znanjem in
izku{njami na podro~ju preverjanja skladnosti vozil s predpisi
v Republiki Sloveniji.

6. ~len
(1) Komisija ugotovi, ali blago v seznamih iz 4. ~lena te

uredbe ustreza podatkom iz evidence in dokumentacije o od-
vzetem blagu.

(2) Komisija sestavi zapisnik o svojem delu v najmanj
{tirih izvodih:

1. na obrazcu A – za pregled in cenitev vrednosti carin-
skega blaga, razen motornih vozil in delov;

2. na obrazcu A1 – za pregled in cenitev vrednosti mo-
tornega vozila in delov.

(3) Obrazca A in A1 sta v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.

(4) ^e komisija ugotovi, da se stanje glede kakovosti ali
koli~ine blaga ne ujema s podatki iz listin iz prvega odstavka
tega ~lena, mora v zapisniku to ugotoviti.

(5) Komisija v zapisniku posebej ugotovi, ali so podani
pogoji, dolo~eni z zakonom, da se da blago na prodaj.

7. ~len
(1) Pri ugotavljanju vrednosti blaga, v skladu s 5. ~le-

nom te uredbe, upo{teva komisija ceno za tak{no blago na
doma~em trgu, po odbitku prometnega davka in drugih obi-
~ajnih poslovnih stro{kov v trgovini. Ocenjena vrednost blaga
je izklicna cena za prvo javno licitacijo.

(2) Po pregledu in cenitvi vrednosti blaga, vpi{e komisi-
ja iz 5. ~lena te uredbe njegovo ugotovljeno vrednost v ustrez-
ne rubrike seznamov iz 4. ~lena te uredbe.

8. ~len
(1) Carinski organ lahko do dneva objave licitacije do-

voli tistemu, na katerega glasi prevozna listina, ali lastniku
blaga, da vlo‘i carinsko deklaracijo ali prijavo za carinsko
dovoljeno rabo ali uporabo blaga, razen za blago, odvzeto v
postopku zaradi prekr{ka.

(2) ^e blago ni prodano na prvi licitaciji, lahko carinski
organ dovoli, da se vlo‘i carinska deklaracija ali prijava v
skladu s prej{njim odstavkom do dneva objave druge licitacije.

(3) V skladu s tem ~lenom carinski organ prepusti blago
deklarantu potem, ko le-ta pla~a morebitni carinski dolg ter
vse stro{ke, ki jih je imel carinski organ s posestjo, hrambo,
prevozom in cenitvijo blaga, s postopkom licitacije, kot tudi
druge ocenjene stro{ke v zvezi s prodajo blaga.

III. JAVNA LICITACIJA

9. ~len
(1) Blago iz 1. ~lena te uredbe se praviloma proda na

javni licitaciji.
(2) Licitacija se objavi v dnevnem tisku vsaj deset dni

pred licitacijo.
(3) V oglasu o licitaciji morajo biti navedeni pogoji

licitacije, podatki o vrsti in stanju blaga, izklicni ceni, dnevu,
uri in kraju licitacije, vi{ini in na~inu polaganja var{~ine za

udele‘bo na licitaciji, kakor tudi o dnevu, uri in kraju, kjer je
mogo~e pogledati blago, ki se daje na prodaj.

10. ~len
(1) Licitacije za blago iz prvega in tretjega odstavka 1.

~lena se lahko udele‘ijo pravne osebe in samostojni podjetni-
ki, s sede‘em na podro~ju Republike Slovenije, ~e vpla~ajo
predpisano var{~ino in so registrirani za promet z blagom, ki
se licitira.

(2) Pred za~etkom javne licitacije morajo ponudniki na
poseben ra~un pri carinskem organu vpla~ati var{~ino, ali
predlo‘iti ustrezen instrument zavarovanja pla~ila var{~ine, ki
zna{a 20% za~etne cene za blago, ki ga nameravajo licitirati,
vendar pa znesek ne more biti ni‘ji od 5.000 SIT.

(3) Na javni licitaciji sme sodelovati samo tisti ponud-
nik, ki se izka‘e s potrdilom o vpla~ani var{~ini.

11. ~len
(1) Licitacijo za prodajo blaga izvede komisija, ki jo

sestavi carinski organ. Komisija ima predsednika in dva ~lana.
(2) Prva licitacija se sme opraviti le, ~e se je udele‘ijo

najmanj trije ponudniki.
(3) [teje se, da je pogoj iz prej{njega odstavka izpol-

njen, ~e najmanj trije ponudniki vpla~ajo dolo~eno var{~ino,
se izka‘ejo s potrdilom o vpla~ani var{~ini in ponujajo vi{jo
ceno od izklicne.

(4) Blago na licitaciji se proda kupcu, ki je ponudil
najvi{jo ceno.

(5) ^e prva licitacija ne uspe, se napove druga, ki se sme
opraviti, ~e se je udele‘ita najmanj dva ponudnika. Druga
licitacija se objavi enako kot prva, pa~ pa mora biti v oglasu
navedeno, da je to druga licitacija. Glede aktivnosti udele‘en-
cev se primerno upo{teva tretji odstavek. Izklicna cena blaga
iz prve licitacije se ob objavi druge licitacije lahko zni‘a za
ustrezen odstotek, vendar najve~ do ene tretjine ocenjene vred-
nosti.

(6) ^e blago niti na drugi licitaciji ni prodano, se lahko
proda z zbiranjem ponudb oziroma po neposredni pogodbi. Z
zbiranjem ponudb se lahko pri~ne takoj po kon~ani drugi
licitaciji med prisotnimi ponudniki.

12. ~len
(1) O vsaki licitaciji se pi{e zapisnik na predpisanem

obrazcu, vanj pa se vpi{ejo podatki o blagu, izklicni ceni zanj,
udele‘encih na licitaciji, danih ponudbah, dose‘eni prodajni
ceni in kupcu.

(2) Zapisnik iz prej{njega odstavka se sestavi na obraz-
cu B, za prodajo carinskega blaga oziroma na obrazcu B1, za
prodajo motornih vozil in njihovih delov. Obrazca B in B1 sta
v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Zapisnik o licitaciji podpi{ejo predsednik in ~lani
komisije iz 11. ~lena te uredbe, kupec ter navzo~i ponudniki.

(4) Zapisnik o licitaciji se izobesi na oglasni deski carin-
skega organa v dveh dneh po kon~ani prodaji in mora ostati
tam izobe{en tri dni. Udele‘enci licitacije lahko ugovarjajo
zoper delo in postopek komisije iz 11. ~lena te uredbe v treh
dneh po izobe{enju zapisnika na oglasni deski, ~e so tak
ugovor pisno napovedali eno uro po kon~ani licitaciji.

(5) V zvezi z ugovorom odlo~i carinski organ v treh
dneh po njegovi vlo‘itvi. Blaga, v zvezi s katerim je vlo‘en
ugovor, ni dovoljeno prepustiti kupcu, dokler ni kon~an po-
stopek zaradi ugovora.

13. ~len
(1) Kupec mora vpla~ati celotno kupnino na poseben

ra~un carinskega organa v petnajstih dneh po prodaji oziroma
po dnevu, ko je bil kon~an postopek zaradi ugovora.
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(2) Prodaja na obroke ni dovoljena.
(3) Vpla~ana var{~ina se v{teva v kupnino.
(4) Kupec ne more prevzeti blaga, dokler ni vpla~al

kupnine iz prvega odstavka tega ~lena oziroma dokler ni po-
ravnal ali ustrezno zavaroval carinskega dolga.

(5) Kupec mora ob prevzemu blaga pla~ati prometni
davek po tarifi prometnega davka, ki ga obra~una carinski
organ. Kupec, ki kupuje blago za nadaljnjo prodajo, mora
predlo‘iti ustrezno izjavo, v skladu z zakonom.

14. ~len
(1) ^e kupec ne vpla~a kupnine v roku iz prvega od-

stavka prej{njega ~lena, izgubi pravico do vrnitve var{~ine,
blago pa se da znova na licitacijo.

(2) Udele‘encem licitacije, ki na licitaciji niso uspeli, se
vpla~ana var{~ina oziroma predlo‘eni instrument zavarovanja
vrne najkasneje v roku 15 dni od zaklju~ka licitacije.

(3) Udele‘encu licitacije, ki licitacijo zapusti pred nje-
nim zaklju~kom, se var{~ina oziroma predlo‘eni instrument
zavarovanja ne vrne.

IV. PRIMERI, KO SE BLAGO PRODA NA DRUG
NA^IN

15. ~len
(1) Ne glede na prvi odstavek 9. ~lena te uredbe, sme

carinski organ ‘ivali, blago, ki se hitro kvari, in odpadke ter
ostanke, ki ostanejo po postopku uvoza zaradi proizvodnje za
izvoz, prodati tudi z zbiranjem ponudb ali z neposredno po-
godbo z izvajalcem javne slu‘be ravnanja z odpadki, v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(2) Blago, ki ima komercialno vrednost samo kot suro-
vina ali odpadek, se lahko proda z zbiranjem ponudb ali z
neposredno pogodbo z izvajalcem javne slu‘be ravnanja z
odpadki.

V. POSEBNE DOLO^BE O PREVZEMU, HRAMBI IN
PRODAJI CESTNIH MOTORNIH VOZIL

16. ~len
(1) Za cestna motorna vozila se v skladu s to uredbo

{tejejo:
1. osebni avtomobili in druga motorna vozila, konstru-

irana predvsem za prevoz ljudi, vklju~no z motornimi vozili
za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kombi”
itd.) in dirkalnimi avtomobili;

2. motorna vozila za javni prevoz potnikov;
3. motorna vozila za prevoz blaga (samorazkladalna -

prekucniki, dumperji, cisterne ipd.);
4. motorna vozila za posebne namene (samonakladalna

vozila, vozila z dvigali, vozila z vgrajenim betonskim me{al-
nikom, gasilska vozila, vozila za ~i{~enje cest, vozila za {krop-
ljenje in posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiolo{ke
delavnice);

5. traktorji, cestni vla~ilci za polpriklopnike in druga
vle~na vozila;

6. vse vrste motornih koles, tudi mopedov in koles s
pomo‘nim motorjem.

(2) Za priklopna vozila se v skladu s to uredbo {tejejo
vse vrste priklopnikov, polpriklopnikov in drugih nesamo-
voznih vozil.

(3) Za dele motornih in priklopnih vozil se v skladu s to
uredbo {tejejo vsi deli in pribor za motorna in priklopna vozila
iz prvega in drugega odstavka tega ~lena, sestavljeni ali raz-
stavljeni.

17. ~len
Carinski organ oziroma v primeru iz drugega odstavka 3.

~lena te uredbe poobla{~ena organizacija (v nadaljevanju:
poobla{~ena organizacija) prevzema, zbira, hrani, prodaja ter
odstranjuje s carinskega obmo~ja Republike Slovenije:

1. motorna in priklopna vozila, ki so jih zasegli ali od-
vzeli dr‘avni organi (sodi{~a, in{pekcijski organi, organi za
notranje zadeve idr.), ~e jih ti izro~ijo pristojnemu carinskemu
organu ali poobla{~eni organizaciji;

2. motorna in priklopna vozila s tujo registracijo, ki so ji
bila izro~ena v hrambo z dovoljenjem carinskega organa;

3. po{kodovana motorna in priklopna vozila s tujo regi-
stracijo, ki jih je lastnik oziroma voznik izro~il, ne da bi imel
pravico do od{kodnine;

4. za~asno uvo‘ena, vendar zapu{~ena motorna in pri-
klopna vozila, ki niso bila pravo~asno vrnjena v tujino;

5. motorna in priklopna vozila ter njihove dele, ki so bili
odvzeti v upravnem postopku;

6. motorna in priklopna vozila ter njihove dele, ki jim je
iztekel le‘alni rok;

7. motorna in priklopna vozila ter njihove dele, ki so bili
prepu{~eni carinskemu organu v prosto razpolaganje, ter dru-
ga vozila in njihove dele, ki se jim je lastnik odpovedal v
dobro Republike Slovenije;

8. po{kodovana za~asno uvo‘ena motorna in priklopna
vozila ter njihove dele, ki so bili izro~eni carinskemu organu;

9. zamenjane dele za~asno uvo‘enih motornih in pri-
klopnih vozil s tujo registracijo, ki niso bili vrnjeni v tujino;

10. dele motornih in priklopnih vozil, ki so prispeli v
po{tnih po{iljkah, niso bili vro~eni prejemniku, tuji po{iljatelj
pa jih no~e sprejeti;

11. motorna in priklopna vozila ter njihove dele, ki so
bili odvzeti v postopku za prekr{ke;

12. motorna in priklopna vozila ter njihove dele, ki so
na katerikoli podlagi pri carinskem organu, razen v rednem
postopku carinjenja, ki jih carinski organ izro~i v hrambo
poobla{~eni organizaciji.

18. ~len
(1) ^e je cestno motorno vozilo s tujo registracijo iz

prej{njega ~lena, katerega lastnik je poznan, hudo po{kodova-
no, tako da ga ni mogo~e popraviti ali prodati, ali pa ne
ustreza predpisom v Republiki Sloveniji, ga mora lastnik,
prevoznik ali poobla{~ena organizacija na stro{ke lastnika
vozila ali njegove zavarovalnice odstraniti s carinskega ob-
mo~ja Republike Slovenije, v roku, ki ga dolo~i carinski organ.

(2) ^e se da sklepati, da je tuje vozilo zapu{~eno (vozilo
huje po{kodovano ali zapu{~eno, nih~e ne skrbi za vozilo
ipd.), mora carinski organ, na obmo~ju katerega se tako vozilo
najde, takoj, najkasneje pa v 3 dneh od dneva, ko je vozilo
najdeno, to sporo~iti pristojnemu organu za notranje zadeve,
da ugotovi morebitnega lastnika in njegovo prebivali{~e v
Republiki Sloveniji.

(3) ^e je lastnik vozila s tujo registracijo znan ali se da
ugotoviti njegova istovetnost in naslov, obvesti pristojni ca-
rinski organ v sedmih dneh o tem – preko konzularnega od-
delka Ministrstva za zunanje zadeve – diplomatsko ali konzu-
larno predstavni{tvo dr‘ave, v kateri je zapu{~eno vozilo
registrirano oziroma katere dr‘avljan je lastnik, z obvestilom
o nastalih stro{kih, ki jih mora ob prevzemu pla~ati lastnik, ter



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4476 [t. 56 – 4. X. 1995

zahtevo, da zapu{~eno vozilo odpelje iz Slovenije v treh me-
secih po obvestilu diplomatskega oziroma konzularnega pred-
stavni{tva.

(4) V primeru, da organ za notranje zadeve v treh mese-
cih od dneva, ko mu je carinski organ sporo~il, da je bilo
najdeno zapu{~eno vozilo, ne ugotovi lastnika oziroma njego-
vega prebivali{~a v Republiki Sloveniji oziroma da lastnik za-
pu{~enega vozila ne prevzame ali ne odpelje s carinskega ob-
mo~ja Republike Slovenije v {tirih mesecih po pisno vro~eni
zahtevi konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve
diplomatskemu ali konzularnemu predstavni{tvu za odstranitev
vozila, da carinski organ oziroma poobla{~ena organizacija vo-
zilo na prodaj oziroma ravna z njim v skladu s to uredbo.

19. ~len
Poobla{~ena organizacija, ki je dobila od carinskega or-

gana, organa za notranje zadeve ali druge pravne ali fizi~ne
osebe obvestilo oziroma je kako druga~e zvedela za motorno
ali priklopno vozilo ali njune dele, navedene v 17. ~lenu te
uredbe, mora takoj ukrepati, da shrani vozilo oziroma ga prev-
zame.

20. ~len
(1) ^e prevzame poobla{~ena organizacija vozilo od ca-

rinskega organa, ji ta pisno sporo~i, na kak{ni podlagi se
vozilo izro~a, kak{en je bil dotedanji postopek, ali so izpolnje-
ni pogoji, da se da vozilo v prodajo, ali so bili v dotedanjem
postopku kak{ni stro{ki ter druge bistvene podatke; izro~i ji
tudi kopije listin, ki se nana{ajo na vozilo in obra~un stro{kov.

(2) Zapisnik o prevzemu in predaji vozila podpi{ejo ~la-
ni komisije iz 5. ~lena te uredbe in odgovorni delavec carin-
skega organa. En izvod zapisnika se izro~i carinskemu orga-
nu.

21. ~len
(1) ^e prevzame poobla{~ena organizacija vozilo od or-

gana za notranje zadeve ali druge pravne ali fizi~ne osebe,
podpi{e in dobi izvod zapisnika o prevzemu vozila tudi tisti,
ki ga je izro~il.

(2) Poobla{~ena organizacija, ki je prevzela vozilo po
prvem odstavku tega ~lena, mora o tem v 24 urah po prevze-
mu obvestiti pristojni carinski organ in mu poslati izvod zapi-
snika.

(3) V skladu s prej{njim odstavkom je treba ravnati tudi,
kadar je najdeno vozilo na kraju in v okoli{~inah, ki dajo
sklepati, da je zapu{~eno.

22. ~len
Po prevzemu mora poobla{~ena organizacija vozilo {e

istega dne evidentirati na obrazcu C, ki je v prilogi 3, katera je
sestavni del te uredbe.

23. ~len
Poobla{~ena organizacija, ki je spravila vozilo oziroma

ga prevzela v skladu z 20. oziroma 21. ~lenom te uredbe,
vozila ne sme izro~iti lastniku ali drugi poobla{~eni osebi
oziroma ga prodati brez dovoljenja pristojnega carinskega
organa in, v primeru iz 1. to~ke 17. ~lena te uredbe, dovoljenja
drugega organa.

24. ~len
(1) Poobla{~ena organizacija mora shraniti vozila v us-

treznih prostorih, kjer so zavarovana pred po{kodbami, uni~e-

njem, elementarnimi nesre~ami, neupravi~enim razpolaganjem
idr.

(2) Pristojni carinski organ ugotovi, ali prostori iz prve-
ga odstavka tega ~lena ustrezajo pogojem za spravilo in hram-
bo vozil v skladu s postopkom za pregled prostorov, ki so
namenjeni za carinska skladi{~a.

25. ~len
(1) Za vozila, ki jih je prevzela, ter za pla~ilo carinskega

dolga odgovarja poobla{~ena organizacija po stanju vozil ob
prevzemu.

(2) Poobla{~ena organizacija odgovarja tudi za pla~ilo
drugih dajatev, ki jih v zvezi s hranjenimi vozili dolo~ajo
posebni predpisi.

26. ~len
Poobla{~ena organizacija mora hraniti prevzeto in sprav-

ljeno vozilo, dokler se v ustreznem carinskem ali drugem
upravnem in sodnem postopku ali postopku zaradi prekr{ka
kon~no ne odlo~i o tem, ali bo vozilo izro~eno lastniku, vrnje-
no v tujino ali dano v prodajo.

27. ~len
(1) ^e je v carinskem ali drugem upravnem postopku ali

v postopku zaradi prekr{ka kon~no odlo~eno, da se izro~i
vozilo, ki ga hrani poobla{~ena organizacija, lastniku, ali da se
vrne v tujino, ga sme poobla{~ena organizacija izro~iti samo
na podlagi ustreznega akta carinskega organa oziroma druge-
ga organa.

(2) Tisti, ki prevzame vozilo iz prvega odstavke tega
~lena, podpi{e potrdilo o prevzemu na obrazcu D iz priloge 4,
ki je sestavni del te uredbe.

28. ~len
(1) Tisti, ki prevzame vozilo v skladu s prej{njim ~le-

nom, pla~a poobla{~eni organizaciji vse stro{ke, ki jih je imela
ta z njegovim spravilom, prevzemom in hrambo.

(2) ^e je bilo vozilo dano v hrambo poobla{~eni organi-
zaciji brez lastnikove krivde (vozilo je bilo ukradeno, lastnik
se je smrtno ponesre~il), se pla~ajo stro{ki, ne glede na prvi
odstavek tega ~lena, iz sredstev, dobljenih s prodajo drugih
vozil. Ta odstavek se ne more uporabljati, ~e je bil z vozilom
storjen carinski prekr{ek, ne glede na to, ali je v takem prime-
ru predpisan odvzem vozila, ali ne.

(3) ^e je v zvezi s hranjenim vozilom nastal carinski
dolg, se lahko vozilo preda osebi iz 27. ~lena te uredbe le v
primeru, ~e je nastali carinski dolg poravnan ali ustrezno za-
varovan.

29. ~len
^e je pristojni carinski organ dovolil, da se vrne vozilo v

tujino pod carinskim nadzorstvom, ga poobla{~ena organiza-
cija izro~i upravi~encu v skladu z odlo~bo carinskega organa
proti pla~ilu stro{kov iz prvega odstavka 28. ~lena te uredbe.

30. ~len
(1) Poobla{~ena organizacija sme dati vozilo v prodajo,

ko prejme od pristojnega carinskega organa oziroma drugega
pristojnega organa pisno obvestilo, da so za vozilo izpolnjeni
pogoji za prodajo.

(2) Poobla{~ena organizacija sme dati v prodajo samo
tista vozila oziroma sestavne dele vozil, za katera je bilo
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predhodno ugotovljeno, da ustrezajo vsem predpisom v Re-
publiki Sloveniji. Vozila, ki ne ustrezajo predpisom, se odstra-
nijo s carinskega obmo~ja oziroma uni~ijo.

31. ~len

(1) Pomembnej{i deli vozila, in sicer: {asija, motor, blok
motorja, menjalnik, diferencial, ohi{je motorja, menjalnika in
diferenciala, karoserija, kabina ter sprednje in zadnje podvoz-
je se praviloma prodajajo na licitaciji.

(2) Drugi deli vozila se praviloma prodajo z zbiranjem
ponudb.

(3) Deli vozil se smejo prodajati tudi v ustreznih proda-
jalnah poobla{~ene organizacije.

(4) ^e imajo posamezni deli vozila iz prej{njega odstav-
ka tega ~lena uporabno vrednost in ~e stro{ki za demonta‘o
niso veliki, lahko komisija iz 5. ~lena te uredbe ali poobla{~e-
na organizacija odlo~i, da se ti deli demontirajo in prodajo,
vozilo pa uni~i.

(5) Stro{ki za demonta‘o in uni~enje vozila se poravna-
jo iz sredstev, dobljenih s prodajo drugih vozil.

VI. RAZPOREJANJE SREDSTEV, DOBLJENIH S
PRODAJO CARINSKEGA BLAGA

32. ~len

(1) Sredstva, dobljena s prodajo blaga iz 1. ~lena te
uredbe, carinski organ vpla~a v prora~un republike do dvajse-
tega dne v mesecu za prodajo iz prej{njega meseca.

(2) Stro{ki prevoza, hrambe, prodaje blaga in drugi stro{-
ki, kakor tudi stro{ki opravljenih storitev, se carinskemu orga-
nu pla~ajo iz posebne postavke prora~una republike.

(3) Ne glede na dolo~ilo iz prvega odstavka tega ~lena,
se sredstva, dobljena s prodajo motornih vozil in njihovih
delov iz 2., 4., 6., 8., in 12. to~ke prvega odstavka 17. ~lena te
uredbe, po obra~unu in vpla~ilu carinskega dolga, vpla~ajo na
posebni depozitni ra~un pri pristojnem carinskem organu. ̂ e
lastnik vozila v {estih mesecih po vpla~ilu ne vlo‘i zahteve za
izpla~ilo deponiranega zneska, se sredstva vpla~ajo v prora-
~un republike kot izreden prihodek.

(4) Osnova za obra~unavanje carinskega dolga za mo-
torna vozila iz tega ~lena je dose‘ena prodajna cena, zmanj{a-
na za stro{ke iz drugega odstavka 28. ~lena te uredbe.

VII. BREZPLA^EN ODSTOP CARINSKEGA BLAGA IN
DRUGO RAVNANJE S CARINSKIM BLAGOM

33. ~len
(1) Vlada lahko odvzeto blago, v skladu z 58. ~lenom

carinskega zakona, brezpla~no odstopi dr‘avnim organom ali
~lovekoljubnim organizacijam, ~e to blago potrebujejo za
opravljanje svoje dejavnosti.

(2) V primeru, da gre za predmete zgodovinske, arheo-
lo{ke, etnografske, kulturne, umetni{ke ali znanstvene vred-
nosti, vlada brezpla~no odstopi te predmete pristojnemu orga-
nu za spomeni{ko varstvo.

(3) Vlada sme blago, ki po posebnih predpisih ne sme v
prost promet (oro‘je, strelivo, radijske postaje ipd.), brezpla~-
no odstopiti dr‘avnim organom in organizacijam, ki to blago
potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.

(4) Vlada odlo~i o brezpla~nem odstopu blaga na pred-
log upravi~enega pobudnika iz prvega, drugega oziroma tret-
jega odstavka tega ~lena in po poprej{njem mnenju Ministrs-
tva za finance.

34. ~len
^e se blago ne proda ali brezpla~no ne odstopi v skladu s

prej{njim ~lenom, se v skladu s posebnimi predpisi uni~i pod
carinskim nadzorstvom.

VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

35. ~len
Dokler direktor Carinske uprave Republike Slovenije ne

dolo~i poobla{~ene organizacije za prodajo carinskega blaga,
v skladu z drugim odstavkom 3. ~lena te uredbe, opravljajo
prodajo tega blaga carinski organi in organizacije, ki so bile
poobla{~ene za prodajo carinskega blaga po dosedanjih pred-
pisih.

36. ~len
^e se je postopek prodaje carinskega blaga za~el pred

uveljavitvijo te uredbe, se prodaja blaga kon~a po predpisih,
ki so veljali na dan za~etka postopka prodaje.

37. ~len
Dokler direktor Carinske uprave Republike Slovenije ne

sklene pogodbe z usposobljenim ponudnikom v skladu z dru-
gim odstavkom 3. ~lena te uredbe, opravlja Avtomoto zveza
Slovenije naloge poobla{~ene organizacije za prevzemanje,
zbiranje, hrambo, prodajo in odstranjevanje iz carinskega ob-
mo~ja blaga iz 17. ~lena te uredbe.

38. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta uredba, preneha veljati ured-

ba o na~inu prevzemanja, zbiranja in hrambe motornih in
priklopnih vozil ter njihovih delov, o njihovi prodaji ter o
razporejanju sredstev, dobljenih s prodajo (Uradni list RS, {t.
38/94) ter se preneha uporabljati odlok o na~inu prodaje carin-
skega blaga in razdelitvi sredstev, dobljenih s to prodajo (Urad-
ni list SFRJ, {t. 49/89 in 9/90).

39. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-07/95-5/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1

Obrazec A

Carinski organ / poobla{~ena organizacija Zap. {t. iz oglasa

________________________________________________________ ___________________________

Kraj  ______________________________________

[tevilka  ______________________________________

Datum  ______________________________________

Z A P I S N I K

o pregledu in cenitvi vrednosti carinskega blaga za prodajo na javni licitaciji

(6. ~len uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, Uradni list RS, {t. 56/95).

Komisija carinskega organa / poobla{~ene organizacije _________________________________, ki je bila imenovana z odlo~bo
{t. ________________ z dne ___________________

v sestavi:

1)  ______________________________________, predsednik

2)  ______________________________________, ~lan

3)  ______________________________________, ~lan

je pregledala carinsko blago za prodajo na javni licitaciji (natan~nej{i opis vrste blaga) _____________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in ugotovila

da je navedeno carinsko blago vredno __________ SIT (z besedami) ___________________________________________ SIT.

Ocenjena vrednost blaga je izklicna cena za javno licitacijo.

Komisija ugotavlja, da carinsko blago ustreza / ne ustreza podatkom iz evidence in dokumentacije o odvzetem blagu oziroma iz
seznamov blaga.

Stanje glede kakovosti in koli~ine blaga se v primerjavi z evidencami in dokumentacijo o odvzetem blagu ne ujema v naslednjem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Komisija ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, dolo~eni z zakonom in uredbo o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s
prodajo pridobljenih sredstev, da se da carinsko blago na prodaj.

^lani komisije:

1) ______________________________________

2) ______________________________________

3) ______________________________________



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4479[t. 56 – 4. X. 1995

Obrazec A1

Poobla{~ena organizacija Zap. {t. iz oglasa

________________________________________________________ ___________________________

Kraj  ______________________________________

[tevilka  ______________________________________

Datum  ______________________________________

Z A P I S N I K
o pregledu in cenitvi vrednosti motornega vozila in delov za prodajo na javni licitaciji

(6. ~len uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, Uradni list RS, {t. 56/95)

Komisija poobla{~ene organizacije _______________________________, ki je bila imenovana z odlo~bo {t. _______________
z dne ___________________________________

v sestavi:

1)  ______________________________________, predsednik

2)  ______________________________________, ~lan

3)  ______________________________________, ~lan

je pregledala motorno vozilo _______________________

{t. motorja__________________, {t. {asije __________________, l. proiz. ______, prostornina motorja _________, {tevilo vrat
___, barva _______, in z zapisnikom o evidentiranju prevzetega vozila oziroma delov {t. _________

ugotovila,

da so vozilo oziroma deli vredni ______________________ SIT (z besedami) ____________________________________
_____________________________________________________________________ SIT.

Ocenjena vrednost vozila oziroma delov je izklicna cena za javno licitacijo.

Komisija ugotavlja, da vozilo oziroma deli ustrezajo / ne ustrezajo  podatkom iz zapisnika o evidentiranju prevzetega vozila in
delov.

Stanje glede kakovosti vozila in koli~ine delov se v primerjavi z zapisnikom o evidentiranju vozila in delov ne ujema v
naslednjem ____________________________________________________________________________________________

Komisija ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, dolo~eni z zakonom in uredbo o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s
prodajo pridobljenih sredstev, da se dajo vozilo oziroma deli na prodaj.

^lani komisije:

1) ______________________________________

2) ______________________________________

3) ______________________________________
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PRILOGA 2
Obrazec B

Carinski organ / poobla{~ena organizacija Zap. {t. iz oglasa

________________________________________________________ ___________________________

Kraj  ______________________________________

[tevilka  ______________________________________

Datum  ______________________________________

ZAPISNIK O JAVNI LICITACIJI
za prodajo carinskega blaga

(12. ~len uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, Uradni list RS, {t. 56/95),
sestavljen dne ______________.

Blago po roku le‘anja po spisku {t. _______ ali blago, odstopljeno v korist dr‘ave, po spisku {t. _______ ali blago, odvzeto v
carinskem prekr{ku, po spisku {t. _______

z izklicno ceno SIT ____________
je kupil ______________________ iz ________________________________________ ulica ___________________ {tevilka
________ ob~ina __________________________________ za __________________________________ SIT (z besedami)
___________________________________________________________________________________________________ SIT

ob naslednjih udele‘encih licitacije:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

Potek licitacije:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kupec mora vpla~ati kupnino na poseben ra~un carinskega organa / poobla{~ene organizacije _____________________
__________________________ {t. ___________________________ v petnajstih dneh po prodaji oziroma po dnevu, ko je bil
kon~an postopek zaradi ugovora.

Kupec ne more prevzeti blaga, dokler ni pla~al zanj kupnine.

Podpis kupca: __________________

Podpisi ostalih ponudnikov na javni licitaciji:
1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

^lani komisije:

1)  ______________________________________, predsednik

2)  ______________________________________, ~lan

3)  ______________________________________, ~lan
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Obrazec B1

Poobla{~ena organizacija Zap. {t. iz oglasa

________________________________________________________ ___________________________

Kraj  ______________________________________

[tevilka  ______________________________________

Datum  ______________________________________

ZAPISNIK O JAVNI LICITACIJI
za prodajo motornih vozil oziroma njihovih delov

(12. ~len uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, Uradni list RS, {t. 56/95),
sestavljen dne ___________.

Predmet prodaje ______________, vrsta vozila ________________, znamka vozila _________________, leto izdelave _______,
prostor. motorja __________, {t. motorja ___________________ , {t. {asije ________________

Natan~nej{i opis vozila

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

{tevilo vrat: __ barva: _______

deli vozila ___________________

z izklicno ceno SIT ____________

je kupil ____________________________________________________________________________________________ iz

_________________________________________________________________________________________________ ulica

 _______________________________________________________ {tevilka _________________________________ ob~ina

 ___________________________________________ za ________________________________________ SIT (z besedami)

 __________________________________________________________________________________________ SIT

ob naslednjih udele‘encih licitacije:

1. _________________________________
2. _________________________________

3. _________________________________

Kupec mora vpla~ati kupnino na poseben ra~un poobla{~ene organizacije ______________________________________ {t.
_____________________________v petnajstih dneh po prodaji oziroma po dnevu, ko je bil kon~an postopek zaradi ugovora.

Kupec ne more prevzeti blaga, dokler ni pla~al zanj kupnine.

Podpis kupca: _______________

Podpisi ostalih ponudnikov na javni licitaciji:
1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

^lani komisije:

1)  ______________________________________, predsednik

2)  ______________________________________, ~lan

3)  ______________________________________, ~lan
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PRILOGA 3

Obrazec C

Poobla{~ena organizacija
Kontrolnik poobl. org.: ______________________________

_________________________________________ Kontrolnik car. organa: ______________________________
Kraj _____________________________________ Izvr{no dne: _______________________________________

Datum ___________________________________

Z A P I S N I K
o evidentiranju prevzetega motornega vozila

(22. ~len uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, Uradni list RS, {t. 56/95)

Na podlagi 17. ~lena, t~. _____ uredbe je vozilo pripeljal(a) ______________________________________________________
Lastnik vozila _________________________________________________________________________________________

Naslov lastnika vozila ___________________________________________________________________________________

Dr‘ava registracije vozila ________________________________________________________________________________
Kraj, iz katerega je vozilo pripeljano ________________________________________________________________________

Vrsta vozila: _____________________
Znamka vozila: __________________________________ Tip vozila: ____________________________________________
Registr. {t.: ___________________________________ Reg. tablica:  DA  NE
Stanje vozila:___________________________________
[t. {asije: _____________________________________ [t. motorja: _________________________________________
Leto proizvodnje: ________________________________ Delovna prost.: _________ ccm/ _____ KW
Prevo‘enih km: __________________________________ Klju~i:  DA   NE
[tev. vrat: ______________    [tev. sede‘ev: ______________ Stanje sede‘ev: __________________________________
Radio znamke: __________________________________ Stanje: _______________________________________________
Antena: _______________   El. stik.:_________________ V‘igalnik: _______________
Ura: ________ Brisalci: ________________
Ogledalo zunanje:   _______________ Ogledalo notranje: _______
Instr. plo{~a: _________________________  Akumulator:  ______________________ Barva: ________________________
@arometi: L ___________ D _________ Smerniki: L ______D ______
Stop lu~i: L __________ D _________ Dodatne lu~i: ____________
Stanje gum: ____________________________ Rez. kolo: ________ Dvigalo: ________
Orodje: ________________________________________ Dodatna oprema: __________
Stanje motorja: ________________________________________________________________________________________
Stanje karoserije in opis po{kodb:    ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pripombe komisije:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vozilo predal: Vozilo prevzel: ^lani komisije:
_____________________________  __________________________ 1. _________________________, preds.

2. _________________________, ~lan

3. _________________________, ~lan
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PRILOGA 4

Obrazec D

Poobla{~ena organizacija

_______________________________________________

Kraj  ______________________________________

[tevilka  ______________________________________

Datum  ______________________________________

P O T R D I L O
o prevzemu motornega vozila

(27. ~len uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, Uradni list RS, {t. 56/95)

Podpisani (ime in priimek) __________________ iz (kraj) ________potrjujem, da sem na podlagi akta pristojnega carinskega
organa (drugega dr‘avnega organa, sodi{~a) ____________________ {t. ________, z dne _______
prevzel motorno vozilo z naslednjimi podatki:

vrsta vozila: _______________, znamka vozila ___________, leto proizvodnje ______, prostornina motorja __________,
{tevilka motorja __________________, {tevilka {asije ___________________.

Navedeno vozilo je bilo shranjeno pri poobla{~eni organizaciji _______________________ v _____________ in evidentirano v
kontrolniku motornih in priklopnih vozil pod {t. __________, z dne __________.

Stro{ki v zvezi s spravilom, prevzemom in hrambo motornega vozila so vpla~ani na poseben ra~un poobla{~ene organizacije
{t.: ____________________________

Stro{kov hrambe motornega vozila, na osnovi drugega odstavka 28. ~lena uredbe o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi
s prodajo pridobljenih sredstev, prevzemniku vozila ni potrebno pla~ati.

Nastali carinski dolg je poravnan oziroma ustrezno zavarovan.

Vozilo izro~il: Vozilo prevzel:

_____________________________ _____________________________
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2646.

Na podlagi ~etrtega odstavka 128. ~lena carinskega za-
kona (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prostih carinskih conah

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(vsebina uredbe)

Ta uredba dolo~a na~in obravnavanja zahtevkov za us-
tanovitev proste carinske cone, dokumente, ki morajo biti
prilo‘eni zahtevku ter na~in preverjanja izpolnjevanja pred-
pisanih pogojev.

2. ~len
(vlo‘nik zahtevka za ustanovitev proste carinske cone)

Pravna oseba s sede‘em na carinskem obmo~ju Repub-
like Slovenije lahko predlaga, da se del carinskega obmo~ja
dolo~i kot prosta carinska cona.

3. ~len
(pristojnost za carinski nadzor)

Za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem proste
carinske cone je pristojen carinski organ, na obmo~ju katerega
le‘i prosta carinska cona.

II. USTANOVITEV PROSTE CARINSKE CONE

a) Soglasje vlade

4. ~len
(zahtevek)

(1) Postopek za ustanovitev proste carinske cone se za~ne
na podlagi pisnega zahtevka za pridobitev soglasja vlade iz
128. ~lena carinskega zakona.

(2) Zahtevek iz prej{njega odstavka mora vsebovati vse
podatke potrebne za odlo~itev o ekonomski utemeljenosti
proste carinske cone, o mo‘nostih za izvajanje carinskega
nadzora nad poslovanjem proste carinske cone, predvsem pa
mora vsebovati podatke o:

1. vlo‘niku zahtevka;
2. dejavnostih, ki naj bi se opravljale v prosti carinski

coni;

3. lokaciji proste carinske cone, skupaj z uradnim
izvle~kom iz prostorske dokumentacije;

4. obsegu proste carinske cone;

5. organizaciji in na~inu poslovanja proste carinske cone;
6. roku, v katerem bodo uporabniki za~eli poslovati v

prosti carinski coni;

7. vseh drugih dejstvih, ki so pomembna za odlo~itev o
zahtevku.

(3) Zahtevku iz prvega odstavka tega ~lena je treba
prilo‘iti vse dokumente, ki so potrebni za preverjanje podat-
kov, ki so navedeni v zahtevku.

(4) ̂ e v zvezi z dejavnostmi, katerih opravljanje se pred-
laga v zahtevku, drugi predpisi zahtevajo, da morajo biti izpol-
njeni posebni pogoji, se zahtevku prilo‘ijo tudi dokazila o
izpolnjevanju teh pogojev.

5. ~len
(pristojnost za vlo‘itev zahtevka in postopek v zvezi z njim)

(1) Zahtevek iz prej{njega ~lena vlo‘nik skupaj s potreb-
no dokumentacijo vlo‘i ministrstvu, pristojnemu za gospodar-
ske odnose s tujino.

(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarske odnose s tujino
preveri, ali je zahtevek popoln. ^e zahtevek ni popoln, zah-
teva od vlo‘nika zahtevka, da ga dopolni, ~e pa je popoln, ga
nemudoma po{lje v mnenje ministrstvu, pristojnemu za fi-
nance in Carinski upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju:
carinska uprava). Po potrebi se za mnenje lahko zaprosijo tudi
druga ministrstva in slu‘be.

6. ~len
(predlog sklepa o soglasju vlade)

(1) Vlada odlo~i o soglasju na podlagi predloga, ki ga
pripravi ministrstvo, pristojno za gospodarske odnose s tujino
na podlagi:

1. popolnega zahtevka vlo‘nika,

2. mnenja organov iz drugega odstavka prej{njega ~lena;
mnenje carinske uprave mora vsebovati tudi podatke o dose-
danjem poslovanju vlo‘nika zahtevka pri izvajanju carinskih
predpisov,

3. ocene o gospodarski utemeljenosti ustanovitve proste
carinske cone z vidika gospodarskega razvoja dr‘ave ter

4. skladnosti dejavnosti, ki naj bi se opravljala v prosti
carinski coni, s prostorsko dokumentacijo.

(2) Predlog iz prej{njega odstavka za izdajo soglasja za
ustanovitev proste carinske cone mora vsebovati podatke iz
drugega odstavka 4. ~lena te uredbe, pogoje pod katerimi se
dovoli ustanovitev proste carinske cone kakor tudi pogoje, ki
jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo carinske slu‘be v
prosti carinski coni.

(3) Predlog iz prvega odstavka tega ~lena zavrnitev ali
zavr‘enje zahtevka mora biti obrazlo‘en.

7. ~len
(sprememba soglasja vlade)

(1) Postopek za pridobitev soglasja vlade je treba izpe-
ljati tudi, kadar:

1. ho~e ustanovitelj proste carinske cone:

(a) pove~ati obseg ‘e odobrene proste carinske cone;
(b) dolo~iti nove dejavnosti, ki se bodo opravljale v ‘e

odobreni prosti carinski coni;

(c) spremeniti lokacijo odobrene proste carinske cone;
2. k pogodbi ali drugemu aktu o ustanovitvi proste carin-

ske cone pristopi nov pogodbenik kot soustanovitelj;

3. prosto carinsko cono prevzame drug ustanovitelj.
(2) V primerih iz prej{njega odstavka mora ustanovitelj

cone poleg podatkov iz 4. ~lena te uredbe zahtevku prilo‘iti
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tudi podatke o dosedanjem poslovanju proste carinske cone
ter kopije soglasja za ustanovitev in dovoljenja za za~etek
dela.

b) Dovoljenje za za~etek dela

8. ~len
(zahtevek)

(1) Po pridobitvi soglasja vlade mora ustanovitelj proste
carinske cone, v roku, ki je dolo~en v soglasju vlade vlo‘iti
zahtevek za izdajo dovoljenja za za~etek dela proste carinske
cone.

(2) Zahtevek iz prej{njega odstavka ustanovitelj vlo‘i pri
ministrstvu, pristojnem za gospodarske odnose s tujino.

(3) Zahtevek iz prej{njega odstavka mora vsebovati vse
podatke, ki so potrebni za ugotovitev, da so izpolnjeni z za-
konom predpisani pogoji za za~etek dela proste carinske cone
ter izpolnjene zahteve iz soglasja vlade. Zahtevku je treba
prilo‘iti kopijo soglasja vlade.

9. ~len
(rok za ustanovitev komisije iz 129. ~lena carinskega

zakona)
Minister, pristojen za gospodarske odnose s tujino ime-

nuje komisijo iz drugega odstavka 129. ~lena carinskega za-
kona v roku 15 dni po vlo‘itvi zahtevka iz prej{njega ~lena te
uredbe. Isto~asno minister imenuje tudi predsednika komisije.

10. ~len
(postopek preverjanja pogojev za za~etek dela)

(1) Komisija iz prej{njega ~lena te uredbe se mora sestati
v 15 dneh po imenovanju.

(2) Komisija izda dovoljenje za za~etek dela proste carin-
ske cone, ~e so izpolnjeni predpisani organizacijski, prostorski,
energetski, okoljevarstveni in tehni~ni pogoji za delo proste
carinske cone ter pogoji za delo carinske slu‘be v prosti carin-
ski coni.

11. ~len
(postopek v primeru neizpolnjevanja pogojev)

(1) ̂ e vlo‘nik zahtevka za izdajo dovoljenja za za~etek
dela ne izpolnjuje predpisanih pogojev, komisija izda odlo~bo,
v kateri ugotovi pomanjkljivosti in dolo~i rok, v katerem jih
mora vlo‘nik zahtevka odpraviti.

(2) ^e vlo‘nik zahtevka ne odpravi pomanjkljivosti v
predpisanem roku, komisija zavrne zahtevek za izdajo do-
voljenja za za~etek dela proste carinske cone.

12. ~len
(vsebina dovoljenja za za~etek dela)

(1) Dovoljenje za za~etek dela proste carinske cone mora
vsebovati podatke o:

1. imetniku dovoljenja (ustanovitelju);
2. soglasju vlade;
3. dejavnostih, ki se smejo opravljati v prosti carinski

coni;
4. pogojih, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja za

opravljanje posameznih dejavnosti;
5. tem, ali bo dejavnosti v prosti carinski coni opravljal

sam, ali pa bo uporabnikov ve~;

6. pogojih, ki jih mora imetnik soglasja zagotavljati za
delo carinske slu‘be;

7. rok, v katerem morajo imetnik dovoljenja oziroma
uporabniki proste carinske cone za~eti s poslovanjem;

8. obveznostih imetnika dovoljenja glede carinskega nad-
zora v prosti carinski coni.

(2) Pri dolo~itvi dejavnosti, ki se smejo opravljati v pro-
sti carinski coni v v skladu s 3. to~ko prej{njega odstavka, se
mora upo{tevati pravnomo~no uporabno dovoljenje, izdano
na podlagi predpisov o graditvi.

13. ~len
(sprememba dovoljenja)

(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za za~etek dela je
treba v skladu z dolo~ili te uredbe izpeljati tudi, kadar:

1. ho~e ustanovitelj proste carinske cone:
(a) pove~ati obseg ‘e odobrene proste carinske cone;
(b) dolo~iti nove dejavnosti, ki se bodo opravljale v ‘e

odobreni prosti carinski coni;
(c) spremeniti lokacijo odobrene proste carinske cone;
2. k pogodbi ali drugemu aktu o ustanovitvi proste carin-

ske cone pristopi nov pogodbenik kot soustanovitelj;
3. prosto carinsko cono prevzame drug ustanovitelj.
(2) V primeru iz prej{njega odstavka mora ustanovitelj

cone poleg podatkov iz tretjega odstavka 8. ~lena te uredbe
zahtevku prilo‘iti tudi podatke o dosedanjem poslovanju proste
carinske cone ter kopije soglasja za ustanovitev proste carin-
ske cone in dovoljenja za za~etek dela.

c) Odvzem soglasja vlade in dovoljenja za za~etek dela
proste carinske cone

14. ~len
(pristojnost in pogoji za odvzem soglasja vlade)

(1) Vlada odvzame soglasje za ustanovitev proste carin-
ske cone na podlagi predloga ministra, pristojnega za gospo-
darske odnose s tujino ali ministra, pristojnega za finance, ~e
so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 128. ~lena carinskega
zakona.

(2) Pogoji za odvzem soglasja za ustanovitev proste ca-
rinske cone iz tretjega odstavka 128. ~lena carinskega zakona
se {tejejo za izpolnjene tudi, ~e je pristojni minister v skladu s
to uredbo ustanovitelju proste carinske cone trajno odvzel
dovoljenje za za~etek dela.

(3) Za sklep vlade, izdan v skladu s tem ~lenom, se
primerno uporabljajo dolo~be tretjega in ~etrtega odstavka 6.
~lena te uredbe.

15. ~len
(pristojnost in pogoji za odvzem dovoljenja za za~etek dela)

(1) Dovoljenje za za~etek dela proste carinske cone lahko
minister, pristojen za gospodarske odnose s tujino odvzame,
~e ugotovi, da:

1. so prenehali obstajati ekonomski razlogi, na podlagi
katerih je bilo dovoljenje izdano;

2. ustanovitelj proste carinske cone ne ravna v skladu s
pogoji, ki so dolo~eni z dovoljenjem za za~etek dela;

3. prosta carinska cona ni za~ela s poslovanjem v roku,
ki je dolo~en v dovoljenju za za~etek dela.
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(2) Predlog za odvzem dovoljenja lahko podajo organi,
navedeni v drugem odstavku 129. ~lena carinskega zakona.
Predlog mora biti obrazlo‘en.

16. ~len
(za~asni odvzem dovoljenja)

(1) Minister, pristojen za gospodarske odnose s tujino
lahko odvzame dovoljenje za za~etek dela proste carinske
cone za~asno ali trajno.

(2) ̂ e minister, pristojen za gospodarske odnose s tujino
odvzame dovoljenje za~asno, mora dolo~iti tudi rok, v kate-
rem mora imetnik dovoljenja nepravilnosti odpraviti ter
dolo~iti pristojni organ za ponovno preverjanje pogojev.

(3) ^e imetnik dovoljenja ne odpravi nepravilnosti v
roku iz prej{njega odstavka, se mu dovoljenje za za~etek dela
proste carinske cone odvzame trajno.

(4) Prito‘ba zoper odlo~bo o za~asnem ali trajnem odvze-
mu dovoljenja za za~etek dela ne zadr‘i izvr{itve odlo~be.

17. ~len
(obravnavanje blaga v prosti carinski coni v primeru

odvzema dovoljenja za za~etek dela)
(1) Za ~as za~asnega odvzema dovoljenja za poslovanje

proste carinske cone se blago, ki se na dan vro~itve odlo~be o
odvzemu dovoljenja ‘e nahaja v prosti carinski coni obrav-
nava v skladu s predpisi o poslovanju prostih carinskih con.
Blago, ki je vneseno v prosto carinsko cono po tem dnevu pa
se obravnava kot blago, ki je vneseno ali ponovno vneseno na
preostalo carinsko obmo~je.

(2) Dolo~be carinskih predpisov, ki se nana{ajo na za-
klju~ek katerega od odobrenih carinskih postopkov z ekonom-
skim u~inkom in  alinea (b) 127. ~lena carinskega zakona se
ne morejo uporabljati v primeru vnosa blaga v prosto carinsko
cono, kateri je bilo dovoljenje za poslovanje proste carinske
cone za~asno odvzeto.

(3) V primeru, da pristojni minister trajno odvzame do-
voljenje za poslovanje proste carinske cone za zaloge blaga v
prosti carinski coni na dan vro~itve odlo~be o odvzemu do-
voljenja opravijo obra~uni carinskih dajatev za vsakega po-
sameznega uporabnika proste carinske cone oziroma uredi
carinski status blaga, ki se nahaja v prosti carinski coni kot da
bi bilo to blago vneseno ali ponovno vneseno na preostalo
carinsko obmo~je.

III. UKREPI ZA PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA
PREDPISANIH POGOJEV

18. ~len
(nadzor proste carinske cone in neposredne okolice)
(1) Prosta carinska cona mora biti ograjena tako, da

omogo~a carinski nadzor v prosti carinski coni in izven nje ter
onemogo~a, da bi bilo blago nezakonito izneseno iz proste
carinske cone.

(2) Obmo~je, ki je v neposredni bli‘ini proste carinske
cone mora prav tako omogo~ati ustrezen nadzor carinskih
organov. Za dostop oziroma pristop do tega obmo~ja je potreb-
no soglasje carinskih organov.

19. ~len
(soglasje za posege v prostor ali gradnjo objektov)
(1) Zahtevek za izdajo soglasja za posege v prostor ali

gradnjo objektov v prosti carinski coni mora poleg splo{nih

podatkov o prosti carinski coni in vlo‘niku zahtevka vsebova-
ti navedbo dejavnosti, za katere naj bi se objekt uporabljal, vse
ostale podatke, ki omogo~ajo carinskemu organu odlo~iti o
zahtevku ter sestavine, dolo~ene s predpisi o urejanju prostora
in graditvi.

(2) Carinski organ izda soglasje iz prej{njega odstavka
potem, ko je ugotovil, da zahtevana gradnja ali poseg v pro-
stor ne bo oviral izvajanja carinskega nadzora v prosti carinski
coni.

(3) Prvi in drugi odstavek tega ~lena se uporabljata tudi v
primeru obnove objektov v prosti carinski coni, ~e je po pred-
pisih o graditvi objektov treba za tak{no obnovo pridobiti
dovoljenje pristojnega organa.

20. ~len
(carinski nadzor)

Carinski organi izvajajo carinski nadzor nad poslovan-
jem v prosti carinski coni v skladu s carinskim zakonom, to
uredbo in predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka
136. ~lena carinskega zakona.

21. ~len
(predhodna odobritev evidenc)

(1) Vsak uporabnik proste carinske cone mora pristojne-
mu carinskemu organu pred za~etkom dela v predlo‘iti v
odobritev na~in in obliko vodenja evidenc iz 136. ~lenom
carinskega zakona.

(2) Carinski organ odobri evidence v skladu s predpi-
som, izdanim na podlagi tretjega odstavka 136. ~lena carin-
skega zakona.

(3) Uporabnik proste carinske cone ne sme za~eti z de-
lom pred prejemom odlo~be v skladu s prvim odstavkom tega
~lena.

22. ~len
(ukrepi uporabnika)

Uporabnik mora mora sprejeti potrebne ukrepe, da zago-
tovi, da bo oseba, ki jo je zaposlil za opravljanje njegove
dejavnosti, ravnala v skladu s carinskimi predpisi.

23. ~len
(dovoljeno ravnanje z blagom, vnesenim v prosto carinsko

cono)
(1) Carinsko blago, ki ga uporabnik vnese v prosto carin-

sko cono za opravljanje dejavnosti iz 137. ~lena carinskega
zakona, je, medtem, ko se nahaja v prosti carinski coni, lahko:

1. spro{~eno v prost promet v skladu s carinskim za-
konom ter 25. ~lenom te uredbe,

2. predmet obi~ajnih postopkov in ravnanj iz prvega in
tretjega odstavka 83. ~lena carinskega zakona brez posebnega
dovoljenja carinskega organa,

3. predmet carinskega postopka uvoza blaga za proiz-
vodnjo za izvoz v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek,

4. predmet carinskega postopka predelave pod carinskim
nadzorom v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek,

5. predmet postopka za~asnega uvoza v skladu s pred-
pisanimi pogoji za ta postopek,

6. prepu{~eno carinskemu organu v prosto razpolaganje
v skladu s 141. ~lenom carinskega zakona,

7. uni~eno, ~e uporabnik zagotovi carinskemu organu
vse informacije, ki jih ta carinski organ {teje za potrebne glede
na okoli{~ine posameznega primera.
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(2) Carinskega blaga, vnesenega v prosto carinsko cono
in blaga iz alinee (b) 127. ~lena carinskega zakona uporabnik
ne sme uporabiti ali porabiti druga~e, kot je predvideno v
prvem odstavku tega ~lena.

24. ~len
(upo{tevanje drugih predpisov)

(1) ̂ e je blago, vneseno v prosto carinsko cono predmet
postopkov iz 3. do 5. to~ke prvega odstavka prej{njega ~lena,
mora uporabnik izvajati te postopke v skladu z uredbo o
carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom (Uradni list RS,
{t. 56/95), ~e ni s to uredbo ali pravilnikom o na~inu vodenja
evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih
conah (Uradni list RS, {t. 56/95; v nadaljevanju: pravilnik),
dolo~eno druga~e.

(2) Ne glede na dolo~be carinskega zakona in predpisov
izdanih na njegovi podlagi, lahko postopke iz prej{njega ~lena
v prosti carinski coni izvaja tudi tuja oseba, ki je uporabnik
proste carinske cone.

25. ~len
(oprema, ki je carinsko blago in se uporablja v prosti

carinski coni)
(1) Opremo, ki je carinsko blago in je namenjena oprav-

ljanju dovoljene dejavnosti v prosti carinski coni, mora upo-
rabnik predlo‘iti v postopek za sprostitev v prost promet,
vendar se za tak{no opremo ugotovljeni in obra~unani dolg ne
pla~a, dokler se oprema nahaja v prosti carinski coni.

(2) ^e uporabnik iznese opremo iz prej{njega odstavka
iz proste carinske cone na preostalo carinsko obmo~je, mora
carinskemu organu to prijaviti zaradi pla~ila carinskega dolga.

(3) Kot oprema iz prvega odstavka tega ~lena se {teje le
oprema, potrebna za opravljanje dovoljenih proizvodnih ali
storitvenih dejavnosti v prosti carinski coni, ~e jo uporabnik v
skladu z ra~unovodskimi standardi vodi v svojih knjigah kot
opremo.

(4) V nobenem primeru se kot oprema iz prej{njega
odstavka ne more {teti:

1. pisarni{ko pohi{tvo in oprema za pisarne in druge
upravne prostore,

2. osebna motorna vozila in druga motorna vozila, ki
niso namenjena izklju~no uporabi v prosti carinski coni.

(5) Za rezervne dele za opremo iz prvega odstavka tega
~lena, orodje in pripomo~ke za to opremo se primerno
upo{tevajo dolo~be prvega in drugega odstavka tega ~lena.

26. ~len
(postopek iz 3. in 4. to~ke 23. ~lena te uredbe)

(1) Uporabnik proste carinske cone, ki namerava v prosti
carinski coni predelovati blago v okviru postopka uvoza zara-
di izvoza iz 2. oziroma 3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona
ali v okviru postopka predelave pod carinskim nadzorom,
lahko zahteva, da mu carinski organ dovoli deklariranje blaga
na podlagi knjigovodskih vpisov ali pa z vlo‘itvijo ustrezne
carinske deklaracije.

(2) ^e uporabnik zahteva, da se postopek uvede z dek-
lariranjem blaga na podlagi knjigovodskih vpisov, mora pri-
dobiti predhodno dovoljenje carinskega organa v skladu z
uredbo o poenostavitvah glede carinskih deklaracij. Dovoljenje
mora vsebovati tudi podatek, v kateri prosti carinski coni se
lahko odobrene poenostavitve uporabljajo.

(3) Carinski organ bo zavrnil izdajo dovoljenja iz
prej{njega odstavka, ~e uporabnik predeluje blago v okviru
postopka uvoza zaradi izvoza iz 2. oziroma 3. to~ke 89. ~lena
carinskega zakona ali v okviru postopka predelave pod carin-
skim nadzorom le prilo‘nostno ali ~e uporabnik ne nudi za-
dostnih jamstev za pravilno izvajanje postopkov.

(4) Ne glede na obveznost vodenja evidenc iz 136. ~lena
carinskega zakona, mora uporabnik voditi evidence, pred-
pisane z uredbo o carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom
za postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. oziroma 3. to~ke 89.
~lena carinskega zakona oziroma postopek predelave pod ca-
rinskim nadzorom.

(5) Obra~un postopka uvoza zaradi izvoza ali postopka
predelave pod carinskim nadzorom, ki ga mora uporabnik
sestaviti, mora namesto navedbe o carinskih deklaracijah in
drugih dokumentih, ki se zahtevajo v skladu z uredbo o carin-
skih postopkih z ekonomskim u~inkom, vsebovati zaporedno
{tevilko vpisa blaga v evidence iz prej{njega odstavka.

27. ~len
(za~etek postopka in evidence)

(1) Blago, za katero se postopek uvoza zaradi izvoza iz
2. ali 3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona oziroma postopek
predelave pod carinskim nadzorom za~ne, ko je blago vneseno
v prosto carinsko cono in za katero je dovoljeno deklariranje
na podlagi knjigovodskih vpisov, se vpi{e v evidence za vo-
denje postopka iz ~etrtega odstavka prej{njega ~lena in ne v
evidence iz 136. ~lena carinskega zakona.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka mora vpis v evi-
dence vsebovati tudi podatke o transportnem dokumentu, s
katerim je bilo blago vneseno v prosto carinsko cono. Vpis v
evidence mora omogo~iti carinskim organom, da lahko ob
vsakem ~asu natan~no nadzorujejo vse blago in proizvode v
zadevnem carinskem postopku ali v prosti carinski coni.

(3) ̂ e se postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. ali 3. to~ke
89. ~lena carinskega zakona oziroma postopek predelave pod
carinskim nadzorom za~ne za blago, ki je bilo {e pred za-
~etkom omenjenega postopka vneseno v prosto carinsko cono
in je dovoljeno deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov,
mora uporabnik za~etek dovoljenega postopka vpisati v evi-
dence postopka uvoza zaradi izvoza oziroma predelave pod
carinskim nadzorom ter ta vpis ozna~iti tudi v evidencah iz
136. ~lena carinskega zakona.

28. ~len
(zaklju~ek postopka)

(1)Postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. ali 3. to~ke 89.
~lena carinskega zakona oziroma postopek predelave pod ca-
rinskim nadzorom se za pridobljene ali predelane proizvode
oziroma za blago v nespremenjenem stanju, ki se nahaja v
prosti carinski coni, zaklju~i z vpisom blaga v evidence iz
136. ~lena carinskega zakona. Ta vpis je treba ozna~iti tudi v
evidencah postopka uvoza zaradi izvoza oziroma postopka
predelave pod carinskim nadzorom.

(2) ̂ e se postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. ali 3. to~ke
89. ~lena carinskega zakona oziroma postopek predelave pod
carinskim nadzorom za pridobljene ali predelane proizvode
oziroma blago v nespremenjenem stanju zaklju~i ob iznosu
blaga iz proste carinske cone, s tem da se deklarira za spro-
stitev v prost promet ali ponovni izvoz, se lahko blago dekla-
rira za katerega od teh postopkov, v skladu z uredbo o poeno-
stavitvah glede carinskih deklaracij, na podlagi knjigovodskih
vpisov v evidence o vodenju postopka uvoza zaradi izvoza
oziroma postopka predelave.
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(3) V primeru iz prej{njega odstavka iznosa pridobljenih
oziroma predelanih proizvodov ter blaga v nespremenjenem
stanju iz proste carinske cone, ni treba vpisati v evidence iz
136. ~lena carinskega zakona.

(4) ̂ e se postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. ali 3. to~ke
89. ~lena carinskega zakona oziroma postopek predelave pod
carinskim nadzorom za pridobljene ali predelane proizvode
oziroma za blago v nespremenjenem stanju zaklju~i v tre-
nutku iznosa blaga iz proste carinske cone in se isto~asno
deklarira za za~etek katerega od carinskih postopkov, razen
postopka sprostitve blaga v prost promet ali postopka izvoza,
se lahko ta deklaracija vlo‘i na obi~ajen na~in ali pa se upora-
bi kateri od postopkov, ki so predvideni v uredbi o poenos-
tavitvah glede carinskih deklaracij.

(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega ~lena uporab-
nik lahko zahteva, da se postopek uvoza zaradi izvoza iz 2. ali
3. to~ke 89. ~lena carinskega zakona oziroma postopek prede-
lave pod carinskim nadzorom zaklju~i na obi~ajen na~in, z
vlo‘itvijo ustrezne carinske deklaracije.

(6) Drugi odstavek 27. ~lena te uredbe se primerno upo-
rablja tudi za vpise v evidence, na podlagi katerih se zadevni
postopek zaklju~i.

29. ~len
(omejitev ali prepoved opravljanja dejavnosti)

(1) Carinski organ lahko v skladu s petim odstavkom
137. ~lena carinskega zakona omeji ali prepove posameznemu
uporabniku ali ustanovitelju opravljanje posamezne dejavno-
sti v prosti carinski coni, ~e ugotovi ponavljajo~e izginjanje
blaga iz proste carinske cone ali druge huj{e kr{itve pravil
poslovanja v prosti carinski coni.

(2) V odlo~bi iz prej{njega odstavka carinski organ dolo~i
tudi rok, v katerem mora uporabnik ali ustanovitelj proste
carinske cone sprejeti dolo~ene ukrepe za zagotovitev pravil-
nosti poslovanja v prosti carinski coni in kak{ne dokaze mora
v ta namen predlo‘iti.

(3) ̂ e uporabnik ali ustanovitelj proste carinske cone ne
predlo‘i dokazov v skladu s prej{njim odstavkom, ostane pre-
poved ali omejitev opravljanja dejavnosti v veljavi do prav-
nomo~nosti odlo~itve v postopku zaradi carinskega prekr{ka
ali v postopku zaradi storitve kaznivega dejanja.

(4) Prito‘ba zoper odlo~bo iz prvega in tretjega odstavka
tega ~lena ne zadr‘i njene izvr{itve.

30. ~len
(omejitev ali prepoved dostopa do proste carinske cone)

(1) Carinski organ lahko v skladu s tretjim odstavkom
134. ~lena carinskega zakona posamezni osebi prepove ali
omeji dostop do proste carinske cone predvsem v primerih iz
prvega odstavka prej{njega ~lena.

(2) Prito‘ba zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka ne
zadr‘i njene izvr{itve.

31. ~len
(prenehanje poslovanja uporabnika v prosti carinski coni)

Uporabnik, ki preneha s poslovanjem v prosti carinski
coni mora o tem pristojnemu carinskemu organu predlo‘iti

evidence ter obra~un poslovanja v prosti carinski coni ter
omogo~iti, da carinski organ ugotovi, ali je v zvezi z njegovim
poslovanjem v prosti carinski coni nastal carinski dolg. V
primeru, da je carinski dolg nastal, ga carinski organ obra~una
v skladu s carinskim zakonom.

IV. KAZENSKA DOLO^BA

32. ~len
(carinski prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,200.000 tolarjev
se kaznuje za prekr{ek uporabnik proste carinske cone, ~e:

1. ne predlo‘i carinskim organom v predhodno odo-
britev na~in in obliko vodenja evidenc iz 136. ~lenom carin-
skega zakona (21. ~len);

2. za~ne z delom v prosti carinski coni prej, preden dobi
odlo~bo carinskega organa o predhodni odobritvi na~ina in
oblike vodenja evidenc (tretji odstavek 21. ~lena);

3. preneha s poslovanjem v prosti carinski coni in pristoj-
nemu carinskemu organu ne predlo‘i evidence ter obra~una
poslovanja v prosti carinski coni ali ne omogo~i, da carinski
organ ugotovi, ali je v zvezi z njegovim poslovanjem v prosti
carinski coni nastal carinski dolg (31. ~len);

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se
kaznuje za prekr{ek tudi odgovorna oseba uporabnika proste
carinske cone, ki stori dejanje iz prej{njega odstavka.

V. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

33. ~len
(dosedanje proste in carinske cone)

(1) Ustanoviteljem prostih in carinskih con, ki so bile
ustanovljene v skladu z zakonom o prostih in o carinskih
conah (Uradni list SFRJ, {t. 3/90) in na dan uveljavitve te
uredbe poslujejo kot proste oziroma carinske cone ni treba
ponovno vlagati zahtevka za izdajo soglasja vlade in zahtevka
za izdajo dovoljenja za za~etek dela proste carinske cone.

(2) Ustanovitelji in uporabniki prostih in carinskih con iz
prej{njega odstavka morajo v enem mesecu po uveljavitvi te
uredbe predlo‘iti pristojnim carinskim organom dosedanje ob-
razce za vodenje evidenc, ki so jih uporabljali na podlagi
dosedanjih predpisov ter kopije soglasij ter dovoljenj za za-
~etek dela, ki so bili izdani na podlagi dosedanjih predpisov.

34. ~len
(kon~na dolo~ba)

Ta uredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 424-06/95-5/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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2647.

Na podlagi drugega odstavka 27. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 99. ~lena zakona o
upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o carinski vrednosti blaga

1. ~len
(Vsebina pravilnika)

Ta pravilnik dolo~a natan~nej{e pogoje in na~in dolo~a-
nja carinske vrednosti v skladu s 3. poglavjem II. dela carin-
skega zakona (Uradni list RS, {t. 1/95, 28/95).

2. ~len
(Carinska vrednost)

(1) Osnovo za obra~un dajatev za tisto uvo‘eno blago,
za katero se dajatve v skladu s carinsko tarifo ali z drugimi
ukrepi trgovinske politike obra~unavajo na podlagi vrednosti
blaga, predstavlja njegova carinska vrednost.

(2) Carinska vrednost je transakcijska vredost v skladu
s 16. ~lenom carinskega zakona. To je pri prodaji blaga za
izvoz zaradi uvoza na carinsko obmo~je Republike Slovenije
(v nadaljevanju: carinsko obmo~je) dogovorjena, dejansko
pla~ana ali pla~ljiva cena, ki izpolnjuje pogoje iz drugega
odstavka 16. ~lena carinskega zakona in ki je bila popravlje-
na v skladu z 20. ~lenom carinskega zakona.

(3) Dejansko pla~ana ali pla~ljiva cena zajema vsa pla~i-
la kupca, ki jih je ta za uvo‘eno blago moral ali jih mora pla~ati
prodajalcu ali v njegovo korist. Pla~ila se lahko opravijo po-
sredno ali neposredno, v gotovini ali druga~ni obliki pla~ila.

(4) ^e carinske vrednosti ni mogo~e dolo~iti v skladu s
16. ~lenom carinskega zakona, se carinska vrednost dolo~i v
skladu s predvidenim vrstnim redom iz 17. do 19. ~lena
carinskega zakona.

3. ~len
(Definicije izrazov)

(1) V tem pravilniku imajo naslednji izrazi naslednji
pomen:

a) “izdelano blago”: tudi pridelano, proizvedeno ali z
izkopom pridobljeno blago;

b) “enako blago”: blago ki je bilo izdelano v isti dr`avi in
je v vseh pogledih enako, vklju~no s fizi~nimi lastnostmi,
kakovostjo in slovesom proizvoda. Malenkostne razlike v iz-
gledu blaga ne vplivajo na to, da blago ne bi veljalo za enako,
~e se sicer v skladu s to definicijo {teje za enako blago;

c) “podobno blago”: blago, ki je bilo izdelano v isti dr`avi
in ima, ~eprav v vseh pogledih ni enako, enake lastnosti in
enako materialno sestavo, ki mu omogo~ajo izpolnjevanje ena-
kih funkcij in zamenljivost po trgovski plati. Pri ugotavljanju,
ali je neko blago podobno, je treba med drugim upo{tevati tudi
kakovost in sloves blaga ter obstoj blagovne znamke;

d) “blago iste zvrsti ali vrste”: blago, ki sodi v isto
skupino ali podro~je blaga, ki ga izdeluje neka industrija ali
industrijska panoga ter vklju~uje tudi enako in podobno blago.

(2) Izraza “enako blago” ali “podobno blago” ne vklju-
~ujeta blaga, ki vsebuje tehnologije, storitve razvoja, osnut-
ke, na~rte in skice, za katere popravek v skladu z 10. to~ko
prvega odstavka 20. ~lena carinskega zakona ni bil opravljen,
ker so bile storitve opravljene v Sloveniji.

4. ~len
(Porazdelitev vrednosti v primeru delnih po{iljk ali pri delni

izgubi ali po{kodbi po{iljke)
(1) V primeru, da se del ve~je po{iljke enakega, v okvi-

ru ene same transakcije kupljenega blaga, deklarira za spro-
stitev v prost promet, predstavlja v skladu s prvim odstavkom

16. ~lena carinskega zakona dejansko pla~ano ali pla~ljivo
ceno tisti del celotne cene, ki ustreza razmerju med koli~ino
deklariranega blaga in celotno koli~ino kupljenega blaga.

(2) Sorazmerno porazdelitev dejansko pla~ane ali pla~-
ljive cene je pred sprostitvijo v prost promet treba opraviti
tudi, ~e se blago, ki je predmet vrednotenja, delno izgubi ali
po{koduje. V primeru dobropisa se uporabi 3. stavek drugega
odstavka 26. ~lena carinskega zakona.

5. ~len
(Upo{tevanje tujih dajatev)

Kadar dejansko pla~ana ali pla~ljiva cena blaga, ki se
vrednoti, vsebuje znesek nacionalnih dajatev dr‘ave porekla
ali dr‘ave izvoznice, se ta znesek ne v{teva v carinsko vred-
nost blaga, ~e se carinskemu organu doka‘e, da je blago bilo
ali da bo opro{~eno teh dajatev v korist kupca.

6. ~len
(Upo{tevanje faktur)

(1) Pri uporabi 16. ~lena carinskega zakona se lahko {te-
je, da je blago prodano za izvoz zaradi uvoza na carinsko
obmo~je, ~e se blago v Sloveniji deklarira za sprostitev v prost
promet. V primeru zaporednih prodaj blaga pred njegovim
vrednotenjem se lahko upo{teva le zadnja prodaja pred vno-
som blaga na carinsko obmo~je oziroma zadnja prodaja na
carinskem obmo~ju, ki se je opravila pred sprostitvijo vredno-
tenega blaga v prost promet. Vrednost iz katere koli poprej{nje
prodaje se upo{teva le, ~e se carinskemu organu doka‘e, da je
bila to prodaja za izvoz zaradi uvoza na carinsko obmo~je.

(2) ^e se blago med prodajo in sprostitvijo v prost pro-
met uporablja v tujini, ni nujno, da se transakcijska vrednost
uporabi kot carinska vrednost.

(3) Kupcu ni treba izpolnjevati nobenih drugih pogojev,
razen da je stranka kupoprodajne pogodbe.

7. ~len
(Vpliv omejitev na vrednost blaga)

(1) Pri preverjanju, ali obstajajo omejitve iz 3. to~ke
drugega odstavka 16. ~lena carinskega zakona, je potrebno
upo{tevati konkreten kupoprodajni posel.

(2) Kot omejitve za kupca glede razpolaganja ali rabe
blaga v skladu s 3. to~ko drugega odstavka 16. ~lena carin-
skega zakona se ne {tejejo:

a) dogovori, ki dolo~ajo geografsko podro~je, v okviru
katerega se sme blago prodajati naprej;

b) ~asovne omejitve glede nadaljnje prodaje blaga.

8. ~len
(Nedolo~ljivi prodajni pogoji in obveznosti)

(1) Carinska vrednost se ne more v skladu s 4. to~ko
drugega odstavka 16. ~lena carinskega zakona dolo~iti na
osnovi transakcijske vrednosti, ~e obstajajo glede kupopro-
dajnega posla pogoji ali obveznosti, katerih vrednosti ni mo-
go~e dolo~iti.

(2) Kot nedolo~ljivi pogoji in obveznosti, ki izvirajo iz
kupoprodajnega posla, se {tejejo predvsem primeri, ko:

a) prodajalec dolo~i ceno za uvo‘eno blago pod pogo-
jem, da kupec kupi dolo~ene koli~ine drugega blaga;

b) je cena za uvo‘eno blago odvisna od cene ali cen, po
katerih kupec prodaja drugo blago prodajalcu uvo‘enega blaga;

c) se cena za uvo‘eno blago dolo~a na podlagi oblike
pla~ila, ki ni v zvezi z uvo‘enim blagom.

(3) ^e carinski organ pri dolo~anju carinske vrednosti v
skladu s 4. to~ko drugega odstavka 16. ~lena carinskega
zakona ugotovi, da je kupoprodajni posel ali cena uvo‘enega
blaga odvisna od pogojev ali obveznosti, ki jih je glede na
uvo`eno blago mogo~e dolo~iti, se ta vrednost {teje za po-
sredno pla~ilo kupca prodajalcu in s tem za del dejansko
pla~ane ali pla~ljive cene.
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(4) Prej{nji odstavek se ne uporablja, ~e se pogoji ali
obveznosti nana{ajo na:

a) dejavnosti, ki jih kupec izvaja za lasten ra~un, vklju~-
no z dejavnostmi v zvezi z nadaljnjo prodajo uvo`enega
blaga, v skladu z 9. ~lenom tega pravilnika, razen tistih, za
katere se opravi popravek v skladu z 20. oziroma 21. ~lenom
carinskega zakona, ~etudi prodajalcu prina{ajo koristi ali pa
so bile predmet dogovora med kupcem in prodajalcem. Stro{-
ki tak{nih dejavnosti se pri dolo~anju carinske vrednosti ne
v{tevajo v dejansko pla~ano ali pla~ljivo ceno;

b) vrednosti storitev, ki jih je v skladu z 20. oziroma 21.
~lenom carinskega zakona treba pri{teti dejansko pla~ani ali
pla~ljivi ceni.

9. ~len
(Dejavnosti, ki jih kupec izvaja za lastni ra~un)

(1) Dejavnosti iz to~ke a) ~etrtega odstavka 8. ~lena
tega pravilnika so vse dejavnosti, ki se nana{ajo na reklamo
in pospe{evanje prodaje blaga, ter vse dejavnosti v zvezi z
jamstvi in garancijami za to blago.

(2) Dejavnosti iz prej{njega odstavka, ki jih opravi ku-
pec sam, se {tejejo za dejavnosti, opravljene za njegov ra~un,
tudi ~e gre za obveznost kupca, ki je bila dogovorjena s
prodajalcem uvo‘enega blaga.

10. ~len
(Izkupi~ki iz nadaljnje prodaje)

Dogovorjeno, dejansko pla~ano ali pla~ljivo ceno bla-
ga, ki ga je potrebno vrednotiti, je pri dolo~anju carinske
vrednosti mogo~e upo{tevati tudi v primerih iz 5. to~ke dru-
gega odstavka 16. ~lena carinskega zakona, ~e je ceno mogo-
~e popraviti v skladu z 9. to~ko prvega odstavka 20. ~lena
carinskega zakona.

11. ~len
(Povezanost med kupcem in prodajalcem)

(1) Kupec in prodajalec sta v skladu s 6. to~ko drugega
odstavka 16. ~lena carinskega zakona medsebojno povezana le:

a) ~e je eden izmed njiju ~lan vodstva podjetja drugega;
b) ~e sta oba solastnika ali dru‘benika iste osebne dru‘be;
c) ~e sta v medsebojnem delovnem razmerju kot delo-

dajalec in delojemalec;
d) ~e je katera koli oseba neposreden ali posreden last-

nik ali imetnik 5 ali ve~ odstotkov delnic z glasovalno pravi-
co ali dele‘ev obeh oseb ali pa ima neposreden ali posreden
nadzor nad njimi;

e) ~e eden izmed njiju neposredno ali posredno nadzira
drugega;

f) ~e oba neposredno ali posredno nadzira tretja oseba;
g) ~e skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo

osebo ali
h) ~e sta v medsebojnem sorodstvenem razmerju do

~etrtega kolena.
(2) Osebe, ki so med seboj povezane tako, da je ena

izmed njih ekskluzivni zastopnik ali ekskluzivni koncesionar
druge, se {tejejo za medsebojno povezane samo, ~e zanje
velja eden izmed kriterijev iz prej{njega odstavka.

(3) Za nadziranje druge osebe se {teje razmerje med
osebama, v katerem ima ena izmed obeh oseb tolik{en vpliv
na poslovanje druge osebe, da le-ta ne more prosto oblikovati
cen in sestavljati kalkulacij.

(4) Dogovori o licen~ninah se sami po sebi ne {tejejo za
medsebojno povezanost.

12. ~len
(Vpliv medsebojne povezanosti na ceno)

(1) Dejstvo, da sta kupec in prodajalec medsebojno po-
vezana v skladu s prej{njim ~lenom, ne predstavlja zadostne-
ga razloga, da transakcijske vrednosti ne bi bilo mogo~e
sprejeti kot carinske vrednosti. ̂ e je potrebno, se okoli{~ine
kupoprodajnega posla preu~ijo in v primeru, da medsebojna
povezanost ni vplivala na ceno, se sprejme transakcijska

vrednost. ̂ e carinski organ na podlagi informacij deklaranta
ali informacij, pridobljenih iz drugih virov, sumi, da je pove-
zanost med kupcem in prodajalcem vplivala na ceno, potem o
tem seznani deklaranta in mu da mo‘nost, da odgovori na
ugotovitve carinskega organa.

(2) V primeru kupoprodajnega posla med povezanimi
osebami se transakcijska vrednost sprejme in blago ovrednoti
v skladu s 16. ~lenom carinskega zakona, ~e deklarant do-
ka‘e, da je ta vrednost zelo blizu eni izmed naslednjih, v
istem ali pribli‘no istem ~asu veljavnih vrednosti:

a) transakcijski vrednosti pri prodaji enakega ali podob-
nega blaga za izvoz zaradi uvoza v Slovenijo med kupcem in
prodajalcem, ki nista povezana ali

b) carinski vrednosti enakega ali podobnega blaga, do-
lo~eni v skladu s 1. ali z 2. to~ko prvega odstavka 18. ~lena
carinskega zakona.

(3) Pri primerjanju vrednosti blaga iz prej{njega odstav-
ka se upo{tevajo tudi razlike glede oblike kupoprodajnega
posla, koli~ine blaga, elementov, dolo~enih v 20. ~lenu carin-
skega zakona, in stro{kov, ki jih pri prodaji z njim nepoveza-
nemu kupcu nosi prodajalec.

(4) Primerjave iz drugega odstavka tega ~lena se izve-
dejo le na zahtevo deklaranta in slu‘ijo zgolj za primerjalne
namene. V skladu z drugim odstavkom tega ~lena se ne
smejo dolo~ati alternativne transakcijske vrednosti.

13. ~len
(Uporaba transakcijske vrednosti enakega ali podobnega

blaga)
(1) Za dolo~anje carinske vrednosti v skladu s 17. ~le-

nom carinskega zakona se uporabi transakcijska vrednost
enakega ali podobnega blaga iz kupoprodajnega posla na
enaki komercialni ravni in za pribli‘no enako koli~ino blaga,
kot je koli~ina blaga, ki se vrednoti. ̂ e tak{nega kupoprodaj-
nega posla ni, potem se upo{teva transakcijska vrednost za
enako ali podobno blago, ki je bilo prodano na drugi komer-
cialni ravni in/ali pa tudi v druga~nih koli~ininah, upo{teva-
jo~ naslednji vrstni red:

a) enaka komercialna raven, vendar v druga~nih koli~inah;
b) druga~na komercialna raven, vendar v pribli‘no ena-

kih koli~inah;
c) razli~na komercialna raven in razli~ne koli~ine.
(2) To transakcijsko vrednost je treba popraviti za razlike

glede komercialnih ravni kupoprodaje in/ali koli~ine, ~e pred-
lo‘eni dokumenti omogo~ajo to~ne in natan~e popravke, ne
glede na to, ~e ti pomenijo pove~anje ali zmanj{anje vrednosti.

(3) ^e so v transakcijsko vrednost vklju~eni stro{ki v skla-
du s 4. to~ko prvega odstavka 20. ~lena carinskega zakona, se
morajo pri popravkih upo{tevati bistvene razlike pri teh stro{kih
med uvo‘enim blagom in ustreznim enakim ali podobnim bla-
gom, ki izhajajo iz razlik v razdalji in vrsti transporta.

(4) ^e se v skladu s tem ~lenom ugotovi ve~ transakcijskih
vrednosti enakega ali podobnega blaga, se za dolo~itev carinske
vrednosti uvo‘enega blaga uporabi najni‘ja izmed teh vrednosti.

(5) Pri uporabi tega ~lena se upo{teva transakcijska vred-
nost blaga, ki ga je izdelala tretja oseba, le v primeru ~e
carinski organ ne razpolaga s transakcijskimi vrednostmi za
enako ali podobno blago, ki ga je izdelala ista oseba kot
vrednoteno blago.

(6) Transakcijska vrednost uvo‘enega enakega ali po-
dobnega blaga je carinska vrednost, ki je bila v skladu s 16.
~lenom carinskega zakona ‘e prej priznana in ki vsebuje
popravke v skladu s 4. to~ko prvega odstavka 20. ~lena
carinskega zakona ter z drugim odstavkom tega ~lena tega
pravilnika.

14. ~len
(Deduktivna metoda dolo~anja carinske vrednosti)
(1) V skladu s prvo alineo 1. to~ke prvega odstavka 18.

~lena carinskega zakona se od cene blaga od{tejejo:
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a) pri prodaji v Sloveniji obi~ajno pla~ane ali dogovor-
jene provizije ali obi~ajne trgovske mar‘e in skupni stro{ki
(vklju~no s stro{ki prodaje) za uvo‘eno blago iste zvrsti ali
vrste in

b) obi~ajni stro{ki transporta in zavarovanja ter s tem
povezani stro{ki, ki nastanejo v Sloveniji.

(2) ^e se niti uvo‘eno blago niti uvo‘eno enako ali
podobno blago ni prodajalo v istem ali pribli‘no istem ~asu
kot blago, ki je predmet vrednotenja, potem se carinska vred-
nost uvo‘enega blaga iz tega odstavka dolo~i, v skladu z
dolo~ili 1. to~ke prvega odstavka 18. ~lena carinskega zako-
na in prvega odstavka tega ~lena, na osnovi cene na enoto, po
kateri se uvo‘eno blago ali uvo‘eno enako ali podobno blago
proda v Sloveniji v najve~ji skupni koli~ini kot prvo po
uvozu blaga, ki se vrednoti, vendar ne kasneje kot 90 dni po
uvozu, in to v stanju, v katerem je bilo uvo‘eno.

(3) Pri uporabi tega ~lena je “cena na enoto, po kateri se
uvo`eno blago proda v najve~ji skupni koli~ini”, tista cena,
po kateri se proda pri prvi prodaji po uvozu na carinsko
obmo~je med nepovezanimi osebami najve~je {tevilo enot
blaga.

(4) Za dolo~anje cene na enoto v skladu s tem ~lenom se
ne smejo uporabiti primeri prodaj v Sloveniji osebam, ki
neposredno ali posredno, brezpla~no ali po zni‘anih cenah
dobavljajo blago ali opravljajo storitve iz 5., 6., 7. in 10.
to~ke prvega odstavka 20. ~lena carinskega zakona v zvezi z
izdelavo ali prodajo uvo‘enega blaga.

(5) ^as prve prodaje po uvozu je v skladu z drugim
odstavkom tega ~lena dan opravljene prodaje uvo‘enega bla-
ga ali uvo enega enakega ali podobnega blaga v dovolj veliki
koli~ini za dolo~itev cene za enoto.

15. ~len
(Metoda izra~unane vrednosti)

(1) Carinska vrednost v skladu z 2. to~ko prvega od-
stavka 18. ~lena carinskega zakona (izra~unana vrednost) se
na~eloma dolo~a na podlagi podatkov, razpolo‘ljivih v Slo-
veniji.

(2) Podatke o elementih za izra~unano vrednost, ki jih
navede sam proizvajalec blaga ali pa posreduje deklarant
zaradi dolo~itve carinske vrednosti, lahko Carinska uprava
Republike Slovenije s soglasjem proizvajalca preveri tudi v
tujini, ~e pravo~asno obvesti pristojni organ te dr‘ave in ta ne
oporeka postopku preverjanja.

(3) ^e se razen podatkov, ki jih je navedel proizvajalec
ali v njegovem imenu posredoval deklarant, za dolo~anje
carinske vrednosti uporabijo tudi drugi podatki, carinski or-
gan ob upo{tevanju 32. ~lena tega pravilnika obvesti dekla-
ranta na njegovo zahtevo o uporabljenih podatkih, njihovem
izvoru in izra~unih na njihovi osnovi.

(4) Kot vrednost materiala in stro{kov se v skladu s
prvo alineo 2. to~ke prvega odstavka 18. ~lena carinskega
zakona {tejejo tudi stro{ki iz 2. in 3. to~ke prvega odstavka
20. ~lena carinskega zakona.

(5) Kot vrednost stro{kov in izdatkov iz tretje alinee 2.
to~ke prvega odstavka 18. ~lena carinskega zakona se {tejejo
stro{ki in izdatki za blago in storitve iz 5., 6., 7. in 10. to~ke
prvega odstavka 20. ~lena carinskega zakona, ki jih je kupec
zagotovil oziroma opravil neposredno ali posredno v zvezi z
izdelavo uvo‘enega blaga. Vrednost storitev iz 10. to~ke
prvega odstavka 20. ~lena carinskega zakona, ki so bile oprav-
ljene na carinskem obmo~ju, se upo{teva le, ~e se zara~unajo
proizvajalcu.

(6) V skladu z drugo alineo 2. to~ke prvega odstavka
18. ~lena carinskega zakona se kot vrednost stro{kov {tejejo
neposredni in posredni stro{ki za izdelavo in prodajo blaga za
izvoz, ki niso v{teti v prvi alinei 2. to~ke prvega odstavka 18.
~lena carinskega zakona.

16. ~len
(Dolo~anje carinske vrednosti v skladu z 19. ~lenom

carinskega zakona)
(1) Metode za ugotavljanje carinske vrednosti, predpi-

sane v 19. ~lenu carinskega zakona, se morajo ujemati s
smernicami in splo{nimi na~eli:

a) Sporazuma o izvajanju VII. ~lena splo{nega sporazu-
ma o carinah in trgovini 1994,

b) VII. ~lena splo{nega sporazuma o carinah in trgovini
1994,

c) 3. poglavja II. dela carinskega zakona.
(2) Carinske vrednosti, dolo~ene v skladu z 19. ~lenom

carinskega zakona, morajo v najve~ji mo‘ni meri temeljiti na
‘e poprej dolo~enih carinskih vrednostih.

(3) Metode vrednotenja, ki se uporabijo v skladu z 19.
~lenom carinskega zakona, morajo v najve~ji mo‘ni meri
ustrezati metodam iz 16., 17., in 18. ~lena carinskega zakona.
Omenjene metode se lahko uporabijo v prilagodljivih okvi-
rih, ki ustrezajo zahtevam iz prvega odstavka 19. ~lena carin-
skega zakona.

17. ~len
(Provizije)

(1) V skladu s 1. to~ko prvega odstavka 20. ~lena carin-
skega zakona se v carinsko vrednost v{tevajo vsa pla~ila, ki
jih kupec pla~a posrednikom v zvezi s kupoprodajo blaga, ~e
le-ta niso bila vra~unana v pla~ano ali pla~ljivo ceno.

(2) Nakupne provizije, ki jih pla~a kupec za posredova-
nje pri nakupu blaga, se ne v{tevajo v carinsko vrednost, ~e
so izkazane lo~eno. Nakupne provizije pomenijo pla~ila kup-
ca njegovemu zastopniku za storitve zastopanja v tujini za
nakup blaga, ki se vrednoti.

18. ~len
(Embala‘a)

(1) V skladu z 2. to~ko prvega odstavka 20. ~lena carin-
skega zakona je mi{ljena embala‘a, ki se, v skladu s pravili o
uvr{~anju blaga v nomenklaturo carinske tarife, uvr{~a v isto
tarifno oznako kot vrednoteno blago.

(2) Vrednost embala‘e iz prvega odstavka tega ~lena se
v{teje v carinsko vrednost blaga, ~e ni ‘e v{teta v vrednosti
blaga.

(3) ^e je embala‘a iz prvega odstavka tega ~lena name-
njena ponovni uporabi pri nadaljnjih uvozih, se na zahtevo
deklaranta v carinski vrednosti upo{tevajo sorazmerno po-
razdeljeni stro{ki.

19. ~len
(Stro{ki prevoza in zavarovanja)

(1) V carinsko vrednost se v skladu s 4. to~ko prvega
odstavka 20. ~lena carinskega zakona v{tevajo prevozni in zava-
rovalni stro{ki ter stro{ki natovarjanja in pretovarjanja, veza-
ni na prevoz uvo‘enega blaga do vnosa na carinsko obmo~je.

(2) ^e je dogovorjena dobava “franko namembni kraj
na carinskem obmo~ju” in ~e vi{ine prevoznih stro{kov od
kraja vnosa na carinsko obmo~je do kraja dobave ni mogo~e
ugotoviti iz pogodb in drugih predlo`enih listin, se v carinsko
vrednost v{tejejo celotni prevozni stro{ki.

(3) ^e je blago dobavljeno po enotni ceni “franko na-
membni kraj na carinskem obmo~ju”, ki ustreza ceni na kraju
vnosa, se stro{ki, ki se nana{ajo na transport znotraj carinske-
ga obmo~ja, od te cene ne od{tevajo. Odbitek se upo{teva v
primeru, ~e se carinskemu organu doka`e, da bi bila cena
“franko kraj vnosa na carinsko obmo~je” ni`ja od enotne
cene “franko namembni kraj na carinskem obmo~ju”.

(4) ^e je prevoz brezpla~en ali je opravljen z lastnimi
vozili kupca, se v carinsko vrednost v{tevajo stro{ki do kraja
vnosa na carinsko obmo~je, dolo~eni na osnovi obi~ajno
uporabljene tarife za enake na~ine prevoza. Deklarant mora
predlo‘iti dokaze o tako obra~unanih stro{kih.
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(5) Stro{ki zavarovanja za uvo‘eno blago se v celoti
v{tevajo v carinsko vrednost.

(6) Po{tne pristojbine za blago, ki se transportira v po{t-
nem prometu, se do namembnega kraja v celoti v{tejejo v
carinsko vrednost. Izvzete so morebitne dodatne po{tne pri-
stojbine, ki se obra~unavajo na carinskem obmo~ju.

(7) Pristojbine iz prej{njega odstavka se ne v{tevajo v
carinsko vrednost blaga, katerega uvoz ni komercialne narave.

20. ~len
(Kraj vnosa na carinsko obmo~je)

Kot kraj vnosa blaga na carinsko obmo~je se {tejejo:
a) carinski mejni prehod - v cestnem in ‘elezni{kem

prometu;
b) pristani{~e raztovarjanja - v pomorskem prometu;
c) prvo namembno letali{~e - pri prevozu blaga v zra~-

nem prometu;
d) kraj, kjer blago prestopi kopensko mejo carinskega

obmo~ja - za blago, ki se preva‘a na drug na~in.

21. ~len
(Blago, ki ga prodajalcu zagotovi kupec)

(1) Blago lahko v skladu s 5. , 6. in 7. to~ko prvega
odstavka 20. ~lena carinskega zakona kupec zagotovi proda-
jalcu posredno ali neposredno. To blago, razen tistega, nave-
denega v 7. to~ki prvega odstavka 20. ~lena carinskega zako-
na, mora biti nato uporabljeno pri izdelavi uvo‘enega blaga
in v njem vsebovano ali porabljeno.

(2) Blago iz 5. to~ke prvega odstavka 20. ~lena carinske-
ga zakona, ki ga je zagotovil kupec, je bilo lahko nabavljeno v
kateri koli dr‘avi v tujini, vklju~no z dr‘avo prodajalca.

(3) Za blago v skladu s 6. to~ko prvega odstavka 20.
~lena carinskega zakona se {tejeta blago iz 5. to~ke prvega
odstavka 20. ~lena carinskega zakona, ~e to ni bilo kupljeno
v tujini, in potro{ni material.

22. ~len
(Stro{ki za orodja, kalupe, matrice ipd.)

Sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in po-
dobnih proizvodov, uporabljenih pri proizvodnji uvo‘enega
blaga, ki se v skladu s 7. to~ko prvega odstavka 20. ~lena
carinskega zakona v{teva v carinsko vrednost uvo‘enega bla-
ga, je znesek amortizirane vrednosti teh proizvodov, uporab-
ljenih pri proizvodnji uvo‘enega blaga.

23. ~len
(Dolo~ila o licen~ninah)

(1) Kot nadomestila in stro{ki iz 8. to~ke prvega odstav-
ka 20. ~lena carinskega zakona (v nadaljevanju: licen~ni-
ne) se {tejejo predvsem pla~ila za uporabo pravic v zvezi:

a) s proizvodnjo uvo‘enega blaga (predvsem patenti,
vzorci, modeli in tehnolo{ki know-how);

b) s ponovno prodajo uvo‘enega blaga v izvoz (pred-
vsem blagovne in storitvene znamke ter za{~iteni modeli);

c) z uporabo in nadaljnjo prodajo uvo‘enega blaga (pred-
vsem avtorske pravice in tehnolo{ki postopki, ki so nelo~lji-
vo vklju~eni v uvo‘eno blago).

(2) ^e se carinska vrednost uvo‘enega blaga dolo~a v
skladu s 16. ~lenom carinskega zakona, se pri{tejejo licen~ni-
ne k dejansko pla~ani ceni ali pla~ljivi ceni za uvo‘eno blago
le, ~e se to pla~ilo:

a) nana{a na blago, ki je predmet vrednotenja in
b) predstavlja prodajni pogoj za uvo‘eno blago.
(3) Pla~ila za pravico do distribucije ali nadaljnje pro-

daje uvo‘enega blaga se ne pri{tevajo k dejansko pla~ani ali
pla~ljivi ceni za uvo‘eno blago, ~e ta ne predstavljajo prodaj-
nega pogoja pri izvozu zaradi uvoza na carinsko obmo~je.

(4) ^e je uvo‘eno blago le del ali dodatna oprema blaga,
ki se izdeluje na carinskem obmo~ju, lahko licen~nino pri{te-

jemo k dejansko pla~ani ali pla~ljivi ceni za uvo‘eno blago
le, ~e se licen~nina nana{a na uvo‘eno blago.

(5) ^e se blago uva‘a v razstavljenem stanju ali se pred
nadaljnjo prodajo samo nebistveno obdela, npr. razred~i ali
prepakira, to ne izklju~uje dejstva, da se licen~nina nana{a na
uvo eno blago.

(6) ^e se licen~nine delno nana{ajo na uvo‘eno blago,
delno pa na druge dele ali dodatno opremo, ki se blagu doda
po uvozu, ali na storitve po uvozu, se licen~nine porazdelijo
zgolj na osnovi objektivnih in dolo~ljivih dejstev.

(7) Licen~nina za pravico uporabe blagovne znamke se
k dejansko pla~ani ali pla~ljivi ceni za uvo‘eno blago pri{teje
le tedaj, kadar:

a) se licen~nina nana{a na blago, ki je bilo po uvozu
ponovno prodano v nespremenjenem stanju ali le nebistveno
obdelano oziroma predelano,

b) se to blago prodaja z blagovno znamko, name{~eno
pred uvozom ali po njem in za katero se pla~uje licen~nina ali

c) kupec nima mo‘nosti nabave tega blaga pri drugih, s
prodajalcem nepovezanih dobaviteljih.

(8) ^e kupec licen~nino pla~a tretji osebi, so pogoji iz
drugega odstavka tega ~lena izpolnjeni le tedaj, ~e prodajalec
ali z njim povezana oseba zahteva od kupca pla~ilo tej tretji
osebi.

(9) ^e je na~in obra~unavanja licen~ine odvisen od ce-
ne uvo‘enega blaga, se, dokler ni dokazano nasprotno, dom-
neva, da se pla~ilo licen~nine nana{a na vrednoteno blago.

(10) ^e se znesek licen~nine obra~una neodvisno od
cene uvo‘enega blaga, se lahko pla~ilo licen~nine prav tako
nana{a na vrednoteno blago.

(11) Dr‘ava, v kateri ima sede‘ prejemnik licen~nine,
pri uporabi 8. to~ke prvega odstavka 20. ~lena carinskega
zakona ni pomembna.

24. ~len
(Vrednotenje storitev, opravljenih v tujini)

Kot storitve v skladu z 10. to~ko prvega odstavka 20.
~lena carinskega zakona se {tejejo storitve, opravljene v tuji-
ni, potrebne za izdelavo uvo‘enega blaga, kot npr. storitve
razvoja, izdelava tehnologij, osnutkov, na~rtov in skic.

25. ~len
(Upo{tevanje pribitnih in odbitnih elementov pri

vrednotenju)
(1) Pri dolo~anju carinske vrednosti se nobenih drugih

elementov, razen tistih, iz prvega odstavka 20. ~lena carin-
skega zakona, ne more pri{tevati k dejansko pla~ani ali pla~-
ljivi ceni.

(2) Vsak element, ki se ga po dolo~ilih prvega odstavka
tega ~lena doda k dejansko pla~ani ali pla~ljivi ceni, se mora
opirati izklju~no na objektivna in koli~insko dolo~ljiva dejs-
tva.

(3) ^e so prikazani lo~eno od dejansko pla~ane ali pla~-
ljive cene za uvo‘eno blago, se v carinsko vrednost ne v{te-
vajo naslednji elementi:

a) prevozni stro{ki za uvo‘eno blago, ki so nastali po
prispetju blaga na carinsko obmo~je,

b) pla~ila storitev za graditev, postavitev, monta‘o,
vzdr‘evanje ali tehni~no pomo~, ~e so bile te storitve oprav-
ljene v zvezi z uvo‘enim blagom (npr. industrijskimi obrati,
stroji ali opremo) po uvozu,

c) stro{ki financiranja v skladu s 24. ~lenom carinskega
zakona,

d) nadomestila in stro{ki za pravico do razmno‘evanja
uvo‘enega blaga na carinskem obmo~ju,

e) nakupne provizije in
f) uvozne carinske dajatve in druge dajatve, ki jih je

treba pla~ati pri uvozu ali pri prodaji blaga na carinskem
obmo~ju.
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26. ~len
(Vrednotenje programske opreme za naprave za avtomatsko

obdelavo podatkov))
(1) Ne glede na dolo~ila 16. do 26. ~lena carinskega

zakona se pri dolo~anju carinske vrednosti pri uvozu nosilcev
podatkov, ki vsebujejo podatke ali programska navodila, na-
menjenih za uporabo v napravah za avtomatsko obdelavo
podatkov, upo{teva samo vrednost nosilcev podatkov, ~e je
vrednost podatkov ali programskih navodil prikazana lo~eno
od vrednosti nosilcev podatkov.

(2) V skladu s tem ~lenom ne veljajo kot:
a) “nosilci podatkov”: integrirana vezja, polprevodniki

in podobne naprave ali blago, ki vsebuje tak{na integrirana
vezja ali naprave;

b) “podatki in programska navodila”: zvo~ni, kinemato-
grafski ali video posnetki.

27. ~len
(Sprejemljivost transakcijske vrednosti)

(1) Carinske vrednosti uvo‘enega blaga carinskemu or-
ganu ni treba dolo~ati na podlagi transakcijske vrednosti, ~e
ti ob upo{tevanju drugega odstavka tega ~lena dvomijo, da
prijavljena transakcijska vrednost ustreza pla~ani ali pla~ljivi
ceni iz 16. ~lena carinskega zakona.

(2) V primerih dvomov iz prej{njega odstavka lahko
carinski organ v skladu s petim odstavkom 28. ~lena tega
pravilnika zahteva predlo‘itev dodatnih podatkov. ^e kljub
dodatno predlo‘enim podatkom dvom {e vedno obstaja, mora
carinski organ deklaranta pred sprejemom dokon~ne odlo~i-
tve na njegovo zahtevo pisno obvestiti o razlogih za dvome
ter mu zagotoviti ustrezen rok za predlo‘itev pojasnil. O
dokon~ni odlo~itvi ter o razlogih odlo~itve mora carinski
organ deklaranta obvestiti pisno.

28. ~len
(Prijava carinske vrednosti in pripadajo~i dokumenti)

(1) ^e se carinska vrednost dolo~i v skladu s 16. do 27.
~lenom carinskega zakona, je potrebno skupaj s carinsko
deklaracijo pravilno prijaviti podatke, ki se nana{ajo na ca-
rinsko vrednost uvo‘enega blaga (v nadaljevanju: prijava
carinske vrednosti). Prijava carinske vrednosti se opravi v
skladu z navodili iz priloge 1 k temu pravilniku na obrazcu
DCV, ki ustreza vzorcu obrazca v prilogi 2 tega pravilnika, in
po potrebi dopolni z enim ali ve~ obrazci DCV BIS, ki
ustrezajo vzorcu obrazca v prilogi 2 tega pravilnika.

(2) Podatke je mogo~e prijaviti ustno v tistih primerih, v
katerih je v skladu s carinskimi predpisi dovoljena ustna
deklaracija.

(3) Prijavo carinske vrednosti sme v skladu s prvim
odstavkom tega ~lena vlo‘iti le oseba s stalnim prebivali{-
~em ali sede‘em na carinskem obmo~ju in ki razpolaga z
vsemi podatki za prijavo carinske vrednosti.

(4) Carinski organ lahko ne zahteva predlo itve prijave
carinske vrednosti v skladu s prvim odstavkom tega ~lena, ~e
carinske vrednosti blaga ni mogo~e dolo~iti v skladu s 16.
~lenom carinskega zakona. V takih primerih mora oseba iz
tretjega odstavka tega ~lena pristojnemu carinskemu organu
navesti ali posredovati vse podatke, ki jih ti zahtevajo za
dolo~itev carinske vrednosti na podlagi ustreznega ~lena ca-
rinskega zakona. Podatek mora biti carinskemu organu po-
sredovan v obliki in na na~in, ki ga ta dolo~i.

(5) Osebe, navedene v tretjem odstavku tega ~lena, so
ob prijavi carinske vrednosti dol‘ne zagotoviti:

a) to~nost in popolnost podatkov, navedenih v prijavi
carinske vrednosti,

b) verodostojnost dokumentov, predlo‘enih kot dokazi-
lo teh podatkov in

c) vse dodatne podatke in predlo‘iti vse listine, ki so
potrebne za dolo~anje carinske vrednosti blaga.

29. ~len
(Primeri, ko ni treba prilo‘iti DCV)

(1) ^e to ni nujno za pravilen obra~un uvoznih dajatev,
carinski organ lahko deklaranta oprosti obveznosti predlo‘it-
ve prijave carinske vrednosti ali njenega dela v skladu s
prvim odstavkom 28. ~lena tega pravilnika v naslednjih pri-
merih:

a) ~e carinska vrednost ene po{iljke uvo‘enega blaga ne
presega 5000 ECU in ne gre za delno po{iljko istega po{ilja-
telja istemu prejemniku ali

b) ~e gre za uvoz, ki ni komercialne narave ali
c) ~e prijava ustreznih podatkov ni potrebna za uporabo

carinske tarife ali se v tej tarifi predvidene dajatve na osnovi
posebnega carinskega predpisa ne zara~unavajo.

(2) Pri uvozu blaga, ki ga isti prodajalec po istih trgo-
vinskih pogojih stalno dobavlja istemu kupcu, lahko carinski
organ dovoli, da podatkov iz prvega odstavka 28. ~lena tega
pravilnika v vsaki prijavi carinske vrednosti ni potrebno po-
dati v popolni obliki; mora pa to biti storjeno ob vsaki spre-
membi navedenih pogojev in najmanj enkrat vsaka tri leta.

(3) Oprostitev v skladu s tem ~lenom lahko carinski
organ prekli~e in zahteva predlo‘itev obrazca DCV, ~e ugo-
tovi, da kateri izmed pogojev za to oprostitev ni bil izpolnjen
ali ni ve~ izpolnjen.

30. ~len
(Druge oblike prijave carinske vrednosti)

Pri uporabi sistema za avtomatsko obdelavo podatkov
ali ~e se za neko blago dovoli poenostavitev glede carinskih
deklaracij, lahko Carinska uprava Republike Slovenije dovo-
li odstopanja od oblike prikaza podatkov, potrebnih za dolo-
~anje carinske vrednosti.

31. ~len
(Priloge k prijavi carinske vrednosti)

Oseba iz tretjega odstavka 28. ~lena tega pravilnika
mora carinskemu organu poleg prijave carinske vrednosti
predlo‘iti dva izvoda fakture za uvo‘eno blago, na osnovi
katere je bila prijavljena carinska vrednost. En izvod obdr‘i
carinski organ, drugega pa overi s carinskim ‘igom in nanj
vpi{e {tevilko carinske deklaracije ter ga vrne deklarantu.

32. ~len
(Zaupnost informacij)

Vsi podatki zaupne narave ali tisti, ki so pridobljeni za
potrebe carinskega vrednotenja, so strogo zaupni za vse stran-
ke v postopku. Podatke je prepovedano posredovati tretji
osebi brez posebnega dovoljenja prizadetih oseb ali organov,
ki so te podatke dali, razen v obsegu, potrebnem za vodenje
sodnih postopkov.

33. ~len
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko za~ne veljati ta pravilnik, se preneha upo-
rabljati pravilnik o pogojih in na~inu ugotavljanja carinske
osnove (Uradni list SFRJ, {t. 16/82, 29/83) in preneha veljati
navodilo o na~inu ugotavljanja carinske osnove programske
opreme (software) (Uradni list RS, {t. 2/95).

34. ~len
(Za~etek veljavnosti)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

Št. 418-20/95
Ljubljana, dne 22. septembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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2648.

Na podlagi sedmega odstavka 7. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 99. ~lena zakona o
upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o potrdilih o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske

tarife

1. ~len
(vsebina)

Ta pravilnik dolo~a postopek izdajanja potrdil o uvrstitvi
blaga v nomenklaturo carinske tarife, prenehanje njihove ve-
ljavnosti, na~in uporabe ter dolo~itev nadomestila za izdajanje
teh potrdil.

2. ~len
(zahtevek)

(1) Potrdila o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske
tarife (v nadaljevanju: potrdilo) izdaja Carinska uprava Re-
publike Slovenije (v nadaljevanju: carinska uprava) na podla-
gi pisnega zahtevka. Za vsako vrsto blaga mora biti vlo‘en
samostojen zahtevek.

(2) V zahtevku iz prej{njega odstavka morajo biti nave-
deni podatki o vlo‘niku zahtevka ter bodo~em imetniku potr-
dila ter vsi podatki, na podlagi katerih je mogo~e nedvomno
ugotoviti, za kak{no vrsto blaga gre, zlasti pa:

(a) obi~ajno originalno trgovsko ime in za{~itni znak
blaga,

(b) kakovost in namen uporabe blaga,
(c) natan~en opis blaga, ki omogo~a njegovo identifika-

cijo in njegovo uvrstitev v nomenklaturo carinske tarife,
(d) sestavo blaga ter metode, na podlagi katerih je bila

tak{na sestava ugotovljena,
(e) predlog postavke carinske nomenklature, ki bi lahko

pri{la v po{tev,
(f) kateri podatki iz zahtevka ali prilog se morajo obrav-

navati kot zaupni.
(g) dr‘avo porekla in proizvajalca blaga,
(h) dr‘avo, iz katere se blago uva‘a.
(3) Zahtevku iz prvega odstavka tega ~lena morajo biti

glede na okoli{~ine posameznega primera prilo‘eni:
(a) vzorci blaga,
(b) prospekti,
(c) tehni~na dokumentacija o blagu,
(d) fotografije blaga,
(e) risbe,
(f) skice ali
(g) drugi dokumenti, ki so nujni za uvrstitev blaga v

nomenklaturo carinske tarife.
(4) Priloge iz prej{njega odstavka ter njihov uradni pre-

vod, ~e so originali v tujem jeziku, mora vlo‘nik zahtevka
predlo‘iti v dveh istovrstnih izvodih.

(5) Carinska uprava lahko zahteva od vlo‘nika zahtevka
da predlo‘i dodatne podatke ali dokumente, ki so potrebni za
odlo~itev o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife.

3. ~len
(dodatna preverjanja)

(1) ^e je za uvrstitev blaga v carinsko nomenklaturo,
potrebna kemi~no-fizikalno-tehnolo{ka ali kak{na druga prei-
skava blaga, ki je ni mogo~e opraviti v carinskem laboratoriju,
po{lje carinska uprava vzorce blaga ustrezni strokovni organi-
zaciji, da opravi potrebne preiskave.

(2) Carinska uprava po{lje vzorce blaga organizaciji v
skladu s prej{njim odstavkom, ko dobi predhodno pisno pri-
volitev vlo‘nika zahtevka, da bo nosil stro{ke preiskave.

4. ~len
(rok za izdajo potrdila)

(1) Postopek za izdajo potrdila je hiter in praviloma ni
dalj{i od enega meseca od dneva vlo‘itve popolnega pisnega
zahtevka.

(2) V izjemnih primerih, predvsem ~e so potrebne dodat-
ne preiskave se rok iz prej{njega odstavka lahko podalj{a.

(3) ̂ e carinska uprava ne izda potrdila v treh mesecih od
dneva vlo‘itve popolnega pisnega zahtevka, obvesti vlo‘nika
zahtevka o razlogih, zaradi katerih potrdilo {e ni bilo izdano in
navede okvirni rok, kdaj lahko vlo‘nik pri~akuje, da bo potr-
dilo izdano.

5. ~len
(izdaja potrdila)

(1) Carinska uprava izda potrdilo na obrazcu, ki je v
prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del. Za vsako
vrsto blaga se izda posebno potrdilo.

(2) Carinska uprava izda potrdilo v dveh izvodih, od
katerih enega dobi vlo‘nik zahtevka, drugega, skupaj z vso
dokumentacijo in vzorci, pa obdr‘i carinska uprava.

(3) Pri izdaji potrdil carinska uprava posebej pazi na to,
da ni za istovrstno blago izdanih ve~ razli~nih potrdil. V
primeru, da ugotovi, da je v uporabi ve~ razli~nih potrdil za
istovrstno blago, nemudoma sprejme potrebne ukrepe, da za-
gotovi enotno uporabo nomenklature carinske tarife.

6. ~len
(ugovor zoper potrdilo)

(1) Vlo‘nik zahtevka, ki ne sogla{a z izdanim potrdilom,
lahko v roku 15 dni od dneva vro~itve potrdila vlo‘i pisni
ugovor pri carinski upravi.

(2) Carinska uprava odlo~i o ugovoru na podlagi doku-
mentacije, na podlagi katere je bilo potrdilo izdano, lahko pa
zahteva predlo‘itev dodatnih dokumentov in podatkov.

(4) Carinska uprava odlo~i o ugovoru z odlo~bo, zoper
katero je mogo~a prito‘ba. O prito‘bi odlo~a ministrstvo, pri-
stojno za finance.

7. ~len
(zavezujo~i zna~aj potrdila)

Potrdilo je zavezujo~e za carinske organe v carinskem
postopku samo glede razvrstitve blaga v nomenklaturo carin-
ske tarife, vendar le za carinske postopke, ki jih carinski
organi vodijo z imetnikom potrdila, v katerih se imetnik potr-
dila sklicuje nanj in ki se za~nejo po dnevu izdaje potrdila.

8. ~len
(uporaba izdanih potrdil)

(1) Imetnik potrdila pri carinskem organu, pri katerem se
sklicuje na potrdilo, predlo‘i njegov original na vpogled.

(2) Imetnik potrdila se lahko sklicuje na izdano potrdilo
le, ~e carinskim organom doka‘e, da deklarirano blago v vseh
pogledih ustreza blagu, opredeljenem v potrdilu.

9. ~len
(prenehanje veljavnosti potrdila)

(1) V skladu s petim odstavkom 7. ~lena carinskega
zakona potrdilo, ne glede na rok veljavnosti, preneha veljati:
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1. v primeru spremembe predpisov - na dan uveljavitve
sprememb;

2. v primeru spremembe uradnega tolma~enja nomen-
klature v skladu s to~ko (b) petega odstavka 7. ~lena carinske-
ga zakona - z dnem objave spremembe nomenklature v Urad-
nem listu Republike Slovenije;

3. v primeru preklica, spremembe ali umika potrdila - z
dnem vro~itve obvestila o preklicu, spremembi ali umiku po-
trdila imetniku le-tega.

(2) V primerih iz 2. oziroma 3. to~ke prej{njega odstavka
se lahko imetnik potrdila sklicuje na potrdilo {e tri mesece po
dnevu, ko potrdilo neha veljati, ~e je {e pred omenjeno spre-
membo, preklicem ali umikom potrdila sklenil kupoprodajno
pogodbo za blago, na katerega se nana{a potrdilo na podlagi
uvrstitve blaga v dolo~eno tarifno {tevilko nomenklature ca-
rinske tarife. V nobenem primeru pa se imetnik potrdila ne
more sklicevati na potrdilo po dnevu, ki je v potrdilu naveden
kot kon~ni rok veljavnosti potrdila.

10. ~len
(podalj{anje veljavnosti potrdila)

(1) Carinska uprava lahko na podlagi zahtevka imetnika
potrdila podalj{a veljavnost potrdila, ~e se ni spremenil nobe-
den od podatkov, na podlagi katerih je bilo prvotno potrdilo
izdano.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka carinska uprava
odlo~i o podalj{anju z uradnim zaznamkom na originalu potr-
dila in kopiji, ki jo obdr‘i v skladu z drugim odstavkom 5.
~lena tega pravilnika.

11. ~len
(nadomestilo za izdajanje potrdil)

(1) Za pokrivanje stro{kov, ki so nastali z izdajo potrdila
mora vlo‘nik zahtevka pla~ati nadomestilo v znesku 10.000 SIT.

(2) Vlo‘niku zahtevka ni treba pla~ati nadomestila iz
prej{njega odstavka, ~e zahteva le podalj{anje veljavnosti po-
trdila v skladu z 10. ~lenom tega zakona.

(3) Znesek iz prvega odstavka tega ~lena mora vlo‘nik
zahtevka vpla~ati na ra~un Carinske uprave Republike Slove-
nije najkasneje ob vlo‘itvi zahtevka.

(4) Sredstva iz prvega odstavka tega ~lena so prihodek
prora~una RS.

(5) Stro{ki dodatnih preverjanj iz 3. ~lena tega pravilnika
se pla~ujejo posebej.

12. ~len
(uporaba dosedanjih potrdil)

Potrdila, ki jih je carinska uprava izdajala do uveljavitve
tega pravilnika, lahko imetniki uporabljajo {e naprej, do izte-
ka njihove veljavnosti.

13. ~len
(uveljavitev)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 418-72/95
Ljubljana, dne 22. septembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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2649.

Na podlagi ~etrtega odstavka 53. ~lena in v zvezi z 52.
~lenom carinskega zakona (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95)
ter 99. ~lena zakona o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94)
izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o pregledu blaga ter pogojih in na~inu jemanja vzorcev

blaga

I. SPLO[NA DOLO^BA

1. ~len
(vsebina)

(1) Ta pravilnik predpisuje na~in pregleda blaga zaradi
preverjanja to~nosti in pravilnosti sprejete carinske deklara-
cije ter pogoje in na~in jemanja vzorcev blaga.

(2) ^e se blago pregleda in vzorci blaga odvzamejo v
zvezi z naknadnim preverjanjem deklaracij v skladu z ukrepi
carinskih organov iz 62. ~lena carinskega zakona (Uradni list
RS, {t. 1/95 in 28/95), se dolo~be tega pravilnika primerno
uporabljajo.

II. PREGLED BLAGA

2. ~len
(kraj in ~as pregleda blaga)

(1) Blago se pregleda na krajih in v ~asu, ki ga za to
dolo~i carinski organ. Praviloma se pregled opravi v ~asu
uradnih ur carinskega organa, ki je sprejel carinsko deklara-
cijo.

(2) Na zahtevo carinskega deklaranta lahko carinski
organ pregleda blago tudi izven dolo~enih uradnih ur. Dekla-
rant nosi morebitne dodatne stro{ke, nastale s tak{nim pre-
gledom.

3. ~len
(obvestitev deklaranta o pregledu)

(1) Carinski organ o odlo~itvi, da bo pregledal blago,
ustno obvesti carinskega deklaranta ali njegovega poobla-
{~enca.

(2) ̂ e se carinski organ odlo~i le za delni pregled blaga,
v obvestilu iz prej{njega odstavka navede tudi, katere tovor-
ke oziroma dele blaga bo pregledal.

(3) Odlo~itev carinskega organa o na~inu in obsegu
pregleda je dokon~na.

4. ~len
(obveznosti deklaranta)

(1) Carinski deklarant ali oseba, ki jo pooblasti, da je
prisotna pri pregledu blaga, mora carinskim organom nuditi
vso potrebno pomo~.

(2) ̂ e carinski deklarant zavrne sodelovanje pri pregle-
du blaga ali ne pooblasti druge osebe, ki bi carinskim orga-
nom pri pregledu lahko nudila potrebno pomo~, carinski
organ dolo~i rok, v katerem mora carinski deklarant izpolniti
svoje obveznosti. Ta rok ne more biti dalj{i od 10 dni.

(3) ^e deklarant v roku, ki je dolo~en v skladu s prej{-
njim odstavkom ne izpolni svojih obveznosti, carinski organ
v zvezi z izvajanjem 57. ~lena carinskega zakona nadaljuje
pregled blaga na deklarantov riziko in stro{ke. ̂ e okoli{~ine
posameznega primera tako zahtevajo, lahko carinski organ
pozove k sodelovanju tudi druge slu‘be in strokovnjake v
skladu z veljavnimi predpisi.

(4) ^e je zaradi tehni~nih lastnosti blaga potrebno pri
pregledu blaga zagotoviti sodelovanje posebej usposobljenih
oseb, carinski deklarant pa ne more zagotoviti njihove takoj{-
nje prisotnosti, mora o tem pisno obvestiti carinski organ. V
tem primeru carinski organ dolo~i rok, v katerem mora carin-
ski deklarant zagotoviti prisotnost oseb, ki bodo nudile carin-
skemu organu potrebno pomo~ pri pregledu tak{nega blaga.
Ta rok je lahko tudi dalj{i od roka iz drugega odstavka tega
~lena.

(5) Ugotovitve pregleda blaga, ki ga izvede carinski
organ v skladu s tretjim odstavkom ima iste pravne posledice
kot ugotovitve pregleda, ki jih carinski organ izvede v prisot-
nosti deklaranta ali njegovega poobla{~enca.

(6) Namesto izvedbe ukrepov iz drugega in tretjega
odstavka tega ~lena lahko carinski organ {teje carinsko de-
klaracijo za neveljavno, ~e deklarantova odklonitev sodelo-
vanja pri pregledu oziroma imenovanja druge osebe, ki bi
lahko carinskim organom nudila potrebno pomo~, ni prepre-
~ila ugotavljanja, ali so bili predpisi, ki urejajo prepustitev
blaga v zahtevan carinski postopek kr{eni in ~e s tak{nim
ravnanjem deklarant ne izigrava oziroma ne posku{a izigra-
vati dolo~il 51. in 64. ~lena carinskega zakona.

5. ~len
(rezultati pregleda blaga)

(1) Kadar carinski organ preverja pravilnost in to~nost
carinske deklaracije mora na deklaraciji ali na dokumentu, ki
se ji prilo‘i, zabele‘iti razloge in rezultate preverjanja. ^e je
preverjanje izvedel z delnim pregledom blaga, mora zabele-
‘iti tudi podatke o tovorku oziroma delu blaga, ki ga je
pregledal.

(2) V zaznamku iz prej{njega odstavka carinski organ
navede tudi podatek, ali je bil deklarant oziroma njegov
poobla{~enec prisoten pri pregledu blaga.

(3) ^e se rezultati preverjanja ne ujemajo s podatki,
navedenimi v carinski deklaraciji, se morajo na deklaraciji
ali na dokumentu, ki ji je prilo‘en, zabele‘iti tudi rezultati
preiskave, predvsem pa osnove za obra~un carinskega dolga
in drugih dajatev in, ~e je to glede na okoli{~ine primera
primerno tudi osnove za obra~un povra~il za izvoz blaga ter
druge ugotovitve, ki so pomembne za uporabo predpisov o
carinskem postopku, v katerega je bilo blago prepu{~eno.

(4) Rezultati preverjanja carinskega organa morajo po
potrebi navajati ukrepe za ugotavljanje istovetnosti, ki jih je
carinski organ sprejel. V njih morajo biti navedeni datum in
podpis osebe, ki je izvedla preverjanje.

6. ~len
(prepustitev blaga deklarantu)

(1) ^e carinski organ meni, da bi rezultati preverjanja
carinske deklaracije lahko povzro~ili vi{ji carinski dolg, kot
pa je carinski dolg, ki bi ga carinski organ moral obra~unati
na podlagi podatkov, navedenih v carinski deklaraciji, mora
carinski deklarant, prej preden mu je blago prepu{~eno, ne
glede na zaklju~ek preverjanja, predlo‘iti ustrezen instru-
ment zavarovanja tudi za morebitno razliko v vi{ini obra~u-
nanih carinskih dajatev ali pa pla~ati tako dolo~en vi{ji carin-
ski dolg.

7. ~len
(postopanje v primeru prve to~ke 57. ~lena carinskega

zakona)
(1) V primeru, da carinski organ ne more prepustiti

blaga deklarantu zaradi razlogov, navedenih v 1. to~ki 57.
~lena carinskega zakona, mora dolo~iti deklarantu rok, v
katerem mora izpolniti predpisano obveznost.
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(2) ^e carinski deklarant ne predlo‘i zahtevanih doku-
mentov v roku, ki ga dolo~i carinski organ v skladu s prej{njim
odstavkom, se carinska deklaracija {teje za umaknjeno, carin-
ski organ pa postopa v skladu s 40. ~lenom carinskega zakona.

(3) ^e carinski deklarant ne predlo‘i ustreznega instru-
menta zavarovanja za pla~ilo carinskega dolga ali ne pla~a
nastalega carinskega dolga v roku, ki ga dolo~i carinski or-
gan v skladu s prvim odstavkom tega ~lena, carinski organ
sprejme potrebne ukrepe za odvzem blaga v skladu s 57. in
58. ~lenom carinskega zakona.

(4) Carinski organ lahko na stro{ke in odgovornost de-
klaranta blago iz tega ~lena premesti v posebno skladi{~e pod
njihovim nadzorom.

III. JEMANJE VZORCEV

8. ~len
(kdaj se vzorci lahko vzamejo)

(1) Carinski organ vzame vzorce blaga, ~e je v zvezi s
preverjanjem to~nosti in pravilnosti sprejete carinske dekla-
racije potrebno ugotoviti vrsto, poreklo ali kakovost deklari-
ranega blaga.

(2) ^e se vzamejo vzorci, se to zabele‘i za hrbtni strani
carinske deklaracije.

(3) ^e se vzorci blaga vzamejo v zvezi z naknadnim
preverjanjem deklaracij, se to navede v zapisniku o naknad-
nem preverjanju deklaracij.

9. ~len
(obveznosti deklaranta)

(1) Carinski organ obvesti deklaranta ali njegovega po-
obla{~enca o odlo~itvi, da bo vzel vzorce blaga za preiskavo.

(2) Carinski organ vzame vzorce sam, ali pa jih vzame
deklarant ali njegov poobla{~enec v prisotnosti carinskega
delavca.

(3) Carinski deklarant oziroma njegov poobla{~enec mo-
ra carinskemu organu nuditi vso potrebno pomo~ pri jemanju
vzorcev.

(4) ^e deklarant odkloni sodelovanje in pomo~ pri od-
vzemu vzorcev ali no~e biti prisoten pri odvzemu vzorcev,
carinski organ postopa v skladu s 5. ~lenom tega pravilnika.

10. ~len
(prepustitev blaga deklarantu)

(1) ̂ e carinski organ vzame vzorce blaga zaradi prever-
janja to~nosti in pravilnosti sprejete deklaracije, lahko prepu-
sti blago deklarantu prej, preden je kon~ana preiskava vzor-
cev, ~e je nastali ali morebitni carinski dolg v zvezi s tem
blagom pla~an oziroma ustrezno zavarovan.

(2) ^e carinski organ pred kon~anim preverjanjem ca-
rinske deklaracije ne more ugotoviti, ali je blago, na katerega
se deklaracija nana{a, predmet kakr{nihkoli omejitev ali pre-
povedi, ne more prepustiti blaga deklarantu, dokler preverja-
nje ni kon~ano.

(3) Carinski organ ne bo prepustil blaga deklarantu v
skladu s prvim odstavkom tega ~lena, ~e nastali ali morebitni
carinski dolg ni pla~an ali ustrezno zavarovan ali ~e za to
obstojijo drugi utemeljeni razlogi.

(4) Datum prepustitve blaga deklarantu mora biti nave-
den v carinski deklaraciji.

11. ~len
(zapisnik o jemanju vzorcev)

(1) O vzetih vzorcih carinski organ sestavi zapisnik o
jemanju vzorcev. Zapisnik se sestavi na obrazcu, katerega

vzorec je v prilogi 1 k temu pravilniku in je njegov sestavni
del.

(2) Zapisnik o jemanju vzorcev je tiskan na samokopir-
nem papirju formata A-4 v treh izvodih, od katerih je:

1. izvod v ~rni barvi namenjen za carinski laboratorij
2. izvod v zeleni barvi namenjen za carinski organ, ki je

vzorec vzel in
3. izvod v rde~i barvi za carinskega deklaranta.
(3) Za vzorce blaga, ki so uvr{~eni v skupine nevarnih

snovi, mora biti k izvodu zapisnika o jemanju vzorcev, ki je
namenjen carinskemu laboratoriju, prilo‘en izvod VAR-
NOSTNEGA LISTA.

(4) Zapisnik iz prvega odstavka tega ~lena se lahko
napi{e tudi v obliki ra~unalni{kega zapisa, ~e tak zapis upo-
{teva pogoje iz tega ~lena in rubrike iz vzorca v prilogi 1.

12. ~len
(ravnanje z blagom pri jemanju vzorcev)

(1) Pri jemanju vzorcev mora carinski organ ravnati
tako, da blaga ne po{koduje bolj kot je to nujno potrebno in
da ne ogrozi namena njegove uporabe.

(2) Za blago, ki bi se pri jemanju vzorcev lahko po{ko-
dovalo, ~e bi se vzorci jemali tam, kjer je blago predlo‘eno
carinskemu organu (npr. sterilno, na svetlobo ob~utljivo, na
vlago ob~utljivo blago idr.), lahko carinski organ, kateremu
je blago predlo‘eno, dovoli, da se vzorci vzamejo, ob prisot-
nosti carinskega organa, pristojnega, glede ka kraj odvzema
vzorcev, v prostorih uporabnika blaga ali v drugih prostorih,
ki omogo~ajo odvzem vzorcev z ustrezno za{~ito blaga.

13. ~len
({tevilo vzorcev in koli~ina blaga za vzorec)

(1) Koli~ina blaga, ki jo carinski organ vzame kot vzo-
rec ne sme presegati koli~ine, ki je potrebna za analizo oziro-
ma podrobnej{i pregled, vklju~no s testno analizo.

(2) Od vsake vrste blaga carinski organ vzame pravilo-
ma vsaj dva vzorca, ki predstavljata povpre~ni vzorec celotne
koli~ine blaga.

(3) Potrebne vzor~ne koli~ine iz prvega odstavka tega
~lena zna{ajo praviloma:

1. za teko~ine, paste, trdne snovi: 10–20 g ali do 100 ml;
2. za blago v zvitkih: ca. 10 cm po celi {irini;
3. za blago v listih ali plo{~ah: ca. 30 x 30 cm;
4. za ‘ice, monofilamente, preje, vrvi ipd.: ca. 10 m;
5. za blago, pakirano za prodajo na drobno: en primerek

v izvirni embala‘i;
6. za druge vrste blaga: koli~ine, ki so navedene v 1. do

5. to~ki tega odstavka.
(3) ̂ e okoli{~ine posameznega primera tako dopu{~ajo

ali zahtevajo, se lahko vzamejo tudi manj{e ali ve~je koli~ine
od koli~in, navedenih v prej{njem odstavku.

(4) ^e je razvrstitev blaga v nomenklaturo carinske
tarife odvisna od te‘e, oblike ali dimenzije izvirne embala‘e
blaga (npr, lepila, papir, preje, seti, kompleti idr.), mora biti v
zapisniku o jemanju vzorcev, v to~ki 10. - Pripombe obvezno
navedena te‘a, oblika oziroma dimenzije izvirne embala‘e, v
kateri se blago uva‘a.

(5) ^e se vzorec vzame v izvirni embala‘i, mora carin-
ski organ to ozna~iti v zapisniku o jemanju vzorcev (v to~ki
9. - Vzorci vzeti v izvirni embala‘i).

(6) Odvzete vzor~ne koli~ine blaga se ne od{tevajo od
koli~ine blaga, prijavljene v carinski deklaraciji. V primeru
preverjanja carinske deklaracije za izvoz ali deklaracije za
za~asen izvoz blaga na oplemenitenje, carinski organ lahko
dovoli deklarantu, ~e to dovoljujejo okoli{~ine posameznega
primera, da, z namenom, da popolni po{iljko, nadomesti
odvzeto vzor~no koli~ino blaga z enakim blagom.
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(7) Stroji oziroma naprave se lahko ponazorijo tudi s
prospekti, na~rti, skicami, fotografijami ali kak{nimi drugimi
pisnimi dokumenti, ki vsebujejo potrebne informacije za do-
lo~itev narave blaga.

14. ~len
(ozna~evanje vzorcev)

(1) Carinski organ mora vsak vzeti vzorec ustrezno
ozna~iti s trgovskim imenom iz fakture ali z drugimi oznaka-
mi, ki omogo~ajo ugotoviti njegovo istovetnost ter s carinski-
mi oznakami, kot sta pe~at ali carinska zalivka.

(2) Carinski organ vsak vzet vzorec opremi z nalepnico,
katere vzorec je v prilogi 2 k temu pravilniku in je njegov
sestavni del. Nalepnica se lahko izda tudi v obliki ra~unalni{-
kega zapisa, ~e tak zapis upo{teva pogoje iz tega ~lena in
vsebuje vse rubrike iz vzorca v prilogi 2.

(3) Nalepnice iz prej{njega odstavka so tiskane na sa-
mokopirnem papirju, so velike 15 x 6 cm. Vsaka nalepnica
ima dva izvoda:

1. v ~rni barvi - za laboratorij in
2. v zeleni barvi - za carinarnico.

15. ~len
(ravnanje z vzetimi vzorci)

(1) Carinski organ, ki je vzel vzorce blaga, en primerek
vsakega vzorca skupaj z ustreznim izvodom zapisnika o je-
manju vzorcev po{lje carinskemu laboratoriju, ki opravi po-
trebne preiskave.

(2) ^e potrebne preiskave ni mogo~e opraviti v carin-
skem laboratoriju, carinski laboratorij vzorec po{lje strokov-
ni organizaciji, da opravi potrebne preiskave.

16. ~len
(zapisnik o rezultatih preiskave)

(1) Carinski laboratorij nemudoma po kon~ani preiskavi
izda pisni zapisnik o rezultatih preiskave. V zapisniku mora
biti navedeno:

1. mnenje o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske
tarife - devetmestna {tevilka;

2. kratek opis preiskovanega vzorca - definicija blaga z
obi~ajnim trgovskim opisom iz nomenklature carinske tarife;

3. opozorilo, ~e gre za strupene snovi;
4. specifikacijo stro{kov analize.
(2) Carinski laboratorij izda zapisnik iz pre{njega od-

stavka v treh izvodih:
1. za carinski organ, ki je vzel vzorce blaga,
2. za carinskega deklaranta in
3. za carinski laboratorij.
(3) Carinski organ takoj po prejemu zapisnika o rezulta-

tih preiskave, le-to doda ostali carinski dokumentaciji in
uporabi rezultate preiskave v skladu z drugim in tretjim od-
stavkom 52. ~lena carinskega zakona.

17. ~len
(hramba vzorcev)

(1) ^e se vzorci v preiskavi ne uni~ijo, jih carinski
organ hrani v skladu z veljavnimi predpisi do pravnomo~no-
sti odlo~itve carinskega organa.

(2) Vzete vzorce carinski organ kronolo{ko vpisuje v
evidenco, v katero se vpi{ejo naslednji podatki:

1. datum odvzema vzorca;
2. ime oziroma firmo in sede‘ oziroma prebivali{~e

deklaranta;
3. referen~no {tevilko zapisnika o jemanju vzorcev;
4. datum odpo{iljatve vzorca v carinski laboratorij;
5. datum prejema rezultatov preiskave;

6. datum vrnitve oziroma uni~enja vzorcev ali navedbo
o tem, da je carinski organ vzorce obdr‘al.

18. ~len
(ravnanje z vzorci po poteku roka iz prvega odstavka

17. ~lena)
(1) Za preiskavo odvzeti vzorci se po preteku roka iz

prvega odstavka 17. ~lena tega pravilnika lahko:
1. vrnejo deklarantu ali uporabniku blaga, ~e deklarant

oziroma uporabnik blaga to zahteva,
2. vrnejo deklarantu, ne glede na njegovo zahtevo, ~e je

vrednost vzorca velika (preko 10.000 SIT),
3. obdr‘ijo v carinskem laboratoriju za muzejsko zbirko

ali
4. se uni~ijo in odlo‘ijo med komunalne odpadke.
(2) Vzorce, ki so nevarni za okolje ali so strupi iz I.

skupine strupenosti, carinski organ vrne deklarantu, ki jih
mora sprejeti.

(3) Carinski organ vrne vzorce iz 1. ali 2. prvega odstav-
ka tega ~lena deklarantu v enem mesecu po pravnomo~nosti
odlo~be, ki je bila izdana na podlagi rezultatov preiskave.

(4) Vzorci blaga, katerega vnos na carinsko obmo~je je
prepovedan, se zadr‘ijo v carinskem laboratoriju, ki jih uni~i
oziroma jih da uni~iti pristojnim slu‘bam.

19. ~len
(stro{ki preiskave)

(1) Carinski organ izda deklarantu obra~un stro{kov
opravljene preiskave, pri ~emer upo{teva podatke carinskega
laboratorija, navedene v zapisniku o rezultatih preiskave.

(2) Stro{ki iz prej{njega odstavka zajemajo povpre~ne
stro{ke preiskav v carinskem laboratoriju v znesku 10.000
SIT in dejanske stro{ke, ki so nastali zaradi analiz, opravlje-
nih v drugih organizacijah.

(3) Obra~un stro{kov iz prvega odstavka tega ~lena se
izda samo, ~e:

1. se s preiskavo vzorcev ugotovi, da je bil v carinski
deklaraciji naveden napa~na tarifna {tevilka nomenklature
carinske tarife ali, ~e

2. so bili vzorci vzeti na zahtevo carinskega deklaranta,
kar mora biti navedeno v zapisniku o jemanju vzorcev v
rubriki “Pripombe in opozorila”.

(4) Deklarant nosi tudi dejanske stro{ke, ki nastanejo,
~e se vzorci vrnejo deklarantu oziroma uporabniku ali ~e se
vzorci uni~ijo, ker jih deklarant v primerih iz 18. ~lena tega
pravilnika ni prevzel.

(5) Stro{ke iz tega ~lena mora carinski deklarant porav-
nati v 15 dneh po prejemu obra~una stro{kov.

(6) Sredstva iz prej{njega odstavka se vpla~ajo na ra~un
Carinske uprave Republike Slovenije in so prihodek prora~u-
na RS.

20. ~len
(uveljavitev)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 418-73/95
Ljubljana, dne 22. septembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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2650.

Na podlagi tretjega odstavka 136. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 99. ~lena zakona o
upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o na~inu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora

v prostih carinskih conah

1. ~len
(vsebina)

Ta pravilnik dolo~a na~in vodenja evidenc o blagu v
prostih carinskih conah v skladu s 136. ~lenom carinskega
zakona (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in o ukrepih carin-
skega nadzora v prostih carinskih conah.

2. ~len
(vodenje evidenc)

(1) Vsak uporabnik proste carinske cone mora voditi
evidence, dolo~ene s prvim odstavkom 136. ~lena carinskega
zakona.

(2) Uporabnik mora voditi evidence iz prvega odstavka
tega ~lena tako, da je carinskemu organu v vsakem trenutku
omogo~en nadzor nad blagom v prosti carinski coni. V ta
namen mora uporabnik vpisati predpisane podatke v evidenco
nemudoma, ko blago prispe v prostore, kjer se bodo izvajale
dejavnosti v zvezi s tem blagom.

3. ~len
(oblika vodenja evidenc)

(1) Vsak uporabnik lahko sam izbere obliko vodenja
evidenc, ~e tak{no obliko carinski organ lahko odobri.

(2) Zahtevku za odobritev oblike vodenja evidenc mora
uporabnik predlo‘iti tudi dokazila o vrstah dejavnosti, za
opravljanje katerih je registriran oziroma o vrstah dejavnosti,
za opravljanje katerih je pridobil potrebna dovoljenja.

4. ~len
(postopek predhodne odobritve evidenc)

(1) Carinski organ odobri izbrano obliko vodenja evi-
denc v skladu s prej{njim ~lenom, ~e je predlagana oblika
vodenja evidenc v skladu s tem pravilnikom, vsebuje predpi-
sane minimalne podatke in omogo~a ustrezen carinski nadzor
nad poslovanjem uporabnika v prosti carinski coni v skladu z
uredbo o prostih carinskih conah.

(2) Carinski organ odobri izbrano obliko vodenja evi-
denc le tistim osebam, ki nudijo vsa potrebna zagotovila za
poslovanje v prosti carinski coni v skladu s carinskimi predpisi.

(3) Odobritev iz prvega odstavka tega ~lena izda carinski
organ v obliki ugotovitvene odlo~be.

(4) ^e ‘eli uporabnik med poslovanjem zamenjati ali
spremeniti odobreno obliko ali na~in vodenja evidenc iz prve-
ga odstavka tega ~lena, mora spremembo prav tako poprej
odobriti pristojni carinski organ.

5. ~len
(preklic odobritve evidence)

(1) Carinski organ, ki je izdal odobritev iz prej{njega
~lena, lahko to odobritev prekli~e, ~e, glede na poslovanje
uporabnika, odobreni na~in vodenja evidenc ne omogo~a ve~
ustreznega carinskega nadzora, predvsem pa takrat, ko ugoto-
vi ponavljajo~e se nepojasnjeno izginjanje blaga, na katerega
se nana{a evidenca.

(2) Prito‘ba zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka ne
zadr‘i njene izvr{itve.

(3) Potem, ko je carinski organ preklical odobritev v
skladu s prvim odstavkom tega ~lena, uporabnik ne sme ve~
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(2) V primeru iz prej{njega odstavka carinski organ ugo-
tovi, ali je nastal carinski dolg in ga v skladu s carinskim
zakonom obra~una.

9. ~len
(ukrepi carinskega nadzorstva)

(1) Carinski organ lahko sprejme ukrepe za carinski nad-
zor nad:

1. poslovanjem uporabnikov v prosti carinski coni,
2. vnosom blaga v prosto carinsko cono,
3. iznosom blaga iz proste carinske cone.
(2) Carinski organ lahko opravlja carinski nadzor v pro-

sti carinski coni z rednimi in naklju~nimi ukrepi, predvsem pa
s kontrolo evidenc, drugih dokumentov, ki se nana{ajo na
vnos, iznos in zadr‘evanje blaga v prosti carinski coni, kon-
trolo vnosa in iznosa blaga iz proste carinske cone ter kontrolo
oseb, ki vstopajo in izstopajo iz proste carinske cone.

(3) Carinski organ lahko v zvezi z izvajanjem carinskega
nadzorstva preverja tudi, ali uporabniki oziroma ustanovitelj
proste carinske cone za opremo, ki jo uporabljajo pri izvajanju
svoje dejavnosti posedujejo potrdila in dovoljenja, predpisana
z drugimi predpisi (npr. atestiranje tehtnic, rezervoarjev, sond
itd.).

10. ~len
(vnos blaga v prosto carinsko cono)

(1) V skladu s 133. ~lenom carinskega zakona blaga, ki
se vnese v prosto carinsko cono ni potrebno predlo‘iti carin-
skemu organu, niti zanj vlo‘iti carinske deklaracije, mora pa
uporabnik to blago v skladu z 2. ~lenom tega pravilnika ne-
mudoma vpisati v evidence.

(2) ̂ e je po{iljko v prosto carinsko cono vnesel prevoz-
nik, ki ni isto~asno tudi uporabnik proste carinske cone, mora
uporabnik, ki je po{iljko prevzel, najpozneje naslednji delovni
dan po prevzemu po{iljke, predlo‘iti pristojnemu carinskemu
organu potrdilo o prevzemu.

11. ~len
(transportni dokumenti)

Transportni dokumenti iz drugega odstavka 135. ~lena
carinskega zakona so lahko katerikoli dokumenti, ki se nana-
{ajo na transport, kot so npr. tovorni listi, seznami ladijskega
tovora ali paketne spremnice, ~e nudijo vse potrebne informa-
cije za identifikacijo blaga.

12. ~len
(prenos blaga na druge uporabnike)

Uporabnik proste carinske cone lahko blago, ki ga je
vnesel v prosto carinsko cono prepusti drugemu uporabniku.
Prepustitev in prevzem morata oba uporabnika izkazati v svo-
jih evidencah.

13. ~len
(potrditev vnosa blaga v prosto carinsko cono)

^e je na podlagi vnosa blaga v prosto carinsko cono
mogo~e zahtevati povrnitev pla~ane carine ali odpustitev {e
ne pla~anega carinskega dolga, mora carinski organ potrditi
vnos blaga na predlo‘enih carinskih deklaracijah.

14. ~len
(prijava blaga, ki je zavezano pla~ilu izvoznih dajatev)

Carinski organ bo v skladu s tretjim odstavkom 133.
~lena carinskega zakona zahteval, da se pri vnosu v prosto
carinsko cono prijavi blago, ki je zavezano pla~ilu izvoznih
dajatev ali za katerega veljajo drugi ukrepi trgovinske politike
predvsem takrat, ko ne bo mogo~e na drug na~in zagotoviti

izvajati aktivnosti, na katere se nana{a preklicana odobrena
evidenca.

6. ~len
(minimalni podatki v evidencah)

(1) Uporabnik mora v odobrenih evidencah navesti vse
podatke, ki so potrebni za nadzor pravilnega izvajanja carin-
skih predpisov.

(2) Evidence o blagu iz prej{njega odstavka morajo, ob
spo{tovanju pogojev iz drugega odstavka 136. ~lena carinske-
ga zakona, vsebovati vsaj naslednje podatke:

1. vse podatke o znamkah, identifikacijskih {tevilkah,
koli~ini blaga, obi~ajni komercialni opis blaga ter podatke o
{tevilu tovorkov in vrsti embala‘e ter, ~e je podatek na razpo-
lago, tudi identifikacijski znak embala‘e (zabojnika);

2. podatke, ki omogo~ajo, da se nadzoruje gibanje in
promet blaga v prosti carinski coni, {e posebej kje se blago
nahaja;

3. podatke o transportnem dokumentu, ki se uporablja
pri vnosu in iznosu blaga;

4. navedbo o tem, ali gre za carinsko blago ali za doma~e
blago v smislu alinee (b) 127. ~lena carinskega zakona;

5. podatke o obi~ajnih postopkih in ravnanjih z blagom v
skladu s prvim in tretjim odstavkom 83. ~lena carinskega
zakona;

6. datum vpisa vnosa oziroma iznosa blaga iz proste
carinske cone;

7. podatke o porabi ali uporabi blaga v prosti carinski
coni.

7. ~len
(vodenje evidenc o doma~em blagu)

(1) Uporabnik, ki mu je carinski organ v skladu s 138.
~lenom carinskega zakona izdal soglasje za skladi{~enje do-
ma~ega blaga v prosti carinski coni, mora voditi o tem blagu
posebno evidenco.

(2) Evidenco iz prej{njega odstavka mora predhodno
odobriti carinski organ na na~in in po postopku kot to velja za
evidence iz 2. ~lena tega pravilnika.

(3) Uporabnik mora voditi evidenco iz prvega odstavka
tega ~lena tako, da je carinskemu organu v vsakem trenutku
omogo~en nadzor nad doma~im blagom, ki se skladi{~i v
prosti carinski coni.

(4) Evidenco iz prvega odstavka tega ~lena mora upo-
rabnik voditi kronolo{ko in mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

1. vse podatke o znamkah, identifikacijskih {tevilkah,
koli~ini blaga, obi~ajni komercialni opis blaga ter podatke o
{tevilu tovorkov in vrsti embala‘e in, ~e je podatek na razpo-
lago, identifikacijski znak embala‘e (zabojnika);

2. podatke, ki omogo~ajo, da se nadzoruje gibanje in
promet blaga v prosti carinski coni, {e posebej kje se blago
nahaja;

3. podatke o transportnem dokumentu, ki se uporablja
pri vnosu in iznosu blaga;

4. podatke o obi~ajnih postopkih in ravnanjih z doma~im
blagom, ki jih je predhodno odobril carinski organ. Za potrebe
te to~ke se {teje, da so obi~ajni postopki in ravnanja tisti, ki so
opredeljeni v skladu s prvim in tretjim odstavkom 83. ~lena
carinskega zakona.

8. ~len
(razlike med dejanskimi zalogami blaga in evidencami)

(1) ^e uporabnik ugotovi, da se stanje dejanskih zalog
blaga in stanje v evidencah iz 2. oziroma 7. ~lena tega pravil-
nika ne ujemata, mora to nemudoma sporo~iti carinskemu
organu.
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nadzora glede spo{tovanja prepisov o pla~ilu izvoznih dajatev
oziroma glede spo{tovanja predpisanih ukrepov trgovinske
politike.

15. ~len
(iznos blaga iz proste carinske cone)

Razen v primerih, dolo~enih s 139. ~lenom carinskega
zakona, za iznos blaga iz proste carinske cone ni treba predlo-
‘iti blaga carinskemu organu ali zanj vlo‘iti carinske
deklaracije.

16. ~len
(kon~na dolo~ba)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 418-70/95
Ljubljana, dne 22. septembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

7. podatke o obi~ajnih postopkih in ravnanjih z blagom v
carinskem skladi{~u;

8. podatke o za~asni odstranitvi blaga iz prostorov ca-
rinskega skladi{~a.

(2) Evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem skladi{~u
tipa D morajo poleg podatkov iz prej{njega odstavka vsebo-
vati tudi podatke iz polj 1 (prva poddelitev), 3, 5, 14, 19, 26,
32, 33, 34, 47, 49 in 54 enotne carinske listine, ki se izpolnijo
za carinsko deklaracijo, s katero se za~ne postopek carinskega
skladi{~enja.

(3) ^e je carinski deklarant zahteval, da se pri dolo~anju
carinske vrednosti carinskega blaga v carinskem skladi{~u
uporabi drugi odstavek 85. ~lena carinskega zakona, mora biti
podatek o carinski vrednosti blaga pred izvedbo odobrenega
postopka ali ravnanja prav tako naveden v evidenci.

(4) V primeru, da je dovoljena uporaba poenostavljenih
postopkov iz 59. ~lena carinskega zakona, se dolo~be tega
~lena, ki se nana{ajo na carinske deklaracije, uporabljajo smi-
selno tudi za odobrene poenostavitve.

3. ~len
(na~in vodenja evidenc)

(1) Imetnik carinskega skladi{~a mora voditi evidence iz
prej{njega ~lena tako, da v vsakem trenutku ka‘ejo dejanske
zaloge blaga v postopku carinskega skladi{~enja.

(2) Imetnik carinskega skladi{~a mora voditi evidenco v
prostorih carinskega skladi{~a in je brez predhodnega soglasja
carinskega organa ne sme iznesti iz skladi{~a.

(3) Imetnik carinskega skladi{~a mora vpisati podatke o
blagu, za katero je bil za~et postopek carinskega skladi{~enja
v evidence takoj po vnosu blaga v carinsko skladi{~e. Pri tem
mora upo{tevati podatke, ki jih sprejme oziroma potrdi ca-
rinski organ na podlagi sprejete carinske deklaracije ali druge-
ga dokumenta za za~etek postopka carinskega skladi{~enja.

(4) ^e se carinsko skladi{~e v skladu s 17. ~lenom ured-
be o carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom uporablja
tudi za za~asno hrambo blaga, je treba blago vpisati v eviden-
ce iz 2. ~lena tega pravilnika:

1. v primeru, da je dovoljeno deklariranje na podlagi
knjigovodskih vpisov v skladu z 29. ~lenom uredbe o poeno-
stavitvah glede carinskih deklaracij za prenos blaga iz za~asne
hrambe v postopek carinskega skladi{~enja - pred potekom
roka iz 37. ~lena carinskega zakona,

2. v vseh ostalih primerih - v trenutku, ko je blago pre-
pu{~eno v postopek carinskega skladi{~enja na podlagi spre-
jete carinske deklaracije.

(5) Podatke v zvezi z zaklju~kom postopka carinskega
skladi{~enja mora imetnik carinskega skladi{~a vpisati v
evidence:

1. v primeru, da je odobren kateri od poenostavljenih
postopkov iz 59. ~lena carinskega zakona - najpozneje v trenut-
ku, ko je bilo blago odstranjeno iz carinskega skladi{~a,

2. v vseh ostalih primerih - v trenutku prepustitve blaga
deklarantu na podlagi carinske deklaracije za carinsko do-
voljeno rabo ali uporabo blaga.

4. ~len
(oblika vodenja evidenc)

(1) Vsak imetnik carinskega skladi{~a lahko sam izbere
obliko vodenja evidenc, mora pa za izbrano obliko pridobiti
predhodno dovoljenje pristojnega carinskega organa.

(2) Kot evidenca se lahko dovoli tudi knjigovodstvo imet-
nika carinskega skladi{~a, ~e ustreza pogojem, dolo~enim v
tem pravilniku.

(3) Imetnik carinskega skladi{~a ne more za~eti s po-
slovanjem, dokler ne pridobi odobritve carinskega organa za
obliko evidenc.

2651.

Na podlagi prvega odstavka 81. ~lena carinskega zakona
(Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 99. ~lena zakona o upravi
(Uradni list RS, {t. 97/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o vodenju evidenc v carinskih skladi{~ih

1. ~len
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik dolo~a obliko in na~in vodenja evidenc
o blagu, ki jih mora imetnik carinskega skladi{~a voditi v
skladu s ~etrtim odstavkom 80. ~lena in 81. ~lenom carinske-
ga zakona.

(2) Ta pravilnik dolo~a kdaj lahko pristojni carinski or-
gan oprosti imetnika skladi{~a obveznega vodenja predpisa-
nih evidenc.

2. ~len
(minimalna vsebina evidenc)

(1) Evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem skladi{~u
morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. podatke iz polj 1, 31, 37 in 38 enotne carinske litine, ki
se izpolnijo za carinsko deklaracijo za za~etek postopka carin-
skega skladi{~enja;

2. napotek na carinsko deklaracijo oziroma prijavo za
novo carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga, s katero
oziroma katerimi se je postopek carinskega skladi{~enja za
zadevno blago zaklju~il;

3. datum in navedbo o ostalih carinskih dokumentih in
vseh ostalih dokumentih, ki se nana{ajo na za~etek in zaklju-
~ek postopka carinskega skladi{~enja blaga;

4. podatke, ki omogo~ajo, da se nadzoruje gibanje blaga
v carinskem skladi{~u, {e posebej kje se blago nahaja in podat-
ke o morebitnem preme{~anju blaga iz enega v drugo skladi-
{~e, ne da bi se postopek carinskega skladi{~enja zaklju~il;

5. podatke o morebitnem skupnem skladi{~enju carinske-
ga blaga in blaga iz 1. to~ke prvega odstavka 80. ~lena carin-
skega zakona;

6. vse ostale podatke, ki so potrebni za ugotavljanje
narave blaga;
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(4) ^e ‘eli imetnik carinskega skladi{~a med poslova-
njem zamenjati ali spremeniti odobreno obliko evidenc, mora
spremembo prav tako poprej odobriti pristojni carinski organ.

5. ~len
(postopek predhodne odobritve evidenc)

(1) Carinski organ odobri obliko vodenja evidenc na pod-
lagi pisnega zahtevka imetnika skladi{~a potem, ko ugotovi, da
je predlagana oblika vodenja evidenc v skladu s tem pravilni-
kom, vsebuje predpisane minimalne podatke in omogo~a ustre-
zen carinski nadzor nad poslovanjem carinskega skladi{~a.

(2) Zahtevek iz prej{njega odstavka se vlo‘i pri carin-
skem organu, ki je pristojen za izdajo dovoljenja za odprtje
carinskega skladi{~a.

(3) Odobritev iz prvega odstavka tega ~lena izda carinski
organ v obliki ugotovitvene odlo~be, ~e ni vsebovana ‘e v
dovoljenju za odprtje carinskega skladi{~a.

6. ~len
(preklic odobritve evidence)

(1) Carinski organ, ki je izdal odobritev iz 5. ~lena tega
pravilnika, lahko to odobritev prekli~e, ~e, glede na poslova-
nje imetnika skladi{~a odobreni na~in vodenja evidenc ne
omogo~a ve~ ustreznega carinskega nadzora.

(2) Prito‘ba zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka ne za-
dr‘i njene izvr{itve.

7. ~len
(evidence v carinskih skladi{~ih tipa F)

Carinski organ, ki vodi carinsko skladi{~e tipa F, mora
voditi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem skladi{~u,
pri ~emer primerno upo{teva 2. ~len tega pravilnika.

8. ~len
(vodenje evidenc o doma~em blagu, ki ni v postopku

carinskega skladi{~enja)
(1) Imetnik carinskega skladi{~a mora voditi evidenco o

doma~em blagu iz 1. to~ke prvega odstavka 80. ~lena ca-
rinskega zakona lo~eno od evidence iz 2. ~lena tega pravilnika.

(2) Evidenca iz prej{njega odstavka mora vsebovati naj-
manj naslednje podatke:

1. datum vpisa;
2. carinski status blaga, {tevilo tovorkov in opis doma~e-

ga blaga;
3. koli~ina;
4. podatke, ki omogo~ajo, da se nadzoruje gibanje blaga

v skladi{~u, {e posebej kje se blago nahaja;
5. vse druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje

narave blaga;
6. podatke o obi~ajnih postopkih in ravnanjih z blagom v

skladi{~u;
7. podatke o odstranitvi blaga iz carinskega skladi{~a.

9. ~len
(vodenje evidenc o carinskem blagu, ki je v carinskem

skladi{~u v skladu z 2. ali 3. to~ko 80. ~lena carinskega
zakona)

Imetnik skladi{~a vodi evidence o carinskem blagu iz 2.
oziroma 3. to~ke 80. ~lena carinskega zakona v skladu s pred-
pisi, ki urejajo postopek uvoza za proizvodnjo za izvoz oziro-
ma postopek predelave pod carinskim nadzorom.

10. ~len
(oprostitev vodenja evidenc v carinskem skladi{~u tipa B)

Carinski organ v dovoljenju za odprtje carinskega skla-
di{~a tipa B odlo~i tudi, ali je imetnik carinskega skladi{~a

opro{~en vodenja evidenc o carinskem blagu iz 2. ~lena tega
pravilnika, ~e so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 81.
~lena carinskega zakona.

11. ~len
(prehodna dolo~ba)

(1) Imetniki carinskih skladi{~ iz 179. ~lena carinskega
zakona morajo v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika
predlo‘iti pristojnim carinskim organom obrazce za vodenje
evidenc, ki so jih uporabljali na podlagi dosedanjih predpisov
ter kopije soglasij oziroma dovoljenj za odprtje skladi{~, ki so
bili izdani na podlagi dosedanjih predpisov.

(2) Evidence, ki jih imetniki carinskih skladi{~ predlo‘i-
jo carinskim organom v skladu s prej{njim ~lenom se uporab-
ljajo kot evidence, odobrene v skladu s tem pravilnikom.

(3) Na podlagi informacij iz prvega odstavka carinski
organi v roku iz tretjega odstavka 179. ~lena carinskega zako-
na izdajo dovoljenja za vodenje carinskega skladi{~a.

12. ~len
(kon~na dolo~ba)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 418-71/95
Ljubljana, dne 22. septembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

2652.

Na podlagi tretjega odstavka 46. ~lena carinskega zako-
na (Uradni list RS, {t. 1/95 in 28/95) in 99. ~lena zakona o
upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o uporabi listin v carinskem postopku

1. Poglavje
Splo{ne dolo~be

1. ~len
(Vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik dolo~a obliko pisne carinske deklaracije
(v nadaljevanju: enotno carinsko listino ali ECL), na~in njene-
ga izpolnjevanja in uporabe v carinskih postopkih ter doku-
mente, ki se prilagajo.

(2) Ta pravilnik dolo~a tudi vsebino, obliko in na~in
uporabe drugih posebnih obrazcev za carinski nadzor.

2. ~len
(Definicije izrazov)

V tem pravilniku imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
(a) “komplet ECL”: osemlistni komplet listov 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7 in 8 oziroma dva {tirilistna kompleta listov 1/6, 2/7, 3/8
in 4/5 oziroma 5/4;

(b) “set ECL”: listi ECL, potrebni za izvedbo izbranega
carinskega postopka;

(c) “dvonamenska uporaba”: uporaba {tirilistnega kom-
pleta ali ustreznih setov, ko je potrebno na listih ECL pre~rtati
neuporabljeno {tevil~no oznako;

(d) “celovita uporaba enotne carinske listine”: uporaba
kompleta ECL, ko je z enkratnim vpisom podatkov omogo~e-
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na izvedba izvoznega, tranzitnega in uvoznega carinskega
postopka;

(e) “delna uporaba enotne carinske listine”: uporaba sa-
mo tistih listov iz kompleta ECL, ki so potrebni za izvedbo
posameznega carinskega postopka;

(f) “polje”: del ECL, lo~en s ~rto in ozna~en s {tevilko ali
veliko tiskano ~rko in tekstualnim opisom;

(g) “podpolja” : vidno ozna~eni deli polj, ki jih {tejemo
od leve proti desni;

(h) “dopolnilo ECL”: obrazec, ki je sestavni del ECL in
se uporablja, ~e se v po{iljki deklarira blago, uvr{~eno v ve~
kot eno devetmestno oznako nomenklature carinske tarife.

3. ~len
(Uporaba enotne carinske listine)

^e z drugimi predpisi ni dolo~eno druga~e, se ECL
uporablja za vse carinske postopke in ponovni izvoz blaga s
carinskega obmo~ja Republike Slovenije (v nadaljevanju: ca-
rinsko obmo~je).

2. Poglavje
Sestava in opis enotne carinske listine

4. ~len
(Osem- in {tirilistni komplet)

(1) Komplet ECL sestavlja en komplet osmih listov ali
dva kompleta {tirih listov.

(2) Osemlistni komplet ECL sestavljajo:
1. list z zaporedno {tevilko 1 in rde~o polno ~rto ob

desnem robu – za carinski organ odpreme, izvoza, ponovnega
izvoza ali za~asnega izvoza na oplemenitenje (v nadaljevanju:
odpremni carinski organ ali carinski organ izvoznega carinje-
nja);

2. list z zaporedno {tevilko 2 in zeleno polno ~rto ob
desnem robu – za obdelavo podatkov o izvozu;

3. list z zaporedno {tevilko 3 in rumeno polno ~rto ob
desnem robu – za po{iljatelja/izvoznika blaga;

4. list z zaporedno {tevilko 4 in modro prekinjeno ~rto ob
desnem robu – za namembni carinski organ;

5. list z zaporedno {tevilko 5 in modro polno ~rto ob
desnem robu – za potrditev prejema blaga odpremnemu carin-
skemu organu;

6. list z zaporedno {tevilko 6 in rde~o prekinjeno ~rto ob
desnem robu – za carinski organ, pri katerem se blago sprosti
v prost promet, za~ne eden od postopkov z ekonomskim u~in-
kom oziroma zaklju~i postopek za~asnega izvoza na opleme-
nitenje (v nadaljevanju: carinski organ uvoznega carinjenja);

7. list z zaporedno {tevilko 7 in zeleno prekinjeno ~rto ob
desnem robu – za obdelavo podatkov o uvozu;

8. list z zaporedno {tevilko 8 in rumeno prekinjeno ~rto
ob desnem robu – za prejemnika/uvoznika blaga.

(3) Dvonamenski {tirilistni komplet ECL sestavljajo:
1. list z zaporedno {tevilko 1/6 in rde~o prekinjeno ter

polno ~rto ob desnem robu – za carinski organ izvoznega ali
uvoznega carinjenja;

2. list z zaporedno {tevilko 2/7 in zeleno prekinjeno ter
polno ~rto ob desnem robu – za obdelavo podatkov o izvozu
ali uvozu;

3. list z zaporedno {tevilko 3/8 in rumeno prekinjeno ter
polno ~rto ob desnem robu – za po{iljatelja/izvoznika oziroma
prejemnika/uvoznika blaga;

4. list z zaporedno {tevilko 4/5 in modro prekinjeno ter
polno ~rto ob desnem robu – za namembni carinski organ ali
za potrditev predaje blaga odpremnemu carinskemu organu;

5. list z zaporedno {tevilko 5/4 in modro prekinjeno ~rto
ter polno ~rto ob desnem robu – za potrditev predaje blaga
odpremnemu carinskemu organu ali za namembni carinski
organ.

(4) Vsak list dvonamenskega {tirilistnega kompleta ECL
se lahko uporabi alternativno. Neuporabljena {tevilka na listu
mora biti pre~rtana. Osemlistno ECL lahko nadome{~ata dva
dvonamenska {tirilistna seta.

(5) Deklarant lahko uporabi za svoje potrebe dodatni list
ECL brez {tevil~ne oznake, ki mora imeti diagonalno izpisan
tekst “ZA INTERNO UPORABO”. Tega lista carinski organ
v postopku ne overja.

(6) Obrazec osemlistnega kompleta ECL je v prilogi 1 k
temu pravilniku, obrazec {tirilistnega kompleta ECL pa je v
prilogi 3 k temu pravilniku. Prilogi 1 in 3 k temu pravilniku
sta njegov sestavni del.

5. ~len
(Dopolnilo ECL)

(1) ̂ e se z enotno carinsko listino deklarira blago, ki se
uvr{~a v ve~ kot eno devetmestno oznako nomenklature ca-
rinske tarife, se skupaj z ECL carinskemu organu predlo‘i
potrebno {tevilo dopolnilnih listin (v nadaljevanju: dopolnilo
ECL) z enakim {tevilom listov ter oznakami, kot jih ima ECL.
Dopolnilo ECL je sestavni del ECL, ki ji pripada.

(2) Za izpolnjevanje dopolnila ECL se smiselno uporabi-
jo dolo~be tega pravilnika o ipzolnjevanju ECL.

(3) ^e se uporabi dopolnilo ECL, se skupni se{tevek
uvoznih ali izvoznih dajatev po vrstah in skupni se{tevek vseh
uvoznih ali izvoznih dajatev vpi{e v razdelek “SE[TEVEK”
na zadnjem dopolnilu ECL.

(4) Carinska uprava lahko izjemoma dovoli, da se dopol-
nilo ECL ne uporablja, ~e se pri sestavljanju deklaracije in
izmenjavi podatkov uporabljajo ra~unalni{ke re{itve.

(5) Obrazec osemlistnega dopolnila ECL je v prilogi 2 k
temu pravilniku, obrazec {tirilistnega dopolnila ECL pa je v
prilogi 4 k temu pravilniku. Prilogi 2 in 4 k temu pravilniku
sta njegov sestavni del.

6. ~len
(Opis enotne carinske listine)

(1) ECL in dopolnilo ECL sta formata 210 x 297 mm,
lahko sta kraj{a 5 mm ali dalj{a 8 mm. Papir mora biti sa-
mokopirni, najmanj{e mase 44 gramov na kvadratni meter in
ne sme vsebovati celuloze.

(2) Polja ECL morajo biti razporejena v desetinah in~a v
horizontalni in {estinah in~a v vertikalni smeri (ra~unalni{ki
izpis).

(3) Obrazec je natiskan na belem papirju v zeleni barvi.
Polja 1 (prvo in tretje podpolje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19,
21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje), 35, 38, 40, 44, 50, 51,
52, 53 na listih z zaporedno {tevilko 1, 4, 5, in 7 so zelene
barve, medtem ko so druga polja in listi z zaporedno {tevilko
2, 3, 6 in 8 bele barve.

(4) Polje 1 (prvo in tretje podpolje), 2, 3, 31, 32, 33 (prvo
podpolje), 35, 38, 40 in 44 dopolnila ECL so na listih 1, 4, 5 in
7 zelene barve, medtem ko so druga polja in listi z zaporedno
{tevilko 2, 3, 6 in 8 bele barve.

(5) Obarvana polna ~rta ob desnem robu je {iroka 3 mm.
Prekinjena ~rta je sestavljena iz barvnih kvadratkov 3 x 3 mm
in trimilimetrskih presledkov. Med prekinjeno in polno ~rto
dvonamenskega seta iz tretjega odstavka 4. ~lena tega pra-
vilnika je presledek {irine 1 mm.

(6) Samokopirna polja ECL so dolo~ena v prilogi 5 k
temu pravilniku, ki je njegov sestavni del.
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3. Poglavje
Priloge enotne carinske listine

7. ~len
(Sprostitev v prost promet)

(1) Ob vlo‘itvi deklaracije za sprostitev blaga v prost
promet se ECL prilo‘ijo naslednji dokumenti:

(a) faktura, na osnovi katere je prijavljena carinska vred-
nost blaga;

(b) deklaracija o carinski vrednosti blaga, ~e mora biti
prilo‘ena v skladu s pravilnikom o carinski vrednosti blaga
(Uradni list RS, {t. 55/95);

(c) dokumenti, na osnovi katerih se uveljavljajo oprosti-
tve pla~ila carine ali druge ugodnosti;

(d) vsi drugi dokumenti, ki so potrebni za sprostitev
blaga v prost promet;

(e) dokumenti o poprej{njem carinskem postopku.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da deklarant ob vlo‘i-

tvi ECL predlo‘i na vpogled tudi druge dokumente, kot na
primer:

(a) dokumente o prevozu blaga;
(b) liste pakiranja blaga ali druge ustrezne dokumente, ~e

je prepoznavanje blaga v paketih brez njih ote‘eno;
(c) pogodbo, na podlagi katere se blago uva‘a ali izva‘a.
(3) Enotni carinski listini ni potrebno prilo‘iti prilog iz

to~k (b) in (c) prvega odstavka tega ~lena, ~e se uveljavlja
skupna carinska stopnja, oziroma prilog iz to~k (a), (b) ali (c)
prvega odstavka tega ~lena, ~e je blago predmet oprostitve
pla~ila carine in jih carinski organ izrecno ne zahteva.

8. ~len
(Tranzit blaga)

(1) Carinski organ, pri katerem se za~ne tranzitni po-
stopek, zahteva, da se deklaraciji prilo‘i prevozna listina le, ~e
je to potrebno zaradi preverjanja deklariranih podatkov.

(2) Na zahtevo carinskega organa je potrebno predlo‘iti
tudi vse dokumente, ki se nana{ajo na poprej{nji carinski
postopek.

9. ~len
(Postopki z ekonomskim u~inkom)

(1) ECL za za~etek carinskega postopka z ekonomskim
u~inkom, razen za~asnega izvoza na oplemenitenje, morajo
biti prilo‘eni dokumenti iz prvega odstavka 7. ~lena tega pra-
vilnika, razen ~e gre za skladi{~enje blaga v carinskem skla-
di{~u tipa A,B,C ali F.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da deklarant ob pred-
lo‘itvi ECL predlo‘i na vpogled tudi dovoljenje za izbrani
postopek z ekonomskim u~inkom ter dokumente iz drugega
odstavka 7.~lena oziroma dokumente o poprej{njem carinskem
postopku.

(3) ECL za za~etek za~asnega izvoza na oplemenitenje
morajo biti prilo‘eni:

(a) dokumenti, navedeni v 10. ~lenu tega pravilnika in
(b) predhodno dovoljenje, ~e gre za uporabo sistema

zamenjave.

10. ~len
(Izvoz in ponovni izvoz)

(1) ECL za izvoz in ponovni izvoz blaga je potrebno
prilo‘iti vse dokumente, potrebne za pravilno dolo~itev izvoz-
nih dajatev in drugih ukrepov ekonomske politike.

(2) To~ka (e) prvega odstavka in to~ka (a) drugega
odstavka 7. ~lena tega pravilnika se smiselno uporabljata tudi
pri vlo‘itvi ECL za izvoz oziroma ponovni izvoz blaga.

4. Poglavje
Elektronska izmenjava podatkov

11. ~len
(Elektronska izmenjava podatkov)

(1) V skladu z drugim odstavkom 46.~lena carinskega
zakona lahko Carinska uprava Republike Slovenije (v na-
daljevanju: Carinska uprava) dovoli vlo‘itev carinske dekla-
racije s pomo~jo elektronske izmenjave podatkov.

(2) Carinska uprava ob izdaji dovoljenja iz prej{njega
odstavka odlo~i tudi, ali mora deklarant kljub odobreni
elektronski izmenjavi podatkov vlo‘iti ECL ali ne.

12. ~len
(Dovoljenje)

Dovoljenje za elektronsko izmenjavo podatkov izda Ca-
rinska uprava vsakemu zainteresiranemu udele‘encu posebej
na njegovo pisno zahtevo. Obvezno vsebino zahtevka in do-
voljenja dolo~i direktor Carinske uprave.

13. ~len
(Vlo‘itev deklaracije)

[teje se, da je deklaracija s pomo~jo elektronske iz-
menjave podatkov vlo‘ena pri carinskem organu v trenutku,
ko ta sprejme elektronsko sporo~ilo. Eno elektronsko sporo~i-
lo lahko vsebuje ve~ deklaracij, vendar carinski organ vodi
postopek za vsako deklaracijo posebej.

14. ~len
(Vsebina vrnjenega sporo~ila)

Carinski organ potrdi prejem paketa podatkov s po-
vratnim sporo~ilom, ki vsebuje vsaj dogovorjene identifika-
cijske podatke vsake deklaracije, vrsto odkritih napak, ~e je
nepravilna, oziroma registrsko {tevilko carinskega organa in
datum sprejema, ~e je deklaracija pravilna. Sporo~ilo lahko
vsebuje tudi podatke o na~inu pregleda blaga in prepustitvi
blaga deklarantu.

15. ~len
(Elektronska izmenjava drugih podatkov)

Carinska uprava lahko dovoli tudi elektronsko izmenja-
vo drugih podatkov, ki so potrebni v carinskem postopku.

5. Poglavje
Uporaba razli~nih setov

16. ~len
(Celovita uporaba enotne carinske listine)

(1) Komplet ene osem- in dveh {tirilistnih ECL omogo~a
enkraten vnos podatkov, ki se uporabijo za prijavo ve~ pove-
zanih carinskih postopkov (celovita uporaba enotne carinske
listine za kombinirane postopke izvoza, tranzita in uvoza
blaga).

(2) ̂ e se uporabita dva dvonamenska {tirilistna seta kot
nadomestilo osemlistnemu, oba skupaj tvorita komplet.

(3) ^e se uporabi ECL v kombiniranih postopkih, je
deklarant odgovoren za to~nost in popolnost vseh podatkov,
tudi poprej vne{enih v ECL.

(4) Vsako odstopanje podatkov od dejanskega stanja
blaga mora deklarant nemudoma sporo~iti pristojnemu ca-
rinskemu organu, ki lahko zahteva vlo‘itev novega seta doku-
mentov za zahtevani postopek.
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17. ~len
(Delna uporaba enotne carinske listine)

(1) Za posamezen postopek ali kombinacije postopkov
se lahko uporabi set enotne carinske listine, ki vsebuje le liste,
potrebne za vodenje takega postopka in so predpisani s tem
pravilnikom.

(2) ̂ e carinski predpisi tako zahtevajo, je mogo~e upo-
rabiti delne sete z dodatnimi listi ali njihovimi kopijami. Do-
datni list mora deklarant izpolniti z istimi podatki kot osnovni
list in ga podpisati.

18. ~len
(Skupni izvozni in tranzitni postopek)

(1) Skupni postopek za izvoz in tranzit blaga se lahko
uporabi le, ~e se za vse blago, namenjeno izvozu na enem
prevoznem sredstvu, vlo‘i ena ECL.

(2) Set ECL za skupni izvozni in tranzitni postopek vsebuje:
– list 1 za carinski organ izvoznega carinjenja,
– list 2 za obdelavo podatkov,
– list 3 za izvoznika,
– list 4 za namembni carinski organ,
– list 5 za potrditev izstopa blaga.
(2) List 1 zadr‘i carinski organ izvoznega carinjenja kot

arhivski originalni dokument, ki so mu prilo‘ene vse potrebne
listine.

(3) List 2 zadr‘i carinski organ izvoznega carinjenja za
obdelavo podatkov.

(4) List 3 carinski organ izvoznega carinjenja po prepu-
stitvi blaga vrne deklarantu.

(5) List 4 zadr‘i namembni carinski organ.
(6) List 5 je namenjen carinskemu nadzoru. Prevoznik je

ob izstopu iz dr‘ave dol‘an list 5 predati namembnemu ca-
rinskemu organu, ta pa z njim potrdi izstop blaga odpremne-
mu carinskemu organu.

(7) ̂ e se za tranzit blaga uporabi zvezek TIR, je treba za
izvoz blaga vlo‘iti posebno ECL v skladu z 19. ~lenom tega
pravilnika.

19. ~len
(Lo~eni postopek izvoza blaga)

(1) ̂ e se postopka izvoznega carinjenja in tranzita opra-
vita lo~eno, se vlo‘i za vsako izvozno po{iljko set ECL, ki
vsebuje:

– list 1 za carinski organ izvoznega carinjenja,
– list 2 za obdelavo podatkov,
– list 3 za izvoznika.
(2) List 1 zadr‘i carinski organ izvoznega carinjenja kot

arhivski originalni dokument, ki so mu prilo‘ene vse potrebne
listine.

(3) List 2 zadr‘i carinski organ izvoznega carinjenja za
obdelavo podatkov.

(4) List 3 carinski organ po prepustitvi blaga vrne de-
klarantu.

20. ~len
(Za~asni izvoz blaga na oplemenitenje in ponovni izvoz)

Dolo~bi 18. in 19. ~lena tega pravilnika se primerno
uporabljata tudi vlo‘itev ECL za za~asni izvoz na oplemenite-
nje oziroma za ponovni izvoz.

21. ~len
(Tranzit blaga)

(1) ^e se blago deklarira le za tranzit, se vlo‘i za vse
po{iljke na enem transportnem sredstvu ena tranzitna enotna
carinska listina, ki vsebuje:

– list 1 za odpremni carinski organ,
– list 4 za namembni carinski organ,
– list 5 za potrditev izstopa ali prejema blaga.

(2) List 1 zadr‘i odpremni carinski organ kot arhivski
originalni dokument za potrebe carinskega nadzora. ̂ e je bilo
blago, za katerega je bil za~et tranzitni postopek, namenjeno
izvozu, se ECL za tranzit blaga predlo‘ijo na vpogled vsi listi
3 ECL, po katerih je bilo blago izvozno ocarinjeno.

(3) List 4 zadr‘i namembni carinski organ.
(4) List 5 se uporablja za carinski nadzor blaga. Prevoz-

nik je dol‘an list 5 predati namembnemu carinskemu organu,
ki z njim potrdi izstop blaga iz dr‘ave ali prejem blaga od-
premnemu carinskemu organu.

(5) V tranzitnem postopku se lahko namesto dopolnila
ECL uporabi seznam po{iljk, ki mora vsebovati najmanj:

– oznako “SEZNAM PO[ILJK”,
– v zgornjem desnem kotu prostor za vpis eviden~nih

podatkov ECL, ki ji je seznam prilo‘en,
– zaporedno {tevilko po{iljke, {tevilo tovorkov in trgov-

sko ime blaga,
– bruto maso blaga in
– prostor za pripombe carinskega organa.
(6) V primeru uporabe seznama po{iljk se izpolni samo

osnovni set ECL, na katerem morata biti polji 32 in 35 pre~rta-
na, v polju 31 pa se vpi{e opomba “BLAGO PO PRILO@E-
NEM SEZNAMU PO[ILJK”.

22. ~len
(Uvoz blaga)

(1) Enotno carinsko listino za postopek sprostitve blaga
v prost promet, za~etek postopka carinskega skladi{~enja, po-
stopka uvoza zaradi proizvodnje za izvoz, postopka predelave
pod carinskim nadzorom ali postopka za~asnega uvoza se-
stavlja set, ki vsebuje:

– list 6 za carinski organ uvoznega carinjenja,
– list 7 za obdelavo podatkov o uvozu,
– list 8 za uvoznika/prejemnika blaga.
(2) List 6 zadr‘i carinski organ uvoznega carinjenja kot

arhivski originalni dokument, ki so mu prilo‘ene vse potrebne
listine.

(3) List 7 je namenjen obdelavi podatkov uvoznega cari-
njenja.

(4) List 8 carinski organ uvoznega carinjenja po pre-
pustitvi blaga vrne deklarantu.

6. Poglavje
Izpolnjevanje enotne carinske listine

23. ~len
(Dovoljeni na~ini izpolnjevanja)

(1) Polja ECL in dopolnila ECL se izpolnijo s pisalnim
strojem, tiskalnikom ra~unalnika ali izjemoma v rokopisu. ̂ e
so podatki izpolnjeni ro~no, morajo biti izpisani s kemi~nim
svin~nikom in velikimi tiskanimi ~rkami.

(2) Polja, ozna~ena s {tevilko, izpolni carinski deklarant
tako, kot je predpisano za carinski postopek, katerega z vlo‘i-
tvijo ECL zahteva.

(3) Polja, ki so ozna~ena z velikimi ~rkami, izpolni ca-
rinski organ v skladu s VII. poglavjem tega pravilnika.

(4) [ifre, s katerimi se izpolnijo posamezna polja, so
dolo~ene v kodeksu {ifer, ki je v prilogi 13 tega pravilnika in
je njegov sestavni del (v nadaljevanju: kodeks {ifer).

24. ~len
(Izpolnjevanje ECL za izvoz, ponovni izvoz, za~asni izvoz

na oplemenitenje in tranzit blaga)
(1) V ECL za skupni izvozni in tranzitni postopek v

skladu z 18. ~lenom tega pravilnika se ne izpolnijo polja 4, 9,
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10, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17b, 26, 27, 28, 29, 34, 36,
43, 45, 48, 51, in 52.

(2) V ECL za izvozni postopek v skladu z 19. ~lenom tega
pravilnika oziroma v ECL za postopke iz 20. ~lena tega pravil-
nika se ne izpolnijo polja 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16,
17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 48, 50, 51, 52, 53, 55 in 56.

(3) V ECL za tranzit blaga iz 21. ~lena tega pravilnika se
ne izpolnijo polja 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16,
17a, 17b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52 in 54.

(4) Polja ECL, ki niso omenjena v prvem, drugem oziro-
ma tretjem odstavku tega ~lena se izpolnijo na naslednji na~in:

Polje 1 – DEKLARACIJA
Prvo podpolje ostane prazno.
Drugo podpolje se izpolni s {ifro:
1 za izvoz blaga
2 za za~asni izvoz blaga na oplemenitenje
3 za ponovni izvoz blaga
v skupnem in lo~enem postopku izvoza in tranzita, v

tranzitnem postopku pa se ne izpolni.
Tretje podpolje se izpolni s ~rko:
“T” pri tranzitu blaga in skupnem postopku izvoza in

tranzita, sicer se ne izpolni.

Polje 2 – PO[ILJATELJ/IZVOZNIK
V polje se vpi{e ime in priimek oziroma za pravne osebe

naziv in naslov izvoznika blaga, v desni zgornji kot za “[t.” pa
njegova sedemmestna mati~na {tevilka, ki jo dolo~i Statisti~ni
urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: mati~na {tevilka).
Za fizi~ne osebe se vpi{e skupna {ifra “5980003”, za kmete pa
{ifra “5000009”.

^e se z izvozom blaga zaklju~uje postopek z ekonomskim
u~inkom, mora biti v tem polju naveden imetnik dovoljenja.

Polje 3 – OBRAZCI
V prvo podpolje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e zaporedna

{tevilka seta ECL ali dopolnila ECL.
V drugo podpolje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e skupno

{tevilo vseh setov, ki sestavljajo eno deklaracijo.
^e je deklaracija za izvoz sestavljena npr. iz enega osnov-

nega seta in dveh dopolnil ECL, se v osnovnem setu vpi{e v
prvo podpolje {tevilko 1, v drugo podpolje 3, na prvem dopol-
nilnem setu v prvo podpolje 2, v drugo podpolje 3 in na
drugem dopolnilnem setu v prvo in drugo podpolje 3.

^e se izva‘a blago, uvr{~eno v eno tarifno oznako
nomenklature carinske tarife, se v prvo in drugo podpolje
razdelka 3 vpi{e 1.

^e se uporabi seznam po{iljk, se polje ne izpolni.

Polje 4 – NAKLADNE LISTINE
V polje dol‘ine petih mest, se vpi{e {tevilo seznamov

po{iljk, ki so prilo‘eni ECL.

Polje 5 – POSTAVKE
V polje se vpi{e dvomestno skupno {tevilo postavk v

ECL in dopolnilih ECL, ki ustreza skupnemu {tevilu deklarira-
nih vrst blaga v poljih 32.

Polje 6 – [TEVILO TOVORKOV
V polje, dol‘ine {estih mest, se vpi{e skupno {tevilo

tovorkov v po{iljki, ne glede na njihovo vrsto. ^e se izva‘a
po{iljka v razsutem stanju, se vpi{e 1.

Polje 7 – OPRAVILNA [TEVILKA
Polje se prosto uporablja za identifikacijske podatke iz-

voznika ali deklaranta, v primeru ra~unalni{ke izmenjave po-

datkov pa se v to polje vpi{e referen~na {tevilka na na~in,
dolo~en v dovoljenju iz 12. ~lena tega pravilnika.

Polje 8 – PREJEMNIK
Izpolnjevanje polja ni obvezno. Deklarant ga lahko vpi-

{e, ~e ga potrebuje.

Polje 14 – DEKLARANT/ZASTOPNIK
V polje se vpi{e ime in priimek oziroma firma in naslov

deklaranta, v desni zgornji kot za “[t.” pa mati~na {tevilka. ̂ e
sta deklarant in po{iljatelj ista oseba, se lahko v to polje vpi{e
“PO[ILJATELJ” in njegova mati~na {tevilka.

Polje 17 – NAMEMBNA DR@AVA
V polje se vpi{e naziv dr‘ave kon~ne destinacije blaga.

Polje 17a – [IFRA NAMEMBNE DR@AVE
V polje dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifro dr‘ave iz polja

17, iz kodeksa {ifer.

Polje 18 – REGISTRACIJA IN DR@AVA PREVOZ-
NEGA SREDSTVA OB ODHODU

Polje se obvezno izpolni le v tranzitnem carinskem po-
stopku. V skupnem postopku izvoza in tranzita se izpolni le,
~e se prevozni sredstvi iz tega polja in polja 21 razlikujeta.

V polje se vpi{ejo podatki o prevoznem sredstvu, na
katerem je blago neposredno nalo‘eno. ̂ e je blago nalo‘eno
na tovornem vozilu, ki se preva‘a od odpremnega do namem-
bnega carinskega organa na ‘elezni{kem prevoznem sredstvu,
se vpi{ejo podatki o tovornem vozilu.

Za po{iljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpi{e
vrsta in registrska {tevilka vozila in priklopnika, ~e ga vozilo
ima. V drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra dr‘ave
vozila iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v ‘elezni{kem prometu se v prvo podpolje
vpi{e “vagon” in njegova {tevilka, drugo podpolje se ne izpolni.

Za po{iljke v morskem prometu se v prvo podpolje vpi{e
vrsta in ime plovila. V drugo podpolje se vpi{e {ifra dr‘ave,
pod katere zastavo plovilo pluje, iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v zra~nem prometu se v prvo podpolje vpi{e
registrska oznaka zrakoplova ali linija in datum odhoda; v
drugo podpolje se vpi{e {ifra dr‘ave, v kateri je zrakoplov
registriran, iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v po{tnem prometu, pri transportu blaga po
transportnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, plinovodih) ali
za blago, ki se carini v carinskem skladi{~u, se polje ne izpolni.

Polje 19 – ZABOJNIK
V polje se vpi{e ena od naslednjih {ifer, glede na stanje

ob izstopu iz dr‘ave:
1 ~e je blago natovorjeno v zabojniku,
0 ~e zabojnika ni.
^e je blago izvo‘eno v zabojniku, morajo biti njegove

identifikacijske oznake vpisane v polju 31.

Polje 20 – DOBAVNI POGOJI
V prvo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra paritete

po INCOTERMS iz kodeksa {ifer.
V drugo podpolje se vpi{e kraj, na katerega se pariteta

nana{a.
V tretje podpolje dol‘ine enega mesta se vpi{e {ifra iz

kodeksa {ifer, ki dolo~a lego kraja iz drugega podpolja zno-
traj, izven ali na meji carinskega obmo~ja.

Polje 21 – REGISTRACIJA IN DR@AVA PREVOZ-
NEGA SREDSTVA OB PREHODU MEJE

V polje se vpi{e podatke o vle~nem prevoznem sredstvu.
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Za po{iljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpi{e
vrsta in registrska {tevilka vozila in priklopnika, ~e ga vozilo
ima. V drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra dr‘ave
vozila iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v ‘elezni{kem prometu se v prvo podpolje
vpi{e “vagon” in njegova {tevilka, drugo podpolje se ne izpolni.

Za po{iljke v morskem prometu se v prvo podpolje vpi{e
vrsta in ime plovila. V drugo podpolje se vpi{e {ifra dr‘ave,
pod katere zastavo pluje plovilo, iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v zra~nem prometu se v prvo podpolje vpi{e
registrska oznaka zrakoplova ali oznaka linije in datum; v
drugo podpolje se vpi{e {ifra dr‘ave, v kateri je zrakoplov
registriran, iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v po{tnem prometu, pri transportu blaga po
transportnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, plinovodih)
ali za blago, ki se carini v carinskem skladi{~u, se polje ne
izpolni.

Polje 22 – VALUTA IN SKUPNI ZNESEK RA^UNA
V prvo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra vrste

valute iz kodeksa {ifer.
V drugo podpolje, dol‘ine deset celih in dveh decimal-

nih mest, se vpi{e skupni bruto znesek fakture ali faktur brez
od{tetih popustov v valuti iz prvega podpolja.

Skupni fakturni znesek je se{tevek zneskov iz razdelkov
42 v vseh postavkah.

Polje 23 – VALUTNI TE^AJ
Vpi{e se te~aj valute iz prvega podpolja polja 22, ki se

uporablja za obra~un carine na dan vlo‘itve ECL. ^e je bilo
blago izvo‘eno pred vlo‘itvijo ECL v poenostavljenem po-
stopku, se ob vlo‘itvi dopolnilne carinske deklaracije vpi{e
te~aj, ki se je uporabljal na dan vlo‘itve poenostavljene dekla-
racije.

^e je bilo blago izvo‘eno pred dnevom vlo‘itve deklara-
cije, blago pa je bilo fakturirano v razli~nih valutah ali je ob
nastanku dolga za blago veljal razli~en te~aj, je potrebno za
vsako valuto vlo‘iti lo~eno deklaracijo.

Polje 24 – VRSTA POSLA
V prvo podpolje tega polja se vpi{e enomestna {ifra vrste

komercialnega posla (kolona A), v drugo podpolje pa eno-
mestna {ifra iz kolone B kodeksa {ifer.

Polje 25 – VRSTA TRANSPORTA NA MEJI
V polje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e {ifra predvidene

vrste vle~nega transportnega sredstva na meji, vpisanega v
polju 21, iz kodeksa {ifer.

Polje 30 – BLAGO SE NAHAJA V/NA
V polje se vpi{e kraj, kjer bo blago lahko pregledano, ~e

se blago predlo‘i v carinski postopek izven sede‘a carinskega
organa oziroma mesta, ki je pri carinskem organu za to dolo-
~eno. V polje se lahko vpi{e tudi natan~nej{e podatke, kje
blago le‘i, ~e se pregled opravi v skladi{~u.

Polje 31 – TOVORKI IN OPIS BLAGA – OZNAKE IN
[TEVILKE, [TEVILKE ZABOJNIKOV, [TEVILO IN VRSTA

V prvi del polja se le v prvi postavki vpi{e oznake in
{tevilo vseh tovorkov, deklariranih v ECL, {tevilo in identifi-
kacijske oznake zabojnikov, ali druge ustrezne oznake, ki
zagotavljajo prepoznavanje po{iljke. ^e je blago v razsutem
stanju, se vpi{e “RAZSUTO”.

V drugi del polja in celotno polje preostalih postavk se
vpi{e koli~ina in obi~ajno trgovsko ime blaga, ki omogo~a
pravilno uvr{~anje blaga v nomenklaturo carinske tarife ali
druge nomenklature. V opisu blaga morajo biti navedeni fizi~-

ni podatki (velikost, te‘a in podobno), zna~ilnosti ali kemijski
nazivi, ~e so taki podatki odlo~ilni za uvr{~anje blaga.

^e se uporabi seznam po{iljk iz petega odstavka 21.
~lena tega pravilnika, se v prvi del polja vpi{e opomba: “BLA-
GO PO PRILO@ENEM SEZNAMU PO[ILJK”.

Polje 32 – ZAPOREDNA [TEVILKA POSTAVKE
V polje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e zaporedna {tevilka

postavke od skupnega {tevila postavk blaga iz polja 5. ^e je
ECL prilo‘en seznam po{iljk, se polje pre~rta.

Polje 33 – TARIFNA OZNAKA
V prvo podpolje, dol‘ine osmih mest, se vpi{e prvih

osem {tevilk tarifne oznake iz nomenklature carinske tarife.
V drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e zadnja,

deveta {tevilka tarifne oznake iz nomenklature carinske tarife.

Polje 35 – BRUTO MASA V KG
V polje, dol‘ine desetih celih in dveh decimalnih mest,

se vpi{e bruto masa blaga v kg. ̂ e ECL vsebuje ve~ postavk,
se skupna bruto masa vpi{e le pri prvi postavki. ^e je ECL
prilo‘en seznam po{iljk, se polje pre~rta.

V primerih, ko bruto mase ni mogo~e dolo~iti, ostane
polje neizpolnjeno.

Polje 37 – POSTOPEK
V prvo podpolje, dol‘ine {tirih mest, se vpi{e {ifra, se-

stavljena iz dvomestne {ifre zahtevanega postopka in druge
dvomestne {ifre poprej{njega carinskega postopka iz kodeksa
{ifer. Prva {tevilka te {ifre je enaka {ifri, ki je navedena v
drugem podpolju polja 1.

Poprej{nji postopek je carinski postopek, v katerem je
bilo blago pred zahtevanim postopkom. ^e postopka ni bilo,
se uporabi kot drugi del {ifre {ifra 00.

Drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se ne izpolni.

Polje 38 – NETO MASA V KG
V polje, dol‘ine devetih celih mest in dveh decimalk, se

vpi{e neto te‘a blaga v postavki.
^e mase blaga ni mogo~e dolo~iti, se polje ne izpolni.

Polje 39 – KONTINGENT
V polje, dol‘ine {tirih mest, se vpi{e {ifra kontingenta, v

primerih, ko je v postopku uveljavljena ugodnost na podlagi
kontingenta.

Polje 40 – SKUPNA PRIJAVA/PREDLISTINA
V polje se vpi{ejo podatki o listini poprej{njega carinske-

ga postopka ali za~asne hrambe (carinski organ, vrsta, {tevilka
in leto dokumenta). Vrsto poprej{njega carinskega postopka
dolo~a drugo ali tretje podpolje polja 1 prej{nje ECL. Skupno
prijavo se ozna~i s ~rko “S”.

V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji se v
polje vpi{e podatke o poenostavljeni carinski deklaraciji.

^e je poprej{nji dokument skupen vsem vrstam deklarira-
nega blaga iz razli~nih oznak nomenklature carinske tarife, se
podatki o poprej{njem dokumentu lahko vpi{ejo samo v polju
40 prve postavke ECL.

^e ni dovolj prostora, se vpi{e opombo “GLEJ PRILO-
GO”, podatki pa vpi{ejo na posebej prilo`eni list v dvojniku.
Carinski organ jih ob vpisu ECL v evidence overi.

Polje 41 – POSEBNA MERSKA ENOTA
V polje dol‘ine osem mest se vpi{e koli~ina blaga v

merski enoti le, ~e je merska enota predpisana v nomenklaturi
carinske tarife za devetmestno tarifno oznako blaga, sicer se
ne izpolni.
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Polje 42 – VREDNOST BLAGA V VALUTI
V polje se vpi{e znesek v valuti iz prvega podpolja polja

22, ki se nana{a na to postavko. Vpi{e se bruto znesek brez
od{tetih popustov in drugih zni‘anj.

Polje 44 – POSEBNI ZAZNAMKI/PREDLO@ENE LIS-
TINE/POTRDILA IN DOVOLJENJA

V polje se vpi{ejo podatki o vrsti in {tevilu prilo‘enih
dokumentov, podatki o zahtevanih dovoljenjih, podatki za
dolo~anje carinske vrednosti blaga in podatki, ki jih zahtevajo
drugi carinski predpisi.

Podatki se vpi{ejo v {ifrirani obliki, ~e so dolo~eni v
kodeksu {ifer, sicer se lahko vpi{ejo z besedami. ̂ e se upora-
bi obe mo‘nosti, morajo biti najprej navedeni {ifrirani podatki
in {ele nato tekstualni.

Podrobnej{a navodila za vpis {ifriranih podatkov so do-
lo~ena v kodeksu {ifer.

Polje 46 – STATISTI^NA VREDNOST
V polje, dol‘ine dvanajstih celih mest, se vpi{e vrednost

blaga v doma~i valuti po pariteti “dobavljeno na slovenski
meji”. Fakturna vrednost blaga se prera~una v doma~o valuto
po te~aju, ki je vpisan v polju 23.

Polje 47 – OBRA^UN DAJATEV
V prvo podpolje “Vrsta” se vpi{e dvomestna {ifra vrste

izvoznih dajatev iz kodeksa {ifer.
V drugo podpolje “Osnova”, dol`ine desetih celih mest,

se vpi{e vrednost ali koli~ina ali druga predpisana osnova za
obra~un izvoznih dajatev.

V tretje podpolje “Stopnja”, dol`ine treh celih in dveh
decimalnih mest, se vpi{e stopnja, po kateri se dajatve obra~u-
najo, ~e se dajatve pla~ujejo ad valorem.

V ~etrto podpolje “Znesek”, dol`ine desetih celih mest,
se vpi{e zaokro`eni znesek dajatev, ~e se tak{ne dajatve pla~a
ali je pla~ilo dajatev zavarovano, sicer se ne izpolni.

V peto podpolje “Na~in pla~ila”, dol`ine enega mesta, se
vpi{e {ifra na~ina pla~ila ali zavarovanja pla~ila iz kodeksa {ifer.

Skupni znesek obra~unanih dajatev za blago v postavki
se vpi{e v spodnjem desnem delu polja.

To polje se ne izpolni, ~e obveznost pla~ila izvoznih
dajatev ni nastala.

Polje 49 – OZNAKA SKLADI[^A
Polje se izpolni le, ~e je bilo blago pred izvozom predmet

postopka carinskega skladi{~enja. V tem primeru se v polje
vpi{e {ifra nadzornega carinskega organa, enomestna oznaka
tipa skladi{~a (A,B,C,D,F ali S – za~asna hramba) in petmest-
na {ifra skladi{~a, ki jo dodeli carinski organ v dovoljenju za
odprtje carinskega skladi{~a.

Polje 50 – GLAVNI ZAVEZANEC
V polje se vpi{e firma, naslov in sedemmestna mati~na

{tevilka carinskega deklaranta, ki je pri odpremnem carinskem
organu predlo‘il instrument zavarovanja za pla~ilo carine, ~e bi
nastal carinski dolg. Vpi{e se tudi ime in priimek odgovorne
osebe, njena funkcija, datum, podpis ter odtisne ‘ig.

Polje 53 – NAMEMBNI CARINSKI ORGAN
V polje se vpi{e petmestna {ifra in naziv namembnega

carinskega organa iz kodeksa {ifer.

Polje 54 – KRAJ IN DATUM, IME IN PRIIMEK TER
PODPIS VLO@NIKA

V polje se vpi{e kraj in datum vlo‘itve deklaracije. Vpi{e
se tudi ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe carinske-
ga deklaranta, ki se tudi podpi{e in odtisne ‘ig.

Polje 55 – PRETOVOR
Polje se izpolni le v primeru pretovora blaga med tranzit-

nim postopkom na listu 4 in 5. Podatke mora po pretovoru
potrditi najbli‘ji carinski organ v polju F.

Polje 56 – DRUGI DOGODKI MED PREVOZOM
Polje je namenjeno evidentiranju izrednih dogodkov,

ugotovljenih med prevozom do namembne carinarnice.
Kadar je blago natovorjeno na polprikolici in pride do

spremembe vle~nega vozila med prevozom, se v to polje vpi{e
registrska {tevilka in {ifra dr‘avne pripadnosti novega vle~ne-
ga vozila.

25. ~len
(Izpolnjevanje ECL za sprostitev blaga v prost promet,

za~etek postopka carinskega skladi{~enja, uvoza za
proizvodnjo za izvoz, predelavo pod carinskim nadzorom,

za~asnega uvoza)
(1) V ECL za sprostitev blaga v prost promet ali za~etek

postopka carinskega skladi{~enja, uvoza za proizvodnjo za
izvoz, predelavo pod carinskim nadzorom, za~asnega uvoza
se ne izpolnijo polja 4, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 45,
48, 50, 51, 52, 53, 55 in 56.

(2) Naslednja polja ECL se izpolnijo na naslednji na~in:

Polje 1 – DEKLARACIJA
Prvo podpolje se ne izpolni.
Drugo podpolje se izpolni s {ifro:
4 za sprostitev blaga v prost promet,
5 za za~asni uvoz ali uvoz blaga zaradi proizvodnje za

izvoz po metodi odloga pla~ila carine,
6 za vrnitev blaga iz za~asnega izvoza na oplemenitenje,
7 za carinsko skladi{~enje blaga,
9 za predelavo pod carinskim nadzorom.
Tretje podpolje se ne izpolni.

Polje 2 – PO[ILJATELJ/IZVOZNIK
Izpolnjevanje polja ni obvezno. Deklarant ga lahko vpi-

{e, ~e ga potrebuje.

Polje 3 – OBRAZCI
V prvo podpolje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e zaporedna

{tevilka seta ECL ali dopolnilnega seta ECL.
V drugo podpolje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e skupno

{tevilo vseh setov, ki sestavljajo eno deklaracijo.
^e je deklaracija sestavljena npr. iz enega osnovnega

seta in dveh dopolnil ECL, se v osnovnem setu vpi{e v prvo
podpolje {tevilko 1, v drugo podpolje 3, na prvem dopol-
nilnem setu v prvo podpolje 2, v drugo podpolje 3 in na
drugem dopolnilnem setu v prvo in drugo podpolje 3.

V primeru, ko se deklarira blago iz ene tarifne oznake
nomenklature carinske tarife, se v prvo in drugo podpolje
polja 3 vpi{e 1.

Polje 5 – POSTAVKE
V polje se vpi{e dvomestno skupno {tevilo postavk v

ECL in dopolnilih ECL, ki ustreza skupnemu {tevilu deklarira-
nih vrst blaga v poljih 32.

Polje 6 – [TEVILO TOVORKOV
V polje, dol‘ine {estih mest, se vpi{e skupno {tevilo

tovorkov v po{iljki, ne glede na njihovo vrsto. ^e se uva‘a
po{iljka v razsutem stanju, se vpi{e 1.

Polje 7 – OPRAVILNA [TEVILKA
Polje se prosto uporablja za identifikacijske podatke

uvoznika ali deklaranta, v primeru elektronske izmenjave po-
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datkov pa se v to polje vpi{e referen~na {tevilka na na~in,
dolo~en v dovoljenju iz 12. ~lena tega pravilnika.

Polje 8 – PREJEMNIK
V polje se vpi{e ime in priimek oziroma za pravne osebe

firma ter naslov prejemnika blaga, v desni zgornji za “[t.” pa
njegova sedemmestna mati~na {tevilka. Za fizi~ne osebe se
uporabi skupna {ifra “5980003”, za kmete pa {ifra “5000009”.

^e se z vlo‘itvijo ECL za~enja ali zaklju~uje postopek z
ekonomskim u~inkom, mora biti v tem polju naveden imetnik
dovoljenja.

Polje 12 – PODATKI O VREDNOSTI
Polje se izpolni z enomestno ~rkovno {ifro, ~e se ca-

rinska vrednost blaga dolo~i na osnovi 16. do 27. ~lena ca-
rinskega zakona, ~e gre za komercialni uvoz blaga in se uvoz-
ne dajatve obra~unavajo na podlagi vrednosti blaga. Odvisno
od podatka v tem polju morata biti ustrezno izpolnjeni polji 43
in 44.

Pravila za izpolnjevanje polja in {ifre so dolo~eni v ko-
deksu {ifer.

Polje 14 – DEKLARANT/ZASTOPNIK
V polje se vpi{e ime in priimek oziroma firma in naslov

deklaranta, v desni zgornji kot za “[t.” pa sedemmestno ma-
ti~no {tevilko. ^e sta deklarant in prejemnik ista oseba, se
lahko v to polje vpi{e opomba “PREJEMNIK” in njegova
mati~na {tevilka.

Polje 15 – DR@AVA ODPREME/IZVOZA
V polje se vpi{e ime dr‘ave, iz katere se blago po{ilja, v

polje 15a pa {ifra te dr‘ave iz kodeksa {ifer.

Polje 16 – DR@AVA POREKLA
V polje se vpi{e ime dr‘ave porekla blaga, ugotovljene

po predpisih o poreklu blaga.
V primeru razli~nega porekla blaga v posameznih po-

stavkah, se v polje vpi{e opomba “RAZLI^NO”, v posamez-
nih postavkah pa se v polju 34a vpi{e {ifra dr`ave porekla
blaga iz te postavke.

Polje 19 – ZABOJNIK
V polje se vpi{e:
0 ~e blago ob uvozu ni natovorjeno v zabojniku,
1 ~e je blago natovorjeno v zabojniku.
^e je blago uvo‘eno v zabojniku, morajo biti njegove

identifikacijske oznake vpisane v polju 31.

Polje 20 – DOBAVNI POGOJI
V prvo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e ustrezna

{ifra paritete po INCOTERMS iz kodeksa {ifer.
V drugo podpolje se vpi{e kraj, na katerega se pariteta

nana{a.
V tretje podpolje dol‘ine enega mesta se vpi{e {ifra iz

kodeksa {ifer, ki dolo~a lego kraja iz drugega podpolja zno-
traj, izven ali na meji carinskega obmo~ja.

Polje 21 – REGISTRACIJA IN DR@AVA PREVOZ-
NEGA SREDSTVA OB PREHODU MEJE

V polje se vpi{e podatek o vle~nem transportnem sredstvu.
Za po{iljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpi{e

vrsta ter registrska {tevilka vozila in priklopnika, ~e ga vozilo
ima. V drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra dr‘ave
vozila iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v ‘elezni{kem prometu se v prvo podpolje
vpi{e “VAGON” in njegova {tevilka, drugo podpolje se ne
izpolni.

Za po{iljke v morskem prometu se v prvo podpolje vpi{e
vrsta in ime plovila. V drugo podpolje se vpi{e {ifra dr‘ave,
pod katere zastavo pluje plovilo, iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v zra~nem prometu se v prvo podpolje vpi{e
registrska oznaka zra~nega plovila ali oznaka linije in datum;
v drugo podpolje se vpi{e {ifra dr‘ave, v kateri je zra~no
plovilo registrirano, iz kodeksa {ifer.

Za po{iljke v po{tnem prometu, pri transportu blaga po
transportnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, plinovodih)
ali za blago, ki se carini v carinskem skladi{~u, se polje ne
izpolni.

Polje 22 – VALUTA IN SKUPNI ZNESEK RA^UNA
V prvo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra vrste

valute iz kodeksa {ifer.
V drugo podpolje, dol‘ine deset celih in dveh decimal-

nih mest, se vpi{e skupni bruto znesek fakture ali faktur brez
od{tetih popustov v valuti iz prvega podpolja.

Skupni fakturni znesek je se{tevek zneskov iz polj 42 v
vseh postavkah.

Polje 23 – VALUTNI TE^AJ
Vpi{e se te~aj valute iz prvega podpolja polja 22, ki se

uporablja za obra~un carine na dan vlo‘itve ECL. ^e je bilo
blago uvo‘eno pred vlo‘itvijo ECL v poenostavljenem po-
stopku, se ob vlo‘itvi dopolnilne deklaracije vpi{e te~aj, ki se
je uporabljal na dan vlo‘itve poenostavljene deklaracije.

^e je bilo blago uvo‘eno ali je nastal carinski dolg pred
dnevom vlo‘itve deklaracije, blago pa je bilo fakturirano v
razli~nih valutah in je ob nastanku dolga za blago veljal razli~en
te~aj, je potrebno za vsako valuto vlo‘iti lo~eno deklaracijo.

Polje 24 – VRSTA POSLA
V prvo podpolje tega polja se vpi{e enomestna {ifra vrste

komercialnega posla (kolona A), v drugo podpolje pa eno-
mestna {ifra iz kolone B kodeksa {ifer.

Polje 25 – VRSTA TRANSPORTA NA MEJI
V polje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e {ifra predvidene

vrste vle~nega transportnega sredstva na meji, iz kodeksa
{ifer.

Polje 30 – BLAGO SE NAHAJA V/NA
V polje se vpi{e kraj, kjer bo blago lahko pregledano, ~e

se blago predlo‘i v carinski postopek izven sede‘a carinskega
organa oziroma mesta, ki je pri carinskem organu za pregled
dolo~eno. V polje se lahko vpi{e tudi natan~nej{e podatke, kje
blago le‘i, ~e se pregled opravi v skladi{~u.

Polje 31 – TOVORKI IN OPIS BLAGA – OZNAKE IN
[TEVILKE, [TEVILKE ZABOJNIKOV, [TEVILO IN VR-
STA

V prvi del polja se le v prvi postavki vpi{e oznake in
{tevilo vseh tovorkov, deklariranih v ECL, {tevilo in identifi-
kacijske oznake zabojnikov, ali druge ustrezne oznake, ki
zagotavljajo prepoznavanje po{iljke. ^e je blago v razsutem
stanju, se vpi{e opomba: “RAZSUTO”.

V drugi del polja in celotno polje preostalih postavk se
vpi{e koli~ina in obi~ajno trgovsko ime blaga, ki omogo~a
pravilno uvr{~anje v nomenklaturo carinske tarife ali druge
nomenklature. V opisu blaga morajo biti navedeni fizi~ni po-
datki (velikost, te‘a in podobno), zna~ilnosti ali kemijski nazi-
vi, ~e so taki podatki odlo~ilni za uvr{~anje blaga.

Polje 32 – ZAPOREDNA [TEVILKA POSTAVKE
V polje, dol‘ine dveh mest, se vpi{e zaporedna {tevilka

postavke od skupnega {tevila postavk blaga, navedenega v
polju 5.
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Polje 33 – TARIFNA OZNAKA
V prvo podpolje, dol‘ine osmih mest, se vpi{e prvih

osem {tevilk tarifne oznake blaga iz nomenklature carinske
tarife.

V drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se vpi{e zadnja,
deveta {tevilka tarifne oznake blaga iz nomenklature carinske
tarife.

Tretje, ~etrto in peto podpolje se ne izpolni.

Polje 34 – [IFRA DR@AVE POREKLA
V polje 34a, dol‘ine treh mest, se vpi{e {ifra dr‘ave

porekla blaga v tej postavki, iz kodeksa {ifer.

Polje 35 – BRUTO MASA V KG
V polje, dol‘ine desetih celih in dveh decimalnih mest,

se v prvi postavki vpi{e bruto masa blaga v kg. ^e ECL
vsebuje ve~ postavk, se skupna bruto masa vpi{e le pri prvi
postavki.

V primerih, ko bruto mase ni mogo~e dolo~iti, ostane
polje neizpolnjeno.

Polje 36 – UGODNOSTI
V polje, dol‘ine enega mesta, se vpi{e {ifra ugodnosti iz

kodeksa {ifer. [ifro se vpi{e le, ~e se zahteva zni‘ano carinsko
stopnjo ali stopnjo prosto za blago:

– po poreklu iz dr‘av v razvoju, ki jih je dolo~ila vlada v
skladu z zakonom o carinski tarifi ali

– po poreklu iz dr‘av s katerimi je Republika Slovenija
sklenila sporazume o conah proste trgovine ali

– ki pri uvozu u‘iva ugodnosti na podlagi kontingentov.
^e je potrebno ECL prilo‘iti ustrezno potrdilo o poreklu,

se to vpi{e v polje 44 s {ifro iz kodeksa {ifer.

Polje 37 – POSTOPEK
V prvo podpolje, dol‘ine {tirih mest, se vpi{e {ifra, se-

stavljena iz dvomestne {ifre zahtevanega postopka in druge
dvomestne {ifre poprej{njega postopka iz kodeksa {ifer. Prva
{tevilka {ifre zahtevanega postopka in {tevilka v drugem pod-
polju polja 1 morata biti enaki.

Poprej{nji postopek je carinski postopek, v katerem je
bilo blago pred zahtevanim postopkom. ̂ e ni bilo poprej{nje-
ga postopka, se uporabi kot drugi del {ifre {ifra 00.

Drugo podpolje, dol‘ine treh mest, se ne izpolni.

Polje 38 – NETO MASA V KG
V polje, dol‘ine devetih celih mest in dveh decimalk, se

vpi{e neto te‘a blaga v postavki.
^e mase blaga ni mogo~e dolo~iti, se polje ne izpolni.

Polje 39 – KONTINGENT
V polje se vpi{e {tirimestna {ifra v primerih, ko se na

osnovi kontingenta in kriterijev, ki jih predpi{e Vlada Repub-
like Slovenije, v zahtevanem postopku uporablja zni‘ana ca-
rinska stopnja ali carinska stopnja “prosto”.

Polje 40 – SKUPNA PRIJAVA/PREDLISTINA
V polje se vpi{ejo podatki o listini poprej{njega carinske-

ga postopka ali za~asne hrambe (carinski organ, vrsta, {tevilka
in leto dokumenta). Vrsto poprej{njega carinskega postopka
dolo~a drugi ali tretje podpolje polja 1 prej{nje ECL. Skupno
prijavo se ozna~i s ~rko “S”.

V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji se v
polje vpi{e podatke o poenostavljeni carinski deklaraciji.

^e je poprej{nji dokument skupen vsem vrstam deklarira-
nega blaga iz razli~nih oznak nomenklature carinske tarife, se
podatki o poprej{njem dokumentu lahko vpi{ejo samo v polju
40 prve postavke ECL.

^e ni dovolj prostora, se vpi{e opomba “GLEJ PRILO-
GO”, podatki pa vpi{ejo na posebej prilo`eni list v dvojniku.
Carinski organ jih ob vpisu ECL v evidence overi.

Polje 41 – POSEBNA MERSKA ENOTA
V polje dol‘ine osem mest se vpi{e koli~ina blaga v

merski enoti le, ~e je merska enota predpisana v nomenklaturi
carinske tarife za devetmestno tarifno oznako blaga, sicer se
ne izpolni.

Polje 42 – VREDNOST BLAGA V VALUTI
V polje se vpi{e znesek v valuti iz prvega podpolja polja

22, ki se nana{a na to postavko. Vpi{e se bruto znesek brez
od{tetih popustov in drugih zni‘anj.

Polje 43 – [IFRA VREDNOTENJA
Polje se izpolni z enomestno ~rkovno ali {tevil~no {ifro v

primerih in na na~in, kot je opisan v kodeksu {ifer.

Polje 44 – POSEBNI ZAZNAMKI/PREDLO@ENE LIS-
TINE/POTRDILA IN DOVOLJENJA

V polje se vpi{ejo podatki o vrsti in {tevilu prilo‘enih
dokumentov, podatki o zahtevanih dovoljenjih, podatki za
dolo~anje carinske vrednosti blaga in podatki, ki jih zahtevajo
drugi carinski predpisi.

Podatki se vpi{ejo v {ifrirani obliki, ~e so dolo~eni v
kodeksu {ifer, sicer se lahko vpi{ejo z besedami. ̂ e se upora-
bi obe mo‘nosti, morajo biti najprej navedeni {ifrirani podatki
in {ele nato tekstualni.

Podrobnej{a navodila za izpolnjevanje {ifriranih polj so
dolo~ena v kodeksu {ifer.

Polje 46 – STATISTI^NA VREDNOST
V polje, dol‘ine dvanajstih celih mest, se vpi{e vrednost

blaga v doma~i valuti po pariteti “dobavljeno na slovenski
meji”. Fakturna vrednost blaga se prera~una v doma~o valuto
po te~aju, ki je vpisan v polju 23.

Polje 47 – OBRA^UN DAJATEV
V polje se lahko vpi{e najve~ osem vrst uvoznih dajatev.
V prvo podpolje “Vrsta” se vpi{e dvomestna {ifra vrste

uvoznih dajatev iz kodeksa {ifer.
V drugo podpolje “Osnova”, dol`ine desetih celih mest,

se vpi{e vrednost ali koli~ina ali druga predpisana osnova za
obra~un uvoznih dajatev.

V tretje podpolje “Stopnja”, dol`ine treh celih in dveh
decimalnih mest, se vpi{e stopnja, po kateri se dajatve obra~u-
najo, ~e se tak{ne dajatve pla~uje ad valorem.

V ~etrto podpolje “Znesek”, dol`ine desetih celih mest,
se vpi{e zaokro`eni znesek dajatev, ~e se tak{ne dajatve pla~a
ali je pla~ilo dajatev zavarovano, sicer se ne izpolni.

V peto podpolje “Na~in pla~ila”, dol`ine enega mesta, se
vpi{e {ifra na~ina pla~ila ali zavarovanja pla~ila carinskega
dolga iz kodeksa {ifer.

Skupni znesek obra~unanih dajatev za blago v postavki
se vpi{e v spodnjem desnem delu polja.

To polje se ne izpolni, ~e obveznost pla~ila carine ali
zavarovanja pla~ila ob vlo‘itvi ECL ni nastala.

Polje 49 – OZNAKA SKLADI[^A
Polje se izpolni le, ~e je bilo blago pred zahtevanim

carinskim postopkom predmet postopka carinskega skladi{~e-
nja. V tem primeru se v polje vpi{e {ifra nadzornega carinske-
ga organa, enomestna oznaka tipa skladi{~a (A, B, C, D, F ali
S – za~asno skladi{~enje) in petmestna {ifra skladi{~a, ki jo
dodeli carinski organ v dovoljenju za odprtje carinskega skla-
di{~a.
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Polje 54 – KRAJ IN DATUM, IME IN PRIIMEK TER
PODPIS VLO@NIKA

V polje se vpi{e kraj in datum vlo‘itve deklaracije. Vpi{e
se tudi ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe carinske-
ga deklaranta, ki se tudi podpi{e in odtisne ‘ig.

7. Poglavje
^rkovna polja

26. ~len
(Izpolnjevanje ~rkovnih polj)

(1) ^rkovna polja izpolni carinski ali drug poobla{~en
organ v skladu s tem pravilnikom in glede na to, kateri ca-
rinski postopek je deklarant izbral.

(2) Naslednja polja se izpolnijo z naslednjimi podatki:

Polje A – ODPREMNI/IZVOZNI CARINSKI ORGAN
V polje se pri izvozu blaga, skupnem postopku izvoza in

tranzita ter uvozu blaga vpi{ejo naslednji podatki:
– {ifra in naziv carinskega organa,
– eviden~na {tevilka in datum sprejema deklaracije.
Polje se ne izpolni pri tranzitnem carinskem postopku.

Polje B – PODATKI ZA VKNJI@BO
V polje se vpi{ejo podatki o obra~unu in pla~ilu uvoznih

ali izvoznih dajatev in drugi podatki, ki jih dolo~i Carinska
uprava.

Polje C – ODPREMNI CARINSKI ORGAN
V polje se v tranzitnem postopku in skupnem postopku

izvoza in tranzita vpi{ejo:
– {ifra in naziv carinskega organa,
– eviden~na {tevilka in datum sprejema carinske dekla-

racije za tranzit blaga.
Polje se pri uvoznih carinskih postopkih in lo~enem po-

stopku izvoza ne izpolni.

Polje D – KONTROLA ODPREMNEGA CARINSKE-
GA ORGANA

V polje se v tranzitnem postopku in skupnem postopku
izvoza in tranzita vpi{e:

– ugotovitve pri pregledu blaga,
– {tevilo name{~enih carinskih oznak,
– identifikacijske oznake name{~enih carinskih oznak,
– rok, do katerega je potrebno predlo‘iti blago namem-

bnemu carinskemu organu in druge navedbe, ki jih dolo~i
Carinska uprava.

V lo~enem izvoznem postopku se v to polje vpi{e:
– ugotovitve pri pregledu blaga,
– rok, do katerega mora biti zaklju~en postopek z eko-

nomskim u~inkom, ~e gre za za~asni izvoz blaga na oplemeni-
tenje,

– navedbe, ki jih dolo~ajo drugi carinski predpisi ali jih
dolo~i Carinska uprava.

Polje E – KONTROLA ODPREMNEGA CARINSKE-
GA ORGANA

Polje izpolni veterinarski, fitopatolo{ki, tr‘ni, sanitarni
ali drug poobla{~eni organ, ~e je tak{na kontrola za postopek
predpisana. V polje se lahko vpi{ejo tudi podrobnej{e ugoto-
vitve carinskega organa o pregledu blaga.

Polje F – ZAZNAMEK PRISTOJNEGA ORGANA
Polje je namenjeno potrditvi pretovora blaga v drugo

prevozno sredstvo, navedeno v polju 55. Carinski organ vpi{e
v polje F {tevilo in oznake novo name{~enih carinskih oznak

po kon~anem pretovoru. Polje se izpolni po potrebi le v tran-
zitnem carinskem postopku.

Polje G – ZAZNAMKI POOBLA[^ENIH ORGANOV
V polje se vpi{e ugotovitve poobla{~enih organov, ki

potrdijo izredne dogodke med prevozom, vpisane v polju 56.

Polje I – KONTROLA NAMEMBNEGA CARINSKE-
GA ORGANA (potrdilo prejema)

V polje se vpi{ejo:
– datum prispetja blaga k namembnemu carinskemu or-

ganu,
– ugotovljeno stanje carinskih oznak,
– morebitne nepravilnosti med tranzitom,
– eviden~na {tevilka potrditve.
Polje izpolni namembni carinski organ le v tranzitnem

carinskem postopku in skupnem postopku izvoza in tranzita
blaga.

ENOTNI ODPREMNI POSTOPEK – ES: POTRDILO
PREJEMA

Na zahtevo prevoznika potrdi izpolnjen odrezek (talon)
izstopni carinski organ.

Polje J – KONTROLA NAMEMBNEGA CARINSKE-
GA ORGANA

V polje se vpi{ejo:
– ugotovitve pri pregledu blaga (natan~nej{e navedbe se

vpi{e na hrbtni strani lista 6),
– rok, do katerega mora biti zaklju~en postopek z eko-

nomskim u~inkom, ~e se ECL vlaga za tak postopek in
– druge navedbe, ki jih dolo~ajo carinski predpisi oziro-

ma jih dolo~i Carinska uprava.

8. Poglavje
Spreminjanje podatkov

27. ~len
(Sprememba podatkov v ECL)

(1) Carinski organ lahko v skladu z dolo~bami 50. ~lena
carinskega zakona dovoli spremembo podatkov v sprejeti enot-
ni carinski listini, tako da dovoli pre~rtanje napa~ne navedbe
in dopis pravilne. Vsako tak{no spremembo mora potrditi
odgovorna oseba deklaranta, ki jo opravi, naknadno pa tudi
carinski organ.

(2) Carinski organ lahko v posameznih primerih, ko spre-
memba iz prej{njega odstavka ni pregledna, zahteva vlo‘itev
nove deklaracije.

28. ~len
(Umik deklaracije po prepustitvi blaga deklarantu)
(1) Carinski organ lahko v skladu s tretjim odstavkom

51. ~lena carinskega zakona dovoli umik carinske deklaracije
tudi po prepustitvi blaga deklarantu, ~e:

1. carinski organ ugotovi, da je bil za blago pomotoma
za~et dolo~en carinski postopek, zaradi katerega je nastal ca-
rinski dolg, namesto, da bi bilo deklarirano za drug carinski
postopek. Carinski organ bo v tem primeru dovolil umik de-
klaracije, ~e carinski deklarant vlo‘i pisni zahtevek v roku
treh mesecev po dnevu sprejema carinske deklaracije in ~e so
izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) dotedanja uporaba blaga ni v nasprotju s pogoji, ki
morajo biti izpolnjeni, da bi se lahko dovolil drugi carinski
postopek,

(b) blago je v trenutku, ko je bilo deklarirano za prvi
postopek izpolnjevalo tudi pogoje za odobritev drugega po-
stopka in
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(c) blago je bilo isto~asno deklarirano za postopek, kate-
rega je deklarant dejansko ‘elel.

V tem primeru u~inkuje carinska deklaracija za drugi
carinski postopek od dneva sprejema umaknjene carinske de-
klaracije;

2. je bilo ugotovljeno, da je bil za dolo~eno blago pomoto-
ma za~et dolo~en postopek, zaradi katerega je nastal carinski
dolg, namesto da bi bil ta postopek za~et za drugo blago. Carin-
ski organ bo v tem primeru dovolil umik deklaracije, ~e dekla-
rant vlo‘i pisni zahtevek v roku treh mesecev po dnevu spreje-
ma carinske deklaracije in ~e so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) blago, za katero je bil postopek prvotno za~et:
– ni bilo uporabljano druga~e, kot pa je bila dovoljena

uporaba v prvotnem stanju blaga in
– je bilo vrnjeno v prvotno stanje in
(b) blago, za katero bi moral biti za~et zadevni carinski

postopek:
– bi lahko bilo v ~asu, ko je bila prva deklaracija vlo‘e-

na, predlo‘eno istemu carinskemu organu in
– je bilo deklarirano za enak carisnki postopek, kot je bil

opredeljen v prvi deklaraciji
3. je blago deklarirano za izvoz oziroma za~asni izvoz na

oplemenitenje in so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) v primeru, da je blago predmet izvoznih dajatev,

izvoznih spodbud, zahtevka za povra~ilo uvoznih dajatev ob
izvozu ali drugih posebnih ukrepov za izvoz, deklarant:

– predlo‘i carinskemu organu, ki je sprejel carinsko de-
klaracijo za izvoz blaga, dokazilo, da blago ni zapustilo carin-
skega obmo~ja;

– predlo‘i temu carinskemu organu vse izvode carinske
deklaracije skupaj z vsemi drugimi dokumenti, ki mu jih je ta
carinski organ izro~il ob sprejemu carinske deklaracije;

– predlo‘i temu carinskemu organu dokazilo, da so bila
povra~ila uvoznih dajatev in druge spodbude za izvoz blaga
povrnjene oziroma so pristojni organi sprejeli potrebne ukre-
pe za povrnitev teh zneskov in

– v skladu z veljavnimi predpisi, izvede vse druge ob-
veznosti, ki jih, glede na okoli{~ine posameznega primera,
dolo~i carinski organ za ureditev nastale situacije,

(b) v primeru, da gre za drugo blago, kot je navedeno v
prej{nji to~ki ~e je carinski deklarant obvestil carinski organ,
ki je sprejel carinsko deklaracijo za izvoz blaga o tem, da
blago ni zapustilo carinskega obmo~ja;

3. je za izvozno deklarirano blago dolo~eno, da mora v
dolo~enem roku zapustiti carinsko obmo~je, lahko carinski
organ {teje tak{no deklaracijo za umaknjeno, ~e blago v tem
roku ne zapusti carinskega obmo~ja.

(2) ^e je treba zaradi ponovnega izvoza blaga vlo‘iti
deklaracijo, veljajo za to deklaracijo dolo~ila 2. to~ke prej{-
njega odstavka.

9. Poglavje
Drugi obrazci

1. Podpoglavje
Skupna prijava

29. ~len
(Obrazec skupne prijave)

To podpoglavje tega pravilnika se uporablja, ~e se skup-
na prijava vlo‘i na posebnem obrazcu.

30. ~len
(Sestava skupne prijave)

(1) Skupno prijavo sestavljajo trije listi:
– list 1 – za nadzorni carinski organ,
– list 2 – za kontrolo blaga v za~asni hrambi,

– list 3 – za odgovorno osebo iz 34. ~lena carinskega
zakona.

(2) ̂ e osnovni set skupne prijave ne zado{~a za prijavo
za~asno hranjenega blaga, je potrebno izpolniti dopolnilno
skupno prijavo, ki vsebuje tri liste in se izpolni na enak na~in
kot osnovna skupna prijava. Polj 3, 4, 5, 6, 7 in 8 na dopolnilni
skupni prijavi ni. Skupna prijava in potrebno {tevilo dopolnil-
nih skupnih prijav tvorijo celoto.

(3) Skupna prijava in dopolnilna skupna prijava sta for-
mata 210 x 297 mm, lahko sta kraj{i za 5 mm ali dalj{i za 8
mm. Papir mora biti samokopirni, najmanj{e mase 44 gramov
na kvadratni meter in ne sme vsebovati celuloze.

(4) Obrazec skupne prijave je v prilogi 6 k temu pravilni-
ku, obrazec dopolnilne skupne prijave pa je v prilogi 7 k temu
pravilniku. Prilogi 6 in 7 sta sestavni del tega pravilnika.

31. ~len
(Vsebina polj)

Polja skupne prijave se izpolnijo na naslednji na~in:

Polje 1 – ODGOVORNA OSEBA
V polje se vpi{e ime in priimek oziroma firma ter naslov

odgovorne osebe, v desni zgornji kot za “[t.” pa sedemmestna
mati~na {tevilka pravne osebe.

Polje 2 – OBRAZCI
V prvo podpolje se vpi{e zaporedna {tevilka seta skupne

prijave, v drugo podpolje pa skupno {tevilo vseh setov.
^e je skupna prijava sestavljena npr. iz enega osnovnega

in dveh, dopolnilnih setov skupne prijave, se v osnovnem setu
vpi{e v prvo podpolje {tevilko 1, v drugo podpolje 3, na
prvem dopolnilnem setu v prvo podpolje 2, v drugo podpolje
3 in na drugem dopolnilnem setu v prvo in drugo podpolje 3.

Polje 3 – POSTAVKE
V polje se vpi{e dvomestno skupno {tevilo postavk, ki so

v osnovni in dopolnilnih skupnih prijavah navedene v polju 9.

Polje 4 – OZNAKA PREVOZNEGA SREDSTVA
Za po{iljke v cestnem prometu se v polje vpi{e registrska

{tevilka vozila in priklopnika, ~e ga vozilo ima.
Za po{iljke v ‘elezni{kem prometu se v prvo podpolje

vpi{e “vagon” in njegova {tevilka.
Za po{iljke v morskem prometu se v polje vpi{e vrsta in

ime plovila.
Za po{iljke v zra~nem prometu se v polje vpi{e registr-

ska oznaka zrakoplova ali letalska linija in datum.
Za po{iljke v po{tnem prometu se polje ne izpolni.

Polje 5 – DR@AVA NATOVARJANJA
V polje se vpi{e {ifra iz kodeksa {ifer in ime dr‘ave, kjer

je bilo blago natovorjeno na prevozno sredstvo iz polja 4.

Polje 6 – KRAJ, DAN IN URA RAZTOVARJANJA
V polje se vpi{e petmestna {ifra carinskega skladi{~a,

dolo~ena v dovoljenju za odprtje carinskega skladi{~a, v kate-
rem je dovoljena za~asna hramba blaga, ali drug prostor, ~e se
blago za~asno hrani v drugem prostoru ali na prevoznem
sredstvu, ter dan in uro, ko je bilo blago predlo‘eno carinske-
mu organu skupaj s skupno prijavo.

Polje 7 – KRAJ VLO@ITVE
V polje se vpi{e {ifra in naziv nadzornega carinskega

organa.

Polje 8 – VAR[^INA
V polje se vpi{e instrument zavarovanja za pla~ilo morebit-

nega carinskega dolga, ~e carinski organ zahteva zavarovanje.
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Polje 9 – PREVZEM
V polje se po zaporednih {tevilkah vpi{ejo posamezne

postavke blaga, ki se prijavlja s skupno prijavo.
V posamezno postavko se vpi{e blago ene po{iljke.
^e se z eno skupno prijavo prijavlja ve~ po{iljk, ki so

bile pripeljane z enim prevoznim sredstvom, se vsako po{iljko
vpi{e pod svojo zaporedno {tevilko.

V podpolje “Zap. {t.” se vpi{e zaporedna {tevilka v za~a-
sno hrambo prevzete po{iljke.

V podpolje “Prej{nji dokument” se vpi{e vrsta tranzitne-
ga dokumenta, njegova eviden~na {tevilka, ~e je vpisana, ozi-
roma {tevilka transportnega ali komercialnega dokumenta in
{ifra carinskega organa, ki je tranzitni postopek za~el. ^e
tranzitnega, transportnega ali komercialnega dokumenta ni, se
podpolje ne izpolni.

V podpolje “Vrsta in {tevilo tovorkov, oznaka in opis
blaga” se vpi{e {tevilo, vrsto in oznako tovorkov in opis blaga
posamezne po{iljke.

V podpolje “Bruto te`a” se vpi{e bruto te`a po{iljke v
kilogramih z dvema decimalnima mestoma.

Za vpisom zadnje postavke se prazen prostor knjigovod-
sko zaklju~i s po{evno ~rto.

Polje 10 – KRAJ IN DATUM
V polje se vpi{e kraj in datum vlo‘itve skupne prijave.

Vpi{e se tudi ime in priimek odgovorne osebe, ki se tudi
podpi{e in odtisne ‘ig.

32. ~len
(^rkovna polja)

(1) ^rkovna polja izpolni nadzorni carinski organ, ~e v
odobrenem poenostavljenem postopku ni dolo~eno druga~e.

(2) ̂ rkovna polja se izpolnijo na naslednji na~in:

Polje A – CARINSKI ORGAN
V polje “Carinski organ” se vpi{e {ifra in naziv nadzor-

nega carinskega organa, eviden~na {tevilka in datum sprejema
skupne prijave.

Polje B – RAZDOL@ITEV
V polje carinski organ vpi{e vrsto, eviden~no {tevilko in

leto knji‘be listine, s katero je za~el postopek carinsko dovo-
ljene rabe ali uporabe blaga in podatke o po{iljki ali delih
po{iljke, za katero je bila listina vlo‘ena.

Polje C – DATUM PRENEHANJA VELJAVNOSTI DO-
KUMENTA

V polje nadzorni carinski organ vpi{e datum, do katerega
mora biti vlo‘ena deklaracija za carinsko dovoljeno rabo ali
uporabo za~asno hranjenega blaga, se podpi{e in odtisne ‘ig.

2. Podpoglavje
Carinski manifest

33. ~len
(Obrazec carinskega manifesta)

(1) Obrazec carinskega manifesta je v prilogi 8 k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.

(2) Obrazec carinskega manifesta je prepognjenega for-
mata 420 x 297 mm in se izpolni v treh izvodih.

(3) Obrazec je natisnjen v modri barvi. Ustrezni razdelki
se izpolnijo s pisalnim strojem, tiskalnikom ra~unalnika ali s
kemi~nim svin~nikom. ̂ e vlo‘nik obrazec izpolni ro~no, mo-
ra pisati s tiskanimi ~rkami.

(4) Carinski manifest mora vsebovati naslednje podatke,
ki se jih vpi{e v ustrezne razdelke na obrazcu:

Polje – PRIHODNI/ODHODNI
Obkro‘i se ustrezna beseda glede na prihod oziroma

odhod plovila.

Polje – IME PLOVILA
Vpi{e se celotno ime plovila.

Polje – ZASTAVA
Vpi{e se dr‘ava, pod katere zastavo pluje plovilo.

Polje – PRIHOD
Vpi{e se datum in ~as prihoda plovila.

Polje – IZ
Vpi{e se naziv luke oziroma pristani{~a, od koder plovi-

lo prihaja.

Polje – POVELJNIK
Vpi{e se ime in priimek poveljnika plovila.

Polje – [TEVILO ̂ LANOV POSADKE
Vpi{e se {tevilo ~lanov posadke na plovilu.

Polje – [TEVILO POTNIKOV
Vpi{e se {tevilo potnikov, vkrcanih na plovilu.

Polje – PRIHODNI MANIFEST [T.
Pri vlo‘itvi prihodnega carinskega manifesta se polje ne

izpolni.
Pri vlo‘itvi odhodnega carinskega manifesta se vpi{e

{tevilka prihodnega manifesta.

Polje – DATUM
Pri vlo‘itvi prihodnega carinskega manifesta se vpi{e

datum vlo‘itve manifesta.
Pri vlo‘itvi odhodnega manifesta se vpi{e datum prihod-

nega carinskega manifesta.

Polje – ODHOD
Pri vlo‘itvi prihodnega carinskega manifesta se polje ne

izpolni.
Pri vlo‘itvi odhodnega carinskega manifesta se vpi{e

datum odhoda.

Polje – ZA
Pri vlo‘itvi prihodnega carinskega manifesta se polje ne

izpolni.
Pri vlo‘itvi odhodnega carinskega manifesta se vpi{e

namembno pristani{~e.

Polje – ZAP.[T.
Vpi{e se zaporedna {tevilka knji‘enja po{iljke.

Polje – LUKA OZIROMA PRISTANI[^E NATOVAR-
JANJA/RAZTOVARJANJA

Vpi{e se pristani{~e natovarjanja/raztovarjanja blaga.

Polje – [TEV. NAKLADNIC
Vpi{e se {tevilo nakladnic iz posamezne luke oziroma

pristani{~a oziroma za posamezno luko oziroma pristani{~e.

Polje – TOVORKI
Prvo podpolje – [TEVILO
Vpi{e se {tevilo tovorkov.
Drugo podpolje – OBLIKA
Vpi{e se oblika tovorkov.

Polje – BRUTO TE@A V KG
Vpi{e se bruto te‘a blaga.
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Polje – OPIS BLAGA
Vpi{e se vrsta blaga.

Polje – OPOMBA
Vpi{e se morebitne opombe.
(5) Carinski organ izpolni naslednja polja:

Polje – KONTROLNIK MANIFESTOV [T.
Vpi{e se zaporedna {tevilka iz kontrolnika prihodnih

oziroma odhodnih manifestov.

Polje – DATUM
Vpi{e se datum vpisa v kontrolnik prihodnih oziroma

odhodnih manifestov.

Polje – CARINSKI DELAVEC
Podpis in imenski ‘ig carinskega delavca, ki je uskladil

in sprejel manifest.

3. Podpoglavje
Seznam vagonov

34. ~len
(Vlo‘itev seznama vagonov)

(1) ^e je treba v skladu s pravilnikom o posebnostih
carinskega nadzora glede na obliko transporta (Uradni list RS,
{t. 55/95) izpolniti seznam vagonov, se ta izpolni v dveh
izvodih:

– prvi izvod – original je namenjen carinskemu organu,
– drugi izvod je namenjen ‘elezni{ki postaji.
(2) ̂ e je v vagonih zbirno carinsko blago in se zanj vlo‘i

seznam vagonov, se seznamu prilo‘i enako {tevilo izvodov
seznama po{iljk ali nakladnic, ki postanejo njegov sestavni del.

35. ~len
(Sestava obrazca seznama vagonov)

(1) Obrazec seznama vagonov je v prilogi 9 k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.

(2) Obrazec je dvostransko predtiskan, formata 210 x
297 mm. Na prvi strani se vpi{ejo podatki iz 1. in 4. to~ke
prvega odstavka in iz tretjega odstavka 36. ~lena tega pravilni-
ka, na drugi strani pa podatki iz 2. in 3. to~ke prvega odstavka
36. ~lena tega pravilnika. Za zadnjim vpisanim vagonom se
prazen prostor pre~rta s po{evno ~rto. ^e je {tevilo vagonov
ve~je, kot dopu{~a prostor za vpis na enem obrazcu, se v
nadaljevanju lahko uporabi dodaten, enak obrazec, knji‘en
pod isto {tevilko.

36. ~len
(Vsebina seznama vagonov)

(1) V seznam vagonov se vpi{e naslednje podatke:
1. na sprednji strani:
– ime mejne ‘elezni{ke postaje, ki seznam sestavlja,
– ime in {ifra mejnega carinskega organa, pri katerem se

za~ne tranzitni postopek,
– {tevilka vlaka,
– datum prihoda vlaka,
– zaporedna {tevilka in skupno {tevilo listov seznama,
– na desni strani spodaj: ime in priimek odgovornega

delavca ‘eleznice in njegov podpis ter pe~at ‘elezni{ke postaje;
2. na hrbtni strani:
– {tevilka vagona,
– {tevilka prevozne listine,
– bruto te‘a nalo‘enega blaga v kg,
– vrsta blaga,
– namembna ‘elezni{ka postaja in
– skupno {tevilo vagonov in skupna bruto te‘a blaga.

(2) Podatke iz prej{njega odstavka vpi{e ‘elezni{ka po-
staja po podatkih iz tovornih listov. Kot namembna ‘elezni{ka
postaja se {teje tudi ‘elezni{ka postaja, kjer je predvideno
opravljanje carinskega postopka, ~e je to v prevozni listini
navedeno.

(3) Carinski organ vpi{e eviden~no {tevilko in datum v
polju na prvi strani seznama. Seznam potrdi s podpisom in
imenskim ‘igom carinskega delavca ter ‘igom carinskega or-
gana.

4. Podpoglavje
Poro~ilo o izposoji zrakoplovnih delov

37. ~len
(Obrazec poro~ila o izposoji zrakoplovnih delov)
(1) Obrazec poro~ila o izposoji zrakoplovnih delov je

predtiskan v bloku in se uporablja v treh izvodih:
– prvi izvod zadr‘i po prepustitvi blaga carinski organ,
– drugi izvod slu‘i zra~nemu prevozniku za dvig blaga

iz carinskega skladi{~a,
– tretji izvod shrani zra~ni prevoznik.
(2) Obrazec je tiskan na samokopirnem papirju dimenzi-

je 210 x 148 mm, najmanj{e mase 44 gramov na kvadratni
meter in ne sme vsebovati celuloze.

(3) Obrazec poro~ila o izposoji zrakoplovnih delov je v
prilogi 10 k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

38. ~len
(Izpolnjevanje poro~ila)

(1) Poro~ilo o izposoji zrakoplovnih delov izpolni zra~ni
prevoznik.

(2) V polje “[t.” se vpi{e {tevilka iz evidence, ki jo vodi
zra~ni prevoznik.

(3) V polje “Datum” se vpi{e datum vlo`itve poro~ila.
(4) V polja 1 do 9 se vpi{e:
1. letali{~e, kjer se bo del zamenjal,
2. registrska oznaka zrakoplova,
3. naziv podjetja posojilodajalca,
4. naziv podjetja posojilojemalca,
5. koli~ina in naziv dela iz spremnega dokumenta (iz

AWB),
6. {ifra zrakoplovnega dela,
7. serijska {tevilka,
8. vrednost dela po fakturi ali drugi osnovi,
9. kratka utemeljitev, zakaj se del izposoja.
(5) Poro~ilo podpi{e odgovorna oseba zra~nega prevoz-

nika.
(6) ^e je na osnovi vlo‘enega poro~ila del prepu{~en

zra~nemu prevozniku, carinski organ to potrdi s podpisom in
datumom v polju “PREJEM DELA”. Ko se del vrne, carinski
organ vrnitev potrdi v polju “VRNITEV DELA”.

5. Podpoglavje
Po{tna carinska spremnica

39. ~len
(Obrazec po{tne carinske spremnice)

(1) Obrazec po{tne carinske spremnice je v prilogi 11 k
temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(2) Obrazec je natisnjen v bloku, s tiskom ~rne barve,
dimenzije 210 x 148 mm, na papirju s samokopirnim prema-
zom na hrbtni strani listov, najmanj{e mase 44 gramov na
kvadratni meter in ne sme vsebovati celuloze.

(3) Po{tno carinsko spremnico vlo‘i po{ta carinskemu
organu v {tirih izvodih:
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– prvi izvod obdr‘i odpremni carinski organ, ki potrdi
vse {tiri izvode;

– drugi izvod zadr‘i odpremna po{ta;
– tretji in ~etrti izvod se prilo‘ita po{tnemu sklepu, ki

spremlja po{tne po{iljke do namembnega carinskega organa,
ki oba potrdi, enega vrne po{ti, z drugim pa potrdi prejem
po{iljke odpremnemu carinskemu organu.

40. ~len
(Izpolnjevanje obrazca)

Polja po{tne carinske spremnice se izpolni na naslednji
na~in:

Polje 1 in 2 : po{ta vpi{e {ifre ali nazive po{tnih uradov,
Polje 3 do 9 : po{ta vpi{e {tevilo vre~ v sklepih,
Polje 10 in 11 : po{ta vpi{e {tevilo paketov.

6. Podpoglavje
Po{tna carinska prijava

41. ~len
(Obrazec po{tne carinske prijave)

(1) Obrazec po{tne carinske prijave je v prilogi 12 k
temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(2) Obrazec po{tne carinske prijave je formata 210 x 297
mm in natisnjen v ~rni barvi. Papir mora biti samokopirni,
najmanj{e mase 44 gramov na kvadratni meter in ne sme
vsebovati celuloze.

(3) Po{tna carinska prijava se izpolni v dveh izvodih, ki
ju po{tni delavec vknji‘i v evidence in podpi{e ter en izvod
izro~i carinskemu organu.

42. ~len
(Izpolnjevanje po{tne carinske prijave)

(1) Polja po{tne carinske prijave se izpolnijo na naslednji
na~in:

Polje 2 – DAN VPISA: datum vpisa po{tne po{iljke v
po{tno carinsko prijavo.

Polje 3 – SPREJEMNA [TEVILKA: sprejemna {tevilka
po{tne po{iljke.

Polje 4 – SPREJEMNA PO[TA: sprejemna tuja po{ta.
Polje 5 – TE@A: te‘a po{iljke v kilogramih (do treh

decimalnih mest).
Polje 6 – NASLOVNIKOV NASLOV: naslovnik po{tne

po{iljke.
Polje 7 – NASLOVNA PO[TA: naslovna po{ta.
(2) Ko je po{tna po{iljka prepu{~ena v eno od carinsko

dovoljenih uporab oziroma rab blaga, po{ta v polje 8 vpi{e
{tevilko listine, s katero je ta prepustitev odobrena.

10. Poglavje
Prehodne in kon~ne dolo~be

43. ~len
(Prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporablja-
ti pravilnik o vlaganju listin v carinskem postopku (Uradni list
SFRJ, {t. 71/80, 68/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/
86, 8/87, 85/87, 73/89 in 88/89 ter Uradni list RS, {t. 52/92,
43/93, 2/94 in 74/94) in preneha veljati pravilnik o uporabi
enotne carinske listine v carinskem postopku (Uradni list RS,
{t. 8/93).

44. ~len
(Zaklju~ek za~etih eviden~nih postopkov)

(1) Za razdol‘evanje vseh postopkov za~asnega uvoza in
za~asnega izvoza, za~etih pred 1. januarjem 1996, se upo-
rabljata listini VS 161 in VS 261. Listini se izpolnita kot
priloga enotni carinski listini za ustrezen postopek in vpi{eta v
polje 44.

(2) Ne glede na prej{nji ~len je za dokazovanje obvezno-
sti izvoza blaga po 50. ~lenu carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/
86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) in 5. ~lenu uredbe o merilih,
ki se bodo uporabljala pri zni‘anju carinske stopnje oz. dolo-
~itvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995
(Uradni list RS, {t.80/94) za blago, ki je bilo uvo‘eno in
opro{~eno pla~ila carine pred 1. januarjem 1996, potrebno
enotni carinski listini za ustrezen izvozni postopek prilo‘iti
izpolnjen obrazec VS 108, s katerim se razdol‘i enakovredno
uvozno obveznost. Prilo‘eni obrazec se vpi{e v polje 44.

45. ~len
(Uporaba starih obrazcev)

@e natisnjeni obrazci ECL za tranzit blaga se lahko upo-
rabljajo tudi po uveljavitvi tega pravilnika, vendar najdalj do
1. marca 1996.

46. ~len
(Kon~na dolo~ba)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 418-69/94
Ljubljana, dne 22. septembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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42. Vrednost blaga v valuti
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Priloga 13

KODEKS [IFER
za izpolnjevanje listin v carinskem postopku

Vsebuje 14 {ifrantov:
1. [ifrant carinskih organov
2. [ifrant polja 12
3. [ifrant dr‘av
4. [ifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS
5. [ifrant valut
6. [ifrant vrste posla
7. [ifrant vrste transporta
8. [ifrant preferencialov
9. [ifrant postopkov
10. [ifrant kontingentov
11. [ifrant metod vrednotenja
12. [ifrant posebnih zaznamkov, predlo‘enih listin,

potrdil, dovoljenj
13 [ifrant vrst uvoznih in izvoznih dajatev
14. Na~in pla~ila in zavarovanja pla~ila carinskega

dolga

Opomba: V kodeksu {ifer je v nadaljevanju polje od podpolja lo~eno
s po{evno ~rto.

1. [ifre carinskih organov
[ifra Naziv carinskega organa
61000 LJUBLJANA
61018 CI LJUBLJANA
61026 CI KRANJ
61034 CI AERODROM BRNIK-LJUBLJANA
61042 CI PO[TA LJUBLJANA
61050 CI NOVO MESTO
61069 CI @P LJUBLJANA - MOSTE
61077 CI ZA KONSIGNACIJO LJUBLJANA
61085 CI KR[KO
61115 CI METLIKA
61123 CI OBRE@JE
61131 CI @P DOBOVA
61140 CR BABNO POLJE
61158 CR PODPLANINA
61166 CR PETRINA
61174 CR VINICA
61182 CR @P METLIKA
61190 CR OBRE@JE-NOVA VAS
61212 CR DOBOVA
61220 CR BIZELJSKO
61239 CI @P SEVNICA
61247 CR [KOFJA LOKA
61255 CI RIBNICA
61301 CI LOGATEC
61409 CI ̂ RNOMELJ
61913 CI TERMINAL LJUBLJANA

62006 CELJE
62014 CI VELENJE
62022 CI CELJE
62030 CR BISTRICA OB SOTLI
62057 CR @P IMENO
62065 CR ROGATEC
62073 CR @P ROGATEC
62081 CR DOBOVEC

63002 DRAVOGRAD
63010 CI HOLMEC
63029 CI PREVALJE

63037 CI VI^
63045 CI RADLJE
63053 CI DRAVOGRAD
63061 CR LIBELI^E
64009 MURSKA SOBOTA

64017 CI MURSKA SOBOTA
64025 CI GORNJA RADGONA
64033 CI KUZMA
64041 CI DOLGA VAS
64068 CI HODO[
64076 CI GEDEROVCI
64084 CI TRATE
64106 CI SREDI[^E
64114 CR ORMO@
64122 CR @P ORMO@-SREDI[^E
64130 CR RAZKRI@JE
64149 CR GIBINA
64157 CR PETI[OVCI
64165 CR @P LENDAVA
64173 CR PINCE
64181 CR MARTINJE

65005 JESENICE
65013 CI JEZERSKO
65021 CI LJUBELJ
65048 CI KORENSKO SEDLO
65056 CI RATE^E
65064 CI @ELEZNI[KA POSTAJA JESENICE
65072 CI KARAVANKE
65080 CI PLAV[KI TRAVNIK

66001 KOPER
66028 CI LAZARET
66036 CI KOPER
66044 CI PCC KOPER
66052 CI [KOFIJE
66060 CR PIRAN
66117 CI SE^OVLJE
66125 CR DRAGONJA
66133 CR SO^ERGA

67008 MARIBOR
67016 CI PO[TA MARIBOR
67024 CI [ENTILJ
67032 CI @ELEZNI[KA POSTAJA MARIBOR
67040 CI AERODROM MARIBOR
67059 CI JURIJ
67067 CI JAVNA SKLADI[^A MARIBOR
67075 CI GRU[KOVLJE
67083 CR ZGORNJI LESKOVEC
67091 CR ZAVR^
67105 CR PRAGERSKO
67113 CI PTUJ

68004 NOVA GORICA
68012 CR PREDIL
68020 CR ROBI^
68039 CI RO@NA DOLINA
68047 CI @ELEZNI[KA POSTAJA

NOVA GORICA
68063 CI NEBLO
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68071 CI IDRIJA
68098 CR [EMPETER
68128 CI VRTOJBA
68136 CI TOLMIN
68144 CI AJDOV[^INA

69000 SE@ANA
69019 CI FERNETI^I
69027 CI KOZINA
69035 CI @ELEZNI[KA POSTAJA SE@ANA
69043 CI TERMINAL SE@ANA
69051 CI LIPICA
69078 CR REPENTABOR
69086 CR GORJANSKO
69094 CR KLARI^I
69116 CI @P IL.BISTRICA
69124 CI JEL[ANE
69132 CR STAROD
69140 CR @P KOZINA-RAKITOVEC
69159 CI ILIRSKA BISTRICA

2. Polje 12 - Podatki o vrednosti
V polje se vpi{e:

“A”: ~e deklarant ob upo{tevanju 16. do 27. ~lena carin-
skega zakona in pravilnika o carinski vrednosti blaga, izjav-
lja:

a) da kupec in prodajalec nista povezana in
b) da ne obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali

uporabe blaga poleg:
– prepovedi, ki jih dolo~ajo slovenski predpisi;
– prepovedi, ki omejujejo geografsko podro~je prodaje

blaga;
– prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga

in
c) da prodaja ali cena nista podrejena pogojem ali stori-

tvam, katerih vrednost ne more biti dolo~ena v odnosu na
blago, ki ga je treba oceniti in

d) da ne obstajajo v zvezi z uvo‘enim blagom licen~ni-
ne, ki jih mora kupec pla~ati neposredno ali posredno, kot
pogoj za prodajo in

e) da prodaja ni podrejena sporazumu med stranema, na
podlagi katerega del prihodka kakr{nekoli nadaljnje prodaje,
odstopitve ali uporabe uvo‘enega blaga pripada neposredno
prodajalcu.

Za vpis {ifre A morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve
pod a, b, c, d in e.

“B”: ~e deklarant ob upo{tevanju 16. do 27. ~lena carin-
skega zakona in pravilnika o carinski vrednosti blaga izjav-
lja:

a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana,
vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvo‘enega blaga in

b) da so izpolnjene trditve to~k b, c, d in e {ifre A.
Za vpis {ifre B morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve

pod a in b.
“C”: ~e deklarant ob upo{tevanju 16. do 27. ~lena carin-

skega zakona in pravilnika o carinski vrednosti blaga izjavlja:
a) da kupec in prodajalec nista povezana oziroma da sta

kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta poveza-
va ne vpliva na ceno uvo‘enega blaga in

b) da sta izpolnjeni trditvi to~k b in c {ifre A;
c) da obstajajo v zvezi z uvo‘enim blagom licen~nine,

ki jih mora kupec pla~ati neposredno ali posredno, kot pogoj
za prodajo in je znesek licen~nin naveden v polju 44 ({ifra
V37) in/ali

d) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na
podlagi katerega del prihodka kakr{ne koli nadaljnje prodaje,

odstopitve ali uporabe uvo‘enega blaga pripada neposredno
prodajalcu in je ustrezni znesek naveden v polju 44 ({ifra
V38).

Za vpis {ifre C morata biti hkrati izpolnjeni trditvi pod a
in b ter vsaj ena od trditev pod c ali d.

“D”: ~e deklarant ob upo{tevanju 16. do 27. ~lena carin-
skega zakona in pravilnika o carinski vrednosti blaga izjav-
lja:

a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana in ta
povezava vpliva na uvozno ceno blaga ali

b) da obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali
uporabe blaga poleg:

– prepovedi, ki jih dolo~ajo slovenski predpisi;
– prepovedi, ki omejujejo geografsko podro~je prodaje

blaga;
– prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga

ali
c) da sta prodaja ali cena podrejena pogojem ali stori-

tvam, katerih vrednost ne more biti dolo~ena v odnosu na
blago, ki ga je treba oceniti ali

d) da obstajajo v zvezi z uvo‘enim blagom licen~nine,
ki jih mora kupec pla~ati neposredno ali posredno, kot pogoj
za prodajo, vendar znesek licen~nin zaradi kakr{nih koli
vzrokov ni naveden v polju 44 ali

e) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na
podlagi katerega del prihodka kakr{nekoli nadaljnje prodaje,
odstopitve ali uporabe uvo‘enega blaga pripada neposredno
prodajalcu, vendar ustrezni znesek zaradi kakr{nih koli vzro-
kov ni naveden v polju 44.

Za vpis {ifre D mora biti izpolnjena ena ali ve~ trditev
pod a, b, c, d ali e.

“L”: ~e deklarant izjavlja:
a) da so pri vrednotenju programske opreme za naprave

za avtomatsko obdelavo podatkov izpolnjeni pogoji iz 26.
~lena pravilnika o carinski vrednosti blaga (lo~eno prikazana
vrednost podatkov in programskih navodil od vrednosti no-
silca podatkov);

b) da so izpolnjene trditve za vpis {ifre A ali B ali C (te
{ifre se ne vpi{ejo).

Za vpis {ifre L morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod
a in b.

Ta {ifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvr{~a v
tarifne oznake 8524 21 100, 85 24 22 100, 8524 23 100 in
8524 90 910.

Vrednost podatkov ali programskih navodil se vpi{e v
polje 44/I ({ifra V51)

“M”: ~e deklarant izjavlja:
a) da pri vrednotenju programske opreme za naprave za

avtomatsko obdelavo podatkov, na fakturi nista lo~eno prika-
zani vrednost podatkov ali programskih navodil in vrednost
nosilca teh podatkov (v carinsko vrednost se v{tevata obe
vrednosti).

b) da so izpolnjene trditve za vpis {ifre A ali B ali C (te
{ifre se ne vpi{ejo).

Za vpis {ifre M morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod
a in b.

Ta {ifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvr{~a v
tarifne oznake 8524 21 100, 85 24 22 100, 8524 23 100 in
8524 90 910.

“N”: ~e deklarant izjavlja, da za uvo`eno blago ni in ne
bo nastala obveznost pla~ila uvoznih dajatev in hkrati ne gre
za brezpla~no po{iljko. V tem primeru mora biti izpolnjeno
polje 43.

“O”: ~e deklarant izjavlja, da za celotno carinsko dekla-
racijo ni prilo`enih potrebnih dokumentov za vrednotenje
uvo`enega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak
predlaga uporabo drugih metod vrednotenja.
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V tem primeru mora biti predlagana metoda vrednotenja
vpisana v polju 43.

“R”: ~e deklarant izjavlja, da v deklaraciji z ve~ postav-
kami za vse postavke ni prilo`enih potrebnih dokumentov za
vrednotenje uvo`enega blaga na osnovi transakcijske vred-
nosti, ampak se za posamezne postavke predlaga uporaba
razli~nih metod vrednotenja. Predlagane metode je potrebno
pri vsaki postavki vpisati v polje 43.

3. Polja 15, 15a, 16, 17, 17a, 18/2, 21/2 in 34a - [ifra
dr‘ave

V polja 15, 16, in 17 se vpi{e z besedo ime dr‘ave iz te
priloge. V podpolja 15a, 17a, 18/2 (drugo podpolje 18), 21/2
in 34a pa trimestno numeri~no {ifro. Uporabljen je standard
ISO3166.

[ifra Ime dr‘ave

004 Afganistan
008 Albanija
010 Antarktika
012 Al‘irija
016 Ameri{ka Samoa
020 Andora
024 Angola
028 Atigva in Barbuda
031 Azerbajd‘an
032 Argentina
036 Avstralija
040 Avstrija
044 Bahami
048 Bahrein
050 Banglade{
051 Armenija
052 Barbados
056 Belgija
060 Bermudi
064 Butan
068 Bolivija
070 Bosna in Hercegovina
072 Botsvana
074 Bouvet
076 Brazilija
084 Belize
086 Britansko ozemlje indijskega oceana
090 Salamonski otoki
092 Devi{ki otoki (VB)
096 Brunei
100 Bolgarija
104 Myanmar
108 Burundi
112 Belorusija
116 Kambod‘a
120 Kamerun
124 Kanada
132 Kapverdski otoki
136 Kajmanski otoki
140 Centralnoafri{ka republika
144 [ri Lanka
148 ^ad
152 ^ile
156 Kitajska
158 Tajvan
162 Bo‘i~ni otoki
166 Kokosovi (Keeling) otoki
170 Kolumbija
174 Komorski otoki
175 Mayotte

[ifra Ime dr‘ave

178 Kongo
180 Zair
184 Cookovi otoki
188 Kostarika
191 Hrva{ka
192 Kuba
196 Ciper
203 ^e{ka
204 Benin
208 Danska
212 Dominika
214 Dominikanska republika
218 Ekvador
222 Salvador
226 Ekvatorialna Gvineja
230 Etiopija
231 Etiopija
232 Eritreja
233 Estonija
234 Ferski otoki
238 Falklandski otoki
239 J. Georgija in ot. Sandwich
242 Fid‘i
246 Finska
250 Francija
254 Francoska Gvajana
258 Francoska Polinezija
260 Ju‘nofrancoski teritorij
262 Djibuti
266 Gabon
268 Gruzija
270 Gambija
280 Nem~ija
288 Gana
292 Gibraltar
296 Kiribati
300 Gr~ija
304 Grenlandija
308 Granada
312 Gvadelupa
316 Guam
320 Gvatemala
324 Gvineja
328 Gvajana
332 Haiti
334 Heard in Mc Donald otoka
336 Vatikan
340 Honduras
344 Hongkong
348 Mad‘arska
352 Islandija
356 Indija
360 Indonezija
364 Iran
368 Irak
372 Irska
376 Izrael
380 Italija
384 Slonoko{~ena obala
388 Jamajka
392 Japonska
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[ifra Ime dr‘ave

396 Dominikana
398 Kazahstan
400 Jordanija
404 Kenija
408 S. Koreja
410 J. Koreja
414 Kuvajt
417 Kirgizija
418 Laos
422 Libanon
426 Lesoto
428 Latvija
430 Liberija
434 Libijska arabska d‘amahirija
438 Liechtenstein
440 Litva
442 Luksemburg
446 Macao
450 Madagaskar
454 Malavi
458 Malezija
462 Maldivi
466 Mali
470 Malta
474 Martinuque
478 Mavretanija
480 Mavricius
484 Mehika
492 Monako
496 Mongolija
498 Moldova
500 Montserrat
504 Maroko
508 Mozambik
512 Oman
516 Namibija
520 Nauru
524 Nepal
528 Nizozemska
530 Nizozemski Antili
533 Aruba
548 Vanuatu
540 Nova Kaledonija
554 Nova Zelandija
558 Nikaragva
562 Niger
566 Nigerija
570 Niue
574 Norfolk otok
578 Norve{ka
580 Severni Merianski otoki
581 Manj{i oddaljeni otoki (ZDA)
582 Pacifi{ki otoki
583 Mikronezija
584 Marshallovo oto~je
585 Palau
586 Pakistan
591 Panama
598 Papua Nova Gvineja
600 Paragvaj
604 Peru
608 Fid‘i
612 Pitcairn otoki
616 Poljska

[ifra Ime dr‘ave

620 Portugalska
624 Gvineja Bissau
626 Vzhodni Timor
630 Portoriko
634 Katar
638 Reunion
642 Romunija
643 Rusija
646 Ruanda
654 Sveta Helena
659 St. Kitts Nevis
660 Angvila
662 Sveta Lucija
666 St. Pierre in Miquelon
670 St. Vincent in Grenadine
674 San Marino
678 Sao Tome in Principe
682 Saudska Arabija
686 Senegal
690 Sej{elski otoki
694 Siera Leone
702 Singapur
703 Slova{ka
704 Vietnam
705 Slovenija
706 Somalija
710 Ju‘na Afrika
716 Zimbabve
720 Jemen, Ljudska demokrati~na republika
724 [panija
732 Zahodna Sahara
736 Sudan
740 Surinam
744 Svalbard in Mayen otoka
748 Svaziland
752 [vedska
756 [vica
760 Sirija
762 Tad‘ikistan
764 Tajska
768 Togo
772 Tokelau
776 Tonga
780 Trinidad in Tobago
784 Zdru‘eni arabski emirati
788 Tunizija
792 Tur~ija
795 Turkmanistan
796 Turks in Caicos otoki
798 Tuvalu
800 Uganda
804 Ukrajina
807 Makedonija
818 Egipt
826 Velika Britanija
834 Tanzanija
840 Zdru‘ene dr‘ave Amerike
850 Zdru‘ene dr‘ave Devi{kih otokov
854 Burkina Faso
858 Urugvaj
860 Uzbekistan
862 Venezuela
876 Wallis Futuna otoki
882 Samoa
887 Jemen
891 Jugoslavija
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4. Polje 20 - Dobavni pogoji

1. podpolje vsebina {ifre 2. podpolje
EXW franko lokacija tovarne
FCA franko prevoznik kraj ali sprejemna

to~ka
FAS franko ob ladijski bok odpremna luka
FOB franko na ladijski krov odpremna luka
CFR stro{ki in prevoznina namembna luka
CIF stro{ki, zavarovanje

in prevoznina namembna luka
CPT prevoz pla~an do namembni kraj
CIP prevoz in zavarovanje

pla~ana do namembni kraj
DAF dobavljeno na meji kraj dobave na meji
DES dobavljeno na ladji namembna luka
DEQ dobavljeno na ladji

(ocarinjeno) namembna luka
DDU dobavljeno neocarinjeno namembni kraj
DDP dobavljeno ocarinjeno namembni kraj
XXX drugi dobavni pogoji opisani dobavni

pogoji po pogodbi

V 3. podpolju se vpi{e:

{ifro 0: ~e le‘i kraj iz 2. podpolja na meji carinskega
obmo~ja

1: ~e le‘i kraj iz 2. podpolja znotraj carinskega
obmo~ja in

2: ~e le‘i kraj izven carinskega obmo~ja Republi-
ke Slovenije.

5. Polje 22 - [ifre valut

036 Avstralski dolar
040 [iling
056 Belgijski frank
124 Kanadski dolar
191 Kuna
208 Danska krona
246 Finska marka
250 Francoski frank
280 Nem{ka marka
300 Drahma
368 Ira{ki dinar
372 Irski funt
380 Lira
392 Japonski jen
414 Kuvajtski dinar
528 Nizozemski gulden
578 Norve{ka krona
620 Portugalski eskudo
705 Tolar
752 [vedska krona
756 [vicarski frank
826 Funt sterling
840 Ameri{ki dolar
891 Jugoslovanski dinar
955 Evropska obra~unska enota
960 Posebna pravica izkori{~anja (s.d.r)
984 [iling (sejemski aran‘maji)-Avstrija
985 Lira (sejemski aran‘maji)-Italija
994 Makedonski denar
995 [panska pezeta

6. Polje 24 - Vrsta posla

Posel je vsako dejanje, komercialno ali ne, ki povzro~i premik blaga (po{iljanje ali prejem). V prvo podpolje polja 24 se
vpi{e ustrezna {ifra iz stolpca A, v drugo podpolje pa {ifra iz stolpca B.

Stolpec A KODA Stolpec B

1: dobave blaga z dejansko ali 11 1: dokon~na kupoprodaja blaga, razen spodaj na{tetih
nameravano spremembo lastni{tva nad
blagom 12 2: konsignacijska prodaja in komisijska
(razen tistih s {ifro 2, 7 ali 8) kupoprodaja

13 3: za preprodajo (reexport)
14 4: barter posli: kompenzacije z blagom
15 5: prodaja transporterjem v mednarodnih prevozih
16 6: osebni nakupi turistov
17 7: finan~ni leasing
18 8: dobava blaga kot neposredna nalo‘ba
19 9: know-how, licence, patenti

2: vra~ila blaga (ki je bilo predhodno 21 1: vra~ila blaga
carinjeno pod “1”) in zamenjave blaga 22 2: zamenjava za vrnjeno blago

23 3: nadomestila (zamenjave) za blago, ki
ni bilo vrnjeno (npr. v garanciji)

3: brezpla~ne dobave z dokon~no 31 1: uvoz blaga na skladi{~enje za tuj ra~un
spremembo lastni{tva nad blagom 2: darila dr‘ave po{iljateljice in pomo~
(darila) razen popravil, vzdr‘evanja, 32 v hrani v skladu s predpisi
vra~il blaga in menjave iz t~. 1 3: pomo~ v nesre~ah

33 4: transakcije blaga, ki v dr‘avi
34 prejemnici ne bo ponovno izvo‘en ali

kompenziran z uvozom
5: drugo

35
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Stolpec A KODA Stolpec B

4: blago za predelavo oziroma 41 1: dodelava blaga
na popravilo, razen pod �7� 42 2: popravila in vzdr`evanje proti pla~ilu

3: brezpla~na popravila in vzdr�evanje
43

5: blago vra~ano po predelavi, razen ~e 51 1: dodelava blaga
gre za posle pod �7� 52 2: popravila in vzdr`evanje proti pla~ilu

3: brezpla~na popravila in vzdr�evanje
53

6: za~asni izvoz/uvoz blaga brez prenosa 61 1: posojilo ali najem
lastni{tva: proti pla~ilu, najem, leasing 62 2: leasing
7: dobave blaga v okviru pogodb o 71 1: za obrambne namene
skupni proizvodnji (DPK) 72 2: za civilne namene

73 3: skupni medvladni programi
8: dobave gradbenega materiala in 80
opreme v okviru pogodbe o
investicijskem delu
9: drugo (mora biti pojasnjeno v polju za 90
dodatne podatke)

7. Polje 25 - [ifra vrste transporta na meji
V polje se vpi{e {ifra, ki pomeni:

10 pomorski transport
12 vagon na ladji
16 cestno vozilo na ladji
17 priklopnik ali polpriklopnik na ladji
20 �elezni{ki transport
23 oprtni vlak
30 cestni transport
40 zra~ni transport
50 po{tni promet
70 transportne napeljave (cevovodi, plinovodi, daljnovodi itd.)
90 lastni pogon

8. Polje 36 - Ugodnosti
V polje se vpi{e {ifra, ki pomeni:
� G: generalni sistem preferenc za dr�ave v razvoju
� P: preferencialni status blaga na osnovi trgovinskih sporazumov
� O: druge preferen~ne kvote, ki niso zajete v G in P

9. Polje 37 - Postopek
[tirimestna {ifra je sestavljena iz dveh dvomestnih {ifer: prve, ki ozna~uje deklarirani (zahtevani) carinski postopek in

dodatne za ozna~evanje poprej{njega carinskega postopka. Seznam dvomestnih {ifer je v nadaljevanju. Za poprej{nji carinski
postopek se {teje carinski postopek, v katerem je bilo blago pred deklariranim carinskim postopkom. ^e poprej{njega postopka
ni bilo, se na tretjem in ~etrtem mestu {ifre vpi{e 00. Ta {ifra se vpi{e tudi, ko je bil predhodni carinski postopek tranzitni
postopek.

V primerih, ko je bil predhodni postopek postopek carinskega skladi{~enja ali postopek za~asnega uvoza ali ko gre za
blago iz proste carinske cone, se ustrezna {ifra tega postopka kot poprej{njega vnese le, ~e blago pred tem postopkom ni bilo
predmet kak{nega drugega postopka z ekonomskim u~inkom.

[tirimestno {ifro sestavljajo naslednje dvomestne {ifre, ki pomenijo:
10 Izvoz blaga
21 Za~asni izvoz na oplemenitenje - predelavo
31 Ponovni izvoz blaga - reexport
40 Sprostitev blaga v prost promet
41 Sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem povra~ila carinskih dajatev)
46 Za~etek postopka uvoza za proizvodnjo za izvoz (sistem povra~ila carinskih dajatev) v prostorih carinskega skladi{~a
47 Za~etek postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem povra~ila carinskih dajatev) v prostorih PCC
51 Za~etek postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga carinskih dajatev)
52 Za~etek drugega postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz kot je tisti pod {ifro 51

(za~asen uvoz na oplemenitenje)
53 Za~etek postopka za~asnega uvoza blaga
55 Za~etek postopka skladi{~enja ob isto~asnem za~etku postopka uvoza zaradi izvoza

(sistem odloga) v prostorih carinskega skladi{~a
56 Za~etek postopka carinskega skladi{~enja ob isto~asnem za~etku postopka uvoza zaradi izvoza (sistem odloga)

v PCC ali prostem skladi{~u
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61 Ponovni uvoz za~asno izvo‘enega blaga na oplemenitenje
63 Ponovni uvoz doma~ega blaga (prvi odstavek 167. ~lena carinskega zakona)
71 Za~etek postopka carinskega skladi{~enja blaga
75 Za~etek postopka carinskega skladi{~enja blaga brez predhodnega izpla~ila izvoznega nadomestila
76 Vnos v carinsko skladi{~e ali PCC zaradi izvoza blaga v nespremenjenem stanju ob predhodnem izpla~ilu izvoznih

nadomestil
78 Vnos blaga v PCC v drugih primerih, ki se razlikujejo od tistih pod {ifro 76
91 Za~etek postopka in postopek predelave blaga pod carinskim nadzorom
93 Uni~enje blaga pod carinskim nadzorom

10. Polje 38 - Kontingent
V polje se vpi{e {tirimestna {ifra kontingenta.

Opomba: {ifre bodo dolo~ene s predpisom o dolo~itvi kontingenta

11. Polje 43 - [ifra vrednotenja
^e carinski deklarant ne more prilo‘iti carinski deklaraciji dokumentov na osnovi katerih bi se lahko carinska vrednost za

vse ali del postavk ugotavljala na osnovi transakcijske vrednosti, lahko predlaga drugo metodo vrednotenja uvo‘enega blaga.
Za to mora predlo‘iti tudi ustrezne podatke (npr. podatke, ko se je enako ali podobno blago ‘e carinilo, cenike, kataloge...).

Polje se izpolni z enomestno ~rkovno ali {tevil~no kodo le, ~e je v polje 12 vpisana {ifra N, O ali R.
a) ^e je v polju 12 vpisana {ifra “O” ali “N”, se vpi{e v to polje {ifro:
– 2: ~e deklarant predlaga vrednotenje uvo‘enega blaga na osnovi uporabe transakcijske vrednosti enakega blaga (prvi

odstavek 17. ~l. CZ) in prilaga ustrezne podatke;
– 3: ~e deklarant predlaga vrednotenje uvo‘enega blaga na osnovi uporabe transakcijske vrednosti podobnega blaga

(drugi odstavek 17. ~l. CZ) in prilaga ustrezne podatke;
– 4: ~e deklarant predlaga vrednotenje uvo‘enega blaga na osnovi uporabe deduktivne metode (prva alinea 1. to~ka

prvega odstavka 18. ~l. CZ) in prilaga ustrezne podatke;
– 5: ~e deklarant predlaga vrednotenje uvo‘enega blaga na osnovi uporabe metode izra~unane vrednosti (2. to~ko prvega

odstavka 18. ~l. CZ) in prilaga ustrezne podatke;
– 6: ~e deklarant predlaga vrednotenje uvo‘enega blaga na osnovi uporabe ostalih metod (19. ~l. CZ) in prilaga ustrezne

podatke.
b) ^e je v polju 12 vpisana {ifra R, se vpi{e pri posamezni postavki carinske deklaracije v to polje ustrezno {ifro:
– A, B, C, D, L ali M, ki imajo pomen opisan pri polju 12 (uvo‘eno blago se vrednoti na osnovi transakcijske vrednosti pri

vpisu {ifer A, B, C, L ali M ) ali
– {ifro 2, 3, 4, 5 ali 6, ki ima pomen iz alinee a (dokumenti na osnovi katerih bi se lahko carinska vrednost dolo~ala na

osnovi transakcijske vrednosti niso prilo‘eni, zato deklarant predlaga drugo metodo vrednotenja za kar prilaga tudi ustrezne
podatke).

V to polje se vpi{e samo ena {ifra - ~rkovna ali {tevil~na.

12. Polje 44 - Posebni zaznamki/predlo‘ene listine/potrdila in dovoljenja
(1) V polje 44 se v {ifrski obliki lahko vpi{e 8 razli~nih podatkovnih skupin, ki obravnavajo:
(A) Oprostitve pla~ila davka
(C) Oprostitve pla~ila carine
(E) Dokumente, potrebne za vodenje postopkov z ekonomskimi u~inki
(F) Fakturne dokumente
(I) Izjave
(P) Potrdila o poreklu in druga potrdila
(S) Poenostavljene postopke
(V) Carinsko vrednost blaga
(2) Vsako posamezno podatkovno skupino je mogo~e opisati v najve~ dveh podpoljih:
podpolju 44/1: vanj se vpi{e {ifra, sestavljena iz treh znakov; prvi znak je ~rkovna oznaka skupine iz prvega odstavka.
podpolju 44/2: dol‘ine najve~ trinajst znakov, ki opisujejo vsebinske podatke, vezane na izbrano {ifro, npr. zaporedno

{tevilko dokumenta ali znesek prevoznih stro{kov itd. Vsebina tega podpolja in na~in vpisa podatkov so dolo~eni za vsako
vrsto {ifre v polju “Zahtevana vsebina”. ^e vsebina ni predpisana, se vpi{e le ustrezno trimestno {ifro iz podpolja 44/1,
podpolja 44/2 pa ne.

(3) Ker je polje 44 nedeljeno, dolo~imo podpolja z oklepaji na naslednji na~in:
(V20) ( 3451)
kar pomeni, da se v konkretni postavki prijavlja stro{ke dobave do vstopa na carinsko obmo~je Republike Slovenije v

vi{ini 3451 SIT (obrazlo‘itev {ifre je v skupini “V”).
[ifra :
(C01) (345/95)
pove, da deklarant uveljavlja oprostitev po 159. ali 160. ~lenu carinskega zakona na osnovi potrdila Ministrstva za

zunanje zadeve {t. 345 iz leta 1995.
V polje 44 je mogo~e vpisati zadostno {tevilo {ifriranih prilog. Ve~ {ifer iz ene podatkovne skupine se vpi{e po rasto~em

vrstnem redu. ^e {ifra {e ni dolo~ena, se prilogo lahko vpi{e tudi z besedo kot to dolo~a 24. in 25. ~len tega pravilnika.
V drugem podpolju je potrebno vpisati podatek skrajno levo, zato pred {tevilko ne sme biti nobenega praznega mesta.
(4) Skupine {ifer se uporabljajo na naslednji na~in:
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Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “A”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Oprostitev davka :
A01 Izjava o namenu uvoza - oprema {tev./LL
A02 Izjava o namenu uvoza - repromaterial {tev./LL
A03 Izjava o namenu uvoza - nadaljna prodaja {tev./LL
A05 Izjavo za uvoz opreme izda oseba, ki ni

prejemnik blaga iz polja 8 mat.{t./{tev.izj.
A06 Izjavo za uvoz repromateriala izda oseba, ki ni prejemnik blaga iz polja 8 mat.{t./{tev.izj.
A07 Izjavo za uvoz blaga za nadaljnjo prodajo izda

oseba, ki ni prejemnik blaga iz polja 8 mat.{t./{tev.izj.
A10 Oprostitev davka, predvidena z mednarodnim sporazumom
A11 Blago, ki se izva‘a (1.t~.,18.~l. ZOD)
A12 Blago, ki se prodaja v PCP (2.t~.,18.~l)
A13 Oprema in repromaterial, ki se uva‘a v prosto cono

za proizvodnjo, namenjeno za izvoz (3.t~.,18.~l) {tev./LL
A14 Blago, ki ga uva‘ajo {efi tujih dr‘av itd. (4.t~.,18.~l) {tev./LL
A15 Osebna prtljaga (5.t~.,18.~l)
A16 Blago za prodajo tujim dipl. predst. (6.t~.,18.~l) {tev./LL
A17 Koleki, po{tne znamke, vredn. papirji itd. (7.t~.,18.~l)
A18 Rde~i kri‘, Karitas itd. - dobivajo brezpla~no

(8.t~.,18.~l) {tev./LL
A19 Rde~i kri‘, Karitas itd. - kupuje (9.t~.,18.~l) {tev./LL
A20 Blago za odpravo elementarnih nesre~ (10.t~.,18.~l) {tev./LL
A23 Oprema za opravljanje dejavnosti invalidov (13.t~.,18.~l) {tev./LL
A24 Osebni avtomobili za invalide (14.t~.,18.~l) {tev./LL
A25 Ortopedski in rehabilitacijski pripomo~ki (15.t~.,18.~l) {tev./LL
A26 Zdravila (16.t~.,18.~l) {tev./LL
A27 Mleko za dojen~ke (17.t~.,18.~l) {tev./LL
A28 Predmeti muzejske vrednosti za galerije, arhivsko

gradivo, zlato za Banko Slovenije (18.t~.,18.~l) {tev./LL
A30 Oprema - tuja vloga v doma~o pr. osebo (19.t~.,18.~l) {tev./LL
A29 Turisti~no propagandne publikacije (20.t~.,18.~l)
A50 Brezpla~na garancijska zamenjava
A99 Druge oprostitve davka

Opomba: okraj{ave v koloni “Vsebina podpolja 44/2” pomenijo:
{tev./LL: eviden~no {tevilko priloge / leto
mat.{t./{tev.izj.: mati~no {tevilko osebe, ki je izdala izjavo o namenu uvoza / {tevilko te izjave

Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “C”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Oprostitev pla~ila carinskih dajatev:
C01 Potrdilo Min.za zunanje zadeve (~l.159,160) {tev./LL
C02 Dovoljenje za stalno bivanje ali potrdilo o

pribe‘ali{~u v RS (~l.161/3) {tev./LL
C03 Dokaz o sklenitvi zakonske zveze (~l.161/3)
C04 Potrdilo dipl.konzul. pred.v tujini oziroma

drug dokument o delu v tujini (~l.161/3)
C05 Izjava o uvozu pred preselitvijo ( ~l.161/3)
C06 Potrdilo izved.za mot.voz.o tr‘ni vred.po{kod.

vozila (~l.161/3,161/8,162/2,162/3,162/10)
C07 Seznam gospodinjskih predmetov in opreme

(~l.161/3,161/4,162/5)
C08 Izjava, da v zadnjih 12 mesecih ni bila uveljavljena

oprostitev (~l.161/3,161/4 )
C09 Izjava o stalni vrnitvi (~l.161/3)
C10 Izjava o uporabi predmetov v tujini (~l. 161/3)
C11 Potrdilo o prijavi stalnega bivali{~a (~l.161/3) {tev./LL
C12 Akt prist. organa o podedovanju predmetov (~l. 161/6) {tev./LL
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Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

C13 Zdravni{ki recept (~l. 161/7)
C14 Izjava tujega dr�avljana za zdravila za osebno rabo

(~l.161/7)
C15 Potrdilo zdravnika oziroma zdrav.ustan.(~l. 161/8)
C16 Izvid in mnenje invalid.komisije (~l.161/8)
C17 Izvid in mnenje komisije za razvr{~.,ustanovljene po

predpisih s podro~ja {olstva (~l.161/8)
C18 Izjava, da v zadnjih 3 letih ni bila uveljavljena

ugodnost (~l.161/8.162/10) - avto
C19 Izjava, da so predmeti lastno delo

upravi~enca (~l.161/9)
C20 Dokazilo o lastni{tvu posestva (~l.161/11)
C21 Izjava o pridobitvi pridelkov na lastnem posestvu

(~l.161/11)
C22 Dokazilo o rednem vpisu v izobra�evalni ustan. in uporabi

u~nih pripomo~kov (~l.161/12)
C23 Listina organizatorja prireditve ali izjave

upravi~enca (~l.161/13)
C24 Izjava upravi~enca o namenu uporabe blaga

(~l.161/14,162/2,162/7,162/8,162/9,162/10,163/1,
163/2,163/3,163/4,163/5,163/6,164)

C25 Dokazilo o dobrodelni oziroma ~lovekoljubni dejavnosti
(~l.161/14,162/2) {tev./LL

C26 Izjava poobla{~ene organizacije ... (~l.161/15)
C27 Dokazilo tujega po{iljatelja o brezpla~nosti

(~l.162/1,162/2,163)
C28 Izjava upravi~enca o opravljanju nepridobitvene

dejavnosti (~l.162/1)
C29 Potrdilo prist.organa o oprav.dejavnosti

oz.registr.(~l.162/1,162/4,162/5,162/6,162/7) {tev./LL
C30 Potrdilo Ministrstva pristojnega za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesre~ami (~l.162/3) {tev./LL
C31 Dokaz o opravlj.dodat.opremljanju vozila (~l.162/3)
C32 Izjava upravi~enca, da predmeti niso namenjeni za

nadaljnjo prodajo (~l.162/4)
C33 Soglasje ali potrdilo Ministrstva za kulturo (~l.162/4,

162/8) {tev./LL
C34 Dokazilo o preneh. opravljanja dejavnosti v tujini

(~l.162/5) {tev./LL
C35 Dokazilo o lastni{tvu opreme v tujini (~l.162/5)
C36 Potrdilo pristojne komisije o usposobljenosti za

opravljanje dolo~ene dejavnosti (~l.162/6)
C37 Potrdilo splo{. zdru�enja indust. panoge (~l.162/6

162/7,162/8,162/11) {tev./LL
C38 Soglasje Ministrstva za znanost in tehnologijo

(~l.162/7) {tev./LL
C39 Potrdilo dr�avnega organa, pristojnega za verske dejavnosti

(~l.162/8) {tev./LL
C40 Izjava organizatorja mednarodnih {portnih manifestacij

(~l.162/9)
C41 Potrdilo Ministrstva pristojnega za delo, dru�ino in

socialne zadeve (~l.162/10,162/11) {tev./LL
C99 Druge oprostitve

Opomba: okraj{ave v koloni �Vsebina podpolja 44/2� pomenijo:
{tev./LL: eviden~no {tevilko priloge / leto
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Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “E”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Dokumenti, ki se nana{ajo na postopke z ekonomskimi u~inki:
E01 Predhodno splo{no dovoljenje za za~etek postopka

z ekon.u~inkom car.org./{tev./LL
E05 ECL, s katerim je za~el postopek z ekonomskim u~inkom

na podlagi zaznamka na vlogi car.org./{tev./LL
E10 Izjava za za~etek postopka uvoza zaradi izvoza {tev./ LL
E11 [ifra gospodarskih pogojev {ifra
E14 Zahtevek za uporabo enakovrednega blaga
E15 Dovoljenje za uporabo enakovrednega blaga car.org./{tev./LL
E20 Zahtevek za postopek predelave pod carinskim

nadzorom
E21 Dovoljenje za postopek predelave pod

carinskim nadzorom car.org./{tev./LL
E25 Dovoljenje za premik blaga car.org./{tev./LL
E30 Zahtevek za za~etek postopka za~asnega izvoza na oplemenitenje
E31 Dovoljenje za za~asen izvoz na oplemenitenje car.org./{tev./LL
E32 Zahtevek za uporabo sistema zamenjave
E33 Dovoljenje za uporabo sistema zamenjave car.org./{tev./LL
E50 Zahtevek za za~etek za~.uvoza
E51 Zahtevek za popolno opr.pla~ila dajat. pri za~.uvozu
E52 Oprostitev predlo‘itve instrumenta zavarovanja
E99 Drugi dokumenti

Opomba: okraj{ave v koloni “Vsebina podpolja 44/2” pomenijo:
car.org./{t./LL: {ifro carinskega organa / eviden~no {tevilko dovoljenja / leto
{ifra vpi{e se {tirimestna {ifra gospodarskih pogojev, ki ustreza dolo~bam 51. in 53 ~lena uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom.

[ifre so elementi tabele v nadaljevanju.

Tabela gospodarskih pogojev

[ifra Dolo~ba 51. in 53. ~lena uredbe ...
5101 1.t~., prvi odstavek, 51.~lena uredbe ...
5102 2.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5103 3.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5104 4.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5105 5.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5106 6.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5107 7.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5108 8.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5191 9.a.t~., prvi odstavek, 51.~lena
5192 9.b.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5193 9.c.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5194 9.d.t~., prvi odstavek , 51.~lena
5111 10.a.t~., prvi odstavek, 51.~lena
5112 10.b.t~., prvi odstavek, 51.~lena
5113 10.c.t~., prvi odstavek, 51.~lena
5300 tretji odstavek 53.~lena

Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “F”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Fakturni dokumenti:
F10 Faktura {tev./LL
F13 Proforma faktura {tev./LL
F20 Izjava o vrednosti blaga
F99 Druge fakture

Opomba: okraj{ave v koloni “Vsebina podpolja 44/2” pomenijo:
{tev./LL: eviden~no {tevilko fakture / leto
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Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “I”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Izjave:
I11 Izjava o izvozni vrednosti blaga
I12 Izjava o poobla{~enem prejemniku
I13 Izjava o poobla{~enem po{iljatelju
I14 Izjava, da je blago prosto carine
I20 Izjava o zahtevani uporabi datuma, druga~nega

od datuma vknji‘enja ECL (DD/MM/LL)
I21 Izjava o poenostavljenem uvr{~anju blaga
I22 Izjava o uporabi enotne carinske stopnje
I23 Izjava o sukcesivnem carinjenju {tev./LL
I24 Zahtevek za premestitev blaga
I99 Druge izjave

Opomba: okraj{ave v koloni “Vsebina podpolja 44/2” pomenijo:
{tev./LL: eviden~no {tevilko priloge / leto
(DD/MM/LL) zahteva se uporaba prijavljenega datuma takrat, ko datum sprejema ECL ni datum, na osnovi katerega se dolo~i vi{ina dajatev in drugi

ukrepi trgovinske politike. (DD - dan, MM -  mesec, LL - leto)

Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “O”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Ostali prilo‘eni dokumenti:
O10 DCV
O11 Tovorni list
O12 Zavarovalna polica
O13 Ladijski tovorni
O14 Letalski tovorni list
O15 Specifikacija blaga
O20 Potrdilo o pla~anih dajatvah za registracijo motornega vozila
O25 Dodatni izvod ECL {t.lista ECL
O26 Kopija ECL car.org./vrsta/{t./LL
O27 VS 161 car.org./{t./LL
O28 VS 261 car.org./{t./LL
O29 VS 108 car.org./{t./LL
O99 Drugo

Opomba: okraj{ave v koloni “Vsebina podpolja 44/2” pomenijo:
car.org./vrsta/{t./LL:  {ifro carinskega organa/vrsta postopka (polje1/2)/eviden~no {tevilko / leto
car.org./{t./LL: {ifro carinskega organa/eviden~no {tevilko VS / leto
{t.lista ECL oznako lista iz seta ECL (npr. 3 - (O25) (3))

Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “P”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Potrdila:

Dokumenti za dokazovanje porekla:

P01 Obrazec EUR {tev./LL
P02 Dolgoro~ni EUR 1 {tev./LL
P03 Obrazec EUR 2 {tev./LL
P04 Potrdilo o poreklu blaga {tev./LL
P05 Obrazec A {tev./LL
P06 Izjava na fakturi {tev./LL
P07 Izjava poobla{~enega izvoznika na fakt. {tev./LL
P08 Potrdilo o direktni po{iljki {tev/LL
P10 Druga potrdila o poreklu {tev./LL
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Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Druga potrdila:

P20 Potrdilo GZS za uvoz opreme {tev./LL
P21 Potrdilo Obrtne zbor. za uvoz opreme {tev./LL
P22 Potrdilo GZS za uvoz repromateriala {tev./LL
P23 Potrdilo Min. za ek.odn. in razvoj

za uvoz za blagovne rezerve {tev./LL
P24 Potrdilo Urada za stand.in meroslovje {tev./LL
P25 Potrdilo Min. za kmetijstvo {tev./LL
P26 Potrdilo Min. za zdrav. za uvoz zdravil {tev./LL
P27 Potrdilo Min. za zdrav. za uvoz strupov {tev./LL
P28 Potrdilo GZS za uvoz blaga na re�imu KK {tev./LL
P29 Potrdilo Obrtne zbornice za uvoz blaga na

re�imu KK {tev./LL
P30 Dovolj. ustreznega Ministrstva za uvoz

blaga na re�imu D {tev./LL
P31 Potrd. poslovne banke o nakaz. v tujino {tev./LL
P32 Potrdilo o homologaciji za uvoz motornih

vozil {tev./LL
P33 Potrdilo inv. komisije za uvoz motornih vozil

� invalidi - zni�anem. PD {tev./LL
P34 Potrdilo Centra za social. delo

� 3 otroci - zni�anem. PD
(obe alinei za nove osebne avtomobile) {tev./LL

P35 Potr. ob~. o statusu kmeta za uvoz
blaga za kmete {tev./LL

P36 Odlo~ba Min. za ek. odn. in razvoj za
uvoz iz ^e{ke, Slova{ke, Mad�arske
� za kmetijske izdelke tar. {t. 1-24 CT {tev./LL

P37 EUR-1 za za~asni uvoz blaga iz EGS {tev./LL
P38 Potrdrilo Min. za zveze in potrdilo GZS

za uvoz opreme in repromateriala za
izgradnjo avtocest {tev./LL

P39 ATEST - Min. za znanost in tehnologijo
za uvoz naprav za inf. tehnologijo,
pisar. in telekom. opreme {tev./LL

P40 Dodelitev {ifre CURS za uvoz vozil in
rezervnih delov po 40% zni�ani carinski
stopnji {tev./LL

P41 Potrd. sanit. in tr�. in{pekcije
P42 Potrdilo fitopatolo{ke in{p. za uvoz

rastlin in njihovih delov
P43 Potrdilo vet. in{p. za uvoz �ivali in

njihovih delov
P44 Odlo~ba Min.za ek.odn.in razvoj za uvoz

blaga v okviru carinskih koli~inskih kvot I. dela
liste B k Splo{nemu sporazumu o carinah
in trgovinah {tev./LL

P45 Potrdilo Min. za kult. za izvoz predmetov
kulturne dedi{~ine {tev./LL

P46 Potrdilo GZS za izvoz brez pla~ila
posebne takse {tev./LL

P47 Potrdilo prist.organa za izvoz blaga
na podro~je ZRJ, ki je pod embargom {tev./LL

P48 Potrdilo Min.za promet in zveze za uvoz
radijskih postaj. {tev./LL

P49 Potrdilo o uvr{~anju blaga {tev./LL
P99 Druga potrdila

Opomba: okraj{ave v koloni �Vsebina podpolja 44/2� pomenijo:
{tev./LL: eviden~no {tevilko potrdila ali druge priloge /  leto
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Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “S”

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

Poenostavljeni postopek z ECL

S11 Poenostavljena ECL {tev.dov./LL
S12 Dopolnilna ECL za nepopolno ECL
S13 Dopolnilna ECL - poenostavljen post. na podlagi {tev.dov./LL

komercialnega ali drugega dokumenta
S14 Dopolnilna ECL - poenostavitev na podlagi {tev.dov./LL

knjigovodskih vpisov
S99 Drugo

Opomba: okraj{ava v koloni “Vsebina podpolja 44/2” pomeni:
{tev.dov./LL: eviden~no {tevilko dovoljenja za poenostavljeni postopek / leto

Seznam {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “V”

Carinska vrednost blaga: {ifre, ki se za~enjajo s ~rko V se vpi{ejo v polje 44/I samo ob izpolnjevanju pogojev iz CZ in
pravilnika o carinski vrednosti blaga. V polje 44 se lahko vpi{e ve~ {ifer, ki se za~enjajo s ~rko “V”, ~e obstaja ve~ elementov
ki se pri{tevajo oziroma od{tevajo.

[ifre za popuste in zni‘anja cen, ki se ne v{tevajo v carinsko vrednost blaga (~e so prijavljeni v ceni blaga v polju 22, se od
nje od{tejejo):

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

V10 Popust zaradi pla~ila v
dolo~enem ~asovnem obdobju (skonto) znesek v SIT

V11 Kasa skonto znesek v SIT
V12 Koli~inski popust (rabat) znesek v SIT
V13 Trgovski popust znesek v SIT
V15 Drugi popusti in zni‘anja cene znesek v SIT

[ifre za stro{ke, ki se v{tevajo v carinsko vrednost blaga, ~e niso upo{tevani v pla~ani ali pla~ljivi ceni za uvo‘eno blago:

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

V20 Stro{ki dobave do kraja vstopa na
carinsko obmo~je RS znesek v SIT

V21 Zavarovanje znesek v SIT
V22 Stro{ki za embala‘o znesek v SIT
V23 Stro{ki nastali v zvezi z zabojniki znesek v SIT
V24 Stro{ki natovarjanja in pretovarjanja znesek v SIT
V25 Drugi dodatni stro{ki pri prevozu znesek v SIT
V30 Provizije (razen nakupnih) znesek v SIT
V31 Stro{ki posrednikov znesek v SIT
V32 Stro{ki za materiale, sestavne dele in

podobno blago, ki jih je nudil kupec
brezpla~no ali po zni‘ani ceni in jih
uvo‘eno blago vsebuje znesek v SIT

V33 Stro{ki za orodja, kalupe, matrice in
podobno blago, ki jih je nudil kupec
brezpla~no ali po zni‘ani ceni in so bili
uporabljeni pri proizvodnji uvo‘enega blaga znesek v SIT

V34 Stro{ki za material, ki ga je nudil kupec
brezpla~no ali po zni‘ani ceni in je bil
uporabljen pri izdelavi uvo‘enega blaga znesek v SIT

V35 Stro{ki za v tujini izdelane tehnologije,
projekte, osnutke na~rte in skice, ki so bile
potrebne za izdelavo uvo‘enega blaga znesek v SIT

V37 Licen~nine znesek v SIT
V38 Izkupi~ek od nadaljnje prodaje, odstopa

ali uporabe blaga, ki pripada prodajalcu znesek v SIT
V40 Drugi stro{ki, ki se v{tevajo v carinsko vrednost blaga znesek v SIT
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[ifre za stro{ke, ki se ne v{tevajo v carinsko vrednost blaga (~e so ‘e vklju~eni v ceni blaga v polju 22 se od nje od{tejejo ob
izpolnjevanju pogojev iz CZ in pravilnika o carinski vrednosti blaga):

Podpolje Kratek opis Vsebina podpolja
44/1 44/2

V50 Prevozni stro{ki znotraj RS znesek v SIT
V51 Vrednost podatkov ali programskih navodil

namenjenih za uporabo v napravah za avtomatsko
obdelavo podatkov, ~e so prikazani lo~eno od pla~ane
ali pla~ljive cene znesek v SIT

V52 Nakupna provizija, ~e je prikazano lo~eno od pla~ane
ali pla~ljive cene za uvo‘eno blago znesek v SIT

V53 Pla~ila za gradnjo, postavitev, monta‘o, vzdr‘evanje
ali tehni~no pomo~ opravljeno v RS po uvozu znesek v SIT

V60 Drugi odbitki v RS znesek v SIT

Polje 44/I mora biti predvideno za vpis ve~ih {ifer in zneskov, ki se ti~ejo odbitnih in pribitnih postavk.

13. Polje 47/1 - Vrsta dajatev

V polje se vpi{e {ifra, ki pomeni:

10 carina
15 sezonska carina
19 antidumpin{ke dajatve
20 tro{arine
30 kmetijske dajatve
50 zamudne obresti
51 kompenzacijske obresti
61 izvozna taksa
80 te‘inska taksa
85 druge upravne takse
90 prometni davek

14. Polje 47/NP – Na~in pla~ila

Ni obveznosti pla~ila

A Gotovinsko ali ekvivalentno pla~ilo pri carinarnici
B Zavarovanje pla~ila s posameznim gotovinskim pologom prejemnika
C Zavarovanje pla~ila s posameznim gotovinskim pologom deklaranta
D Zavarovanje pla~ila s posami~no garancijo - certificiran ~ek prejemnika
E Zavarovanje pla~ila z posami~no garancijo - certificiran ~ek deklaranta
F Zavarovanje pla~ila s posami~no garancijo - avalirana menica prejemnika
G Zavarovanje pla~ila z posami~no garancijo - avalirana menica deklaranta
H Zavarovanje pla~ila s posami~no garancijo - ban~na garancija prejemnika
I Zavarovanje pla~ila z posami~no garancijo - ban~na garancija deklaranta
J Zavarovanje pla~ila s posami~no garancijo - garantno pismo prejemnika
K Zavarovanje pla~ila z posami~no garancijo - garantno pismo deklaranta
P Zavarovanje pla~ila s splo{no garancijo - garantno pismo deklaranta
R Zavarovanje pla~ila s splo{no garancijo - garantno pismo prejemnika
S Zavarovanje pla~ila s splo{no garancijo - gotovinski polog deklaranta
T Zavarovanje pla~ila s splo{no garancijo - gotovinski polog prejemnika
W Zavarovanje pla~ila s splo{no garancijo - ban~na garancija deklaranta
X Zavarovanje pla~ila s splo{no garancijo - ban~na garancija prejemnika
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2653.

Na podlagi 31. ~lena carinskega zakona (Uradni list RS,
{t. 1/95 in 28/95) in 99. ~lena zakona o upravi (Uradni list
RS, {t. 67/94) izdaja minister za finance v soglasju z mini-
strom za promet in zveze

P R A V I L N I K
o posebnostih carinskega nadzora glede na obliko

transporta

1. ~len
(Vsebina pravilnika)

Ta pravilnik dolo~a posebnosti carinskega nadzora gle-
de na obliko transporta pri vnosu, tranzitu in iznosu blaga.

I. DEL
VNOS BLAGA NA CARINSKO OBMO^JE

1. Poglavje
Predlo`itev blaga carinskemu organu

2. ~len
(Oseba, odgovorna za predlo‘itev blaga)

(1) Oseba iz prvega in drugega odstavka 32. ~lena ca-
rinskega zakona je fizi~na oseba, ki je pripeljala blago na
carinsko obmo~je.

(2) Kot oseba iz prvega odstavka tega ~lena se {teje tudi
voznik ali poveljnik prevoznega sredstva ali vodja zrakoplova.

(3) Potnik je odgovoren za predlo‘itev osebne prtljage
in blaga, ki ga ima s seboj.

3. ~len
(Kraj predlo‘itve)

(1) Blago se v skladu z 32. ~lenom carinskega zakona
predlo‘i na uradnem prostoru carinskega organa, razen ~e
carinski organ izrecno ne dovoli predlo‘itve blaga na drugem
prostoru ali pa je to blago opro{~eno predlo‘itve. Blago mora
po prihodu na carinsko obmo~je ostati nespremenjeno do
predlo‘itve.

(2) Uradni prostor carinskega organa za posamezne vr-
ste transporta je dolo~en s tem pravilnikom ali pa ga dolo~i
carinski organ in o tem na primeren na~in obvesti zainteresi-
rane.

4. ~len
(^as predlo‘itve)

(1) Blago se predlo‘i v ~asu uradnih ur carinskega orga-
na, razen ~e carinski organ izrecno ne dovoli predlo‘itve
blaga izven uradnih ur.

(2) Uradne ure carinskih organv dolo~i Carinska uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Carinska uprava) in o
tem na primeren na~in obvesti zainteresirane.

5. ~len
(Predpregled in jemanje vzorcev pred za~etkom carinsko

dovoljene rabe ali  uporabe blaga)
(1) Oseba, ki ima pravio zahtevti carinsko dovoljeno

rabo ali uporabo blaga, lahko v skladu s 33. ~lenom carinske-
ga zakona opravi tudi predpregled blaga in vzame vzorce, ~e
je to potrebno, da bi se zagotovila pravilna izbira postopka.

(2) Carinski organ praviloma dovoli predpregled blaga
na podlagi ustnega zahtevka upravi~enca. ^e je to glede na
okoli{~ine posameznega primera potrebno, lahko carinski
organ zahteva od upravi~enca, da vlo‘i pisni zahtevek za
predpregled blaga. ̂ e upravi~enec ‘eli odvzeti vzorce, mora
vedno vlo‘iti pisni zahtevek.

(3) Pisni zahtevek mora vsebovati naslednje podatke:

– ime in naslov vlo‘nika zahtevka;
– podatek, kje se blago nahaja;
– {tevilko skupne prijave, ~e je bila ta vlo‘ena, razen ~e

carinski organ sam ne  vpi{e tega podatka, ali podatek o
predhodnem carinskem postopku ali podatke  o prevoznem
sredstvu, na katerem se blago nahaja;

– vse druge potrebne podatke za ugotavljanje istovetno-
sti blaga in

– podpis vlo‘nika zahtevka.
(4) ^e carinski organ zahtevku ugodi, izda odlo~bo v

obliki uradnega zaznamka na zahtevku. V primeru jemanja
vzorcev, dolo~i tudi koli~ino blaga, ki jo je dovoljeno vzeti.

(5) Predpregled blaga in jemanje vzorcev se izvedeta
pod nadzorom in po navodilu carinskega organa.

(6) Vlo‘nik zahtevka nosi riziko in stro{ke razpakira-
nja, tehtanja, prepakiranja in vseh drugih postopkov z bla-
gom ter stro{ke analize.

(7) Vzeti vzorci se upo{tevajo pri dolo~itvi koli~ine bla-
ga,za katero se dovoli dolo~ena carinsko dovoljena raba ali
uporaba. ̂ e se odvzeti vzorci pri analizi uni~ijo ali po{kodu-
jejo, tako da nimajo ve~ nikakr{ne uporabne vrednosti, zanje
ne nastane carinski dolg. Z odpadki in ostanki se ravna v
skladu s ~etrtim odstavkom 141. ~lena carinskega zakona.

2. Poglavje
Skupna prijava

6. ~len
(Listine, ki se lahko uporabijo kot skupna prijava)
(1) Skupno prijavo predlo‘i na obrazcu, predpisanim s

pravilnikom o uporabi listin v carinskem postopku, oseba iz
prvega odstavka 34. ~lena carinskega zakona.

(2) Namesto obrazca iz prej{njega odstavka se lahko
kot skupna prijava uporabijo naslednji dokumenti:

– v cestnem transportu: list 4 enotne carinske listine,
zvezek TIR ali zvezek ATA;

– v ‘elezni{kem transportu: tovorni list CIM,
– v zra~nem transportu: blagovni manifest,
– v pomorskem transportu: carinski manifest,
– v po{tnem prometu: po{tna carinska prijava.
(3) ^e se kot skupna prijava vlo‘i dokument iz prej{nje-

ga odstavka, podatki v njem pa ne zado{~ajo za ustrezen
carinski nadzor, lahko carinski organ vedno zahteva, da se
izpolni obrazec skupne prijave iz prvega odstavka tega ~lena.

7. ~len
(Odgovornost za blago)

(1) Oseba iz prvega odstavka 34. ~lena carinskega zako-
na mora, kadarkoli carinski organ to zahteva, ponovno pred-
lo‘iti nedotaknjeno blago, navedeno v skupni prijavi, ki ni
bilo raztovorjeno s prevoznega sredstva, dokler za blago ni
dolo~ena vrsta carinske rabe ali uporabe.

(2) Po raztovoru blaga zaradi premestitve ali skladi{~e-
nja preide obveznost ponovne predlo‘itve nedotaknjenega
blaga, kadarkoli carinski organ to zahteva, na vsako osebo, ki
razpolaga z blagom.

3. Poglavje
Za~asna hramba blaga

8. ~len
(Prostor za za~asno hrambo blaga)

(1) Prostor iz drugega odstavka 38. ~lena carinskega
zakona, ki je stalno odobren za za~asno hrambo blaga, se
imenuje za~asna shramba.
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(2) Za za~asno shrambo, ki je ne upravlja carinski or-
gan, lahko ta zaradi zagotavljanja uporabe carinskih predpi-
sov zahteva tudi:

– soklju~arstvo z upravljalcem za~asne shrambe,
– da upravljalec za~asne shrambe vodi tak{no evidenco

o blagu, ki omogo~a spremljanje gibanja blaga.
(3) Za odprtje in vodenje za~asne shrambe se primerno

uporabljajo dolo~be uredbe o carinskih postopkih z ekonom-
skim u~inkom o odprtju in vodenju carinskih skladi{~.

9. ~len
(Shranjevanje blaga v za~asno shrambo)

Blago se za~asno shrani v za~asno shrambo s skupno
prijavo.

10. ~len
(Odgovornost za izvajanje ukrepov, ki jih zahteva carinski

organ)
Oseba, ki je vlo‘ila skupno prijavo oziroma oseba, ki je

vnesla blago na carinsko obmo~je sta odgovorni za upo{teva-
nje ukrepov carinskega organa in nosita nastale stro{ke.

4. Poglavje
Posebne dolo~be, ki se uporabljajo za blago, ki se po{ilja

po morju in po zraku

1. Podpoglavje
Splo{na dolo~ba

11. ~len
(Kraj predlo‘itve)

^e se blago pripelje na carinsko obmo~je Republike
Slovenije (v nadaljevanju: carinsko obmo~je) po morju ali po
zraku in ~e se samo z enim transportnim dokumentom ter z
isto vrsto transporta, brez pretovarjanja, po{ilja v drugo pri-
stani{~e ali drugo letali{~e na carinskem obmo~ju, se blago
carinskemu oranu predlo‘i samo v pristani{~u ali na letali{~u,
kjer se blago raztovori ali pretovori.

2. Podpoglavje
Posebne dolo~be za ro~no in oddano prtljago potnikov

12. ~len
(Definicije)

V tem poglavju {teje za:
– doma~e letali{~e: vsako letali{~e na carinskem ob-

mo~ju;
– mednarodno doma~e letali{~e: vsako letali{~e na ca-

rinskem obmo~ju, na  katerem se sme z dovoljenjem poobla{-
~enih organov opravljati promet s tujino;

– doma~i let: let zrakoplova med dvema letali{~ema na
carinskem obmo~ju brez  vmesnega pristanka, ki se ne za~ne
in ne kon~a na letali{~u, ki ni na carinskem  obmo~ju;

– doma~e pristani{~e: katerokoli pomorsko pristani{~e
na carinskem obmo~ju;

– plovbo skozi slovensko teritorialno morje: plovba plo-
vila, ki opravlja redni  promet med dvema ali ve~ doma~imi
pristani{~i brez vmesnih pristankov;

– plovilo za razvedrilo: plovilo namenjeno za negospo-
darske namene (za  razvedrilo, rekreacijo in {port)

– turisti~ni ali poslovni zrakoplov: zrakoplov, namenjen
za potovanja po ‘eljah  uporabnikov;

– prtljago: vsi predmeti, ki jih imajo potniki kakorkoli s
seboj zaradi potovanja.

13. ~len
(Vrste prtljage)

V tem poglavju se prtljaga v zra~nem transportu {teje
za:

– oddano prtljago, ~e je predana v prevoz na odhodnem
letali{~u in ~e oseba  med letom ali ob vmesnih pristankih, do
prtljage nima dostopa;

– ro~no prtljago, ~e jo oseba prinese v kabino zrako-
plova.

14. ~len
(Kraj, kjer se opravijo formalnosti)

Vse kontrole in formalnosti, ki se nana{ajo na:
1. ro~no in oddano prtljago oseb, ki za~nejo potovanje z

zrakoplovom, ki prihaja  s tujega letali{~a in ki po vmesnem
pristanku na doma~em letali{~u nadaljuje  pot do drugega
doma~ega letali{~a, se opravijo na tem zadnjem doma~em
letali{~u, pod pogojem, da je to mednarodno letali{~e; v tem
primeru se za to  prtljago upo{tevajo predpisi, ki veljajo za
prtljago oseb, ki prihajajo iz tujine, ~e  te ne morejo dokazati
carinskim organom, da je blago, ki se v prtljagi nahaja,
doma~e blago;

2. oddano prtljago oseb, ki za~nejo potovanje na doma-
~em letali{~u z zrakoplovom, ki ima vmesni pristanek na
drugem doma~em letali{~u, preden ta nadaljuje pot na tuje
letali{~e, se opravijo na odhodnem letali{~u, pod pogojem, da
je to mednarodno letali{~e; v tem primeru se kontrola ro~ne
prtljage opravi na letali{~u, na katerem zrakoplov opravi
vmesni pristanek;

3. osebno prtljago oseb, ki uporabljajo storitve pomor-
skega plovila za promet s  tujimi pristani{~i, se opravi v
pristani{~u za mednarodni promet, kjer se taka  prtljaga nato-
vori ali raztovori.

15. ~len
(Kraj, kjer se opravijo formalnosti)

Vse kontrole in formalnosti, ki se nana{ajo na prtljago
oseb:

1. na plovilu za razvedrilo, se izvedejo v kateremkoli
slovenskem pristani{~u za  mednarodni promet, ne glede na
zastavo plovila in ne glede na to, kam je  namenjeno;

2. v turisti~nem ali potni{kem zrakoplovu se izvedejo:
– ob prihodu na prvem letali{~u, ki mora biti mednarod-

no doma~e  letali{~e, za zrakoplove, ki prihajajo s tujega
letali{~a, ~e zrakoplov po  vmesnem pristanku nadaljuje pot
do drugega doma~ega letali{~a;

– na zadnjem mednarodnem doma~em letali{~u na zra-
koplovu, ki prihaja  z doma~ega letali{~a, ~e to po vmesnem
pristanku nadaljuje pot na  letali{~e v tujini.

16. ~len
(Natovarjanje in pretovarjanje prtljage)

(1) ^e se prtljaga, ki prihaja na doma~e letali{~e z zra-
koplovom s tujega letali{~a, na tem doma~em letali{~u preto-
varja v zrakoplov, ki nadaljuje let v carinskem obmo~ju, se:

– vse kontrole in formalnosti, ki se nana{ajo na oddano
prtljago, izvedejo na  doma~em letali{~u, kjer se potovanje
zaklju~i, pod pogojem, da je to  mednarodno letali{~e;

– vse kontrole ro~ne prtljage izvedejo na prvem doma-
~em mednarodnem  letali{~u; izjemoma, ~e se poka‘e potre-
ba po kontroli oddane prtljage, se lahko  izvede dodatna
kontrola na doma~em mednarodnem letali{~u, kjer se  poto-
vanje zaklju~i;

– kontrola oddane prtljage lahko izvede na prvem do-
ma~em letali{~u samo  izjemoma, ~e se poka‘e potreba po
kontroli ro~ne prtljage.
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(2) ^e se na doma~em letali{~u natovori prtljaga na
zrakoplov, ki leti na drugo doma~e letali{~e ter se na drugem
doma~em letali{~u pretovori na zra~no plovilo, namenjeno
na tuje letali{~e, se:

– vse kontrole in formalnosti, ki se nana{ajo na oddano
prtljago, izvajajo na  doma~em letali{~u, kjer se potovanje
za~ne, pod pogojem, da je to mednarodno  doma~e letali{~e;

– vse kontrole ro~ne prtljage izvedejo na zadnjem do-
ma~em mednarodnem  letali{~u; pred tem se lahko kontrola
te prtljage izvede na letali{~u, kjer se  potovanje za~ne, samo
izjemoma, ~e se poka‘e, da je to po kontroli oddane  prtljage
nujno potrebno;

– dodatne kontrole oddane prtljage lahko izvedejo na
zadnjem doma~em letali{~u  samo izjemoma, ~e se poka‘e
potreba po pregledu ro~ne prtljage.

(3) Vse kontrole in formalnosti, ki se nana{ajo na prtlja-
go, ki prihaja na doma~e letali{~e z rednim ali ~arterskim
letom s tujega letali{~a in se na tem letali{~u pretovori na
turisti~ni ali poslovni zrakoplov, ki je namenjen za let na
carinskem obmo~ju, se izvedejo na letali{~u, kjer se redni ali
~arterski let zaklju~i.

(4) Vse kontrole in formalnosti, ki se nana{ajo na prtlja-
go, ki se na na doma~em letali{~u natovori na turisti~ni ali
poslovni zrakoplov, ki je namenjen za let na carinskem ob-
mo~ju, zato da bi se na drugem doma~em letali{~u pretovori-
la na zrakoplov na rednem ali ~arterskem poletu, namenjen
na tuje letali{~e, se izvedejo na doma~em letali{~u, kjer se ta
redni ali ~arterski polet za~ne.

17. ~len
(Ozna~evanje prtljage)

Oddana prtljaga, registrirana na doma~em letali{~u, se
ozna~i s priponko ali nalepko, ki jo pritrdi na prtljago na
doma~em letali{~u pristojni delavec ob prevzemu prtljage.

II. DEL
TRANZITNI POSTOPEK

1. Poglavje
Splo{ne dolo~be

18. ~len
(Definicije)

V skladu s tem delom pravilnika se {tejejo za:
1. transportna sredstva predvsem:
– cestna vozila, tudi priklopniki ali polpriklopniki,
– ‘elezni{ki vozovi,
– plovila,
– zrakoplovi,
– zabojniki, ki so v skladu z dolo~bami mednarodne

konvencije o zabojnikih  primerni za prevoz carinskega blaga;
2. odpremni carinski organ: carinski organ, pri katerem

se za~ne tranzitni  postopek;
3. namembni carinski organ: carinski organ, pri katerem

se predlo‘i blago, ki se  preva‘a v tranzitnem postopku, za
zaklju~ek tranzitnega postopka.

19. ~len
(Uporaba tranzitnega postopka)

Carinsko blago se na carinskem obmo~ju ali preko nje-
ga preva‘a v tranzitnem postopku, razen ~e je z drugimi
carinskimi predpisi dolo~eno druga~e.

2. Poglavje
Izvedba tranzitnega postopka

1. Podpoglavje
Postopek

20. ~len
(Dokumenti za izvedbo tranzitnega postopka)

(1) ^e se blago preva‘a v tranzitnem postopku, se zanj
vlo‘i tranzitna deklaracija. Kot tranzitna deklaracija se lahko
uporabi:

– enotna carinska listina v skladu s pravilnikom o upo-
rabi listin v carinskem  postopku;

– drug dokument, predviden s tem pravilnikom ali z
mednarodno konvencijo.

(2) ^e blago v tranzitni deklaraciji ni opisano, se za opis
v skladu s pravilnikom o uporabi listin v carinskem postopku
uporabi seznam po{iljk.

(3) Namesto seznama po{iljk iz prej{njega odstavka se
lahko uporabi tudi trgovski dokument, ki vsebuje iste podat-
ke kot seznam po{iljk.

21. ~len
(Uporaba seznama po{iljk)

(1) Vsaka na seznamu po{iljk navedena postavka blaga
mora imeti zaporedno {tevilko.

(2) Tik pod zadnjim vpisom je treba potegniti vodorav-
no ~rto. Prazne razdelke je treba pre~rtati, tako da se prepre~i
naknadno vpisovanje.

(3) Seznam po{iljk se prilo‘i vsakemu listu tranzitne
deklaracije, h kateri sodi.

22. ~len
(Evidenca seznamov po{iljk)

(1) Pri vpisu deklaracije v evidence dobijo seznami po-
{iljk isto vpisno {tevilko kot tranzitna deklaracija, na katero
se nana{ajo. Ta {tevilka se vnese ali z ‘igom, na katerem je
tudi ime odpremnega carinskega organa, ali pa ro~no. V
slednjem primeru je treba vnesti uradni ‘ig carinskega orga-
na. Poleg tega se doda tudi podpis carinskega delavca od-
premnega carinskega organa.

(2) ^e je k eni sami tranzitni deklaraciji prilo‘enih ve~
seznamov po{iljk, jih mora deklarant ozna~iti z zaporednimi
{tevilkami. [tevilo prilo‘enih seznamov se vpi{e v razdelek 4
(nakladne listine) enotne carinske listine ali ustrezen razde-
lek druge tranzitne deklaracije.

23. ~len
(Uporaba tranzitne deklaracije)

(1) Eno transportno sredstvo se lahko uporabi za nato-
varjanje blaga pri ve~ dpremnih carinskih organih in razto-
varjanje blaga pri ve~ namembnih carinskih organih.

(2) V tranzitni deklaraciji je dovoljeno navesti le blago,
ki je bilo ali bo natovorjeno na eno samo transportno sredstvo
ter je namenjeno za transport od enega odpremnega carinske-
ga organa do enega namembnega carinskega organa.

(3) Kot eno transportno sredstvo veljajo tudi naslednja
transportna sredstva, s katerimi se preva‘a blago, ki naj bi
ostalo skupaj:

– vozilo z enim ali ve~imi priklopniki ali polpriklop-
niki;

– ve~ ‘elezni{kih vozov;
– plovila, ki tvorijo celoto;
– zabojniki, ki so bili natovorjeni na eno transportno

sredstvo.
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24. ~len
(Postopek s tranzitno deklaracijo)

(1) Odpremni carinski organ tranzitno deklaracijo sprej-
me, jo vpi{e in dolo~i rok, v katerem je treba blago deklarirati
namembnemu carinskemu organu, ter na ustrezen na~in za-
gotovi istovetnost blaga.

(2) Odpremni carinski organ vnese v tranzitno deklara-
cijo ustrezne podatke, obdr‘i izvod, ki mu je namenjen, osta-
le izvode pa izro~i carinskemu zavezancu ali njegovemu
zastopniku.

25. ~len
(Zagotavljanje istovetnosti blaga)

(1) Istovetnost blaga se praviloma zagotavlja z namesti-
tvijo carinskih oznak.

(2) Carinske oznake se namestijo:
1. na tovorni prostor, ~e transportno sredstvo ‘e ima

ustrezno dovoljenje na osnovi  drugih predpisov ali ~e ga je
odpremni carinski organ priznal kot primernega za  namesti-
tev carinskih oznak;

2. izjemoma na tovorke.
(3) Transportna sredstva, primerna za namestitev carin-

skih oznak, so tista:
– na katera je mogo~e carinske oznake namestiti eno-

stavno in u~inkovito;
– ki so zgrajena tako, da blaga ni mogo~e odvzeti ali

dodati brez vidnih sledov  vloma ali po{kodb carinskih oznak;
– v katerih ni skrivnih prostorov, v katere bi bilo mogo-

~e skriti blago;
– katerih tovorni prostori so enostavno dostopni za ca-

rinsko kontrolo.
(4) Odpremni carinski organ se lahko odpove namesti-

tvi carinskih oznak, ~e je istovetnost blaga mogo~e ugotoviti
na osnovi opisov v tranzitni deklaraciji ali v spremnih doku-
mentih, ob upo{tevanju morebitnih drugih ukrepov za zago-
tavljanje istovetnosti.

26. ~len
(Predlo‘itev in uporaba listov tranzitne deklaracije, ki se

vrnejo zavezancu)
(1) Pri transportu morajo blago spremljati izvodi tran-

zitne deklaracije, ki jih odpremni carinski organ izro~i carin-
skemu zavezancu ali njegovemu zastopniku.

(2) Izvode tranzitne deklaracije je treba carinskim orga-
nom na njihovo zahtevo predlo‘iti kadarkoli.

27. ~len
(Pretovor blaga)

(1) Blago, navedeno v tranzitni deklaraciji, je dovoljeno
brez vlo‘itve nove deklaracije pretovoriti na drugo transportno
sredstvo pod nadzorom carinskega organa. Carinski organ v
tem primeru vnese v tranzitno deklaracijo ustrezen zaznamek.

(2) Carinski organ lahko dovoli pretovarjanje blaga brez
neposrednega carinskega nadzora. Pri tak{nem pretovarjanju
mora prevoznik v tranzitno deklaracijo vnesti ustrezen zaz-
namek.

28. ~len
(Po{kodbe carinskih oznak)

(1) ^e se carinske oznake med transportom nenameno-
ma po{kodujejo, mora prevoznik o tem ~im prej obvestiti
carinski organ, ter na njegovo zahtevo blago predlo‘iti.

(2) Pri nesre~ah, zaradi katerih je potrebno pretovarja-
nje na drugo transportno sredstvo, se primerno upo{teva prej{-
nji ~len.

(3) ^e je takoj{nje delno ali popolno raztovarjanje po-
trebno zaradi neposredne nevarnosti, lahko prevoznik ravna

na lastno odgovornost, kar mora vpisati v tranzitno deklaraci-
jo. Pri tem se smiselno uporablja prvi odstavek tega ~lena.

(4) ^e prevoznik roka, ki ga je dolo~il odpremni carin-
ski organ, ne more izpolniti zaradi nesre~e ali drugega do-
godka, mora o tem ~im prej obvestiti najbli‘ji carinski organ.
Ta v tranzitno deklaracijo vnese ustrezen zaznamek.

29. ~len
(Postopek pri namembnem carinskem organu)

(1) Pri namembnem carinskem organu je potrebno pred-
lo‘iti blago in tranzitno deklaracijo.

(2) Namembni carinski organ vnese v izvod tranzitne
deklaracije, ki je namenjen odpremnemu carinskemu organu,
rezultat preverjanja in ga po{lje odpremnemu carinskemu
organu; drugi izvod ostane pri namembnem carinskem organu.

(3) Tranzitni postopek se lahko izjemoma kon~a pri dru-
gem carinskem organu kot tistem, ki je naveden v tranzitni
deklaraciji. S tem postane ta carinski organ namembni carin-
ski organ.

(4) ^e se blago pri namembnem carinskem organu pred-
lo‘i {ele po preteku roka, ki ga je dolo~il odpremni carinski
organ, mora carinski zavezanec namembnemu carinskemu
organu verodostojno dokazati, da je do prekora~itve roka
pri{lo iz razlogov, za katere ta ni odgovoren.

2. Podpoglavje
Nepravilnosti in dokazilo o pravilnosti postopka

30. ~len
(Postopek pri nepredanih po{iljkah)

(1) ^e po{iljka ni bila predlo‘ena namembnemu carin-
skemu organu in odpremni carinski organ ne prejme potrdila,
odpremni carinski organ pisno zahteva potrditev po{iljke pri
namembnem carinskem organu.

(2) ^e odpremni carinski organ prejme odgovor, da po-
{iljka ni bila predlo‘ena pri namembnem carinskem organu,
o tem obvesti carinskega zavezanca in ugotovi, ali je nastal
carinski dolg.

(3) Kot dokazilo o pravilnosti izvedbe tranzitnega po-
stopka se lahko pri pristojnem carinskem organu uporabi:

1. dokument, ki ga je potrdil carinski organ, iz katerega je
razvidno, da je bilo blago  predlo‘eno pri namembnem carin-
skem organu ali pri poobla{~enem prejemniku.  Ta dokument
mora vsebovati podatke za ugotavljanje istovetnosti blaga;

2. carinski dokument, ki ga je izdal carinski organ druge
dr‘ave o sprostitvi blaga  v prost promet, ali prepisa ali
fotokopije tega dokumenta; prepis ali fotokopijo  mora overi-
ti organ, ki je ozna~en na originalu, organ te dr‘ave ali organ
Republike Slovenije. Dokument mora vsebovati podatke za
ugotavljanje  istovetnosti blaga.

(4) Dokazila o pravilnosti izvedbe tranzitnega postopka
se potem, ko je ‘e bil uveden postopek za pla~ilo carinskega
dolga, sprejmejo samo v okviru tega postopka.

3. Poglavje
Poenostavljeni postopki

1. Podpoglavje
Poenostavitve tranzitnih postopkov

1.  O d d e l e k
Poenostavitve tranzitnega postopka pri odpremnem

carinskem organu

31. ~len
(Poobla{~eni po{iljatelj)

Carinska uprava lahko osebi, ki izpolnjuje pogoje iz 32.
~lena tega pravilnika ter namerava blago preva‘ati v tranzit-
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nem postopku (v nadaljevanju: poobla{~eni po{iljatelj) dovo-
li, da to stori brez predlo‘itve blaga in tranzitne deklaracije
za to blago.

32. ~len
(Pogoji za pridobitev statusa poobla{~enega po{iljatelja)

(1) Dovoljenje iz prej{njega ~lena se lahko izda samo
osebam:

1. ki pogosto po{iljajo blago;
2. ki z evidencami carinskim organom omogo~ajo nad-

zor nad poslovanjem;
3. ki niso hudo ali ve~krat kr{ile carinskih ali dav~nih

predpisov in
4. ki so se izkazale za zanesljive pri izvajanju carinskih

postopkov in sp{tovanju  ukrepov carinskih organov,
5. so predlo‘ile ustrezni splo{ni instrument zavarovanja

za pla~ilo morebitnega  carinskega dolga.
(2) Carinska uprava lahko dovoljenje prekli~e, ~e poob-

la{~eni po{iljatelj ne izpolnjuje ve~ pogojev iz prej{njega
odstavka ali ne izplnjuje svojih obveznosti v skladu z izda-
nim dovoljenjem.

33. ~len
(Dovoljenje)

Dovoljenje, ki ga izda Carinska uprava, mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:

1. carinski organi, ki so kot odpremni carinski organi
pristojni za nadzor nad  tranzitnim postopkom;

2. rok in na~in prijave po{iljke, predvidene za tranzit, ki
jo mora opraviti  poobla{~eni po{iljatelj pri odpremnem ca-
rinskem organu zato, da bi lahko ta  pred odpremo blaga po
potrebi opravil kontrolo;

3. rok, v katerem je treba blago predlo‘iti namembnemu
carinskemu organu;

4. potrebni ukrepi za zagotovitev istovetnosti; v ta na-
men lahko Carinska uprava  predpi{e, da mora poobla{~eni
po{iljatelj na transportna sredstva ali tovorke  namestiti po-
sebne oznake, ki so jih odobrili pristojni carinski organi.

34. ~len
(Posebne dolo~be za tranzitno deklaracijo)

V dovoljenju mora Carinska uprava dolo~iti, kako mora
biti izpolnjeno polje tranzitne deklaracije, ki je sicer name-
njeno odpremnemu carinskemu organu. To polje se:

1. vnaprej ‘igosa z ‘igom carinskega organa, navedene-
ga v 1. to~ki prvega  odstavka prej{njega ~lena, in s podpi-
som carinskega delavca tega carinskega  organa ali

2. ‘igosa z posebnim ‘igom, ki ga ima poobla{~eni po-
{iljatelj in ga odobri Carinska  uprava. Odtis tega ‘iga je na
obrazce mogo~e vtisniti vnaprej, ~e tiskanje opravi  tiskarna s
predhodnim dovoljenjem Carinske uprave.

Poobla{~eni po{iljatelj mora v to polje, v skladu z izda-
nim dovoljenjem, vpisati datum odpreme in {tevilko tranzit-
ne deklaracije.

35. ~len
(Izpolnitev tranzitne deklaracije)

(1) Najkasneje ob odpremi blaga mora poobla{~eni po-
{iljatelj dopolniti pravilno izpolnjeno tranzitno deklaracijo, s
tem da na listih 1 in 4 v polje “Kontrola odpremnega carin-
skega organa” vpi{e rok za predlo`itev blaga namembnemu
carinskemu organu, ukrepe za zagotovitev istovetnosti in
zaznamek: POENOSTAVLJENI POSTOPEK.

(2) Po odpremi je treba list 1 tranzitne deklaracije takoj
poslati odpremnemu carinskemu organu. Carinska uprava
lahko v dovoljenju dolo~i, da je treba list 1 tranzitne deklara-

cije poslati odpremnemu carinskemu organu takoj, ko je le-ta
izpolnjena. Ostali izvodi spremljajo blago.

(3) ^e odpremni carinski organ ob odpremi po{iljke
opravi kontrolo, to vpi{e v razdelek “Kontrola odpremnega
carinskega organa” na listih 1 in 4 tranzitne deklaracije.

36. ~len
(Veljavnost tranzitne deklaracije)

Pravilno izpolnjena in v skladu s 35. ~lenom tega pravil-
nika dopolnjena tranzitna deklaracija ima enako veljavo kot
tranzitna deklaracija za nepoenostavljeni tranzitni postopek.
Poobla{~eni po{iljatelj, ki je podpisal deklaracijo, postane
carinski zavezanec.

37. ~len
(Oprostitev podpisovanja)

(1) Carinska uprava lahko poobla{~enega po{iljatelja
oprosti podpisovanja tranzitnih deklaracij, ki so bile izdelane
po postopku elektronske ali avtomatske obdelave podatkov,
~e so te opremljene z odtisom posebnega ‘iga. To dovoljenje
se izda pod pogojem, da se poobla{~eni po{iljatelj pri Carin-
ski upravi pisno zave‘e, da bo pri vseh tranzitnih postopkih,
pri katerih bo uporabljal tranzitne deklaracije z odtisom po-
sebnega ‘iga, nastopal kot carinski zavezanec.

(2) Tranzitne deklaracije, izdelane v skladu s prej{njim
odstavkom, morajo v razdelku, predvidenem za podpis carin-
skega zavezanca vsebovati zaznamek “OPRO[^ENO POD-
PISA”.

38. ~len
(Obveznosti poobla{~enega po{iljatelja)

(1) Poobla{~eni po{iljatelj mora:
1. upo{tevati carinske predpise predvsem pa dolo~be

tega oddelka pravilnika ter  pogoje za izvajanje poenostavi-
tve, dolo~ene v dovoljenju;

2. varno hraniti posebni ‘ig ali obrazce, opremljene z
odtisom ‘iga odpremnega  carinskega organa ali odtisom
posebnega ‘iga.

(2) Pri zlorabi obrazcev, ki so vnaprej opremljeni z odti-
som ‘iga odpremnega carinskega organa ali odtisom poseb-
nega ‘iga, je poobla{~eni po{iljatelj, ne glede na to, kdo je
zlorabil obrazce in ne glede na kazensko pravne ukrepe,
odgovoren za pla~ilo carinskega dolga in ostalih dajatev, ki
jih je za blago, ki se preva‘a s temi obrazci, potrebno pla~ati,
~e carinskim organom ne doka‘e, da je izvedel vse ukrepe,
navedene v 2. to~ki prej{njega odstavka.

2.  O d  d e l e k
Poenostavitve tranzitnega postopka pri namembnem

carinskem organu

39. ~len
(Poobla{~eni prejemnik)

(1) Carinska uprava lahko da blaga, ki se preva‘a v
tranzitnem postopku, ni potrebno predlo‘iti namembnemu
carinskemu organu, ~e je namenjeno osebi, ki izpolnjuje
pogoje iz 40. ~lena tega pravilnika (v nadaljevanju: poobla{-
~eni prejemnik) in ima ustrezno dovoljenje, ki ga izda Carin-
ska uprava.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka carinski zaveza-
nec za tranzitni postopek svoje obveznosti izpolni takrat, ko
je izvode tranzitne deklaracije, ki so spremljali blago, ter
blago v nespremenjenem stanju predal poobla{~enemu pre-
jemniku v predpisanem roku v njegovem podjetju ali na
kraju, ki je natan~neje dolo~en v dovoljenju in ~e so bili
upo{tevani ukrepi za zagotavljanje istovetnosti.
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(3) Za vsako po{iljko, ki je bila predana v skladu s
prej{njim odstavkom poobla{~eni prejemnik na zahtevo pre-
voznika izstavi potrdilo o prejemu, s katerim potrjuje, da je
prejel tranzitno deklaracijo in blago.

40. ~len
(Pogoji za pridobitev statusa poobla{~enega prejemnika)

(1) Dovoljenje iz prej{njega ~lena izda Carinska uprava
samo osebam, ki:

1. pogosto prejemajo blago po tranzitnem postopku;
2. z evidencami carinskim organom omogo~ajo nadzor

nad poslovanjem;
3. ni hudo ali ve~krat kr{ila carinskih ali dav~nih predpisov,
4. so se izkazale za zanesljive pri izvajanju carinskih

postopkov in sp{tovanju  ukrepov carinskih organov.
(2) Carinska uprava lahko dovoljenje prekli~e, ~e poob-

la{~eni prejemnik ne izpolnjuje ve~ pogojev iz prej{njega
odstavka ali ne izplnjuje svojih obvenosti v skladu z izdanim
dovoljenjem.

41. ~len
(Dovoljenje)

Dovoljenje, ki ga izda Carinska uprava, mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:

1. carinski organi, ki so kot namembni carinski organi
pristojni za nadzor nad  po{iljkami, ki jih prejema poobla{~e-
ni prejemnik;

2. rok in na~in obve{~anja namembnega carinskega or-
gana o prispetju po{iljke  zaradi morebitnih ukrepov carin-
skega nadzora.

42. ~len
(Obveznosti poobla{~enega prejemnika)

(1) O po{iljkah, ki so prispele k poobla{~enemu prejem-
niku ali na drug kraj, ki je naveden v dovoljenju, mora
poobla{~eni prejemnik:

1. takoj in na na~in, ki je dolo~en v dovoljenju, obvestiti
namembni carinski organ  o morebitnih prese‘kih, primanj-
kljajih, zamenjavah ali drugih nepravilnostih ter  o po{kodo-
vanih carinskih oznakah,

2. namembnemu carinskemu organu takoj poslati izvo-
de tranzitne deklaracije, ki  je spremljala blago, in hkrati tudi
navesti datum prispetja in stanje name{~enih  carinskih oznak.

(2) Namembni carinski organ v izvode tranzitne dekla-
racije vnese predvidene zaznamke.

3. O d d e l e k
Omejitve pri poenostavitvah tranzitnega postopka

43. ~len
(Izklju~itev posameznih vrst blaga)

Poenostavitev, predvidenih v tem podpoglavju pravilni-
ka ni mogo~e dovoliti za tobak in toba~ne izdelke ter alkohol
in alkoholne pija~e. Carinska uprava lahko dolo~i posamezne
vrste drugega blaga, za katerega ni mogo~e dovoliti poeno-
stavitev, predvidenih v tem podpoglavju.

2. Podpoglavje
Poenostavitev formalnosti pri transportu blaga

v ̀ elezni{kem transportu

44. ~len
(Poenostavitev v ‘elezni{kem transportu)

^e se blago transportira v tranzitnem postopku, se us-
trezne formalnosti za prevoz blaga, ki ga opravljajo Sloven-
ske ‘eleznice, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenske
‘eleznice), na osnovi mednarodnega tovornega lista CIM ali

listine za ekspresne po{iljke (v nadaljevanju: tovorni list
CIM), poenostavijo v skladu z dolo~bami tega podpoglavja.

45. ~len
(Tranzitna deklaracija v ‘elezni{kem transportu)

(1) Tovorni list CIM velja za blago, ki se preva‘a v
tranzitnem postopku, kot tranzitna deklaracija.

(2) ^e se kot tranzitna deklaracija v skladu s tem pravil-
nikom uporabljajo drugi tovorni listi, se zanje smiselno upo-
rabljajo dolo~be tega pravilnika, ki se nana{ajo na tovorni list
CIM.

46. ~len
(@elezni{ke evidence po{iljk)

Slovenske ‘eleznice dajejo evidence, ki se vodijo pri
centralni obra~unski slu‘bi, na voljo carinskim organom v
kontrolne namene.

47. ~len
(Carinski zavezanec v ‘elezni{kem transportu)

Slovenske ‘eleznice, ki preva‘ajo blago s tovornim li-
stom CIM, ki velja kot tranzitna deklaracija, so carinski
zavezanec za tak tranzitni postopek.

48. ~len
(Ozna~evanje transportov)

Slovenske ‘eleznice poskrbijo za ozna~itev transportov,
ki potekajo po tranzitnem postopku, z nalepko na tovornem
listu CIM.

49. ~len
(Sprememba prevozne pogodbe)

Pri spremembi tovorne pogodbe Slovenske ‘eleznice
izpolnijo spremenjeno tovorno pogodbo, o spremembi pa
nemudoma obvestijo odpremni carinski organ.

50. ~len
(Postopek pri odpremnem carinskem organu)

(1) ^e se transport po tranzitnem postopku za~ne na
carinskem obmo~ju in naj bi se v njem tudi kon~al, se tovorni
list CIM predlo‘i odpremnemu carinskemu organu.

(2) Odpremni carinski organ v polje, namenjeno za ca-
rinski organ, v izvodih {t. 1, 2 in 3 tovornega lista jasno vpi{e
kratico “T”, ki se potrdi z `igom odpremnega carinskega
organa.

(3) Vsi izvodi tovornega lista CIM se vrnejo deklarantu.
(4) Naloge namembnega carinskega organa izvr{uje tisti

carinski organ, na katerega obmo~ju le‘i namembna ‘elez-
ni{ka postaja. ^e pa je blago na vmesni postaji spro{~eno v
prost promet ali je zanj uveden drug carinski postopek, nalo-
ge namembnega carinskega organa prevzame tisti carinski
organ, na katerega obmo~ju le‘i ta postaja.

(5) Zaradi izvajanja kontrole morajo Slovenske ‘elezni-
ce carinskim organom za tranzitne postopke dati na voljo vse
tovorne liste CIM.

51. ~len
(Zalivkanje vozil)

^e ukrepi, ki jih sprejmejo Slovenske ‘eleznice za za-
gotovitev istovetnosti blaga, zado{~ajo, odpremni carinski
organ na transportna sredstva ali tovorke ne name{~a zalivk.

52. ~len
(Postopek pri namembnem carinskem organu)

(1) V primerih iz 50. ~lena tega pravilnika Slovenske
‘eleznice predlo‘ijo namembnemu carinskemu organu izvo-
da 2 in 3 tovornega lista CIM.
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(2) Namembni carinski organ vrne Slovenskim ‘elezni-
cam izvod 2 tovornega lista CIM takoj potem, ko vanj vnese
vizum, izvod 3 pa obdr‘i.

53. ~len
(Transport, ki se kon~a zunaj carinskega obmo~ja)
(1) ^e se transport za~ne na carinskem obmo~ju in naj

bi se kon~al zunaj njega, veljata 50. in 51. ~len tega pravilni-
ka.

(2) Naloge namembnega carinskega organa prevzame
tisti carinski organ, na katerega obmo~ju le‘i mejna ‘elezni{-
ka postaja, preko katere po{iljka zapusti carinsko obmo~je.

54. ~len
(Transport, ki se kon~a na carinskem obmo~ju)

(1) ^e se transport za~ne zunaj carinskega obmo~ja in
naj bi se na njem kon~al, prevzame naloge odpremnega ca-
rinskega organa carinski organ, na katerega obmo~ju le‘i
mejna ‘elezni{ka postaja, preko katere po{iljka vstopa v ca-
rinsko obmo~e.

(2) Nalogo namembnega carinskega organa prevzame
tisti carinski organ, na katere obmo~ju le‘i namembna ‘elez-
ni{ka postaja.^e pa je blago na vmesni postaji spro{~eno v
prost promet ali je zanj uveden drug carinski postopek, nalo-
go namembnega carinskega organa prevzame tisti carinski
organ, na katerega obmo~ju le‘i ta postaja.

(3) Pri namembnem carinskem organu je treba opraviti
postopke, predvidene v 52. ~lenu tega pravilnika.

55. ~len
(Transport preko carinskega obmo~ja)

^e se transport za~ne zunaj carinskega obmo~ja in naj
bi se tudi kon~al zunaj njega, potem naloge odpremnega in
namembnega carinskega organa prevzamejo carinski organi,
navedeni v prvem odstavku 54. ~lena oziroma v drugem
odstavku 53. ~lena tega pravilnika.

56. ~len
(Seznam po{iljk)

(1) ^e so tovornemu listu CIM prilo‘eni seznami po-
{iljk, zanje veljata drugi odstavek 20. ~lena ter 21. ~len tega
pravilnika. [tevilo prilo‘enih seznamov po{iljk se vpi{e v
polje za navedbo prilog v tovornem listu CIM. V sezname
po{iljk je poleg tega treba vnesti {tevilko voza, na katerega se
nana{a tovorni list CIM.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka so seznami po-
{iljk, ki so prilo‘eni tovornemu listu CIM del omenjenih
listin in imajo enak pravni u~inek.

57. ~len
(Uporaba obi~ajnih postopkov)

(1) V primerih, ko se blago transportira po tranzitnem
postopku, 44. do 56. ~len tega pravilnika ne izklju~uje mo‘-
nosti uporabe postopkov, navedenih v 20. do 29. ~lenu tega
pravilnika. V vsakem primeru pa veljata 46. in 48. ~len tega
pravilnika.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka je pri izpolnjeva-
nju tovornega lista CIM v polju za navedbo prilog potrebno
jasno vidno vpisati podatek o uporabljenih tranzitnih dekla-
racijah. Ta podatek mora vsebovati vrsto listine, naziv carin-
skega organa, ki jo je izdal, ter datum in registrsko {tevilko
vsake uporabljene tranzitne deklaracije.

(3) ^e je kot tranzitna deklaracija uporabljen kak drug
dokument in ne tovorni list CIM, carinski organ to potrdi na
izvodu 2 tovornega lista CIM.

4. Poglavje
Dolo~be za posebne vrste transporta

1. Podpoglavje
Transport po cevovodih

58. ~len
(Tranzitni postopek pri cevovodih)

(1) Tranzitni postopek pri transportu blaga po cevovo-
dih se opravi v skladu z drugim do {estim odstavkom tega
~lena.

(2) Za blago, ki se transportira po cevovodu, se za~ne
tranzitni postopek ob vstopu na carinsko obmo~je, ~e pride
blago nanj po cevovodu, ali ob vstopu v cevovod, ~e se blago
‘e nahaja na carinskem obmo~ju.

(3) Carinski zavezanec za blago iz prej{njega odstavka,
je upravljalec cevovoda.

(4) Upravljalec cevovodov je tudi transporter.
(5) Tranzitni postopek je opravljen, ko blago, ki se trans-

portira po cevovodu, prispe v objekte prejemnikov ali razde-
lilno omre‘je prejemnika in se to ustrezno vpi{e v poslovno
dokumentacijo.

(6) Podjetja, ki se ukvarjajo s transportom blaga v skla-
du s tem ~lenom, morajo voditi evidence in carinskim orga-
nom omogo~iti tudi kontrolo poslovne dokumentacije.

(7) Za transport blaga po elektri~nih vodih se primerno
uporabljajo drugi do {esti odstavek tega ~lena.

5. Poglavje
Prevoz v postopkih z zvezkom TIR ali ATA

59. ~len
(Uporaba zvezkov TIR ali ATA)

Zvezek TIR oziroma zvezek ATA se lahko uporablja
kot tranzitna deklaracija za prevoz carinskega blaga preko
carinskega obmo~ja ali od enega do drugega kraja na carin-
skem obmo~ju.

60. ~len
(Status blaga, ki se preva‘a na carinskem obmo~ju z

zvezkom TIR ali ATA)
^e se blago preva‘a z zvezkom TIR ali ATA od enega

do drugega kraja na carinskem obmo~ju, se obravnava kot
carinsko blago.

III. DEL
IZVOZNI POSTOPEK

61. ~len
(Kdo lahko za~ne izvozni postopek)

(1) Izvozni carinski postopek lahko za~ne lastnik blaga
ali oseba, ki razpolaga z blagom, oziroma poobla{~enec teh
oseb.

(2) ^e z blagom razpolaga oseba s sede‘em izven carin-
skega obmo~ja, izvedeizvozni carinski postopek pogodbeni
partner na carinskem obmo~ju.

62. ~len
(Kje se lahko za~ne izvozni postopek)

(1) Izvozni carinski postopek se lahko za~ne pri kate-
rem koli carinskem organu na carinskem obmo~ju, ki tak{en
postopek izvaja in so izpolnjeni pogoji iz drugih carinskih
predpisov.
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(2) ^e carinski organ, ki izvede izvozni carinski posto-
pek, ni tudi carinski mejni prehod, se do carinskega mejnega
prehoda izvede tranzitni postopek v skladu z dolo~bami za
vsako vrsto transporta.

63. ~len
(Izvozna carinska deklaracija)

^e ni z drugimi carinskimi predpisi druga~e dolo~eno,
se kot izvozna carinska deklaracija uporablja enotna carinska
listina v skladu pravilnikom o uporabi listin v carinskem
postopku.

64. ~len
(Kontrola izstopa blaga)

(1) ^e izvoznemu carinskemu postopku ne sledi tranzit-
ni postopek, ker je carinski organ, ki dovoli izvoz blaga, tudi
carinski mejni prehod, se list 3 enotne carinske listine predlo-
‘i ob fizi~nem izstopu blaga s carinskega obmo~ja.

(2) Izstopni carinski organ preveri, ali blago ustreza
blagu, deklariranem za izvozni carinski postopek, in potrdi
izstop blaga na hrbtni stani lista 3 s {tevilko izstopa, datu-
mom in ‘igom carinskega organa.

(3) Izstop se v skladu s prej{njim odstavkom ne potrjuje
za blago, izvo‘eno po cevovodih ali elektri~ih vodih.

(4) ^e izstopni carinski organ ugotovi primanjkljaj bla-
ga, to zabele‘i kot pripombo pri potrditvi in tako obvesti
carinski organ, pri katerem je bil izveden izvozni carinski
postopek.

(5) ^e izstopni carinski organ ugotovi vi{ek blaga, ne
dovoli izstopa, dokler ni opravljen izvozni carinski postopek
za vse blago.

(6) ^e izstopni carinski organ ugotovi, da gre za drugo
vrsto blaga, ne dovoli izstopa, dokler nivlo‘ena carinska
deklaracija za pravo vrsto blaga.

(7) Pri poenostavljenih postopkih se ta ~len uporablja
primerno.

65. ~len
(Ustna deklaracija pri izvozu)

Ustna deklaracija za izvoz blaga je mogo~a samo na
carinskih mejnih prehodih.

66. ~len
(Blago, ki ni zapustilo carinskega obmo~ja)

(1) Oseba, ki je vlo‘ila izvozno carinsko deklaracijo, je
dol‘na takoj obvestiti carinski organ, ki je sprejel to deklara-
cijo, ~e blago ni bilo izvo‘eno, in vrniti list 3 ustrezne dekla-
racije.

(2) ^e mora blago, ki je bilo predano v prevoz po poe-
nostavljenem postopku, zaradi naknadne spremembe pogod-
be ostati v dr‘avi, je to mogo~e samo s soglasjem carinskega
organa.

IV. DEL
IZVAJANJE CARINSKEGA NADZORA

V POSAMEZNIH VRSTAH  TRANSPORTA

1. Poglavje
Splo{ne dolo~be

67. ~len
(Ukrepi carinskega nadzora)

(1) Ukrepi carinskega nadzora obsegajo fizi~ni nadzor,
carinsko spremljanje, skladi{~enje blaga pri carinskem orga-

nu, uporabo carinskih oznak, vodenje evidenc o carinskem
blagu in predlaganje nadaljnjih postopkov za blago.

(2) Fizi~ni nadzor je ukrep, s katerim carinski organ
neposredno prepre~uje dostop do blaga.

(3) Carinsko spremljanje je ukrep, s katerim carinski
organ spremlja prevozno sredstvo, da prepre~i nepoobla{~en
dostop do blaga.

(4) Skladi{~enje blaga pri carinskem organu je skladi-
{~enje blaga v skladi{~u, ki je v upravljanju carinskega
organa.

(5) Namestitev carinskih oznak je ozna~evanje carin-
skega blaga, tako da je prepre~en dostop do njega ali njegova
zamenjava.

(6) Vodenje evidenc o carinskem blagu je vodenje vseh
potrebnih podatkov za spremljanje carinskega blaga do kon-
ca postopka. Na~in vodenja evidenc, ki jih vodijo carinski
organi, dolo~i Carinska uprava.

68. ~len
(Carinske oznake za zagotavljanje istovetnosti blaga)

(1) Carinske oznake so sredstva, s katerimi se zaznamu-
je carinsko blago zaradi zavarovanja njegove istovetnosti v
~asu trajanja carinskega nadzora tako, kot to dolo~i carinski
organ.

(2) Carinske oznake so: carinska zalivka, odtis carin-
skega pe~ata, carinska nalepka in opis blaga.

(3) Carinska zalivka je poseben plo{~at, votel kos alu-
minija. Skozi zalivko se potegne carinska ‘ica ali carinska
vrvica. Pri name{~anju se zalivka stisne s carinskimi kle{~a-
mi, na katerih je na eni strani grb Republike Slovenije, na
drugi pa {tevilka kle{~. Vsake posamezne kle{~e morajo
imeti posebno {tevilko. S carinsko zalivko se lahko zaznamu-
je prevozno sredstvo, prostor ali posamezni tovorki.

(4) Carinski organ lahko prizna tudi tujo zalivko, ~e je z
njeno uporabo zagotovljen carinski nadzor.

(5) Carinski pe~at je iz gume ali mehke plasti~ne mase,
okrogel, s premerom 35 mm  (na dvojezi~nih obmo~jih 45
mm) ali 15 mm. V sredini pe~ata je grb Republike Slovenije,
naziv carinskega organa pa je izpisan v koncentri~nih krogih.
Vsak pe~at mora imeti svojo {tevilko. Carinski pe~at se odti-
sne na najprimernej{e mesto na blagu ali ovitku blaga, tako
da je jasno vidna njegova {tevilka.

(6) Carinska nalepka je nalepka s carinskim znakom in
{tevilko, izdelana tako, da se pri vsakem poskusu odstranitve
vidno po{koduje.

(7) Opis blaga mora biti tak{en, da je blago na njegovi
podlagi mogo~e nedvoumno uvrstiti v carinsko nomenklatu-
ro in druge tarife, obsegati pa mora tudi podatke, ki so po-
trebni za posamezno vrsto blaga pri uporabi carinskih in
drugih predpisov. Kot opis blaga se lahko uporabijo seznami,
fotografije, skice ali risbe, ki jih potrdi carinski organ s
carinskim pe~atom in prilo‘i k carinskemu dokumentu.

(8) Zaznamek o namestitvi carinskih oznak se vpi{e v
ustrezno listino (enotno carinsko listino, prevozno listino ali
drugo predpisano listino).

69. ~len
(Ukrepi carinske kontrole)

(1) Carinski organ izvede ukrepe carinske kontrole z
namenom, da se prepri~a ali je vse blago pravilno predlo‘eno.

(2) Pregled in preiskava prevoznih in prenosnih sred-
stev obsegata pregled vseh delov prevoznih sredstev, vklju~-
no s konstrukcijskimi odprtinami, ki omogo~ajo skrivanje
carinskega blaga. Opravita se na kraju, kjer se opravlja carin-
ska kontrola, v primeru suma pa lahko carinski organ odredi
pregled na drugem ustreznem kraju. Na zahtevo carinskega
organa mora prevoznik zagotoviti strokovnjaka, ki omogo~i
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pregled prevoznega sredstva.
(3) Pregled prtljage in stvari, ki jih imajo potniki s se-

boj, obsega pregled vsega, kar nosi potnik s seboj.
(4) Osebni pregled izvede carinski organ v primeru suma,

da ima potnik pri sebi blago, ki ni bilo predlo‘eno. Osebni
pregled opravi oseba istega spola v posebnem prostoru.

70. ~len
(Uporaba predpisov pri kombiniranem prevozu)

Carinski organ uporabi pri kombiniranem prevozu po-
stopek, predpisan za aktivno prevozno sredstvo, ~e z medna-
rodnim sporazumom ni druga~e dolo~eno. Aktivno prevozno
sredstvo je tisto, na katerem se preva‘a blago ali drugo pre-
vozno sredstvo.

71. ~len
(Zagotovitev prostorov za delo carinskega organa)
Carinski organ ima pravico do primernih prostorov za

svoje delo v objektih, kjer je potrebna stalna carinska kontro-
la (‘elezni{ka postaja, pristani{~e, letali{~e in po{ta). Prosto-
re zagotovi upravljalec objekta sporazumno s carinskim or-
ganom.

2. Poglavje
Izvajanje carinskega nadzora

v cestnem transportu

72. ~len
(Uporaba dolo~b za cestna prevozna sredstva)

Splo{ne dolo~be tega pravilnika in posebne dolo~be za
cestni promet se uporabljajo za vsa prevozna sredstva, s
katerimi je mogo~e po cesti prepeljati carinsko blago.

73. ~len
(Kontrola prevoznih sredstev)

(1) Na prostoru za carinsko kontrolo se pri vseh vrstah
vozil izvedejo vsi ukrepi carinske kontrole, razen ~e je zaradi
narave blaga ali vozila ali zaradi suma, da je v vozilu skrito
blago, potrebno opraviti pregled na drugem prostoru. V tem
primeru carinski organ spremlja vozilo do ustreznega prostora.

(2) Pri kontroli vseh vrst vozil je voznik dol‘an omogo-
~iti carinskemu organu dostop do vseh prostorov v vozilu,
kjer se nahaja ali bi se lahko nahajalo blago.

(3) Pri kontroli avtobusov ima carinski organ pravico
zahtevati izstop voznega osebja in potnikov z vso njihovo
prtljago. Za blago, ki ni last nobenega od potnikov, je pa na
mestu, ki ni dostopno potnikom brez dovoljenja voznega
osebja, odgovarja vozno osebje.

(4) Pri kontroli osebnih avtomobilov ima carinski organ
pravico zahtevati, da vsi potniki s prtljago izstopijo iz vozila.
Za blago, ki ni last nobenega od potnikov, odgovarja voznik.

(5) Oseba, ki prestopa carinsko ~rto s praznim vozilom,
mora na zahtevo carinskega organa pokazati, da je vozilo
prazno.

74. ~len
(Po{kodba blaga med prevozom)

(1) ^e se carinsko blago po{koduje med prevozom, mo-
ra prevoznik o tem sestaviti zapisnik z navedbo podatkov o
carinskem dokumentu, ki je spremljal blago, vozilu, blagu in
razlogih za po{kodbo.

(2) Prevoznik predlo‘i tudi druge dokaze, ki potrjujejo
njegove navedbe.

(3) En izvod zapisnika z morebitnimi dokazi predlo‘i, v
roku, dolo~enem za tranzitni postopek, skupaj s carinskim

dokumentom najbli‘jemu carinskemu organu, ki odlo~i o
nadaljnjem postopku.

75. ~len
(Uni~enje blaga med prevozom)

(1) ^e se carinsko blago med prevozom uni~i, mora
prevoznik o tem sestaviti zapisnik z navedbo podatkov o
carinskem dokumentu, ki je spremljal blago, vozilu, blagu in
okoli{~inah uni~enja.

(2) Prevoznik predlo‘i tudi druge dokaze, ki potrjujejo
njegove navedbe.

(3) En izvod zapisnika z morebitnimi dokazi predlo‘i, v
roku, dolo~enem za tranzitni postopek, skupaj s tranzitnim
dokumentom najbli‘jemu carinskemu organu, ki odlo~i o
nadaljnjem postopku.

3. Poglavje
Izvajanje carinskega nadzora

v ̀ elezni{kem transportu

1. Podpoglavje
Splo{ne dolo~be

76. ~len
(Pomen uporabljenih izrazov)

V tem poglavju tega pravilnika imajo izrazi naslednji
pomen:

– ‘elezni{ko prevozno sredstvo: vozilo, ki je konstruirano
za vo‘njo po progi  (vle~no vozilo,‘elezni{ki potni{ki in tovorni
vozovi, motorni vozovi ter vozila za  posebne namene);

– vlak: po predpisih sestavljena in speta skupina ‘elez-
ni{kih potni{kih ali tovornih  vozov s priklopniki ali brez
njih, lahko pa tudi samo vle~no vozilo, ki vozi malo in  po
predpisih sestavljeno skupino ‘elezni{kih vozil, ki ~aka na
vle~no vozilo ali na  razstavo;

– ‘eleznica: pravna oseba, registrirana za opravljanje
‘elezn{kih prometnih  storitev

– ‘elezni{ka postaja: ime za podro~no organizacijsko
enoto ‘eleznice;

– mejni carinski organ: carinski organ, ki je pristojen za
izvajanje carinskega  nadzora pri prihodu ali odhodu s carin-
skega obmo~ja;

– mejna ‘elezni{ka postaja: prva oziroma zadnja ‘elez-
ni{ka postaja na carinskem  obmo~ju, kjer je tudi sede‘
carinskega organa;

– obmejna ‘elezni{ka postaja: prva ‘elezni{ka postaja,
ki se nahaja na carinskem  obmo~ju med carinsko ~rto in prvo
mejno ‘elezni{ko postajo;

– po{iljka: blago, ki ga je ‘eleznica prevzela v prevoz z
enim prevoznim  dokumentom;

– viza: oblika dovoljenja carinskega organa, ki se zaradi
prepustitve blaga v  tranzitni carinski postopek izda v prevoz-
ni listini;

– ‘elezni{ke tiskovine in obrazci: tiskovine, ki so pred-
pisane z ‘elezni{kimi  predpisi za interno ali eksterno poslo-
vanje.

77. ~len
(Za~etek in trajanje carinskega nadzora)

(1) Vlaki ali posami~na ‘elezni{ka vle~na vozila so pod
carinskim nadzorom takoj po prestopu carinske ~rte, tudi ~e:

1. slovenska ‘eleznica vlaka {e ni prevzela od tuje ‘e-
leznice;

2. sta mejna ‘elezni{ka postaja in mejni carinski organ
od carinske ~rte oddaljena  tudi ve~ kilometrov.
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(2) Carinski zavezanec je do mejne ‘elezni{ke postaje
vedno slovenska ‘eleznica, tako za ‘elezni{ka prevozna sreds-
tva kot za blago, ki se preva‘a.

(3) Pri odhodu iz carinskega obmo~ja traja carinski nad-
zor do prestopa carinske ~rte, tudi ~e:

1. je vlak ‘e prej prevzela v prevoz tuja ‘eleznica;
2. sta mejna ‘elezni{ka postaja in mejni carinski organ

od carinske ~rte oddaljena  tudi ve~ kilometrov.
(4) V primeru iz prej{njega odstavka je carinski zaveza-

nec za predlo‘itev blaga mejnemu carinskemu organu slo-
venska ‘eleznica.

78. ~len
(Predlo‘itev pri vnosu in iznosu blaga iz carinskega

obmo~ja)
Predlo‘itev ‘elezni{kih prevoznih sredstev in blaga pri

vstopnih vlakih se vedno opravi na mejni ‘elezni{ki postaji,
pri izstopnih vlakih pa se lahko opravi najkasneje tam; izje-
ma so nekateri primeri v mednarodnem ‘elezni{kem prevozu
potnikov.

79. ~len
(Prevozna sredstva kot carinsko blago)

Carinsko blago v ‘elezni{kem transportu so tudi:
1. vsa prevozna sredstva, ki se uporabljajo v ‘elezni{-

kem transportu za izvajanje  prevoza ali nudenja storitev,
vklju~no z vsem priborom, potrebnim za zagotovitev  varne-
ga prevoza, ~e tudi ta pribor sicer ni integralni del prevoznih
sredstev;

2. prevozna sredstva in njihovi deli, ki se uporabljajo v
‘elezni{ki ali drugi vrsti  transporta in so natovorjena na
‘elezni{ka prevozna sredstva zaradi opravljanja  dela poti
svojega prevoza.

80. ~len
(Zagotovitev carinskega nadzora nad prevoznimi sredstvi)

(1) @elezni{ka prevozna sredstva, ki so registrirana v
tujini in so v lasti tujih oseb ali jih imajo te v zakupu, v
Slovenijo pa so za~asno uvo‘ena zaradi prevoza drugega
carinskega blaga, potnikov oziroma nudenja storitev v ~asu
vo‘nje se praviloma prepustijo v izbrani carinski postopek na
poenostavljen na~in.

(2) @elezni{ka prevozna sredstva, ki so ob prehodu ca-
rinske ~rte v lasti doma~ih oseb ali jih imajo te v zakupu, se
carinskemu organu predlo‘i na na~in iz prej{njega odstavka,
~e izpolnjujejo predpisane pogoje za ponovni uvoz brez pla-
~ila carine.

(3) V kombiniranem transportu se carinski nadzor za
prevozna sredstva, natovorjena na ‘elezni{ka prevozna sreds-
tva, izvaja na na~in, veljaven za ‘elezni{ki prevoz od prihoda
na carinsko obmo~je do za~etka poti, ki jo nadaljujejo samo-
stojno ali z drugimi prevoznimi sredstvi.

(4) Pot iz prej{njega odstavka se lahko za~ne samo v
kraju, kjer je carinski organ.

(5) Dolo~be tretjega in ~etrtega odstavka tega ~lena se
smiselno uporabljajo tudi pri odhodu iz dr‘ave.

2. Podpoglavje
Pogoji za opravljanje carinskega nadzora

81. ~len
(Ustavljanje vlakov)

(1) Na progi od carinske ~rte do mejne ‘elezni{ke posta-
je se vlaki ne smejo ustavljati, razen v primerih iz tretjega in
~etrtega odstavka tega ~lena.

(2) Vlak ali samo vle~no vozilo, ki iz sosednje dr‘ave
prihaja ali je tja namenjeno, se mora po prehodu carinske ~rte
oziroma pred tem ustaviti na prvi oziroma zadnji mejni ‘elez-
ni{ki postaji.

(3) Na obmejni ‘elezni{ki postaji in drugih ‘elezni{kih
postajah na progi od carinske ~rte do mejne ‘elezni{ke posta-
je se sme zaradi opravljanja mednarodnega prevoza ustaviti
samo vlak za prevoz potnikov, tovorni vlak pa le, ~e tako
dolo~a ureditev prometa.

(4) V primeru vi{je sile se sme vlak ali vle~no vozilo
ustaviti kjerkoli na poti med carinsko ~rto in mejno ‘elezni-
{ko postajo. O tem mora ‘eleznica takoj obvestiti mejni
carinski organ.

82. ~len
(Carinski tiri)

(1) Vlak ali vle~no vozilo se sme na mejni ‘elezni{ki
postaji praviloma ustaviti le na carinskem tiru.

(2) Carinskih tirov je lahko ve~, dolo~i pa jih mejna
‘elezni{ka postaja v soglasju s carinskim organom.

(3) Carinske tire se na na~in iz prej{njega odstavka do-
lo~i tudi na tistih notranjih ‘elezni{kih postajah, kjer se oprav-
ljajo carinski postopki.

(4) @elezni{ka postaja mora carinski organ vedno pra-
vo~asno obvestiti, na kateri carinski tir bo ‘elezni{ka prevoz-
na sredstva postavila.

(5) @elezni{ka postaja sme uporabiti druge tire le, ~e so
vsi carinski tiri ‘e zasedeni; o tem mora dobiti ustno soglasje
carinskega organa.

83. ~len
(Vozni red vlakov)

(1) Slovenske ‘eleznice morajo mejnemu carinskemu
organu predlo‘iti vozne rede vseh vlakov v mednarodnem
prevozu in tistih rednih vlakov, ki vozijo do carinske ~rte. To
morajo storiti vsaj sedem dni pred za~etkom veljavnosti no-
vega voznega reda.

(2) Pri sestavljanju voznega reda morajo Slovenske ‘e-
leznice pridobiti predhodno soglasje Carinske uprave.

84. ~len
(Obve{~anje o prihodu izrednih vlakov in vozil)

Mejna ‘elezni{ka postaja mora mejni carinski organ
pravo~asno obvestiti o:

1. uvedbi izrednih vlakov v mednarodnem prometu pot-
nikov in tistih rednih  potni{kih vlakov, ki vozijo do carinske
~rte, vsaj 24 ur pred prihodom vlaka;  isto~asno carinskemu
organu sporo~i tudi ~ase postankov takih vlakov;

2. vsaki odpovedi ali zamudi vlakov, za katere je dolo-
~en vozni red po prej{njem  ~lenu ali dano sporo~ilo iz
prej{nje to~ke, in to najkasneje do za~etka priprav,  ki jih
carinski organ izvaja za kontrolo vlaka (upo{teva se oddalje-
nost carinskega  tira, vo‘nja do obmejne ‘elezni{ke postaje
ipd.);

3. vsakem pove~anju {tevila vozov v vlakih za medna-
rodni prevoz potnikov, in to  najkasneje do za~etka priprav,
ki jih carinski organ izvaja za kontrolo vlaka  (upo{tevajo se
pogoji iz prej{nje to~ke);

4. vsakem prihodu ali odhodu vle~nih vozil ~ez carin-
sko ~rto;

5. vsakem prihodu ali odhodu tovornih vlakov.

85. ~len
(Zagotovitev pogojev za delo carinskega organa)

(1) Vlaki, ki preva‘ajo potnike v mednarodnem prome-
tu, peroni in tiri, na katerih taki vlaki stojijo, morajo biti



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4595[t. 56 – 4. X. 1995

pono~i osvetljeni. Jakost osvetlitve mora biti tolik{na, da
carinski organ lahko varno in u~inkovito opravlja carinski
nadzor.

(2) ^e carinski organ ugotovi, da je osvetlitev pre{ibka
ali ugotovi, da je sploh ni, zahteva od ‘elezni{ke postaje, da
pomankljivosti odpravi. Dokler ustrezne osvetlitve ‘elezni{-
ka postaja ne zagotovi trajno, jo lahko zagotovi s priro~nimi
sredstvi.

(3) Carinski organ o neizpolnjevanju ali za~asnem na~i-
nu izpolnjevanja pogojev iz prej{njih odstavkov tega ~lena
obvesti Carinsko upravo, ki dolo~i rok, do katerega mora
‘eleznica pomanjkljivosti odpraviti.

86. ~len
(Dovoljena opravila ‘elezni{kih delavcev)

(1) Vlaka, ki prihaja iz tujine, ni dovoljeno razstavljati,
sestavljati ali ga zapustiti, ~e mejni carinski organ vlakovno
osebje obvesti, da bo opravil pregled vle~nega vozila, slu‘be-
nih vozov in vlakovnega osebja.

(2) Carinski organ mora vlakovno osebje obvestiti o
morebitnem pregledu takoj ob prihodu vlaka.

(3) Za vlake, ki odhajajo v tujino, velja omejitev iz
prvega odstavka tega ~lena le, ~e je bila carinska kontrola ‘e
zaklju~ena.

87. ~len
(Za~asno shranjevanje carinskega blaga)

Zaradi mo‘nosti za~asnega shranjevanja carinskega bla-
ga, ki prispe v vozovih vlaka za mednarodni prevoz potni-
kov, pa se zanj ne more takoj za~eti noben drug carinski
postopek razen skladi{~enja, mora ‘elezni{ka postaja, kjer je
carinski organ, od le-tega dobiti dovoljenje za odprtje carin-
skega skladi{~a ali drugega prostora za za~asno shranjevanje
carinskega blaga na postaji.

3. Podpoglavje
Potni{ki promet

1.  O d d e l e k
Skupne dolo~be za vlake pri prihodu ali odhodu v tujino

88. ~len
(Obvestilo o prihodu ali odhodu vlaka)

(1) Mejna ‘elezni{ka postaja mora carinski organ ustno
obvestiti, da prihaja ali odhaja vlak, ki vozi v mednarodnem
prometu. Obvestilo mora obsegati ime ali {tevilko vlaka in
oznako tira, na katerem se bo ustavil. To mora storiti pravo-
~asno, da omogo~i carinskemu organu za~etek izvajanja ca-
rinske kontrole takoj, ko se vlak ustavi.

(2) Objava voznega reda in vsa potrebna dejanja, dolo-
~ena v 83. in 84. ~lenu tega pravilnika, se skupaj z obvesti-
lom iz prvega odstavka tega ~lena {tejejo kot poenostavljeni
postopek predlo‘itve. Natan~nej{ih podatkov o prevoznih
sredstvih ni potrebno navajati.

89. ~len
(Dostop do vlaka v ~asu carinske kontrole)

(1) Med carinsko kontrolo vstopnega potni{kega vlaka
je dovoljen dostop na peron, na katerem stoji vlak, samo
poobla{~enim uradnim osebam in delavcem ‘eleznice; ti sme-
jo opravljati obi~ajna dela po predpisih ‘eleznice ali dela
zaradi zagotovitve spo{tovanja carinskih predpisov, pri ~e-
mer pa morajo upo{tevati varnost carinskega organa.

(2) Dostop drugih oseb je mo‘en samo z dovoljenjem
carinskega organa, ki ga ta izda ustno.

(3) Za potni{ki vlak, ki iz dr‘ave izstopa, za~nejo veljati
pogoji iz prvega in drugega odstavka tega ~lena takoj po
za~etku carinske kontrole.

2.  O d d e l e k
Carinski nadzor pri prihodu vlaka iz tujine

90. ~len
(Opravila ‘elezni{kih delavcev)

Delavci mejne ‘elezni{ke postaje lahko za~nejo takoj
po ustavitvi vlaka opravljati obi~ajna dela v prtlja‘nih pro-
storih slu‘benih vozov ali vozov za prevoz prtljage in ekspre-
snih po{iljk; pri tem ne smejo iz voza odstraniti nobene
stvari, dokler ta ni ustrezno predlo‘ena carinskemu organu.

91. ~len
(Pogoji za carinsko kontrolo blaga, ki ga nosijo potniki  s

seboj, med vo‘njo)
@eleznica mora v primeru opravljanja carinske kontrole

med vo‘njo v vlaku zagotoviti prostor za vo‘njo carinskih
delavcev in za morebitno shranjevanje carinskega blaga. Zago-
toviti mora brezpla~en prevoz carinskih delavcev in carinske-
ga blaga, ki ga ‘eli carinski organ zavarovati zaradi nadzora.

92. ~len
(Postopek s spremljanimi osebnimi motornimi vozili)

(1) ^e potnik, ki potuje z vlakom, preda ‘eleznici v
prevoz z istim vlakom tudi svoje osebno motorno vozilo, mu
tega, kot tudi prtljage, ki se v vozilu nahaja, ob carinski
kontroli v vozu ni potrebno posebej izrecno ustno prijavljati.

(2) @eleznica mora na zahtevo mejnega carinskega or-
gana pokazati seznam na vlak natovorjenih osebnih motornih
vozil, ki morajo biti veljavno registrirana.

(3) @eleznica potniku ne sme dovoliti dostopa do oseb-
nega motornega vozila pred prihodom do ‘elezni{ke postaje
raztovarjanja, razen v primeru vi{je sile ali ob prisotnosti
carinskega organa.

(4) Potnik predlo‘i osebno motorno vozilo in prtljago v
njem pri carinskem organu na ‘elezni{ki postaji, kjer se
vozila raztovarjajo, po predpisih za izvajanje carinskega nad-
zora v cestnem transportu.

93. ~len
(Inventar in potro{no blago v spalnih/le‘alnih vozovih in

vozovih restavracijah)
(1) V spalnih/le‘alnih vozovih in vozovih restavracijah

se smeta v ~asu prestopa meje nahajati ves inventar in potro-
{no blago, ki sta potrebna za opravljanje storitev med vo‘njo.

(2) Blaga iz prej{njega odstavka spremljevalec ni dol-
‘an posebej predlo‘iti carinskemu organu.

94. ~len
(Sprostitev blaga v prost promet ali prepustitev blaga v

druge carinske postopke)
(1) ^e mora zaradi sprostitve blaga v prost promet zave-

zanec poravnati carinski dolg, lahko to stori v vlaku ali pri
carinskem organu na mejni ‘elezni{ki postaji.

(2) Carinski postopki za blago, pripeljano po ‘eleznici
se vedno za~nejo pri carinskem organu na mejni ‘elezni{ki
postaji.
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95. ~len
(Za~etek carinske kontrole prtljage, dane v prevoz,  in

ekspresnih po{iljk)
^e je v vlaku, ki prihaja iz tujine, v vozu za prevoz

prtljage in ekspresnih po{iljk natovorjena katera koli po{ilj-
ka, jo mejna ‘elezni{ka postaja skupaj z vsemi ostalimi pred-
lo‘i mejnemu carinskemu organu.

96. ~len
(Predlo‘itev prtljage, dane v prevoz)

(1) Carinski deklarant za prtljago, dano v prevoz po
‘eleznici, je mejna ‘elezni{ka postaja.

(2) Vso prtljago, ki jo potnik da na prevoz ‘eleznici v
tujini, ne glede na to, ~e potuje z istim vlakom ali ne, mora
‘eleznica carinskemu organu predlo‘iti z ‘elezni{kim obraz-
cem “‘elezni{ko prtlja‘nico”.

(3) ^e potnik ob predaji prtljage v prevoz izpolni tudi
carinsko deklaracijo za prtljago, se to {teje kot pisni izkaz, da
stvari, ki jih predaja v prevoz, predstavljajo njegovo osebno
prtljago. @eleznica v tem primeru ob predlo‘itvi prtljage
carinskemu organu poleg ‘elezni{ke prtlja‘nice prilo‘i tudi
carinsko deklaracijo za prtljago.

(4) ^e je carinski organ s carinsko kontrolo za~el ‘e
med vo‘njo vlaka, lahko predlo‘itev prtljage opravi tudi
delavec ‘eleznice sosednje dr‘ave.

97. ~len
(Prepustitev prtljage v ustrezen carinski postopek)
(1) Carinska kontrola se za~ne v vozu.
(2) @eleznica predlo‘i carinskemu organu vso prtljago.

To stori z izro~itvijo ‘elezni{kih prtlja‘nic in, ~e so, carin-
skih deklaracij za prtljago. Carinski organ lahko zahteva tudi
skupen seznam vseh po{iljk v prostoru ali vozu, ki ga sloven-
ska ‘eleznica sestavi na predpisanem obrazcu. ̂ e se kontrola
za~ne takoj ob prihodu vlaka ali ‘e med vo‘njo, carinski
organ uporabi seznam sosednje dr‘ave s podatki o {tevilu,
obliki in te‘i prtljage ter o namembni ‘elezni{ki postaji.

(3) ^e carinski organ presodi, da pregled vsebine prtlja-
ge ni potreben, lahko prtljago takoj sprosti v prost promet. To
odlo~itev vpi{e na predlo‘enih obrazcih iz drugega odstavka
tega ~lena.

(4) ^e carinski organ presodi, da je potrebno opraviti
pregled vsebine prtljage, po{iljke ne sprosti v prost promet.
Pregled vsebine prtljage sme opraviti le ob prisotnosti lastni-
ka prtljage.

(5) Za prtljago, ki je ni sprostil v prost promet, mejni
carinski organ dovoli za~asno hrambo ali pa jo prepusti v
carinski postopek skladi{~enja ali v tranzitni postopek.

(6) Dokler ‘eleznica ne predlo‘i prtljage iz petega od-
stavka tega ~lena v ustrezen carinski postopek, carinski organ
za~asno zadr‘i seznam po{iljk in ‘elezni{ke dokumente takih
po{iljk, ter jih ‘eleznici vrne, ko so postopki za~eti.

98. ~len
(Prtljaga brez dokumentov)

(1) @eleznica lahko carinskemu organu predlo‘i prtlja-
go tudi ustno, ~e je {e pred za~etkom carinske kontrole ugo-
tovila prese‘ek, za katerega nima ustreznih ‘elezni{kih doku-
mentov.

(2) Tak{na prtljaga se lahko sprosti v prost promet v
vozu le, ~e se javi njen lastnik in ‘eleznica ugotovi, da mu
prtljago lahko izro~i.

(3) ^e je za prtljago iz prvega odstavka tega ~lena na-
slov znan in se njen lastnik ni javil, se uvede tranzitni posto-
pek oziroma se za prtljago vlo‘i skupna prijava za za~asno
hrambo, ~e je mejna ‘elezni{ka postaja naslovna postaja.

(4) Zaradi tranzitnega postopka se prtljago iz prvega
odstavka tega ~lena vpi{e v seznam po{iljk in izda nadomest-
ni ‘elezni{ki obrazec.

99. ~len
(Zaklju~ek carinske kontrole)

(1) Carinski organ opravi carinsko kontrolo tako, da je
zaklju~ena v ~asu voznorednega postanka vlaka.

(2) Takoj ko carinski organ zaklju~i kontrolo stvari, ki
jih nosijo potniki s seboj, in prtljage, ki je bila dana v prevoz,
obvesti o tem ‘elezni{ko postajo na dogovorjen na~in.

(3) ^as, ki ga potrebuje ‘eleznica, da prtljago, dano v
prevoz, predlo‘i carinskemu organu zaradi prepustitve v tran-
zitni postopek, ne bremeni carinskega organa.

100. ~len
(Za~asna hramba prtljage)

(1) @eleznica mora predlo‘iti s skupno prijavo za za~a-
sno hrambo blaga na mejni ‘elezni{ki postaji poleg prtljage
iz tretjega odstavka 98. ~lena tega pravilnika tudi za:

1. prtljago - prese‘ek, katere naslov je pomanjkljiv, in
prtljago, ki je ‘eleznica ni  predlo‘ila, odkrije pa jo carinski
organ pri kontroli in je krivda ‘eleznice  izklju~ena;

2. prtljago, ki je carinski organ ni prepustil v enega od
carinskih postopkov, ker se  lastnik {e ni javil za dvig in je
naslovljena na mejno ‘elezni{ko postajo.

(2) Prtljaga iz prej{njega odstavka se za~asno shrani v
za to dolo~enih prostorih na mejni ‘elezni{ki postaji.

(3) Vlo‘nik skupne prijave je ‘elezni{ka postaja.

3.  O d d e l e k
Carinski nadzor pri odhodu vlaka v tujino

101. ~len
(Posebnosti obve{~anja o izstopnem vlaku)

(1) ^e namerava ‘eleznica spremeniti ‘e najavljeno
kompozicijo vlaka, mora o tem ustno obvestiti carinski or-
gan, {e preden ta za~ne s carinsko kontrolo.

(2) Menjav iz prej{njega odstavka ni potrebno javiti, ~e
je to znano iz voznega reda ali iz tehni~nih razlogov.

(3) Dejanje iz prvega odstavka tega ~lena se {teje kot
poenostavljeni postopek predlo‘itve.

102. ~len
(Dostop na peron v ~asu carinske kontrole)

(1) Potem, ko se je carinska kontrola izstopnega vlaka
‘e za~ela, je dostop na peron dovoljen samo do tistega dela
vlaka, do katerega carinska kontrola {e ni bila opravljena,
oziroma je ta dovoljen samo pod carinskim nadzorom.

(2) V ~asu carinske kontrole smejo ‘elezni{ki delavci
opravljati vsa dela, tudi manipulacije s prevoznimi sredstvi,
na katerih carinska kontrola {e ni bila opravljena, po kontroli
pa samo, ~e je ‘eleznica carinski organ o tem obvestila in
zagotovila varnost carinskih delavcev.

103. ~len
(Predlo‘itev prtljage)

(1) ^e se z vlakom preva‘a prtljaga, ki je ‘e bila prepu{-
~ena v tranzitni postopek, jo mejna ‘elezni{ka postaja predlo-
‘i mejnemu carinskemu organu zaradi zaklju~ka tega postop-
ka. V seznamu po{iljk morajo biti vpisane tudi po{iljke
prevzete v prevoz na mejni ‘elezni{ki postaji.

(2) Za predlo‘itev prtljage carinskemu organu se poleg
seznama po{iljk predlo‘ijo tudi ostali ‘elezni{ki dokumenti
(prtlja‘nice, carinske deklaracije za prtljago).
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(3) Ko carinski organ preveri, ~e so bili za vse po{iljke
opravljeni carinski postopki, obdr‘i en izvod seznama po-
{iljk, ostale ‘elezni{ke dokumente pa vrne.

4.  O d d e l e k
Tranzitni postopki za po{iljke prtljage iz tujine

104. ~len
(Uporaba dokumentov)

Kot tranzitne deklaracjie se lahko uporabijo ‘elezni{ke
tiskovine in obrazci: seznam po{iljk in prtlja‘nice s podatki o
{tevilu, obliki in te‘i prtljage ter namembni ‘elezni{ki postaji.

105. ~len
(Po{iljanje prtljage na druge ‘elezni{ke postaje ali  naprej v

tujino)
Prtljago, ki je v skladu s 97. ~lenom tega pravilnika ni

mogel sprostiti v prost promet ‘e mejni carinski organ, sme
‘eleznica zaradi izro~itve naslovniku raztovoriti le na naslov-
niku najbli‘ji ‘elezni{ki postaji, kjer je carinski organ, oziro-
ma jo predlo‘iti namembnemu mejnemu carinskemu organu
zaradi prevoza skozi dr‘avo.

106. ~len
(Za~etek tranzitnega postopka)

(1) @eleznica mora zaradi zagotovitve carinskega nad-
zora v tranzitnem postopku prtljago, ki je naslovljena na
druge ‘elezni{ke postaje in je carinski organ ni sprostil v
prost promet, predlo‘iti pisno.

(2) Kot pisna predlo‘itev carinskemu organu se {teje ‘e
izro~itev vseh dokumentov iz 104. ~lena tega pravilnika v
prtlja‘nem vozu na podlagi dolo~b 96. ~lena tega pravilnika,
v katerem carinski organ ozna~i, za katero prtljago tranzitni
postopek ni potreben.

(3) En izvod seznama po{iljk carinski organ obdr‘i, vse
ostale ‘elezni{ke dokumente pa vrne ‘eleznici.

107. ~len
(Zaklju~ek tranzitnega postopka za prtljago na notranji

‘elezni{ki postaji)
(1) Naslovna ‘elezni{ka postaja mora pristojnemu ca-

rinskemu organu predlo‘iti po{iljke v tranzitnem postopku z
ustreznimi ‘elezni{kimi dokumenti.Carinski organ za~asno
zadr‘i po en izvod ‘elezni{ke prtlja‘nice ali carinske deklara-
cije za prtljago.

(2) Carinski organ zaklju~i tranzitni postopek {ele tedaj,
ko so po{iljke predlo‘ene v enega od drugih carinskih po-
stopkov.

(3) Carinski deklarant je prejemnik blaga ali njegov
poobla{~enec.

(4) ^e se tranzitni postopek zaklju~i s predlo‘itvijo bla-
ga v za~asno hrambo, lahko poleg oseb iz prej{njega odstav-
ka vlo‘i skupno prijavo tudi ‘elezni{ka postaja.

(5) Ko so za~eti drugi postopki, carinski organ vrne vse
za~asno zadr‘ane ‘elezni{ke dokumente.

108. ~len
(Zaklju~ek tranzitnega postopka za prtljago v  prevozu skozi

dr‘avo)
Predlo‘itev prtljage v tranzitnem postopku in zaklju~ek

tranzitnega postopka mejna ‘elezni{ka postaja za odhod vla-
ka v tujino in tamkaj{nji carinski organ opravita v sklopu
opravil na izstopnem vlaku.

5.  O d d e l e k
Tranzitni postopki za po{iljke prtljage v tujino

109. ~len
(Uporaba dokumentov)

Tranzitni postopek se opravi z uporabo dokumentov v
skladu s 104. ~lenom tega pravilnika.

110. ~len
(Predaja prtljage v prevoz na ‘elezni{ki postaji, kjer ni

carinskega organa)
(1) Potnik lahko prtljago preda na prevoz preko carin-

ske ~rte na vsaki ‘elezni{ki postaji do mejne ‘elezni{ke po-
staje, pod pogojem, da potuje z istim vlakom kot njegova
prtljaga.

(2) ^e potnik prtljago preda v prevoz na ‘elezni{ki po-
staji, kjer carinskega organa ni, ga mora ‘eleznica opozoriti,
da mora biti na mejni ‘elezni{ki postaji prisoten pri carinski
kontroli voza za prevoz prtljage; ~e je prtljaga v tak{ni obliki,
da ni zaprta, opozorilo ni obvezno.

(3) ^e potnik ne ravna v skladu z opozorilom iz prej{-
njega odstavka, lahko mejni carinski organ zaradi pregleda
prtljago za~asno zadr‘i.

(4) Tranzitnega postopka v primeru predaje prtljage iz
tega ~lena ni.

111. ~len
(Predaja prtljage v prevoz na ‘elezni{ki postaji, kjer je

carinski organ)
(1) Potnik lahko prtljago preda v prevoz na ‘elezni{ki

postaji, kjer je carinski organ, da jo ‘elezni{ka postaja lahko
predlo‘i carinskemu organu ob prisotnosti potnika. Ob pred-
lo‘itvi vlo‘i ‘elezni{ka postaja ‘elezni{ko prtlja‘nico in, ~e
je, carinsko deklaracijo za prtljago.

(2) Carinski organ prepusti prtljago po opravljeni kon-
troli v postopek tranzita z ‘elezni{ko prtlja‘nico in, ~e je,
carinsko deklaracijo za prtljago. V dokument vpi{e vizo.

(3) @elezni{ka postaja natovori prtljago iz prej{njega
odstavka na kateri koli vlak za prevoz potnikov, do tedaj pa
jo lahko hrani le v prostoru za prtljago, ki je pod carinskim
nadzorom.

(4) @elezni{ka postaja ne sme sprejeti prtljage iz prvega
odstavka tega ~lena v prevoz izven delovnega ~asa carinske-
ga organa, razen pod pogoji, ki so dolo~eni v prej{njem ~lenu
tega pravilnika.

112. ~len
(Predaja prtljage v prevoz na mejni ‘elezni{ki postaji)

(1) Potnik preda prtljago v prevoz na mejni ‘elezni{ki
postaji na na~in, ki je dolo~en v prej{njem ~lenu.

(2) @eleznica lahko tako prtljago na enak na~in predlo‘i
carinskemu organu tudi potem, ko je ta carinsko kontrolo v
vozu za prevoz prtljage ‘e zaklju~il.

(3) Po opravljeni carinski kontroli tranzitnega postopka ni.

113. ~len
(Prevzem prtljage v prevoz na obmejni ‘elezni{ki postaji)

(1) Na obmejni ‘elezni{ki postaji ali drugi ‘elezni{ki
postaji med mejno ‘elezni{ko postajo in carinsko ~rto ‘elez-
nica prtljage ne sme sprejeti v prevoz.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek lahko ‘eleznica v
izjemnih primerih in na na~in, kot je dolo~en v prej{njem
~lenu sprejme prtljago tudi na obmejni ali drugi ‘elezni{ki
postaji.

(3) V primerih iz prej{njega odstavka mora ‘eleznica
pridobiti poprej{nje dovoljenje mejnega carinskega organa.
Zahtevek lahko ‘eleznica vlo‘i tudi ustno.
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114. ~len
(Zaklju~ek tranzitnega postopka na mejni ‘elezni{ki postaji)

(1) Predlo‘itev prtljage v tranzitnem postopku opravi
mejna ‘elezni{ka postaja za odhod vlaka v tujino v sklopu
opravil in na na~in, ki je dolo~en v 103. ~lenu tega pravilnika.

(2) En izvod seznama po{iljk carinski organ obdr‘i, vse
ostale prilo‘ene ‘elezni{ke dokumente pa vrne ‘elezni{ki
postaji takoj ali po kontroli.

6.  O d d e l e k
Tranzitni postopki za po{iljke prtljage znotraj dr‘ave

115. ~len
(Uporaba dokumentov)

(1) ^e je prtljago, za katero je bil za~et carinski nadzor,
potrebno premestiti iz ene za~asne shrambe ali carinskega
skladi{~a v drugega ali vrniti v tujino, se to stori v internem
tranzitnem postopku.

(2) Tranzitni postopki se lahko opravijo le z uporabo
obi~ajnega tranzitnega postopka.

(3) Carinski deklarant je ‘elezni{ka postaja.

7. O d d e l e k
Ekspresne po{iljke

116. ~len
(Postopek z ekspresnimi po{iljkami)

(1) Vsa dejanja, ki jih ‘eleznica in carinski organ oprav-
ljata zaradi carinskega nadzora ekspresnih po{iljk, se lahko
za~nejo in kon~ajo samo na ‘elezni{kih postajah, kjer je
carinski organ.

(2) Carinska kontrola ekspresnih po{iljk v vozu, njiho-
va predlo‘itev in carinski postopek tranzita so enaki kot s
po{iljkami prtljage. Namesto ‘elezni{ke prtlja‘nice ali carin-
ske deklaracije za prtljago pri postopku s prtljago se uporab-
lja ‘elezni{ka prevozna listina. Seznam po{iljk je isti kot za
prtljago, ker se vanj vpisujeta obe vrsti po{iljk.

(3) Prepustitev v druge carinske postopke, razen tranzit-
nega, se opravi po predpisih, ki veljajo za kosovne po{iljke v
blagovnem prometu.

(4) Za za~asno shranjevanje s skupno prijavo se upora-
bijo isti prostori kot za prtljago.

(5) ^e se v internem tranzitnem postopku ne uporabi
poenostavitev formalnosti z uporabo dokumentov iz drugega
odstavka tega ~lena, temve~ se na osnovi dolo~be 57. ~lena
tega pravilnika opravi obi~ajni tranzitni postopek, je carinski
deklarant ‘elezni{ka postaja.

4. Podpoglavje
Blagovni promet

1.  O d d e l e k
Carinski nadzor pri prihodu vlaka iz tujine

117. ~len
(Obvestilo o prispetju vlaka)

(1) Mejna ‘elezni{ka postaja mora carinski organ pra-
vo~asno ustno obvestiti, da prihaja na postajo tovorni vlak iz
tujine. Obvestilo mora vsebovati {tevilko tira in morebitne
posebnosti, kot so:

– samo prazni vozovi;
– ‘ivina s spremljevalcem;
– vlak v kombiniranem transportu.

(2) Obvestilo iz prej{njega odstavka se {teje kot poeno-
stavljen na~in predlo‘itve ‘elezni{kih prevoznih sredstev v
postopku za~asnega uvoza ali ponovnega uvoza.

118. ~len
(Kontrola tovornega vlaka)

(1) @eleznica mora odpreti prazen voz, ~e carinski or-
gan to zahteva.

(2) ^e carinski organ ugotovi pomanjkljivosti, kot so
po{kodovane zalivke, ali ugotovi, da zalivk sploh ni, lahko
opravi pregled voza na za to ustreznem tiru.

(3) ^e predpregled blaga v vozu iz razlogov iz prej{nje-
ga odstavka tega ~lena ‘eli opraviti ‘elezni{ka postaja, sme
to opraviti le ob prisotnosti carinskega organa.

119. ~len
(Seznam vagonov ob prihodu vlaka iz tujine)

(1) ^e so v vlaku, ki prihaja iz tujine, natovorjeni vozovi,
za katere mejna ‘elezni{ka postaja ni tudi namembna ‘elezni-
{ka postaja, mora le-ta napisati seznam vagonov (vozov).

(2) Oblika in na~in vpisovanja podatkov v seznam va-
gonov sta dolo~ena v pravilniku o uporabi listin v carinskem
postopku.

(3) Praznih vozov in vozov, namenjenih mejni ‘elezni-
{ki postaji, v seznam vagonov  (vozov) ni potrebno vpisovati.

(4) Seznam vagonov (vozov) predstavlja seznam blaga,
ki ga ‘elezni{ka postaja predlo‘i carinskemu organu v tran-
zitni postopek.

120. ~len
(Predlo‘itev blaga)

(1) @elezni{ka postaja predlo‘i vozove s carinskim bla-
gom tudi pisno, in sicer tako, da vlo‘i seznam vagonov
(vozov) tuje ‘eleznice, ‘elezni{ke prevozne listine (v nada-
ljevanju: tovorni listi) in seznam vagonov (vozov) iz prej{-
njega ~lena, ~e je v kompoziciji vlaka vsaj en natovorjen
vagon, ki je namenjen drugi ‘elezni{ki postaji.

(2) @elezni{ka postaja lahko vlo‘i seznam vagonov (vo-
zov) iz prej{njega ~lena tudi kasneje, ko je vlak ‘e nadaljeval
pot, ~e seznam vagonov (vozov) tuje ‘eleznice vsebuje za-
dostne podatke in je to potrebno za hitrej{i potek prometa.

121. ~len
(Kosovne po{iljke)

(1) Blago razli~nih po{iljateljev ali razli~nim prejemni-
kom, ki se preva‘a v enem vozu na osnovi enega tovornega
lista (zbirni vagon), se v seznamu vagonov (vozov) {teje in
vanj vpi{e kot ena vagonska po{iljka blaga. Seznamu vago-
nov (vozov) mora biti prilo‘en seznam blaga.

(2) Blago, poslano kot posamezna kosovna po{iljka, za
katero je izdan lo~en tovorni list, preva‘a pa se v enem vozu
skupaj z drugimi takimi po{iljkami, se v seznamu vagonov
(vozov) {teje in vanj vpi{e kot vagonska po{iljka. Seznamu
vagonov (vozov)  mora biti prilo‘ena nakladnica tuje ‘elezni-
ce ali nov ‘elezni{ki obrazec, ki ga sestavi mejna ‘elezni{ka
postaja, ki se {tejeta kot seznam blaga.

122. ~len
(Sklenjeni vlaki in vlaki v kombiniranem transportu)

^e se z vlakom preva‘ajo vagonske po{iljke, tovor pa
predstavlja istovrstno blago ali prevozna sredstva iste ali druge
vrste transporta, ki del svoje poti opravljajo tako, da so nato-
vorjena na vozove, ‘elezni{ka postaja napi{e seznam vagonov
(vozov) kot za druge vagonske po{iljke, seznamu pa prilo‘i
skupni tovorni list in seznam posameznih vozov ali seznam
natovorjenih prevoznih sredstev, ki spremlja tovorni list.
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123. ~len
(Postavitev voza na mejni ‘elezni{ki postaji)

(1) ^e je vagon s carinskim blagom naslovljen na mejno
‘elezni{ko postajo, ga mora ‘eleznica postaviti na carinski
tir, namenjen izvajanju postopkov z vagonsko po{iljko.

(2) ^e bo blago za~asno shranjeno ali uveden carinski
postopek skladi{~enja, mora ‘eleznica voz postaviti pred ca-
rinsko skladi{~e oziroma prostor za za~asno hrambo.

(3) ^e carinski organ prejemniku dovoli shranjevanje
blaga izven kraja, kjer sta namembna ‘elezni{ka postaja in
carinski organ, mora carinski organ na vsak tovorni list vpi-
sati vizo, da sme ‘eleznica voz dostaviti v kraj dovoljenega
shranjevanja.

(4) ^e ima prejemnik blaga dovoljenje za poenostavljen
postopek lahko ‘eleznica voz postavi tudi neposredno na
prostor poobla{~enega prejemnika.

124. ~len
(Opravljanje netranzitnih carinskih postopkov na  mejni

‘elezni{ki postaji)
(1) ^e carinski organ iz tovornih listov ugotovi, da je

blago naslovljeno na mejno ‘elezni{ko postajo, zadr‘i list 3
tovornega lista in ga za~asno shrani; listu 3 mora biti prilo‘en
seznam ali nakladnica, ~e gre za po{iljke iz 121. in 122. ~lena
tega pravilnika; ostale liste vrne.

(2) Zadr‘ani list 3 carinski organ vrne {ele, ko se za~ne
eden od carinskih postopkov oziroma je blago spro{~eno v
prost promet.

(3) Carinski deklarant za netranzitne carinske postopke
je prejemnik ali njegov poobla{~enec.

(4) Vlo‘nik skupne prijave je lahko poleg oseb iz prej{-
njega odstavka tudi ‘elezni{ka postaja.

(5) Voz, ki je naslovljen na katero koli ‘elezni{ko po-
stajo, a se ugotovi, da mora biti vrnjen v tujino, se {teje kot
naslovljen na mejno ‘elezni{ko postajo. Postopek do vrnitve
voza v tujino je dolo~en s 120. ~lenom tega pravilnika ter
prvim in drugim odstavkom tega ~lena.

2.  O d d e l e k
Carinski nadzor pri odhodu vlaka v tujino

125. ~len
(Predlo‘itev izstopnega tovornega vlaka)

(1) @eleznica predlo‘i tovorni vlak, ki odhaja v tujino,
carinskemu organu na mejni ‘elezni{ki postaji takoj, ko je
kompozicija sestavljena in so pripravljeni vsi ‘elezni{ki do-
kumenti.

(2) Predlo‘itev je ustna ali pisna.
(3) @eleznica predlo‘i vlak ustno tedaj, ko so v kompo-

ziciji samo prazni vozovi.
(4) ^e je v kompoziciji vsaj en voz s carinskim blagom,

‘eleznica predlo‘i vlak pisno, s seznamom vagonov (vozov).
Seznamu prilo‘i ‘elezni{ke tovorne liste.

(5) Seznam vagonov (vozov) iz prej{njega odstavka je
‘elezni{ki obrazec, ki ga ‘eleznica izpolnjuje za vsak vlak pri
odhodu. Vsebovati mora podatke o {tevilki voza, te‘i in vrsti
blaga ter namembni ‘elezni{ki postaji.

126. ~len
(Opravila pri predlo‘enem vlaku in njegovo evidentiranje)

(1) Za opravila ob odhodu predlo‘enega vlaka v tujino
veljajo dolo~be 118. ~lena tega pravilnika.

(2) Carinski organ mora ‘eleznico takoj obvestiti, da je
carinsko kontrolo zaklju~il. Po zaklju~eni carinski kontroli
‘eleznica ne sme spreminjati kompozicije vlaka ali raztovar-

jati in dotovarjati blaga, razen ~e carinski organ s tem sogla{a
in ~e spremeni podatke v vlo‘enih dokumentih v skladu s
predpisi, ki veljajo za spreminjanje podatkov v ‘e sprejetih
carinskih deklaracijah.

3. O d d e l e k
Tranzitni postopki zaradi uvoza blaga in prevoza skozi

carinsko obmo~je

127. ~len
(Predlo‘itev v tranzitni postopek)

(1) Carinski deklarant za tranzitni postopek je ‘elezni-
{ka postaja.

(2) Kot predlo‘itev v tranzitni postopek velja predlo‘i-
tev vozov s carinskim blagom na na~in, ki je dolo~en v 120.
~lenu tega pravilnika. V tranzitni postopek so prepu{~eni vsi
natovorjeni vozovi, ki so naslovljeni na drugo ‘elezni{ko
postajo na carinskem obmo~ju ali v tujini.

128. ~len
(Dokumenti za predlo‘itev v tranzitni postopek)

(1) ^e ‘eleznica od tuje ‘eleznice sprejme v prevoz
vozove, za katere je za blago izpolnjen drug tovorni list, kot
je predpisan s Konvencijo CIM, vendar so v njem navedeni
vsi potrebni podatki, se za tranzitni postopek uporabi enak
poenostavljen postopek, kot pri prevozu s tovornimi listi
CIM. Tak tovorni list mora vsebovati podatke o {tevilu, vrsti
in te‘i blaga, ter namembni ‘elezni{ki postaji.

(2) @elezni{ka postaja mora na tovornem listu z odti-
som pe~ata potrditi prevzem vozov od ‘eleznice sosednje
dr‘ave.

(3) Za po{iljke iz 121. in 122. ~lena tega pravilnika se
seznamu vagonov (vozov) prilo‘i seznam ali nakladnica.

129. ~len
(Rok tranzitnega postopka)

(1) Vozovi z blagom, ki je namenjeno drugim ‘elezni-
{kim postajam in so prepu{~eni v tranzitni postopek, lahko
nadaljujejo pot z istim ali drugim vlakom.

(2) Rok za predajo voza z blagom v tranzitu namembne-
mu carinskemu organu ne sme biti dalj{i od 5 dni. Odstopa-
nja so dovoljena le v primeru vi{je sile.

130. ~len
(Dostava voza namembni ‘elezni{ki postaji)

@eleznica sme vozove s carinskim blagom, za katere je
kot namembna ‘elezni{ka postaja v tovornih listih navedena
druga ‘elezni{ka postaja, pripeljati le na tisto ‘elezni{ko
postajo, kjer je carinski organ, razen ~e zanj ni dovoljena
poenostavitev. Druga ‘elezni{ka postaja je lahko v notranjo-
sti dr‘ave ali tudi druga mejna ‘elezni{ka postaja.

131. ~len
(Predlo‘itev voza na namembni ‘elezni{ki postaji)
(1) Namembna ‘elezni{ka postaja nase naslovljene vo-

zove s carinskim blagom predlo‘i carinskemu organu tako,
da mu izro~i liste tovornih listov (~e gre za po{iljke iz 121. in
122. ~lena tega pravilnika, tudi seznam ali nakladnico).

(2) Carinski organ obdr‘i liste 3 tovornih listov, ostale
pa vrne.

132. ~len
(Zaklju~ek tranzitnega postopka na namembni ‘elezni{ki

postaji)
(1) Carinski postopek tranzita se zaklju~i, ko carinski

deklarant blago predlo‘i v nov carinski postopek oziroma ko
blago zapusti carinsko obmo~je.
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(2) Za nov carinski postopek in vra~anje zadr‘anih li-
stov 3 tovornih listov veljajo dolo~be 124. ~lena tega pravil-
nika.

133. ~len
(Zaklju~ek tranzitnega postopka zaradi prevoza skozi

carinsko obmo~je)
(1) Kadar se blago prepusti v tranzitni postopek zaradi

prevoza skozi carinsko obmo~je, ta postopek zaklju~i mejni
carinski organ pri izstopu.

(2) Na~in predlo‘itve in zaklju~ka tranzitnega postopka
je dolo~en v 125. in 126. ~lenu tega pravilnika.

4.  O d d e l e k
Tranzitni postopki znotraj carinskega obmo~ja in zaradi

prevoza blaga v tujino

134. ~len
(Uporaba dokumentov)

^e se blago preva‘a v tranzitnem postopku znotraj ca-
rinskega obmo~ja in se kot tranzitna deklaracija uporabi to-
vorni list za prevoz znotraj carinskega obmo~ja, se tranzitni
postopek opravi na enak poenostavljen na~in kot s tovornimi
listi CIM.

135. ~len
(Predlo‘itev v tranzitni postopek)

(1) Carinski deklarant za tranzitni postopek je ‘elezni-
{ka postaja.

(2) Kot tranzitna deklaracija se lahko uporabi tudi:
1. za vagonsko po{iljko tovorni list oziroma tudi sez-

nam, ~e gre za vlak iz  122. ~lena tega pravilnika;
2. za kosovne po{iljke, ki se po poprej{njem carinskem

postopku natovorijo v en voz z enim tovornim listom, ta
tovorni list in seznam po{iljk;

3. za kosovne po{iljke, ki se po poprej{njem carinskem
postopku natovorijo v en voz, za vsako od njih pa je bil izdan
lo~en tovorni list, vse tovorne liste in  nakladnico.

136. ~len
(Prepustitev v tranzitni postopek po izvoznem carinskem

postopku)
^e carinski deklarant za vagonske po{iljke, po poprej{-

njem izvoznem carinskem postopku, ne umakne tovornega
lista, lahko carinski organ take po{iljke takoj prepusti v tran-
zitni postopek.

137. ~len
(Predlo‘itev in zaklju~ek tranzitnega postopka  na

namembni ‘elezni{ki postaji v dr‘avi)
(1) Predlo‘itev in zaklju~ek tranzitnega postopka na na-

membni ‘elezni{ki postaji znotraj carinskega obmo~ja se
opravi na na~in, ki je dolo~en v 131. in 132. ~lenu tega
pravilnika.

(2) Namembna ‘elezni{ka postaja se {teje kot notranja
‘elezni{ka postaja, ~etudi le‘i na meji.

138. ~len
(Predlo‘itev in zaklju~ek tranzitnega postopka  zaradi

prevoza v tujino)
Predlo‘itev in zaklju~ek tranzitnega postopka se opravi

na na~in, ki je dolo~en v 125. in 126. ~lenu tega pravilnika.

5. O d d e l e k
Spremembe v tranzitnem postopku

139. ~len
(Sprememba poti)

(1) ^e opravi ‘eleznica zaradi ovire pri prevozu ali na
podlagi zahteve po{iljatelja oziroma njegovega poobla{~enca
spremembo poti, lahko voz predlo‘i carinskemu organu na
‘elezni{ki postaji, ki je novi namembni ‘elezni{ki postaji
najbli‘ja.

(2) Reekspedicija se ne {teje kot sprememba poti v ~asu
tranzita, ampak kot nov tranzitni postopek.

140. ~len
(Po{kodba voza in po{kodba ali izguba blaga)

(1) V primeru, ~e je zaradi huj{e po{kodbe voza blago
potrebno prelo‘iti na drug voz, lahko ‘eleznica to stori brez
prisotnosti carinskega organa. V tovorni list in v prilo‘ene
‘elezni{ke dokumente se vpi{e ustrezne zaznamke.

(2) ^e ‘eleznica ugotovi, da se je blago izgubilo ali
po{kodovalo, to vpi{e v tovorni list in v prilo‘ene ‘elezni{ke
dokumente.

141. ~len
(Uni~enje blaga)

^e je blago v~asu trajanja tranzitnega postopka zaradi
vi{je sile popolnoma uni~eno, ‘elezni{ka postaja, ki uni~enje
ugotovi, o tem z zapisnikom o ugotovljenem stanju obvesti
carinski organ na ‘elezni{ki postaji, kjer se je tranzitni posto-
pek za~el; le-ta tranzitni postopek zaklju~i.

6. O d d e l e k
Posebne vrste tovora

142. ~len
(Kombinirani prevozi)

(1) Carinski postopek z vlaki v kombiniranem transpor-
tu, opravila ‘eleznice in na~in izvajanja carinske kontrole so
enaki kot z ostalimi tovornimi vlaki. Vozovi z natovorjenimi
prevoznimi sredstvi se {tejejo kot polni vozovi.

(2) Natovorjena prevozna sredstva se lahko raztovorijo
oziroma natovorijo le na ‘elezni{ki postaji, kjer je carinska
nakladalna plo{~ad, in se tam uvede oziroma zaklju~i carin-
ski nadzor, predpisan za cestni transport.

143. ~len
(@elezni{ki tovorni pribor, deli za popravila vozov)
(1) Vozovi, ki so natovorjeni samo z ‘elezni{kim tovor-

nim priborom (ponjavami, vrvmi, podlo‘nim lesom, paletami
ipd.) ali nadomestnimi deli za popravilo tujih prevoznih sred-
stev (kolesnimi osmi ipd.), se {tejejo kot polni.

(2) Blago iz prej{njega odstavka tega ~lena prepusti v
postopek za~asnega uvoza ‘e mejni carinski organ. Dovolje-
nje izda v obliki zabele‘ke na tovornem listu.

(3) Carinski zavezanec za postopek za~asnega uvoza je
‘eleznica. Zamenjane dele ali isti pribor je dol‘na vrniti v
tujino.

144. ~len
(Zabojniki)

(1) Vozovi z natovorjenimi polnimi zabojniki se {tejejo
kot polni vozovi.

(2) Zabojniki, ki so v ‘elezni{ki lasti, se {tejejo kot drug
‘elezni{ki tovorni pribor.
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(3) ^e se blago preva‘a po ‘eleznici v zabojniku, ki ni v
lasti ‘eleznice, carinski organ enake vpise, kot jih vpisuje na
tovorni list (kadar je to predpisano), vpi{e tudi na prilo‘eni
prevzemni list za zabojnike ali samo na posebni tovorni list
za zabojnike.

4. Poglavje
Izvajanje carinskega nadzora v zra~nem

transportu

1. Podpoglavje
Splo{ne dolo~be

145. ~len
(Zra~ne poti)

Zrakoplovi, ki jim je dovoljeno leteti ~ez carinsko ~rto,
smejo leteti po zra~nih poteh, ki so dolo~ene za mednarodni
zra~ni promet, pristajati na letali{~ih, ki so odprta za medna-
rodni zra~ni promet, in z njih vzletati.

146. ~len
(Obve{~anje o redih letenja)

(1) Del letali{ke plo{~adi, na katero se postavljajo zra-
koplovi, ki opravljajo promet s tujino, velja, dokler je zrako-
plov na njej, za carinsko plo{~ad.

(2) Redni zra~ni prevozniki morajo carinskim organom
posredovati red letenja najmanj 14 dni pred za~etkom njego-
ve veljavnosti.

(3) Dru‘be, ki opravljajo dejavnost sprejema in odpre-
me letal, potnikov in stvari, v izjemnih primerih pa tudi voda
zrakoplova (poslovnega, {portnega itd.) morajo pravo~asno
sporo~ati carinskim organom tudi:

1. vse spremembe v rednem na~rtu letenja zrakoplovov;
2. posebne lete zrakoplovov, z navedbo ure njihovega

prihoda iz tujine oziroma  njihovega odhoda v tujino;
3. vsako zamudo pri spu{~anju oziroma pri vzletanju

zrakoplovov, ki je dalj{a od  pol ure.
(4) Obve{~anje iz prej{njega odstavka je praviloma pi-

sno, lahko pa je tudi v elektronski obliki, ~e je s carinskim
organom tako dogovorjeno.

(5) V primeru letov, ki se nameravajo opraviti zunaj
uradnega ~asa odprtosti javnega mednarodnega letali{~a za
javni zra~ni mednarodni promet, mora upravni organ, ki izda
dovoljenje za tak let, po predhodni telefonski ali pisni prido-
bitvi soglasja carinskega organa na zadevnem letali{~u, posla-
ti en zvod izdanega dovoljenja carinskemu organu na zadev-
nem letali{~u.

147. ~len
(Prostori pod carinskim nadzorom)

(1) Del letali{~a, ki je dolo~en za mednarodni zra~ni
promet, je pod carinskim nadzorom.

(2) Del letali{~a, ki je dolo~en za mednarodni zra~ni
promet, sestoji iz carinske plo{~adi, ~akalnice za potnike v
mednarodnem zra~nem prometu, skupaj z lokali, prodajalna-
mi in ostalimi prostori, ki so povezani s ~akalnico (v nadalj-
njem besedilu: mednarodni prostor), prostorov za sortiranje
potni{ke prtljage in prostorov za pregled stvari, ki jih imajo
potniki s seboj.

(3) Del letali{~a iz prej{njega odstavka dolo~i carinski
organ v soglasju s pristojnim policijskim organom na zadev-
nem letali{~u in organom Ministrstva za promet in zveze,
pristojnim za varnost civilnega zra~nega prometa.

148. ~len
(Obve{~anje o postavitvi zra~nega plovila)

(1) Letali{~e mora pravo~asno obvestiti carinski organ,
na katerem delu letali{ke plo{~adi bo postavljen zrakoplov,
ki opravlja promet s tujino.

(2) Obvestilo je lahko tudi v elektronski obliki, ~e je s
carinskim organom tako dogovorjeno.

149. ~len
(Neposredni carinski nadzor nad zrakoplovi)

(1) Neposredni carinski nadzor nad zrakoplovi na carin-
ski plo{~adi se za~ne takoj po pristanku oziroma pol ure pred
vzletom.

(2) Zrakoplov, ki je namenjen v tujino, mora biti po-
stavljen na carinsko plo{~ad najmanj pol ure pred vzletom in
je od tega trenutka pa vse do preleta carinske ~rte pod carin-
skim nadzorom, razen ~e je zaradi operacij obra~anja ~asa
manj kot pol ure.

150. ~len
(Zavarovanje mednarodnega prostora)

(1) Mednarodni prostor mora biti zavarovan tako, da
vstopanje in izstopanje oziroma prina{anje in odna{anje bla-
ga brez carinskega nadzora ni mo‘no.

(2) Poleg potnikov in ~lanov posadke zra~nega plovila,
ki je namenjeno v tujino oziroma je v tranzitu ~ez carinsko
obmo~je, smejo vstopiti v mednarodni prostor samo carinski
delavci, delavci organov za notranje zadeve, delavci pristoj-
nih in{pekcijskih in zdravstvenih organov, delavci Ministr-
stva za promet in zveze pristojni za varnost civilnega zra~ne-
ga prometa in drugi, ki v mednarodnem prostoru delajo
(osebje letali{~a, lokalov in slu‘b ter prevozniki). Vse nave-
dene osebe smejo vstopiti in izstopiti iz mednarodnega pro-
stora samo na vhodih, ki so pod nadzorom delavcev organov
za notranje zadeve ali carinskih delavcev.

(3) Ne glede na prej{nji odstavek se smejo izjemoma
gibati v in na prostorih pod carinskim nadzorom druge osebe,
ki imajo dovoljenje carinskega organa in pristojnega organa
za notranje zadeve.

(4) Predstavniki zrakoplovov in lastniki blaga ter vse
druge osebe, ki prihajajo na del letali{~a, dolo~en za medna-
rodni promet, so pod carinskim nadzorom.

151. ~len
(Postopki ob prehodu dr‘avnikov)

(1) ^e se na javnem letali{~u sprejemajo oziroma po-
spremljajo slovenski ali tuji dr‘avniki, ~lani delegacij in
druge osebe na uradnem obisku v tujini oziroma v Sloveniji,
smejo, ne glede na prej{nji ~len, v soglasju s carinskim
organom in v skladu s protokolom, v mednarodni prostor tudi
druge osebe (spremstvo, vamostna slu‘ba, predstavniki me-
dijev, prevajalci).

(2) Za predsednika republike, predsednika vlade, pred-
sednika Dr‘avnega sveta, predsednika Dr‘avnega zbora, zu-
nanjega ministra Republike Slovenije in njihove tuje goste se
lahko carinski postopek opravi na carinski plo{~adi. Za tak
postopek izda direktor Carinske uprave Republike Slovenije
v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom
za promet in zveze in protokolom Republike Slovenije po-
sebno navodilo.

152. ~len
(Zeleni pas)

(1) Izstop iz mednarodnega prostora v Slovenijo na jav-
nem letali{~u za mednarodni zra~ni promet je urejen tako, da
ima najmanj dva prehoda.
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(2) En prehod (zeleni pas) je namenjen potnikom z bla-
gom, ki ga ni potrebno predlo‘iti carinskemu organu; drug
prehod je namenjen potnikom, ki morajo blago predlo‘iti
carinskemu organu.

(3) Carinski organ opravlja kontrolo v zelenem pasu
ob~asno.

2. Podpoglavje
Blagovni promet na letali{~u

153. ~len
(Pregled zrakoplovov)

(1) Carinski pregled se lahko za~ne takoj po postavitvi
zrakoplova na carinsko plo{~ad.

(2) Med carinskim pregledom se zrakoplovu brez dovo-
ljenja carinskega organa ne sme pribli‘ati nih~e.

(3) V primeru izrednih varnotnih razmer se postopek
opravi po prenehanju nevarnosti.

(4) Pregled stvari, ki jih imajo potniki in ~lani posadke s
seboj, se praviloma opravi v za to posebej dolo~enem prostoru.

154. ~len
(Skupna prijava)

(1) Takoj po pristanku na letali{~u mora vodja zrako-
plova oziroma za to poobla{~ena oseba predlo‘iti carinskemu
organu za blago, ki ga preva‘a, manifest oziroma izpisek iz
manifesta.

(2) Na zahtevo carinskega organa mora vodja zrakoplo-
va oziroma za to poobla{~ena oseba, pokazati tudi vse druge
listine o blagu, ki ga preva‘a.

(3) Blagovni manifest predstavlja v nadaljnjem postop-
ku skupno prijavo blaga, prispelega v zra~nem plovilu.

155. ~len
(Blagovni manifest)

(1) V blagovni manifest (v nadaljevanju: manifest) se
na podlagi prevoznih listin vpisujejo podatki o blagu, ki se
preva‘a.

(2) Za pravilnost manifesta je odgovoren vodja zrakoplo-
va oziroma tisti, ki je manifest predlo‘il carinskemu organu.

156. ~len
(Vsebina manifesta)

Manifest mora vsebovati podatke, ki so predvideni po
mednarodnem sporazumu ICAO, najmanj pa:

1. naziv zra~nega prevoznika
2. registracijo zrakoplova
3. {tevilko in datum poleta
4. letali{~e natovarjanja in raztovarjanja blaga
5. seznam blagovnih po{iljk z naslednjimi podatki:
– {tevilke prevoznih listin (tovornih listov)
– skupno {tevilo tovorkov posamezne po{iljke
– vrsta blaga
– bruto te‘a posamezne po{iljke, zaokro‘ena na 1 kg
– kon~no namembno letali{~e posamezne po{iljke.

157. ~len
(Zavrnitev manifesta)

(1) ^e je manifest nepopoln ali nepravilno izpolnjen, ga
carinski organ vrne, z navedbo pomanjkljivosti oziroma ne-
pravilnosti, in dolo~i rok, v katerem jih je treba odpraviti.

(2) ^e carinskemu organu manifest in druge predpisane
listine niso predlo‘eni v dolo~enem roku, lahko carinski or-
gan odredi raztovor blaga in njegovo hrambo pod carinskim
nadzorom na ra~un in odgovornost vodje zrakoplova.

158. ~len
(Jezik manifesta)

Tuj manifest se priznava, ~e je preveden v slovenski
jezik ali ~e je v angle{kem, nem{kem, ruskem, francoskem
ali {panskem jeziku.

159. ~len
(Zrakoplovi, ki ne potrebujejo manifesta)

Manifesta ne potrebujejo:
1. doma~i in tuji voja{ki zrakoplovi;
2. turisti~ni zrakoplovi, ~e se uporabljajo v {portne na-

mene;
3. poslovni zrakoplovi, ki jih lastniki uporabljajo za

osebne potrebe.

160. ~len
(Obseg pregleda zrakoplova)

Pregled zrakoplova obsega:
1. primerjavo manifesta s stanjem blaga po koli~ini in

ozna~bah tovorkov,
2. pregled notranjosti potni{kega dela,
3. pregled sanitarnih prostorov ter prostorov za shrambo

in pripravo jedi ter pija~e,
4. pregled blaga za prodajo med poleti,
5. pregled prtlja‘nih prostorov.

161. ~len
(Preiskava zrakoplova)

(1) ^e obstaja sum, da je na zra~nem plovilu skrito
blago, lahko carinski organ opravi preiskavo zrakoplova.

(2) Preiskava zrakoplova se opravlja v navzo~nosti vod-
je zrakoplova oziroma osebe, ki jo ta pooblasti.

(3) Po preiskavi zrakoplova napravi carinski organ za-
pisnik; v njem navede izid preiskave, poleg tega pa {e ime in
priimek osebe, ki je bila pri preiskavi navzo~a. Zapisnik
podpi{ejo vsi, ki so bili pri preiskavi navzo~i.

162. ~len
(Raztovarjanje blaga)

(1) Blago se raztovarja pod nadzorom carinskega orga-
na v navzo~nosti prevoznika oziroma od njega poobla{~ene
osebe za prevzem in prevoz blaga do mesta, ki ga je carinski
organ dolo~il za shranitev. Hkrati se tovor primerja s podatki
v manifestu oziroma izpisku iz manifesta.

(2) Tovor se preveri oziroma primerja s podatki v mani-
festu ali izpisku iz manifesta tudi neposredno pred shranitvi-
jo blaga v javno carinsko skladi{~e.

(3) ^e poobla{~ena oseba prevoznika ugotovi, da stanje
ustreza podatkom iz manifesta ali izpiska iz manifesta, zaja-
me iz njega vse podatke, ga knji‘i in posreduje carinskemu
organu v pisni ali, ~e je tako dogovorjeno, v elektronski
obliki.

(4) ^e pri raztovarjanju blaga ali opravilih iz drugega
odstavka tega ~lena pobla{~ena oseba prevoznika ugotovi, da
se podatki iz manifesta ali izpiska iz manifesta ne ujemajo s
stanjem blaga glede koli~ine in oznak na tovorkih, da so
tovorki po{kodovani ali da se iz njih kar koli razsipa, napravi
o tem zaznamek na manifestu in takoj obvesti carinski organ.

163. ~len
(lznos blaga)

(1) Zrakoplov, ki je namenjen v tujino, mora imeti ma-
nifest, ki ga vodja zrakoplova ali oseba, ki jo ta pooblasti,
izro~i carinskemu organu pol ure pred vzletom zrakoplova;
~e to ni mogo~e, pa najpozneje do za~etka leta.
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(2) ^e carinski organ pri primerjavi stanja blaga s po-
datki iz manifesta oziroma izpiska iz manifesta, ne ugotovi
nepravilnosti, manifest oziroma izpisek iz manifesta potrdi;
en izvod obdr‘i, ostale izvode pa vrne vodji zrakoplova.
Manifest se lahko vlo‘i tudi v elektronski obliki, ~e je s
carinskim organom tako dogovorjeno.

(3) Na zahtevo carinskega organa mora vodja zrakoplo-
va oziroma oseba, ki jo za to pooblasti prevoznik ali njegov
zastopnik, pokazati tudi vse druge listine o blagu, ki ga
preva‘a.

(4) ^e ni natovorjeno vse blago, navedeno v manifestu,
je prevoznik dol‘an pred vzletom o tem obvestiti carinski
organ.

164. ~len
(Tranzit blaga preko drugega letali{~a)

^e se blago v tranzitu ~ez carinsko obmo~je po{ilja na
drugo javno mednarodno letali{~e na carinskem obmo~ju, da
bi ga tam odpremili naprej v tujino, se opravi carinski nadzor
nad blagom z manifestom, iz katerega je razvidno, da gre za
carinsko blago.

165. ~len
(Pristanek izven letali{~a)

^e mora zrakoplov zaradi vi{je sile pristati izven leta-
li{~a, ki je odprto za mednarodni promet, mora vodja zrako-
plova o tem obvestiti najbli‘ji organ za notranje zadeve; ta
postavi zrakoplov, blago in prtljago pod nadzor in o tem takoj
obvesti najbli‘ji carinski organ.

166. ~len
(Odmetavanje tovora)

(1) Iz zrakoplova, ki opravlja promet s tujino, je med
poletom prepovedano metati blago brez poprej{njega dovo-
ljenja najbli‘jega carinskega organa.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek sme vodja zrakoplova
med poletom odrediti, da se, ~e je to nujno zaradi varnosti
zrakoplova, tovor odvr‘e. O tem pa mora takoj, ko se zrako-
plov spusti na prvo javno letali{~e, obvestiti carinski organ in
mu natan~no ozna~iti, kje je tovor odvrgel.

3. Podpoglavje
Potni{ki promet na letali{~u

167. ~len
(Pregled po prihodu iz tujine)

(1) Potniki, ki nadaljujejo polet na drugih progah, imajo
pri carinskem pregledu prednost pred drugimi potniki.

(2) Pri vstopu v Slovenijo so stvari, ki jih imajo potniki s
seboj, ter njihova prtljaga, zavezane carinski kontroli, ko za-
pu{~ajo del letali{~a, dolo~en za mednarodni zra~ni promet.

168. ~len
(Pregled zrakoplova, namenjenega v tujino)

(1) Carinski pregled zrakoplova, ki je namenjeno v tuji-
no, se opravi po kontroli, ki jo opravijo delavci drugih orga-
nov (organa za notranje zadeve idr.).

(2) Carinski organ na letali{~u, s katerega zrakoplov
neposredno vzleti v tujino, lahko opravi najprej pregled stva-
ri, ki jih imajo ~lani posadke in potniki s seboj, ter njihove
prtljage, nato pa pregleda zrakoplov.

(3) Carinski organ preveri brezhibnost carinskih oznak
v prostorih, v katerih je spravljeno blago za prodajo med
poletom, primerja pa tudi stanje blaga s podatki iz specifi-
kacije.

169. ~len
(Dovoljenje za vzlet)

(1) Po kon~anem carinskem pregledu je pred vzletom
mogo~ dostop do zrakoplova samo z dovoljenjem carinskega
organa.

(2) ^e pri carinskem pregledu zrakoplova niso bile ugo-
tovljene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, da carinski
organ soglasje za izdajo dovoljenje za vzlet.

170. ~len
(Tranzitne linije)

(1) Za tranzitno linijo se v skladu s tem pravilnikom
{tejejo poleti zrakoplovov v mednarodnem prometu ~ez ca-
rinsko obmo~je, pri katerih zrakoplovi pristajajo na javnih
letali{~ih na carinskem obmo~ju v skladu z redom letenja ali
morajo pristati zaradi okvare, goriva, vremena ipd.

(2) Carinski pregled stvari, ki jih imajo ~lani posadke in
potniki s seboj, ter njihove prtljage se na tranzitnih linijah
praviloma ne opravi, ~e potniki in posadka ne zapustijo zra-
koplova, ali ~e se mudijo le v mednarodnem prostoru.

171. ~len
(Posadka)

(1) Posadka zrakoplova, ki opravlja promet s tujino,
ima pri carinskem pregledu prednost.

(2) Carinski organ lahko odredi, da se carinski pregled
stvari, ki jih imajo s seboj ~lani posadke, opravi na posebnem
mestu, ~e je na letali{~u za to mo‘nost.

172. ~len
(Posebnosti)

Dolo~be tega pravilnika o ukrepih carinskega nadzora
nad stvarmi, ki jih imajo potniki s seboj, in njihovo prtljago
ter tovorom se smiselno uporabljajo za doma~e in tuje voja-
{ke zrakoplove, ~e ta preva‘ajo blago in potnike, tudi kadar
vzletijo z javnega letali{~a, ki ni odprto za mednarodni pro-
met, oziroma pristanejo na njem.

4. Podpoglavje
Prtljaga, ki ni prispela s potniki

173. ~len
(Ravnanje s prtljago, ki ni prispela s potniki)

(1) Prtljago, ki v mednarodnem zra~nem prometu ni
prispela s potniki (izgubljeno prtljago ipd.), mora prevoznik
prijaviti carinskemu organu takoj po pristanku zrakoplova, s
katerim je prtljaga prispela.

(2) Prtljaga iz prej{njega odstavka je pod carinskim nad-
zorom, dokler se ne vro~i potniku, ker je spro{~ena v prost
promet ali vrne v tujino.

(3) Z ro~no prtljago, najdeno v zra~nem plovilu, se rav-
na kot s prtljago, ki ni prispela s potniki.

174. ~len
(Pregled prtljage, ki ni prispela s potniki)

(1) Prtljago, ki ni prispela s potniki, mora prevoznik ali
poobla{~ena oseba, ki o prtljagi vodi evidenco, dostaviti
carinskemu organu, ki jo lahko komisijsko pregleda. V pri-
meru, da v prtljagi ni blaga, ki bi bilo zavezano pla~ilu
dajatev, carinski organ pooblasti prevoznika ali odgovorno
osebo, da prtljago izro~i lastniku, ko se ta javi.

(2) Komisija za pregled je sestavljena iz carinskega de-
lavca in najmanj enega predstavnika prevoznika ali osebe, ki
jo on pooblasti.
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175. ~len
(Hramba prtljage, ki ni prispela s potniki)

(1) Prtljaga, ki ni prispela s potniki, pa ta vsebuje blago,
zavezano pla~ilu dajatev, se shrani v poseben prostor slu‘be
za izgubljeno prtljago.

(2) Poseben prostor slu‘be za izgubljeno prtljago se
odpre v skladu s predpisi, ki veljajo za za~asno shrambo;
zagotoviti ga mora podjetje, ki opravlja letali{ke storitve.

(3) Prtljaga sme le‘ati v prostorih slu‘be za izgubljeno
prtljago najve~ 10 dni od dneva prispetja.

(4) Po poteku roka je potrebno prtljago vrniti v tujino ali
jo odstopiti carinskemu organu, da z njo prosto razpolaga.

(5) Podatki o prtljagi, hranjeni v prostorih slu‘be za
izgubljeno prtljago, se vpi{ejo v kontrolnik potni{ke prtljage,
prispele lo~eno od lastnika.

176. ~len
(Vrnitev prtljage, ki ni prispela s potniki, v tujino)
^e prevoznik zahteva, da se prtljaga vrne v tujino, mora

carinski organ ravnati enako kot pri rednem odpravljanju
prtljage potnikov, ki odhajajo v tujino.

5. Podpoglavje
Rezervni deli zrakoplovov

177. ~len
(Sprostitev rezervnih delov v prost promet)

^e zra~ni prevoznik pridobi dovoljenje za poenostavlje-
ni postopek deklariranja rezervnih delov za njihovo sprosti-
tev v prost promet v skladu z 2. to~ko prvega odstavka 59.
~lena carinskega zakona; lahko carinski organ sprosti blago v
prost promet na podlagi letalskega tovornega lista ali druge-
ga dokumenta za nedvoumno razpoznavo rezervnih delov
zrakoplovov.

178. ~len
(Izposoja rezervnih delov)

(1) Vodja zrakoplova si lahko na tujem letali{~u izposo-
di del za zamenjavo ali rezervni del zrakoplova. Pod enakimi
pogoji si lahko vodja tujega zrakoplova na doma~em letali-
{~u izposodi del za zamenjavo ali rezervni del zrakoplova.

(2) Doma~e podjetje, ki opravlja mednarodni javni zra~-
ni promet, si lahko od tujih podjetij za zra~ni promet izposoja
ali tem podjetjem posoja dele za zamenjavo ali rezervne dele
zrakoplovov.

(3) Doma~e podjetje, ki opravlja mednarodni javni zra~-
ni promet, lahko s svojimi deli za zamenjavo in rezervnimi
deli zrakoplovov oskrbuje svoje zrakoplove v tujini.

179. ~len
(Izposoja delov zrakoplovov)

(1) Pri izposoji delov zrakoplovov mora vodja zrako-
plova ali pobla{~ena oseba pri carinskem organu vlo‘iti
PORO^ILO O IZPOSOJENIH ZRAKOPLOVNIH DELIH;
to mora imeti zaporedno {tevilko in biti izpolnjeno v skladu s
pravilnikom o uporabi listin v carinskem postopku. Carinski
organ PORO^ILO potrdi, en izvod zadr‘i, drugega pa vlaga-
telj ali prilo‘i izvoznemu manifestu ali pa z njim dvigne
blago iz skladi{~a.

(2) Izposojeni ali posojeni del mora biti vrnjen najpo-
zneje v 30 dneh. Z vrnitvijo dela se PORO^ILO razdol‘i.

6. Podpoglavje
Hitre po{iljke

180. ~len
(Postopek s hitrimi po{iljkami)

(1) Za carinsko blago, ki ima status hitre po{te, uporabi
carinski organ na letali{~u poenostavljen postopek.

(2) Poobla{~enec hitre po{te lahko za potrebe skladi{~e-
nja in manipulacije po{iljk uporabi posebne prostore.

(3) Poobla{~enec hitre po{te lahko nastopa v imenu na-
slovnika kot carinski zavezanec.

(4) Postopek za hitro po{to smiselno upo{teva dolo~be
153. do 158. ~lena in 162. ~lena tega pravilnika.

(5) Predstavnik hitre po{te lahko posreduje manifest ca-
rinskemu organu pred prihodom zrakoplova v pisni ali, ~e je
tako dogovorjeno, elektronski obliki.

(6) Po kon~anih opravilih iz 162. ~lena tega pravilnika
predstavnik hitre po{te blago lo~i, v skladu z obvestilom
carinskemu organu, na blago, ki se bo preneslo v carinsko
skladi{~e, in blago, za katerega bo uveden poenostavljeni
postopek.

(7) Predstavnik hitre po{te mora za blago iz 2. to~ke
drugega odstavka 4. ~lena, 5. to~ke 161. ~lena, 1., 2., 4., 5. in
6. to~ke 163. ~lena ali iz 164. ~lena carinskega zakona najka-
sneje v petih urah po pristanku zrakoplova dostaviti carinske-
mu organu delne manifeste v dveh izvodih. Carinski organ
manifeste zavede, potrdi in en izvod vrne predstavniku hitre
po{te. S tem je blago spro{~eno v prost promet.

5. Poglavje
Izvajanje carinskega nadzora v pomorskem

transportu

1. Podpoglavje
Pristajanje plovil

181. ~len
(Kraj pristanka)

(1) Ladje, jahte in ~olni ter ostala plovila (v nadaljnjem
besedilu: plovila), ki opravljajo promet s tujino, smejo prista-
jati samo v pristani{~ih, odprtih za mednarodni promet.

(2) V pristani{~ih, odprtih za mednarodni promet, sme-
jo plovila pristajati samo ob carinskem pomolu, na dolo~e-
nem delu pristani{~a ali obale ali v prosti carinski coni.

(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo Koper
dolo~i, sporazumno z organom za notranje zadeve, ki je
pristojen za kontrolo nad prehajanjem ~ez dr‘avno mejo, ter
sporazumno s carinskim organom in podjetjem za lu{ke ozi-
roma pristani{ke storitve, carinski pomol oziroma del prista-
ni{~a, na katerem smejo pristajati plovila v pristani{~ih, od-
prtih za mednarodni promet.

(4) Carinski pomol oziroma del pristani{~a ali obale,
dolo~en za pristajanje plovil, ki opravljajo promet s tujino, je
lo~en z ograjo (pregrajo) in zaznamovan s tablo, na kateri je
naziv carinskega organa.

182. ~len
(Pristajanje na mestih, ki niso dolo~ena za pristajanje plovil

v mednarodnem  prometu)
(1) Ob vi{ji sili smejo plovila, ki opravljajo promet s

tujino, pristati tudi na mestih, ki niso dolo~ena za pristajanje
plovil v mednarodnem prometu. To mora poveljnik plovila
takoj sporo~iti najbli‘jemu carinskemu organu ali najbli‘je-
mu organu za notranje zadeve in Upravi Republike Slovenije
za pomorstvo Koper.
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(2) Za pristajanje na mestih, ki niso dolo~ena za prista-
janje plovil v mednarodnem prometu, je potrebno dovoljenje
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Koper, ki ga izda
v soglasju z organom za notranje zadeve, pristojnim za kon-
trolo prehajanja ~ez dr‘avno mejo, in s carinskim organom.
Poobla{~eni predstavnik plovila mora zaradi izvajanja ukre-
pov carinskega nadzora zagotoviti prevoz carinskega delavca
do plovila in nazaj.

(3) Za pristajanje v pristani{~u, ki ni odprto za medna-
rodni promet, je, razen ob vi{ji sili, potrebno dovoljenje
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Koper.

183. ~len
(Pristajanje plovil v doma~em prometu)

Plovila v doma~em prometu smejo pristajati na mestih,
dolo~enih v prvem in drugem odstavku 181. ~lena tega pra-
vilnika, samo s poprej{njim dovoljenjem carinskega organa.

184. ~len
(Prostori za delo carinskega organa)

(1) Podjetje za lu{ke oziroma pristani{ke storitve je dol‘-
no zagotoviti carinskemu organu prostore, ki so potrebni za
kontrolo potni{kega prometa in izvajanje drugih ukrepov ca-
rinskega nadzora.

(2) Prostori, potrebni za delo carinskega organa, so ob
izhodu s pomola oziroma z dolo~enega dela pristani{~a ali
obale, pred pregrajo.

2. Podpoglavje
Nadzor nad plovili

185. ~len
(Blagovni manifest)

(1) Plovila, ki plovejo skozi teritorialno morje Sloveni-
je, morajo imeti blagovni manifest, razen v primerih, dolo~e-
nih v 190. ~lenu tega pravilnika.

(2) Blagovni manifest je listina, v katero poveljnik plo-
vila oziroma oseba, ki jo on pooblasti, vpi{e ves tovor.

(3) Kot blagovni manifest se sme priznati tudi druga
listina oziroma skupek listin s podatki, predpisanimi za bla-
govni manifest.

186. ~len
(Vsebina blagovnega manifesta)

Blagovni manifest mora vsebovati naslednje podatke:
1. ob prihodu plovila:
ime in dr‘avno pripadnost plovila; ime in priimek po-

veljnika plovila; ime  pristani{~a, iz katerega plovilo prihaja;
ozna~be in {tevilke na tovorkih; {tevilo in vrsto tovorkov;
koli~ino in imenovanje blaga; {tevilke prevoznih listin za
tovor,  ki ga je treba raztovoriti v doma~em pristani{~u;
imena tujih pristani{~, v katerih  bo plovilo raztovorilo ostali
tovor; mati~no pristani{~e natovarjanja za blago, ki ga  plovi-
lo preva‘a po multimodalnih transportnih dokumentih ali
direktni nakladnici  oziroma tovornem listu;

2. ob odhodu plovila:
ime in dr‘avno pripadnost plovila; ime in priimek po-

veljnika; ime namembnega pristani{~a; ozna~be in {tevilke
na tovorkih; {tevilo in vrsto tovorkov; koli~ino in  imenova-
nje blaga; {tevilke prevoznih listin za tovor, ki je bil natovor-
jen v  doma~em pristani{~u; {tevilo in vrste tovorkov, koli~i-
no in imenovanje blaga za  blago, ki se je ‘e nahajalo na
plovilu ob prihodu.

187. ~len
(Carinski manifest)

(1) Podatki, ki jih mora vsebovati carinski manifest, so
enaki kot v blagovnem manifestu.

(2) Poveljnik plovila oziroma oseba, ki jo on pooblasti,
mora v 24 urah po prihodu plovila v pristani{~e prijaviti
carinskemu organu plovilo in blago. To stori s predlo‘itvijo
prihodnega carinskega manifesta, ki predstavlja v nadaljnjem
postopku skupno prijavo blaga, prispelega v pomorskem pro-
metu.

(3) Pred odhodom plovila iz doma~ega pristani{~a mora
poveljnik oziroma oseba, ki jo on pooblasti, prijaviti carin-
skemu organu odhod plovila in natovorjenega blaga. To stori
s predlo‘itvijo odhodnega carinskega manifesta.

(4) Za plovilo, ki opravlja promet s tujino in natovarja
blago v doma~em pristani{~u, mora biti odhodni carinski
manifest sestavljen po natovoritvi blaga na plovilo, in sicer
najmanj eno uro pred izplovitvijo.

(5) ^e plovilo, ki opravlja promet s tujino in natovori
posebno blago, znova vpluje v slovenske teritorialne vode v
{estih mesecih od dneva izplovitve, mora imeti uradno listino
o raztovoru takega blaga.

(6) Kot posebno blago iz prej{njega odstavka so mi{lje-
ni naslednji proizvodi: tobak in toba~ni izdelki, alkohol in
alkoholne pija~e ter oro‘je, strelivo, razstrelivo in mamila.

188. ~len
(Podatki o blagu, ki ni tovor)

V drugih listinah, prilo‘enih carinskemu manifestu, mo-
rajo biti poleg podatkov iz 186. ~lena tega pravilnika posebej
vpisani in specificirani podatki o:

1. stvareh, ki pripadajo posadki plovila;
2. prtljagi, ki so jo potniki predali plovilu v prevoz;
3. ‘ivilih ter potro{nem in pogonskem materialu za pre-

skrbo plovila, posadke in  potnikov.

189. ~len
(Jezik manifesta)

(1) Za plovila, na katera se natovarja blago v doma~em
pristani{~u, mora biti blagovni manifest sestavljen v sloven-
skem jeziku, razen ~e ni sestavljen v angle{kem ali italijan-
skem jeziku.

(2) Plovilom, ki prihajajo iz tujine, se priznava blagovni
manifest v katerem koli jeziku; ~e ni sestavljen v angle{kem
ali italijanskem jeziku, mora biti pisno preveden v slovenski
jezik.

190. ~len
(Plovila brez carinskega manifesta)

(1) Carinskega manifesta ne potrebujejo:
1. plovila, ki u‘ivajo ugodnosti pri plovbi;
2. plovila, ki preva‘ajo doma~e blago;
3. slovenska in tuja plovila, ki plovejo pod voja{ko po-

morsko zastavo;
4. slu‘bena plovila (plovila upravnih organov, pomor-

ske plovbe, notranje  plovbe idr.);
5. plovila, ki se uporabljajo v znanstvene namene;
6. ribi{ka plovila, ki so namenjene samo za ribolov;
7. plovila za rekreacijo in ~olni, kadar jih lastniki upo-

rabljajo za {port oziroma za  osebne potrebe;
8. plovila, ki vplujejo v pristani~e izklju~no zaradi izkr-

canja bolnega ~lana posadke,  potnika ali druge osebe na
plovilu.

(2) ^e plovila iz 5. in 6. to~ke prej{njega odstavka
sprejmejo v prevoz blago, morajo imeti enotno carinsko listi-
no (ECL).
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(3) Plovila iz 1. in 2. ter 5. do 7. to~ke prvega odstavka
tega ~lena ne smejo prihajati v stik s plovili, ki opravljajo
promet s tujino, in ne v stik s tujo obalo.

191. ~len
(Pomanjkljivosti, nepravilnosti v carinskem manifestu)

(1) ^e so v carinskem manifestu pomanjkljivosti ali
nepravilnosti, ga carinski organ vrne, z navedbo pomanjklji-
vosti oziroma nepravilnosti in roka, do katerega je potrebno
carinski manifest dopolniti oziroma popraviti.

(2) ^e poveljnik plovila, ki mora imeti po dolo~bah tega
pravilnika carinski manifest, tega ne predlo‘i carinskemu
organu v dolo~enem roku, lahko carinski organ odredi razto-
vor blaga in njegovo hrambo pod carinskim nadzorom na
ra~un in odgovornost poveljnika plovila.

192. ~len
(Obve{~anje o prihodu plovila)

(1) Podjetja s podro~ja pomorskega prometa oziroma
pomorski agenti morajo carinskemu organu sporo~iti red plov-
be plovil, ki opravljajo promet s tujino, najmanj sedem dni
pred za~etkom veljavnosti.

(2) Podjetja s podro~ja pomorskega prometa oziroma
pomorski agenti so dol‘ni, kolikor je to glede na dol‘ino
potovanja mogo~e, najmanj dva dni pred prihodom plovila
proste plovbe iz tujine, najkasneje pa na dan izplovitve iz
zadnjega pristani{~a, sporo~iti carinskemu organu dan in uro
prihoda plovila ter vsako zamudo prijavljenega plovila, ki je
dalj{a kot {est ur.

(3) O prihodu plovila proste plovbe morajo podjetja s
podro~ja pomorskega prometa oziroma pomorski agenti ob-
vestiti carinski organ najmanj eno uro pred prihodom plovila
v pristani{~e.

193. ~len
(Pri~etek postopka carinskega nadzora)

Carinski postopek s plovilom, ki prihaja iz tujine, se
opravi takoj po sanitarni, fitosanitami in veterinarski kontroli
plovila.

3. Podpoglavje
Pregled plovil

194. ~len
(Dostop do plovila)

(1) Dostop do plovila pred njegovim pristankom ob ca-
rinskem pomolu ali delu obale, dolo~enem za pristajanje, je
predstavniku plovila, lastniku tovora in drugim osebam do-
voljen ob soglasju in v spremstvu carinskega organa ali dru-
gih ukrepih carinskega nadzora ter ob poprej{njem dovolje-
nju za promet z obalo, dobljenem od Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo Koper in organa za notranje zadeve.

(2) Medtem ko je plovilo v pristani{~u, smejo predstav-
niki plovila in lastnika tovora prosto prihajati nanj.

(3) Poveljnik plovila je dol‘an omogo~iti carinskim de-
lavcem prihod na plovilo in vrnitev z njega.

195. ~len
(lzvajanje pregleda)

(1) Carinski organ za~ne s pregledom plovila, ki je pris-
pelo iz tujine, potem ko ta dobi od pristojnih organov dovo-
ljenje za prost promet z obalo.

(2) Pregled plovila se lahko po potrebi opravlja tudi
medtem, ko je to na sidri{~u.

(3) ^e carinski organ utemeljeno sumi, da je na plovilu
tihotapsko blago, lahko opravi pregled plovila, {e preden ta

dobi dovoljenje za prost promet z obalo. V tem primeru mora
pred pregledom obvestiti Upravo Republike Slovenije za
pomorstvo Koper.

(4) Carinski postopek s hitropokvarljivim blagom se
opravi takoj po predlo‘itvi predpisanih listin.

(5) Carinski postopek s stvarmi, ki jih imajo potniki s
seboj, se opravi takoj, ko dobi plovilo dovoljenje za prost
promet z obalo.

(6) Poveljnik plovila je dol‘an omogo~iti carinski pre-
gled plovila, poskrbeti za razsvetljavo na plovilu in v vseh
njegovih prostorih, v katerih se opravlja pregled.

(7) Carinski pregled se opravlja v navzo~nosti poobla-
{~enega predstavnika plovila.

196. ~len
(Obseg pregleda)

(1) Carinski pregled plovila obsega pregled blagovnega
manifesta in primerjavo stanja tovora, stvari, ki pripadajo po-
sadki, potni{ke prtljage, ki je bila predana v prevoz, ‘ivil ter
pogonskega ter potro{nega materiala s podatki, navedenimi v
blagovnem manifestu, ter pregled vseh prostorov plovila.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek sme carinski organ
dovoliti, da se stanje tovora primerja s podatki iz blagovnega
manifesta tudi potem, ko se tovor raztovori.

(3) ^e se pri carinskem pregledu ugotovi, da je na plovi-
lu ve~ja koli~ina ‘ivil, kot jo posadka med bivanjem v prista-
ni{~u potrebuje, lahko carinski organ na prese‘na ‘ivila na-
mesti carinske oznake.

197. ~len
(Preiskava plovila)

(1) Med plovbo skozi teritorialno morje Slovenije lahko
carinski organ napoti plovilo na pregled ali preiskavo v najb-
li‘je pristani{~e.

(2) ^e obstaja utemeljen sum, da je na plovilu skrito
blago, sme carinski organ opraviti preiskavo plovila.

(3) ^e carinski organ odkrije skrito blago, odredi, da se
plovilo odpelje v najbli‘je pristani{~e.

(4) Pred za~etkom preiskave tujega plovila v pristani{~u
obvesti carinski organ o preiskavi konzularnega predstavnika
dr‘ave, ki ji plovilo pripada, ~e ga ta dr‘ava v pristani{~u
ima.

(5) ^e v pristani{~u konzularnega predstavnika dr‘ave,
kateri plovilo pripada, ni, opravi carinski organ preiskavo v
navzo~nosti predstavnika Uprave Republike Slovenije za po-
morstvo Koper in poveljnika plovila oziroma njegovega na-
mestnika.

(6) Na zahtevo poveljnika plovila izda carinski organ
potrdilo o izidu pregleda ali preiskave.

198. ~len
(Predlo‘itev carinskega manifesta)

Ko plovilo, ki prihaja iz tujine in ima blago za raztovar-
janje, pripluje v doma~e pristani{~e, mora poveljnik oziroma
njegov poobla{~enec za to blago predlo‘iti carinski manifest.
^e ima blago za raztovor, prilo‘i carinskemu manifestu bla-
govni manifest, ~e raztovarja le del blaga, pa izpisek iz
blagovnega manifesta.

199. ~len
(Raztovarjanje blaga)

(1) Blago se raztovarja pod carinskim nadzorom, po bla-
govnem manifestu oziroma izpisku iz blagovnega manifesta.

(2) ^e se blago raztovarja s plovila naravnost v carinsko
skladi{~e, je carinski organ dol‘an omogo~iti raztovor takoj
po privezu plovila.
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(3) Raztovarjanje blaga v carinsko skladi{~e mora biti
organizirano tako, da je carinskemu organu omogo~eno hitro
primerjanje stanja raztovorjenega blaga s podatki v blagov-
nem manifestu oziroma v izpisku iz blagovnega manifesta.

(4) ^e se blago ne raztovarja naravnost v carinsko skla-
di{~e, ampak na obalo ali na drugo prevozno sredstvo in
potem prepelje v carinsko skladi{~e, poskrbi carinski organ
za carinski nadzor tudi med prevozom blaga v skladi{~e.

(5) ^e se blago raztovarja s plovila naravnost na drugo
prevozno sredstvo, da bi bilo odpeljano na carinjenje carin-
skemu organu v notranjosti, ali je odpremljeno k uporabni-
kom kot blago, ki je bilo ocarinjeno pri pretovarjanju, poskr-
bi carinski organ za carinski nadzor, dokler blaga ne prevzame
prevoznik.

(6) Po kon~anem raztovarjanju carinski organ primerja
stanje raztovorjenega blaga s podatki v blagovnem manifestu
oziroma v izpisku iz blagovnega manifesta.

(7) Za blago, raztovorjeno v carinsko skladi{~e, carinski
organ primerja podatke iz blagovnega manifesta oziroma
izpiska iz blagovnega manifesta s stanjem oznak na blagu ter
{tevilom in z vrsto tovorkov.

(8) ^e carinski organ pri primerjanju stanja raztovorje-
nega blaga s podatki iz blagovnega manifesta oziroma iz
izpiska blagovnega manifesta ne ugotovi nepravilnosti, to
potrdi na carinskem manifestu in ga vrne poveljniku oziroma
predstavniku plovila.

200. ~len
(Nepravilnosti v manifestu)

^e se pri primerjanju stanja raztovorjenega blaga s po-
datki iz blagovnega manifesta oziroma iz izpiska blagovnega
manifesta ugotovijo nepravilnosti, zapi{e carinski organ o
tem zaznamek na blagovnem manifestu oziroma izpisku iz
blagovnega manifesta.

201. ~len
(Prese‘ki blaga)

(1) ^e se blago raztovarja po izpisku iz blagovnega
manifesta in se pri primerjanju ugotovijo prese‘ki, ki so bili
pomotoma raztovorjeni, je treba take prese‘ke takoj vrniti na
plovilo.

(2) V primeru, da prese‘kov iz prej{njega odstavka ni
mogo~e vrniti na plovilo, ker je to ‘e odplulo, jih njen pred-
stavnik prijavi s skupno prijavo za za~asno hrambo oziroma z
deklaracijo za carinjenje.

202. ~len
(Pretovarjanje blaga s plovila na plovilo)

(1) Pretovarjanje carinskega blaga z enega plovila na
drugo se opravi po poprej{njem pisnem dovoljenju carinske-
ga organa; ta se izda v obliki uradnega zaznamka na vlogi.

(2) ^e je bilo blago zaradi vi{je sile pretovorjeno z
enega plovila na drugo brez poprej{njega pisnega dovoljenja
carinskega organa, mora poveljnik plovila, s katerega je bilo
blago pretovorjeno, carinskemu organu to prijaviti in mu
predlo‘iti potrdilo pristojne pristani{ke kapitanije, da je bilo
blago pretovorjeno zaradi vi{je sile.

203. ~len
(Podatki o pretovorjenem blagu)

V carinski manifest plovila, s katerega je bilo blago
pretovorjeno, je treba vpisati zaznamek o pretovorjenem bla-
gu in plovilu, na katero je bilo blago pretovorjeno, v carinski
manifest tega plovila pa podatke o pretovorjenem blagu z
navedbo plovila, s katerega je bilo blago pretovorjeno.

204. ~len
(Posebni ukrepi nadzora blaga)

(1) Tobak in toba~ni izdelki, alkohol in alkoholne pija~e
in drugi proizvodi, ki veljajo v dr‘avi, v kateri so bili nato-
vorjeni na plovilo, za monopolne proizvode, ter oro‘je, streli-
vo, razstrelivo in mamila se smejo preva‘ati ~ez carinski
obmejni pas na morju samo s plovili, ki vozijo na rednih
linijah v mednarodnem prometu.

(2) Blago iz prej{njega odstavka se sme na carinskem
obmo~ju natovarjati samo v luki Koper.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena lahko carinska
uprava v upravi~enih primerih dovoli, da se smejo oro‘je,
strelivo in razstrelivo preva‘ati tudi s plovili, ki ne vozijo na
rednih linijah v mednarodnem prometu.

6. Poglavje
Izvajanje carinskega nadzora v po{tnem

prometu

1. Podpoglavje
Splo{ni pojmi

205. ~len
(Oznake po{tnih po{iljk)

(1) Po{tne po{iljke z blagom, zavezanem carinski kon-
troli, ki se s carinskega obmo~ja izva‘ajo ali se na to obmo~je
uva‘ajo, mora po{ta predlo‘iti carinskemu organu.

(2) Po{iljke, zavezane carinski kontroli, morajo biti
opremljene z zeleno nalepko C-1 ali s privezano nazivnico,
na kateri je nalepka C1 za posebne vre~e (M - vre~e), ki
vsebujejo knjige, tiskovine. ̂ e vrednost vsebine, ki jo prijavi
po{iljatelj, presega 300 DTS, mora biti po{iljka opremljena z
ustreznim {tevilom carinskih deklaracij C2/CP3 in gornjim
delom nalepke C1.

(3) V primeru, da po{iljka vsebuje tiskovine, serum, cepi-
vo, pokvarljivo biolo{ko snov, radioaktivno snov ali nujna
zdravila, se je, kljub odsotnosti nalepke C1, ne sme zavrniti.

(4) Vsebina po{iljke mora biti na nalepki C1 ali carinski
deklaraciji C2/CP3 natan~no navedena.

(5) Za po{tne pakete (tudi neznatne vrednosti) se ne
uporablja nalepka C1, temve~ carinska deklaracija C2/CP3.

206. ~len
(Status po{tnih po{iljk)

(1) Med trajanjem carinskega nadzora ostanejo po{tne
po{iljke, ki so zavezane carinski kontroli, na carinski po{ti, ki
zanje odgovarja. Po{ta lahko nastopa v carinskem postopku
tudi kot poobla{~eni prejemnik ali po{iljatelj po{tnih po{iljk.

(2) Skladi{~e za po{tne po{iljke na carinski po{ti ima
status za~asne shrambe.

207. ~len
(Vrste po{tnih po{iljk)

(1) Po{iljke v po{tnem prometu so:
1. pisemske po{iljke, ki se izva‘ajo, uva‘ajo ali v tran-

zitu preva‘ajo v zaprtih  vre~ah in ovojih;
2. po{iljke EMS (hitra po{ta) in po{tni paketi, ki se

izva‘ajo, uva‘ajo ali v tranzitu  preva‘ajo kot posamezne
po{iljke ali ve~ paketov v zaprtih vre~ah ali posodah;

3. ostale po{iljke, ki se lahko pojavijo v po{tnem pro-
metu.

(2) Izraz po{tne po{iljke po tem pravilniku zajema vse
vrste po{iljk iz prej{njega odstavka, razen ~e ni izrecno nave-
deno, da gre za dolo~eno vrsto po{iljk.
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(3) Za po{iljke neznatne vrednosti se {tejejo tako pi-
semske, kot paketne in tudi druge po{iljke, ki vsebujejo
drobna darila, reklamni material, drobne vzorce ipd.

(4) Po{iljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga so:
1. po{iljke, ki vsebujejo javne listine, trgovsko korens-

pondenco, poslovne knjige;
2. po{iljke, ki vsebujejo blagovno, pravno in finan~no

dokumentacijo;
3. po{iljke, ki vsebujejo knjige;
4. po{iljke, ki vsebujejo efektivni denar, ~eke, menice,

delnice in druge vrednostne  papirje, ki se uporabljajo kot
pla~ilno sredstvo.

(5) Za take po{iljke se lahko {tejejo {e paketne po{iljke,
katerih vsebina je razvidna iz carinske deklaracije C2/CP3,
pa tudi po{iljke neznatne vrednosti.

208. ~len
(Kontrola po{tnih po{iljk)

(1) Za potrebe carinske kontrole pripravi po{ta po nalo-
gu carinskega organa in dostavi vse po{iljke, ki jih je treba
carinsko pregledati, jih odpira in zapira. Te‘a po{iljk se
ugotavlja na podlagi tehtanja na carinski po{ti.

(2) Pri carinski kontroli je lahko navzo~ poleg carinske-
ga organa in po{tnega delavca tudi naslovnik ali njegov poob-
la{~enec; ta ima pred za~etkom carinskega postopka pravico
pregledati vsebino po{tne po{iljke.

(3) Kontrola po{iljk se lahko na~rtuje dnevno; na~rt
dolo~i vodja carinskega organa sporazumno z vodjo po{tne
slu‘be.

209. ~len
(Prednostne po{iljke)

(1) Pri carinskem postopku imajo prednost po{iljke EMS
in po{iljke, ki vsebujejo ‘ive ‘ivali, serume, zdravila, hitro-
pokvarljivo blago, radioaktivne izotope ipd.

(2) Carinski postopek za prej na{tete po{iljke mora biti
kon~an v roku 24 ur od vlo‘itve carinske deklaracije.

210. ~len
(Nevro~ljive po{iljke)

(1) S po{iljkami, ki jih naslovnik zavra~a, po{iljatelj pa
se jim je odpovedal, ravna carinski organ v skladu s 141.
~lenom oziroma z 58. ~lenom carinskega zakona.

(2) ^e se po{iljatelj po{iljki ni odrekel, pa zanjo v 30
dneh ni bil za~et carinski postopek, jo carinska po{ta preko
izmeni~ne po{te vrne v tujino (retour).

(3) ^e po ‘e opravljenem carinskem postopku po{iljke
prejemniku ni mogo~e vro~iti, jo naslovna po{ta vrne pristoj-
ni carinski po{ti, kjer jo carinski organ ponovno kontrolira.
^e se pri ponovni kontroli take po{iljke ugotovi, da je njena
vsebina nespremenjena, se preko izmeni~ne po{te vrne v
tujino.

211. ~len
(Po{iljke s posebnimi pogoji za uvoz)

^e po{iljke vsebujejo blago, za katerega uvoz so predpi-
sani posebni pogoji  (fitosanitarna kontrola, veterinarska kon-
trola ipd.), carinska po{ta obvesti ustrezen organ, da pregleda
in ‘igosa po{iljko pred za~etkom carinskega postopka.

212. ~len
(Po{kodovane po{iljke)

^e se pri pregledu ugotovi, da je vsebina po{iljke po-
kvarjena, po{kodovana, uni~ena ali je postala kako druga~e
neuporabna, carinska po{ta sestavi zapisnik, ki ga podpi{eta
po{tni in carinski delavec. Zapisnik se sestavi v treh izvodih,

in sicer za pisemske po{iljke na obrazcu P63, za vrednostna
pisma na obrazcu VD4, za pakete pa na obrazcu CP14. En
izvod po{ta odlo‘i v po{tno carinsko prijavo. S po{iljko se
ravna v skladu s 141. ~lenom carinskega zakona.

213. ~len
(Pogoji za carinski postopek)

^e je iz nalepke C1 ali iz carinske deklaracije C2/CP3
razvidno, da po{iljka vsebuje blago, za katero bi naslovnik
moral dokazati, da izpolnjuje pogoje za uvoz, carinska po{ta
po nalogu carinskega organa obvesti naslovnika, ki mora v
dolo~enem roku predlo‘iti ustrezne dokaze, da se lahko za~-
ne carinski postopek.

2. Podpoglavje
Tranzitni postopek

214. ~len
(Tranzitne po{iljke)

(1) Po{iljke, ki se v po{tnem prometu v tranzitu preva-
‘ajo ~ez carinsko obmo~je so pod carinskim nadzorom.

(2) Tranzit po{tnih po{iljk s carinske po{te k drugemu
carinskemu organu poteka na podlagi carinske deklaracije za
tranzitni postopek.

(3) Po{iljke, naslovljene na osebe ali podjetja s sede‘em
v Sloveniji, ki imajo dovoljenje carinskega organa za poeno-
stavljeni postopek za po{tne po{iljke, se lahko takoj po pred-
lo‘itvi carinskemu organu na izmeni~ni po{ti preusmerijo k
naslovnikom na podlagi tranzitne deklaracije, ki jo izpolni
po{ta.

3. Podpoglavje
Postopek pri uvozu

215. ~len
(Predlo‘itev po{iljk)

(1) Po{tne po{iljke, ki se preva‘ajo iz tujine v zaprtih,
zalivkanih prevoznih sredstvih  (vozovih, furgonih), z letali
ali ladjami, se ne predlo‘ijo mejnemu carinskemu organu,
temve~ se na podlagi zapisnika izmenjave tuje po{te (zapi-
snik izmenjave C18 ali AV7)  predlo‘ijo pristojnemu carin-
skemu organu glede na sede‘ izmeni~ne po{te, kateri so
po{iljke poslane. Vse ostale po{tne po{iljke morajo biti pred-
lo‘ene mejnemu carinskemu organu.

(2) Po{iljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga, se {tejejo
kot predlo‘ene ‘e v trenutku transportiranja in se lahko spro-
stijo v prost promet brez carinskih formalnosti. Po{iljke,
poslane s carinsko deklaracijo C1 ali C2/CP3, se {tejejo kot
predlo‘ene in se lahko sprostijo v prost promet v trenutku
deklariranja.

(3) Izmeni~na po{ta po{lje po{iljke pod carinskim nad-
zorom pristojnemu po{tnemu centru, pri katerem bodo pre-
gledane z vidika varnosti in za{~ite, ta pa jih nato odpremi
pristojni carinski po{ti.

(4) ^e se v pristojnem po{tnem centru za za{~ito ugoto-
vi, da vsebuje po{iljka nevaren proizvod (eksploziv, oro‘je
ipd.), se taka po{iljka na podlagi zapisnika (P-63) po{tnega
delavca izlo~i iz nadaljnjega prenosa in izro~i pristojnemu
organu (policiji). Zapisnik, sestavljen v treh izvodih, podpi-
{ejo in potrdijo delavci po{te, carine (lahko tudi poobla{~eni
delavec po{te) in policije.

(5) Na po{tno carinsko spremnico, s katero se po{iljka
po{ilja carinski po{ti, vpi{e izmeni~na po{ta zaznamek: Pri-
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loga - zapisnik o izlo~itvi po{iljke. Zazanamek overi carinski
organ.

(6) Kot predlagatelj oziroma carinski zavezanec pri uvo-
zu se {teje prejemnik po{tne po{iljke. Z dovoljenjem carin-
skega organa se po{ta lahko predvidi za predlagatelja in po
potrebi tudi za carinskega zavezanca.

216. ~len
(Sortiranje po{iljk)

(1) Izmeni~na po{ta lo~i pod carinskim nazdorom, na
podlagi nalepke C1 oziroma carinske deklaracije C2/CP3,
po{tne po{iljke, ki vsebujejo carinsko blago, od po{iljk, ki
tega ne vsebujejo, oziroma po{iljk neznatne vrednosti.

(2) Po{tne po{iljke z nalepko C1 ali carinsko deklaraci-
jo C2/CP3, ki ne vsebujejo carinskega blaga oziroma vsebu-
jejo blago neznatne vrednosti, se na izmeni~ni po{ti ozna~ijo
z nalepko OPRO[^ENO CARINSKEGA POSTOPKA in
sprostijo v prost promet.

(3) Po{tne po{iljke za tuja diplomatska predstavni{tva
(veleposlani{tva, konzulati) se lahko sprostijo v prost pro-
met.

217. ~len
(Nadzor nad po{tnimi po{iljkami)

(1) Za paketne po{tne po{iljke, ki vsebujejo blago, za-
vezano pla~ilu carine, sestavi izmeni~na po{ta po{tno carin-
sko spremnico v {tirih izvodih, ki jih overi carinski organ na
izmeni~ni po{ti in jih skupaj s po{tnim sklepom po{lje kra-
jevno pristojni carinski po{ti. ^e je bil po{tni sklep sprejet
brez po{tne carinske spremnice, izpolni carinska po{ta ugoto-
vilno po{tno carinsko spremnico v {tirih izvodih.

(2) Carinska po{ta predlo‘i po{iljke na podlagi po{tne
carinske spremnice za paketne po{iljke in sklepa izmeni~ne
po{te za pisemske po{iljke, ki niso bile izlo~ene na izmeni~ni
po{ti, carinskemu organu na carinski po{ti s po{tno carinsko
prijavo, pri ~emer upo{teva prednostni vrstni red za carinski
postopek. Po{tne carinske prijave so lo~ene za pisemske in
paketne po{iljke. Po{tni carinski prijavi se prilo‘ijo listine, ki
spremljajo po{tno po{iljko. Po{tne carinske prijave za po{ilj-
ke EMS in letalske po{iljke se lahko ob soglasju carinskega
organa vodijo posebej. Evidenco po{tnih carinskih prijav
vodi carinska po{ta, ki tudi razbremenjuje zadol‘itev na po{t-
ni carinski prijavi na podlagi ustreznih carinskih deklaracij
ali z navedbo ustrezne zakonske dolo~be, po kateri je po{ilj-
ka opro{~ena pla~ila carinskega dolga in spro{~ena v prost
promet. Po{tno carinsko prijavo overi carinski organ z ‘igom
in s podpisom.

(3) V carinski po{ti se po{tni sklepi sprejemajo pod
carinskim nazdorom. Ne glede na to pa sme, ~e to dovoli
carinski organ, po{tne sklepe prevzemati in odpirati tudi
komisija, ki jo sestavljata dva po{tna delavca.

(4) ^e se pri prevzemu po{tnih sklepov v carinski po{ti
ugotovi, da se podatki iz po{tne carinske spremnice ne uje-
majo z dejanskim stanjem, sestavi carinska po{ta zapisnik v
{tirih izvodih, ki ga podpi{teta po{tni in carinski delavec. En
izvod carinski organ obdr‘i, ostale tri pa preda carinski po{ti
- izmeni~ni po{ti, ki je sklep poslala in carinskemu organu pri
izmeni~ni po{ti.

(5) Carinski nadzor nad po{tnimi po{iljkami preneha v
trenutku, ko je po{iljka vro~ena prejemniku (naslovniku).

218. ~len
(Prito‘ba nad carinskim postopkom)

^e je naslovnik po{iljke vlo‘il prito‘bo na carinski po-
stopek, preden je po{iljko sprejel, carinska po{ta vrnjene
po{iljke ne vpi{e v po{tno carinsko prijavo, temve~ jo predlo-

‘i v ponovno carinsko kontrolo skupaj s prito‘bo, carinsko
deklaracijo in drugimi listinami. Carinski organ preveri pra-
vilnost postopka in ustrezno ukrepa.

219. ~len
(Dokazilo o vrednosti po{iljke)

(1) Ne glede na pravilnik o carinski vrednosti blaga
fakture ni potrebno predlo‘iti v naslednjih primerih:

1. kadar je iz podatkov v carinski deklaraciji C2/CP3 ali
z nalepke C1 razvidno, da vrednost po{iljke ne presega 250
ECU;

2. kadar gre za po{iljke, naslovljene na posameznike, z
blagom brez komercialne  vrednosti in njegova vrednost,
navedena v carinski deklaraciji C2/CP3 ali na nalepki C1, ni
ve~ja od 400 ECU;

3. kadar uvo‘eno blago ni namenjeno prodaji in oseba,
na ra~un katere ali po  naro~ilu katere se to blago carini,
prilo‘i prijavi {e ustrezno potrdilo z navedbo, da gre za
nekomercialno blago.

(2) ^e carinski organ ugotovi, da vrednost, navedena v
carinski deklaraciji C2/CP3 ali na nalepki C1, ni sprejemljiva
in da so mejne vrednosti iz prvega odstavka tega ~lena prese-
‘ene, je potrebno prilo‘iti fakturo.

4. Podpoglavje
Postopek pri izvozu

220. ~len
(Predlo‘itev po{iljk)

(1) Po{tne po{iljke, ki se po{iljajo v tujino, se lahko
oddajo na vsaki po{ti.

(2) Po{iljke, ki niso bile oddane na carinski po{ti in jih
je po{iljatelj prijavil za carinsko kontrolo na osnovi nalepke
C1 (pisemske po{iljke) oziroma carinske deklaracije C2/CP3
(paketne po{iljke), sprejemna po{ta odpravi pristojni carinski
po{ti. V takem primeru se {teje, da je bila po{iljka predlo‘ena
v trenutku deklariranja.

(3) ^e je z nalepke C1 ali iz carinske deklaracije C2/
CP3 razvidno, da po{iljka ne vsebuje carinskega blaga ali
vsebuje blago neznatne vrednosti, sprejemna po{ta usmeri
po{iljko neposredno na izmeni~no po{to, kjer lahko carinski
organ opravi kontrolo.

(4) Po{ta je dol‘na po{iljatelja opozoriti, da natan~no
izpolni nalepko C1 ali carinsko deklaracijo C2/CP3, ker se ti
podatki kasneje uporabljajo v carinskem postopku.

(5) Po{tne po{iljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga, se
{tejejo za predlo‘ene v trenutku, ko jih sprejme po{ta.

(6) Kot predlagatelj in carinski zavezanec se pri izvozu
po{tnih po{iljk smatra po{iljatelj.

221. ~len
(Uporaba nalepke C1 in carinske deklaracije C2/CP3)

Nalepka C1 oziroma carinska deklaracija C2/CP3 se
uporablja v naslednjih primerih:

1. nalepko C1, ~e je vrednost vsebine pisemske po{ilj-
ke, ki jo prijavi izvoznik, manj{a ali enaka 300 DTS;

2. ~e je prijavljena vrednost pisemske po{iljke ve~ja od
300 DTS, napi{e izvoznik carinsko deklaracijo C2/CP3 in jo
prilo‘i po{iljki; nanjo je potrebno nalepiti gornji del nalepke
C1;

3. za paketne po{iljke se ne glede na vrednost po{iljke
izpolni deklaracija C2/CP3,  ki se izpolni za vsak paket
posebej tudi, ~e se isto~asno izva‘a ve~ paketov istemu na-
slovniku.
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222. ~len
(Dokazilo o izvozu)

(1) Izvoznik doka‘e izvoz svojih po{iljk (zaradi notra-
njih dajatev) s predlo‘itvijo dodatnega izvoda carinske de-
klaracije C2/CP3 sprejemni po{ti.

(2) V glavi dodatnega izvoda carinske deklaracije C2/
CP3 mora biti opomba PRIMEREK ZA PO[ILJATELJA,
prazni prostori v razli~nih stolpcih pa morajo biti pre~rtani s
~rnilom, tako da se prepre~ijo morebitni naknadni vpisi. Spre-
jemna po{ta tak primerek preveri, ga overi z ‘igom in datu-
mom ter vrne izvozniku.

223. ~len
(Uporaba izvozne carinske deklaracije)

(1) Ne glede na dolo~be 221. ~lena tega pravilnika o
vrednosti izvoznih po{iljk lahko po{iljatelj za izvozni carin-
ski postopek vlo‘i izvozno carinsko deklaracijo na obrazcu
enotne carinske listine. Ta se obvezno uporablja pri izvozu
po{iljk, katerih vrednost presega 200.000 SIT, ali pa, ne
glede na vrednost, pri carinskih postopkih z ekonomskim
u~inkom, ~e ni z uredbo o poenostavitvah glede carinskih
deklaracij druga~e dolo~eno.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka mora izvoznik
predlo‘iti sprejemni po{ti poleg po{iljke tudi od carinskega
organa potrjen izvod izvozne deklaracije - list 5 ECL ali pa
mora po{iljko skupaj z izvozno carinsko deklaracijo predlo-
‘iti neposredno carinski po{ti.

224. ~len
(Kontrola po{tnih po{iljk)

(1) Po{iljke, poslane carinski po{ti, ta predlo‘i carin-
skemu organu v kontrolo.

(2) ^e se pri carinski kontroli ugotovi, da po{iljka vse-
buje blago, katerega izvoz je prepovedan, carinska po{ta po
nalogu carinskega organa po{iljko vrne sprejemni po{ti, da jo
ta izro~i po{iljatelju oziroma, ~e je tako dolo~eno s posebni-
mi predpisi, ustreznemu pristojnemu organu.

(3) Po kontroli po{iljk carinski organ potrdi paketno
spremnico, carinska po{ta pa po{iljke odpravi izmeni~ni
po{ti.

225. ~len
(Odprava kontroliranih po{iljk)

(1) Odprava kontroliranih po{iljk se opravi na podlagi
zapisnika izmenjave (obrazec P-48 za pisemske po{iljke),
za paketni po{tni sklep pa carinska po{ta sestavi po{tno
carinsko spremnico v {tirih izvodih, ki jih overi carinski
organ; ta en izvod obdr‘i, tri pa vrne carinski po{ti. Carin-
ska po{ta prilo‘i dva izvoda po{tne carinske spremnice k
sklepu, ki ga po{lje izmeni~ni po{ti. Carinski organ pri
izmeni~ni po{ti overi oba izvoda po{tne carinske spremnice
in en izvod vrne izmeni~ni po{ti, drugega pa po{lje carin-
skemu organu pri carinski po{ti kot potrdilo o prejemu
sklepa s po{tnimi paketi.

(2) Izmeni~na po{ta odpravi po{tne po{iljke tujim izme-
ni~nim po{tam v predpisanih sklepih. Za vsako odpravo po-
{iljk, ki se po{iljajo v tujino v zaprtem po{tnem vozu, sestavi
izmeni~na po{ta po{tno carinsko spremnico v {tirih izvodih,
za katere velja enak postopek, kot je predpisan v prej{njem
odstavku.

(3) ^e se odprava po{tnih sklepov izvede z zra~nim
transportom, izmeni~na po{ta sestavi zapisnik izmenjave AV-
7, za odpravo po{tnih sklepov v cestnem transportu (v zapr-
tem furgonu) pa izmeni~na po{ta sestavi zapisnik izmenjave
C-18.

5. Podpoglavje
Obrazci

226. ~len
(Vrste obrazcev)

Obrazci, ki se uporabljajo v carinskem nadzoru in carin-
skem postopku v po{tnem prometu so naslednji: nalepka C1,
carinska deklaracija C2/CP3, ECL, po{tna carinska prijava,
po{tna carinska spremnica, potrdilo o pla~anem carinskem
dolgu, zapisnik izmenjave P-48, zapisnik izmenjave C18 (ko-
penski promet), zapisnik izmenjave AV7 (zra~ni promet),
nalepki OPRAVLJEN CARINSKI POSTOPEK in
OPRO[^ENO CARINSKEGA POSTOPKA.

227. ~len
(Izpolnjevanje obrazcev)

(1) Nalepko C1 in carinsko deklaracijo C2/CP3 izpolni
po{iljatelj po navodilih po{te.

(2) ECL se izpolnjuje v skladu s pravilnikom o uporabi
listin v carinskem postopku.

(3) Po{tno carinsko prijavo, po{tno carinsko spremnico
in zapisnike izmenjave P-48, C18 in AV7 izpolni po{ta,
carinski organ pa jih overi z ‘igom in, ~e je to potrebno,
arhivira.

(4) ^e po{ta posluje kot poobla{~eni prejemnik po{tnih
po{iljk, lahko namesto izdaje potrdil o pla~anem carinskem
dolgu za fizi~ne osebe vlo‘i pri carinskem organu dnevno
eno carinsko deklaracijo za sprostitev po{iljk v prost promet.

V. DEL
PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

228. ~len
(Status po{te)

Po{ta mora najkasneje do 31. 12. 1996 za~eti poslovati
kot poobla{~eni prejemnik in po{iljatelj za vse po{tne po{ilj-
ke v mednarodnem prometu, ne glede na vrsto carinskega
postopka (sprostitev po{iljk v prost promet na podlagi zakon-
ske oprostitve ali pla~ila carinskega dolga, tranzit po{iljk
drugim carinskim organom ali prepustitev po{iljk v zahteva-
ni carinski postopek z ekonomskim u~inkom).

229. ~len
(Veljavnost obrazcev)

Do porabe zalog se lahko namesto potrdila o pla~anem
carinskem dolgu v po{tnem prometu uporablja sedanji obra-
zec (po{tna carinska deklaracija za fizi~ne osebe).

230. ~len
(Za~etek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 418-32/95

Sogla{am:
Igor Umek l. r.
Minister
za promet in zveze

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2636. Uredba o carinskih postopkih z ekonomskim u~inkom 4390

2637. Uredba o instrumentih in postopku zavarovanja pla~ila carinskega dolga 4418

2638. Uredba o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve 4423

2639. Uredba o kriterijih za oprostitev pla~ila carine pri ponovnem uvozu blaga 4445

2640. Uredba o kriterijih za ugotavljanje in na~inu dokazovanja porekla blaga 4447

2641. Uredba o poenostavitvah glede carinskih deklaracij 4463

2642. Uredba o vrednosti in vrstah blaga, za katero velja enotna carinska stopnja 4472

2643. Uredba o vrednosti blaga, za katero velja skupna carinska stopnja 4473

2644. Uredba o vi{ini carinskega dolga, za katerega se ne opravijo naknaden obra~un, prisilna izterjava ali
postopek za povrnitev preve~ pla~anega carinskega dolga 4473

2645. Uredba o na~inu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev 4473

2646. Uredba o prostih carinskih conah 4484

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2647. Pravilnik o carinski vrednosti blaga 4489

2648. Pravilnik o potrdilih o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife 4499

2649. Pravilnik o pregledu blaga ter pogojih in na~inu jemanja vzorcev blaga 4502

2650. Pravilnik o na~inu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah 4506

2651. Pravilnik o vodenju evidenc v carinskih skladi{~ih 4508

2652. Pravilnik o uporabi listin v carinskem postopku 4509

2653. Pravilnik o posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta 4585

Stran

Dr. Bogomir Sajovic

OSNOVE CIVILNEGA PRAVA �
Stvarno pravo III

To je �e tretje temeljno delo, v katerem avtor za~etne strani knjige namenja obravnavi
nekaterih posledic stvarnopravnih razmerij. Najprej opisuje neposredne stvarnopravne
oblike varstva lastninske pravice in posledi~nost razmerij lastnik�posestnik. Temu sledi
ob{irno poglavje o nekaterih varovalnih oblikah (obogatitvenih zahtevkih), v katerem so
prikazani tudi pristopi sistematike kondikcijskih zahtevkov, prav tako pa so omenjene
razli~ne vrste verzijskih zahtevkov.
V drugem delu se avtor loti narave javnopravnih stvarnih pravic, sku{a razmejiti javno-
pravne premo�enjske odnose in zasebnopravne (civilnopravne) oziroma odgovoriti na
vpra{anja, do katere mere je mogo~e govoriti o njihovi skupni pojmovni graditvi. V
nadaljevanju {e opozori na razlike med zasebno in javno sfero oziroma na osnovne
opredelitve pravic na stvareh v javni rabi.

Cena 3150 SIT (10299)
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

Prof. dr. Ilja Juran~i~

PLA^E V GOSPODARSTVU
Sistemizacija delovnih mest, metode za vrednotenje dela in merila

za ugotavljanje delovne uspe{nosti

Pla~e zopet dolo~a pravkar sprejeti zakon. Tokrat sta predpisani najni‘ja in najvi{ja
pla~a. Interventna zakonodaja, s katero je nekdanja dr‘ava posegala v urejanje pla~,
je ostala in se obnavlja tudi v Sloveniji kot samostojni dr‘avi, ugotavlja prof. dr. Ilja
Juran~i~. Pri tem pa dodaja, da dr‘ava vztrajno poslu{a makroekonomiste in omeju-
je pla~e, tako da je njihova motivacijska vrednost prakti~no izni~ena. Zaradi tega
gospodarska zgodba o uspehu poteka bistveno po~asneje. ^e bomo ‘eleli izkoristiti
materialne in intelektualne mo‘nosti ter sposobnosti nove dr‘ave, bo vsekakor
treba vzpostaviti ravnovesje med socialno, stro{kovno in motivacijsko vlogo pla~.

Po tem uvodnem razmi{ljanju avtor podrobneje razlo‘i vse zakonitosti sistemizaci-
je delovnih mest, kakr{no zahteva veljavna kolektivna pogodba za gospodarstvo.
Sledijo opis metod za vrednotenje delovnih mest, postopki vrednotenja delovnih
mest, poglavji o pla~ilnih razredih in napredovanju na delovnem mestu.

V posebnem poglavju dr. Juran~i~ razmi{lja o pla~ah direktorjev in delavcev s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pri tem opozarja, da bo nujno treba bistve-
no zmanj{ati {tevilo individualnih pogodb, saj je v marsikaterem podjetju pla~ilni
sistem zaradi pla~evanja velikega {tevila zaposlenih po dogovoru o kriterijih za
individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu povsem poru{en.

Priro~nik zaklju~ujejo poglavja o ugotavljanju delovne uspe{nosti in njenih oce-
nah. Na koncu pa so prakti~ni primeri sistemizacije delovnih mest, metod za
vrednotenje delovnih mest in meril za ugotavljanje delovne uspe{nosti.

Cena 1.575 SIT (10303)

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


