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Leto XXXI

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2199.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

2201.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za 170 let povezovanja in spodbujanja slovenskega
gospodarstva doma in v svetu, prejme

Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije
na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

PRIMOŽ ROGLIČ

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-23/2021-2
Ljubljana, dne 29. junija 2021

Št. 094-01-19/2020-7
Ljubljana, dne 29. junija 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2200.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2202.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije
na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme

Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije
na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme

TADEJ POGAČAR

JANJA GARNBRET

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-19/2020-8
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Št. 094-01-26/2021-1
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za pomemben prispevek k razvoju slovenske kardiologije
in izboljšanju zdravja številnih srčnih bolnikov v Sloveniji prejme
NINOSLAV RADOVANOVIĆ
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-02-4/20-1
Ljubljana, dne 29. junija 2021

Za pomembno vlogo pri slovenskem osamosvajanju
in mednarodnem priznanju Republike Slovenije ter za 70 let
dragocenega ohranjanja slovenstva med Slovenci v Argentini
prejme

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZEDINJENA SLOVENIJA
SREBRNI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-9/2021-4
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2206.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za neprecenljiv kiparski opus prejme

2204.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

MIRSAD BEGIĆ
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-26/20-6
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dragocen literarni opus, ki ga je po večini ustvaril med
slovenskimi izseljenci v Argentini prejme
ZORKO SIMČIČ
SREBRNI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-16/2020-4
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2207.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za navdihujočo življenjsko zgodbo in izumiteljske dosežke
v svetovnem merilu prejme
PETER FLORJANČIČ

2205.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-6/20-3
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za pomemben glas o domovini, ki ga je dala Slovencem
v Avstraliji, prejme
STANISLAVA GREGORIČ
MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-18/20-5
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2209.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dolgoletno ustvarjalno in poustvarjalno delo na področju narodnozabavne glasbe ter inovacije pri igranju diatonične
harmonike prejme
FRANC MIHELIČ
MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-24/20-6
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Stran
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MINISTRSTVA
2210.

Pravilnik o obveznostih glede davka
na dodano vrednost v zvezi z direktivami
Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev
in prodajo blaga na daljavo

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,
77/18, 59/19 in 72/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o obveznostih glede davka na dodano vrednost
v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo
za opravljanje storitev in prodajo
blaga na daljavo

II. DAVČNI ZAVEZANCI
2. člen
(zavezanec)
Pri opravljanju storitev in prodaji blaga na daljavo so
predmet DDV pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) opravi
za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je
prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z
zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV
kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega
ali petega odstavka 6. člena tega pravilnika.
III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
3. člen

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006
o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347
z dne 11. 12. 2006, str. 1), kot je spremenjena z Direktivo
Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi
Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z
nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost,
ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo
(UL L št. 348 z dne 29. 12. 2017, str. 7), v delu, ki se začne
uporabljati 1. julija 2021, Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 z
dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES
glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje
trgovine med državami članicami, in sicer v zvezi s pravili
za zaporedne dobave, ki se ne smejo uporabiti za dobave
blaga, ki jih davčni zavezanec omogoča z uporabo elektronskega vmesnika (UL L št. 311 z dne 7. 12. 2018, str. 3) in
Direktivo Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019
o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s
prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami
blaga (UL L št. 310 z dne 2. 12. 2019, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2006/112/ES).
(2) S tem pravilnikom se podrobneje ureja izvajanje
Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011
v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za
davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso
davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo
nekatere domače dobave blaga (UL L št. 313 z dne 4. 12.
2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba).
(3) S tem pravilnikom se ne glede na določbe Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem besedilu:
ZDDV-1) in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07,
21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11,
106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16,
86/16, 50/17, 84/18, 77/19 in 58/21; v nadaljnjem besedilu:
PZDDV), za namene izvajanja predpisov iz prvega in drugega odstavka tega člena določajo nekatere obveznosti, ki
veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

(splošno)
(1) »Prodaja blaga na daljavo znotraj Unije« pomeni dobavo blaga, pri kateri dobavitelj ali druga oseba za njegov račun
to blago odpošlje ali odpelje iz države članice, ki ni država
članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz tega blaga kupcu
konča, tudi kadar dobavitelj posredno sodeluje pri tem prevozu
ali odpošiljanju, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) dobava blaga je opravljena davčnemu zavezancu ali
pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katere pridobitve blaga
znotraj Unije niso predmet DDV v skladu s prvim odstavkom
3. člena Direktive 2006/112/ES, ali kateri koli drugi osebi, ki ni
davčni zavezanec, in
b) dobavljeno blago niso niti nova prevozna sredstva niti
blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun,
potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zagonom ali brez njega.
(2) »Prodaja na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav
uvoženega blaga« pomeni dobavo blaga, pri kateri dobavitelj
ali druga oseba za njegov račun to blago odpošlje ali prevaža
s tretjega ozemlja ali iz tretje države kupcu v državi članici, tudi
kadar dobavitelj posredno sodeluje pri prevozu ali odpošiljanju
tega blaga, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) dobava blaga je opravljena davčnemu zavezancu ali
pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katere pridobitve blaga
znotraj Unije niso predmet DDV v skladu s prvim odstavkom
3. člena Direktive 2006/112/ES, ali kateri koli drugi osebi, ki ni
davčni zavezanec, in
b) dobavljeno blago niso niti nova prevozna sredstva niti
blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun,
potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zagonom ali brez njega.
4. člen
(davčni zavezanec, ki omogoča dobavo blaga z uporabo
elektronskega vmesnika)
(1) Kadar davčni zavezanec z uporabo elektronskega
vmesnika, kot je trg, platforma, portal ali podobno sredstvo,
omogoča prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga v pošiljkah z realno vrednostjo največ
150 eurov, se šteje, da to blago prejme in dobavi sam davčni
zavezanec, ki omogoča dobavo.
(2) Kadar davčni zavezanec z uporabo elektronskega
vmesnika, kot je trg, platforma, portal ali podobno sredstvo,
omogoča dobavo blaga znotraj Unije, ki jo opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Uniji, osebi, ki ni davčni zavezanec,
se šteje, da to blago prejme in dobavi sam davčni zavezanec,
ki omogoča dobavo.
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5. člen

7. člen

(prenos blaga v drugo državo članico)

(zaporedne dobave)

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se ne šteje prenos blaga v drugo državo članico v skladu s prvim odstavkom
9. člena ZDDV-1, če davčni zavezanec ali druga oseba za
njegov račun, odpošlje ali odpelje blago v drugo državo članico
za namene svojega podjetja za naslednje transakcije:
a) dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec
na ozemlju države članice, v kateri se odpošiljanje ali prevoz
konča, pod pogoji iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika;
b) dobave tega blaga zaradi instalacije ali montaže, ki jo
opravi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun na ozemlju
države članice, v kateri se odpošiljanje ali prevoz konča, pod
pogoji iz petega odstavka 6. člena tega pravilnika.

20.a člen ZDDV-1 se ne uporablja za dobave blaga v
skladu s 4. členom tega pravilnika.

IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
6. člen
(dobava blaga s prevozom)
(1) Kadar blago odpošlje ali odpelje dobavitelj, kupec ali
tretja oseba, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago
nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku.
(2) Kadar se odpošiljanje ali prevoz blaga začne na tretjem ozemlju ali v tretji državi, se šteje, da sta kraj dobave, ki
jo opravi uvoznik, in kraj vsakršne nadaljnje dobave v državi
članici uvoza blaga.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se šteje,
da je kraj dobave blaga kraj, kjer se blago nahaja v trenutku,
ko se odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu konča, pri naslednjih
dobavah:
a) prodaji blaga na daljavo znotraj Unije;
b) prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav
uvoženega blaga v državo članico, ki ni država članica, v kateri
se konča odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu;
c) prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav
uvoženega blaga v državo članico, v kateri se konča odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu, kadar se za obračun DDV uporabi
posebna ureditev iz 3. podpoglavja IX. poglavja tega pravilnika.
(4) Prejšnji odstavek se ne uporablja za dobave rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk ali starin iz 1. do 4. točke
prvega odstavka 101. člena ZDDV-1, ki so predmet DDV v
skladu s posebno ureditvijo.
(5) Kadar blago, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, se
za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.
(6) Kadar se šteje, da je davčni zavezanec prejel in dobavil blago v skladu s 4. členom tega pravilnika, se odpošiljanje
ali prevoz blaga pripiše dobavi, ki jo opravi davčni zavezanec,
ki omogoča dobavo blaga z uporabo elektronskega vmesnika.
(7) Davčni zavezanec, ki opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije, pri katerih se kraj dobave blaga določi v skladu
s točko a) tretjega odstavka tega člena, in za te dobave blaga
ne uporablja posebne ureditve v skladu z 2. podpoglavjem
IX. poglavja tega pravilnika, mora davčnemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so opravljene
te dobave, v elektronski obliki poročati o letnem prometu, ki ga
je dosegel v posamezni državi članici, o obdobju poročanja in
identifikacijski številki za DDV v namembni državi članici ter
o datumu začetka oziroma konca identifikacije za DDV v tej
državi članici.
(8) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga, za katere se v skladu s tretjim odstavkom tega člena šteje, da so
opravljene v druge države članice, in za te dobave blaga ne
uporablja posebne ureditve v skladu z 2. podpoglavjem IX. poglavja tega pravilnika, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti
podatke o višini letnega prometa, ločeno za vsako namembno
državo članico.

8. člen
(telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci)
Za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo se ne
uporablja tretji, četrti, peti in šesti odstavek 30.c člena ZDDV-1.
9. člen
(prag za določitev kraja dobave blaga in opravljanja storitev)
(1) Ne glede na točko a) tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika in prvi odstavek 30.c člena ZDDV-1 je kraj dobave
blaga pri prodaji blaga na daljavo znotraj Unije in kraj opravljanja storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci,
kraj, v katerem ima dobavitelj ali izvajalec sedež ali, če sedeža
nima, stalno ali običajno prebivališče, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) dobavitelj ali izvajalec ima sedež, ali če sedeža nima,
stalno ali običajno prebivališče samo v eni državi članici,
b) storitev je opravljena osebi, ki ni davčni zavezanec in
ima sedež, stalno ali običajno prebivališče v kateri koli državi
članici, ki ni država članica iz prejšnje točke, ali je blago odposlano ali prepeljano v državo članico, ki ni država članica iz
prejšnje točke, in
c) skupna vrednost opravljenih storitev ali dobavljenega
blaga iz prejšnje točke brez DDV v tekočem koledarskem letu
ne presega zneska 10.000 eurov in tega zneska ni presegla niti
v predhodnem koledarskem letu.
(2) Dobavitelj in izvajalec, ki uporabljata prejšnji odstavek, pošljeta davčnemu organu poročilo o skupni vrednosti
dobav blaga in opravljenih storitev iz točke b) prejšnjega
odstavka brez DDV v predhodnem koledarskem letu po posamezni državi članici in izjavo o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka v elektronski obliki do konca januarja
tekočega leta.
(3) Kadar je v koledarskem letu presežen prag iz točke c)
prvega odstavka tega člena, se od takrat naprej za določitev
kraja dobave blaga ali opravljene storitve po tem členu uporabljata točka a) tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika in prvi
odstavek 30.c člena ZDDV-1.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko dobavitelj blaga ali izvajalec storitve, ki izpolnjuje pogoje iz prvega
odstavka tega člena, odloči za določitev kraja dobave blaga v
skladu s točko a) tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika ali
kraja opravljene storitve v skladu prvim odstavkom 30.c člena
ZDDV-1. V tem primeru mora davčni zavezanec izbiro vnaprej
priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki ter ta pravila
uporabljati najmanj v tekočem koledarskem letu in dveh naslednjih koledarskih letih.
(5) Davčni zavezanec pošlje poročilo in izjavo iz drugega
odstavka tega člena v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.
V. OBDAVČLJIVI DOGODEK
IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
10. člen
(dobava blaga ali storitev)
Ne glede na prvi do peti odstavek 33. člena ZDDV-1
nastaneta obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV pri
dobavi blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, za katerega se
šteje, da je prejel in dobavil blago v skladu s 4. členom tega
pravilnika, ob sprejetju plačila.

Stran

6436 /

Št.

102 / 29. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije

VI. OPROSTITVE DDV

vezanci, ali prodajajo blago na daljavo ali opravljajo nekatere
domače dobave blaga iz IX. poglavja tega pravilnika, za izdajanje računov glede dobav blaga in storitev, ki so zajete v teh
posebnih ureditvah, pravila v skladu z ZDDV-1.

11. člen
(oproščene dejavnosti)
Ne glede na 44. člen ZDDV-1 je plačila DDV oproščena
tudi dobava blaga davčnemu zavezancu, za katerega se šteje, da je prejel in dobavil blago v skladu z drugim odstavkom
4. člena tega pravilnika.
12. člen
(oproščene transakcije)
Ne glede na prvi odstavek 50. člena ZDDV-1 je plačila
DDV oproščen tudi uvoz blaga, za katerega se DDV prijavi
v skladu s posebno ureditvijo za prodajo na daljavo s tretjih
ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga in za katero je bila
davčnemu organu v državi članici uvoza najpozneje ob vložitvi
carinske deklaracije predložena individualna identifikacijska
številka za DDV za uporabo posebne ureditve dobavitelja ali
posrednika, ki deluje za njegov račun, dodeljena v skladu s
43. členom tega pravilnika.
VII. ODBITEK DDV
13. člen
(obseg pravice)
Ne glede na drugi odstavek 63. člena ZDDV-1 ima davčni
zavezanec pravico do odbitka DDV tudi, če se blago in storitve
uporabijo za namene transakcij, ki so oproščene DDV v skladu z 11. členom tega pravilnika, 46. ali 49. členom ZDDV-1,
12. točko prvega odstavka 50. člena ter 52. do 58. členom
ZDDV-1.
VIII. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV
14. člen
(osebe, ki morajo plačati DDV)
Ne glede na drugi odstavek 76. člena ZDDV-1, lahko
davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež
v drugi državi članici, in je v skladu s 1. do 5. točko prvega
odstavka 76. člena ZDDV-1 plačnik DDV, imenuje davčnega
zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV. Če je v skladu s 1.
do 5. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 plačnik DDV
davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v
tretji državi ali na tretjem ozemlju, mora tak davčni zavezanec
imenovati davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV,
razen kadar tak davčni zavezanec uporablja posebno ureditev
za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža
v Uniji, ali posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov ali ko ima tak
davčni zavezanec sedež v tretji državi, s katero je Unija sklenila
sporazum o medsebojni pomoči, katerega področje uporabe je
podobno področju uporabe Direktive Sveta 2010/24/EU z dne
16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z
davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2010,
str. 1) in Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010
o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju
davka na dodano vrednost (UL L št. 268 z dne 12. 10. 2010,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) 2020/1108 z
dne 20. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede
datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19
(UL L št. 244 z dne 29. 7. 2020, str.1).
15. člen
(pravila za izdajanje računov)
Ne glede na četrti odstavek 80.a člena ZDDV-1, uporablja
dobavitelj, ki uporablja eno od posebnih ureditev za davčne
zavezance, ki opravljajo storitve osebam, ki niso davčni za-

16. člen
(obveznost izdajanja računov)
Ne glede na 2. točko prvega odstavka 81. člena ZDDV-1,
mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da sam, prejemnik ali
tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun izda račun
za dobave blaga iz točke a) tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika, razen kadar davčni zavezanec uporablja posebno
ureditev iz 2. podpoglavja IX. poglavja tega pravilnika.
17. člen
(obveznosti davčnih zavezancev, ki omogočajo dobavo blaga
ali storitev z uporabo elektronskega vmesnika)
(1) Davčni zavezanec, ki z uporabo elektronskega vmesnika omogoča dobavo blaga ali opravljanje storitev znotraj
Unije osebi, ki ni davčni zavezanec, mora v skladu z določbami IV. poglavja ZDDV-1 in IV. poglavja tega pravilnika voditi
evidence o teh dobavah blaga ali storitev. Evidence morajo biti
dovolj podrobne, da lahko davčni organi držav članic, v katerih
so te dobave blaga ali storitev obdavčljive, ugotovijo, ali je bil
DDV pravilno obračunan.
(2) Davčni zavezanec mora dati evidenco iz prejšnjega
odstavka na voljo državam članicam, v katerih so dobave blaga
ali storitev obdavčljive, na njihovo zahtevo v elektronski obliki.
(3) Davčni zavezanec mora hraniti evidenco iz prvega
odstavka tega člena deset let po poteku leta, v katerem je bila
opravljena transakcija.
18. člen
(vsebina obračuna DDV)
(1) Ne glede na točko b) drugega odstavka 87. člena
ZDDV-1, mora davčni zavezanec poleg podatkov iz prvega
odstavka 87. člena ZDDV-1 v obračunu DDV za posamično
davčno obdobje izkazati še podatke o vrednosti dobav blaga,
brez DDV, iz točke a) in točke b) tretjega odstavka in petega
odstavka 6. člena tega pravilnika, opravljenih na ozemlju druge
države članice, za katere je nastala obveznost obračuna DDV
v tem davčnem obdobju, če se blago odpošlje ali odpelje iz
Slovenije.
(2) Ne glede na točko d) drugega odstavka 87. člena
ZDDV-1, mora davčni zavezanec poleg podatkov iz prvega
odstavka 87. člena ZDDV-1 v obračunu DDV za posamično
davčno obdobje izkazati še podatke o vrednosti dobav blaga,
brez DDV, iz točke a) in točke b) tretjega odstavka in petega
odstavka 6. člena tega pravilnika, ki so bile opravljene v Sloveniji in za katere je v tem davčnem obdobju nastala obveznost
obračuna DDV, če se blago odpošlje ali odpelje iz druge države
članice.
IX. POSEBNE UREDITVE ZA DAVČNE ZAVEZANCE,
KI OPRAVLJAJO STORITVE OSEBAM, KI NISO DAVČNI
ZAVEZANCI, ALI PRODAJAJO BLAGO NA DALJAVO
ALI OPRAVLJAJO NEKATERE DOMAČE DOBAVE BLAGA
19. člen
(definicija)
Po posebnih ureditvah iz 1., 2. in 3. podpoglavja tega
poglavja tega pravilnika je »poseben obračun DDV« obračun,
ki vsebuje podatke, potrebne za ugotovitev zneska DDV, ki ga
je treba plačati v posamezni državi članici.
20. člen
(vročanje davčnim zavezancem iz 1., 2. in 3. podpoglavja)
(1) Davčnim zavezancem iz 26., 34. in 43. člena tega
pravilnika, ki prijavijo uporabo posebne ureditve iz 1., 2. ali
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3. podpoglavja IX. poglavja tega pravilnika, se odločbe, sklepi
in drugi dokumenti vročajo osebno po elektronski poti skladno
z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Davčnim zavezancem, ki prijavijo uporabo posebne
ureditve v skladu z 2., 3. ali 4. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive 2006/112/ES v eni od držav članic znotraj Unije,
vendar ne v Sloveniji, se odločbe, sklepi in drugi dokumenti
vročajo na elektronski naslov. Šteje se, da je bila odločba,
sklep ali drug dokument vročen davčnemu zavezancu 15. dan
od dneva, ko je bil odposlan na elektronski naslov davčnega
zavezanca, ki ga je navedel na obrazcu za prijavo v posebno
ureditev.
(3) Pritožba zoper odločbo se lahko vloži v 30 dneh od
dneva, ko se šteje, da je bila odločba vročena.
21. člen
(vodenje evidenc za potrebe posebnih ureditev
iz 1., 2. in 3. podpoglavja)
Davčni organ vodi posebne evidence davčnih zavezancev, ki prijavijo uporabo posebne ureditve v skladu s prvim
odstavkom 26. člena, prvim odstavkom 34. člena in prvim
odstavkom 43. člena, ter posebno evidenco posrednikov, ki
prijavijo uporabo posebne ureditve v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom 43. člena tega pravilnika. Davčni organ podatke
iz posebne evidence obdeluje za potrebe posebne ureditve v
skladu s 1., 2. in 3. podpoglavjem IX. poglavja tega pravilnika.
22. člen
(predložitev posebnega obračuna DDV po prenehanju
uporabe posebnih ureditev iz 1., 2. in 3. podpoglavja)
(1) Davčni zavezanec, ki je prenehal uporabljati posebno
ureditev iz 1., 2. in 3. podpoglavja IX. poglavja tega pravilnika,
izvede spremembe posebnih obračunov DDV v skladu z nacionalnimi pravili države članice potrošnje.
(2) Davčni zavezanec, ki je prenehal uporabljati posebno
ureditev iz 2., 3. ali 4. oddelka 6. poglavja XII. naslova Direktive
2006/112/ES, vključi spremembe posebnih obračunov DDV, ko
je država članice potrošnje Slovenija, v posebni obračun DDV
za zadnje davčno obdobje pred izključitvijo iz posebne ureditve.
Posebni obračun DDV predloži davčnemu organu v elektronski
ali papirni obliki.
(3) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka predloži
spremembo posebnega obračuna DDV prek sistema eDavki,
pri čemer poleg razdelka 1 izpolni še razdelek 3 posebnega
obračuna.
23. člen
(obračun zamudnih obresti DDV po posebnih obračunih,
predloženih pri uporabi posebnih ureditev iz 2., 3.
ali 4. oddelka 9. poglavja XII. naslova Direktive 2006/112/ES)
V primerih, ko davčni organ izvaja ukrepe oziroma vodi postopke za izterjavo DDV v skladu s tretjim odstavkom 63.a člena
Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011
o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) (UL L
št. 77 z dne 23. 3. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Sveta (EU) 2020/1112 z dne 20. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026 glede datumov začetka
uporabe v odziv na pandemijo COVID-19 (UL L št. 244/10 z dne
29. 7. 2020, str. 9), se od zneska DDV, ki ga davčni zavezanec
ni plačal v predpisanem roku, obračunajo zamudne obresti v
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
1. Posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni
zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji
24. člen
(definicije)
Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja imajo naslednji
izrazi naslednji pomen:
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– »davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije« je
davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sedeža niti stalne
poslovne enote;
– »država članica identifikacije« je država članica, ki jo
davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, izbere kot
državo, v kateri prijavi opravljanje svoje dejavnosti kot davčni
zavezanec znotraj Unije v skladu z 2. oddelkom 6. poglavja
XII. naslova Direktive 2006/112/ES;
– »država članica potrošnje« pomeni državo članico, za
katero se šteje, da je bila v njej opravljena storitev v skladu z
določbami 3. podpoglavja IV. poglavja ZDDV-1 in IV. poglavja
tega pravilnika.
25. člen
(uporaba posebne ureditve)
(1) Posebno ureditev iz tega podpoglavja lahko uporablja
davčni zavezanec iz 26. člena tega pravilnika, če opravlja
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, imajo pa sedež ali
stalno oziroma običajno prebivališče v kateri koli državi članici.
(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 26. člena tega
pravilnika, ki prijavi uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja, uporablja to posebno ureditev za vse storitve iz prejšnjega odstavka, ki jih opravi znotraj Unije.
26. člen
(prijava uporabe posebne ureditve davčnemu organu)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, ki za
državo članico identifikacije izbere Slovenijo, mora davčnemu
organu prijaviti, kdaj se začne njegova dejavnost, ki jo opravlja
kot davčni zavezanec na podlagi posebne ureditve iz tega podpoglavja. Prijavo mora predložiti v elektronski obliki.
(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora
v prijavi iz prvega odstavka tega člena, ki jo predloži davčnemu
organu ob začetku opravljanja storitev, zajetih v tej posebni
ureditvi, navesti naslednje podatke za identifikacijo: ime, poštni
naslov, elektronski naslov, vključno z naslovi spletnih strani,
nacionalno davčno številko, če jo ima, in izjavo, da znotraj Unije
nima niti sedeža niti stalne poslovne enote. Davčni zavezanec
je dolžan davčnemu organu sporočiti tudi vse spremembe
predloženih podatkov za identifikacijo.
(3) Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža znotraj Unije,
davčni organ dodeli individualno identifikacijsko številko DDV
za uporabo te posebne ureditve. O dodeljeni številki davčni
organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža znotraj Unije,
obvesti v elektronski obliki.
(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, ki
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja, mora davčnemu organu v elektronski obliki sporočiti, kdaj se njegova
dejavnost po tej ureditvi preneha ali spremeni v tolikšni meri,
da se ta ureditev ne more več uporabljati.
(5) Davčni zavezanec v prijavi za identifikacijo navede
poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena še tržna imena
družbe, če se razlikujejo od njenega imena, državo, v kateri
ima sedež, kontaktno osebo, telefonsko številko kontaktne
osebe, številko IBAN ali OBAN, številko BIC in datum začetka
opravljanja storitev po posebni ureditvi.
(6) Davčni zavezanec predloži prijavo iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki, prek sistema eDavki.
(7) Davčni organ vključi davčnega zavezanca v posebno
ureditev z dodelitvijo individualne identifikacijske številke DDV
in določi datum začetka uporabe posebne ureditve.
27. člen
(izključitev iz posebne ureditve)
Davčni organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža znotraj Unije, izključi iz posebne ureditve, če:
a) ga ta obvesti, da ne opravlja več storitev, zajetih v tej
posebni ureditvi,
b) davčni organ kakor koli drugače domneva, da ne opravlja več obdavčljivih dejavnosti,

Stran

6438 /

Št.

102 / 29. 6. 2021

c) ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te
posebne ureditve, ali
d) nenehno krši pravila te posebne ureditve.
28. člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora
davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV za vsako
koledarsko trimesečje ne glede na to, ali so bile storitve, zajete
v tej posebni ureditvi, opravljene ali ne. Posebni obračun DDV
mora predložiti do konca meseca po poteku obračunskega
obdobja, na katero se obračun nanaša. Posebni obračun DDV
mora predložiti v elektronski obliki.
(2) V posebnem obračunu DDV iz prejšnjega odstavka
mora davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, navesti
slovensko individualno identifikacijsko številko DDV za uporabo
te posebne ureditve ter za vsako državo članico potrošnje, v
kateri je nastala obveznost za plačilo DDV, skupno vrednost
opravljenih storitev, zajetih v tej posebni ureditvi, v obračunskem obdobju brez DDV in skupni znesek pripadajočega DDV
te države članice, razdeljenega po davčnih stopnjah. V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec, ki nima sedeža
znotraj Unije, navesti tudi uporabljene davčne stopnje in skupni
znesek dolgovanega DDV.
(3) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec,
ki nima sedeža znotraj Unije, izkazovati zneske v eurih. Če
so bile opravljene storitve zaračunane v drugih valutah, mora
davčni zavezanec, ki uporablja to posebno ureditev, v obračunu DDV uporabiti menjalni tečaj zadnjega dne obračunskega
obdobja, ki ga na ta dan, ali če na ta dan ni objave, na prvi
naslednji dan, objavi Evropska centralna banka.
(4) Davčni zavezanec lahko v obdobju treh let od poteka
roka za predložitev posebnega obračuna DDV iz prvega odstavka tega člena predloži spremembe tega obračuna, če pozneje ugotovi nepravilnosti. Spremembe se vključijo v enega od
naslednjih posebnih obračunov DDV, v katerem se opredelijo
država članica potrošnje, obračunsko obdobje in znesek DDV,
za katerega se zahtevajo kakršne koli spremembe.
(5) Davčni zavezanec predloži posebni obračun DDV v
elektronski obliki, prek sistema eDavki.
29. člen
(plačilo DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora
plačati DDV ob predložitvi posebnega obračuna DDV oziroma
najpozneje na dan poteka roka za predložitev posebnega obračuna DDV iz prvega odstavka 28. člena tega pravilnika. Pri
plačilu mora navesti ustrezen poseben obračun DDV. DDV
mora plačati na bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga
določi davčni organ.
(2) Davčni zavezanec plača DDV v eurih na bančni račun,
razviden v sistemu eDavki.
30. člen
(odbitek ali vračilo DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja v Sloveniji,
nima pravice do odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom
63. člena ZDDV-1, lahko pa uveljavlja vračilo zneskov DDV, ki
jih plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi storitvami, zajetimi v
tej posebni ureditvi, v skladu s 74.i členom ZDDV-1 ne glede na
točko a) drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena ZDDV-1.
(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in
uporablja posebno ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni
zavezanci, ki nimajo sedeža v Skupnosti, v skladu z 2. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive 2006/112/ES v drugi državi članici, lahko uveljavlja vračilo zneskov DDV, ki jih plača v
Sloveniji v zvezi z opravljenimi storitvami, zajetimi v tej posebni
ureditvi, v skladu s 74.i členom ZDDV-1 ne glede na točko a)
drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena ZDDV-1.
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(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena davčni
zavezanec, ki uporablja posebno ureditev v kateri koli državi
članici in v Sloveniji opravlja tudi dejavnosti, ki niso zajete v tej
posebni ureditvi in za katere se mora identificirati za namene
DDV, odbije zneske DDV, ki jih plača v Sloveniji, povezane z
obdavčljivimi dejavnostmi, za katere se uporablja ta posebna
ureditev, v obračunu DDV, ki ga mora predložiti v skladu s
87. členom ZDDV-1 in 18. členom tega pravilnika.
(4) Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije nabavi
blago ali storitve za namene dejavnosti, zajete v posebni ureditvi v skladu z 2. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive
2006/112/ES, v katero je vključen v drugi držav članici, uveljavlja pravico do vračila DDV, ki ga je plačal ob nabavi blaga
oziroma storitev ali ob uvozu blaga, v skladu s 74.i členom
ZDDV-1, ne glede na točko a) drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena ZDDV-1.
31. člen
(vodenje evidenc)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora
voditi dovolj natančne evidence o transakcijah v okviru te posebne ureditve, tako da z njimi zagotovi vse podatke, na podlagi katerih lahko davčni organ države članice potrošnje izvaja
davčni nadzor glede pravilnosti davčnega obračuna v skladu z
zakonom. Na zahtevo morajo biti evidence v elektronski obliki
na voljo tako davčnemu organu v Sloveniji kot davčnemu organu v državi članici potrošnje. Davčni zavezanec, ki nima sedeža
znotraj Unije, mora evidence hraniti deset let po koncu leta, ko
je bila transakcija opravljena.
2. Posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj
Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih
vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve,
ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj
Unije, vendar ne v državi članici potrošnje
32. člen
(definicije)
(1) Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja »davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici potrošnje« pomeni
davčnega zavezanca, ki ima sedež svoje dejavnosti ali stalno
poslovno enoto znotraj Unije, vendar pa na ozemlju države
članice potrošnje nima niti sedeža svoje dejavnosti niti stalne
poslovne enote.
(2) Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja »država članica identifikacije« pomeni:
a) državo članico, v kateri ima davčni zavezanec sedež
svoje dejavnosti ali, če nima sedeža dejavnosti znotraj Unije, v
kateri ima stalno poslovno enoto;
b) če davčni zavezanec nima sedeža poslovanja znotraj
Unije, ima pa več kot eno stalno poslovno enoto znotraj Unije,
državo članico s stalno poslovno enoto, v kateri davčni zavezanec prijavi uporabo posebne ureditve v skladu s 3. oddelkom
6. poglavja XII. naslova Direktive 2006/112/ES;
c) kadar davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, državo članico,
v kateri se začne odpošiljanje ali prevoz blaga;
d) kadar davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, opravlja dobave
blaga, pri katerih se odpošiljanje ali prevoz začne v več kot eni
državi članici, državo članico, v kateri davčni zavezanec prijavi
uporabo posebne ureditve v skladu s 3. oddelkom 6. poglavja
XII. naslova Direktive 2006/112/ES.
(3) Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja »država članica potrošnje« pomeni:
a) pri opravljanju storitev državo članico, v kateri se šteje,
da je bila opravljena storitev v skladu z določbami 3. podpoglavja IV. poglavja ZDDV-1 in IV. poglavja tega pravilnika;
b) pri prodaji blaga na daljavo znotraj Unije državo članico, v kateri se konča odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku;
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c) pri dobavi blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, ki omogoča tako dobavo v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega
pravilnika, če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne in konča
v isti državi članici, to državo članico.
33. člen
(uporaba posebne ureditve)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici
potrošnje, ima pa sedež v Sloveniji ali, če nima sedeža znotraj
Unije, ima stalno poslovno enoto v Sloveniji, ali če nima niti
sedeža niti stalne poslovne enote znotraj Unije, opravlja dobave blaga, pri katerih se odpošiljanje ali prevoz blaga začne v
Sloveniji, in ki za državo članico identifikacije izbere Slovenijo,
lahko prijavi uporabo posebne ureditve po tem podpoglavju, če:
a) prodaja blago na daljavo znotraj Unije;
b) opravlja dobavo blaga v skladu z drugim odstavkom
4. člena tega pravilnika, če se odpošiljanje ali prevoz blaga
začne in konča v isti državi članici, ali
c) opravlja storitve osebi, ki ni davčni zavezanec.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka uporablja
posebno ureditev iz tega podpoglavja za vse dobave blaga in
storitev, ki jih opravlja znotraj Unije.
(3) Davčni zavezanec, ki skladno z drugim odstavkom
32. člena tega pravilnika za državo članico identifikacije izbere
Slovenijo, mora izpolnjevati obveznosti po posebni ureditvi iz
tega podpoglavja najmanj za tekoče koledarsko leto in za dve
naslednji koledarski leti.
34. člen
(prijava uporabe posebne ureditve davčnemu organu)
(1) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje iz 33. člena
tega pravilnika, mora davčnemu organu prijaviti, kdaj se začne
njegova dejavnost, ki jo opravlja kot davčni zavezanec na podlagi posebne ureditve iz tega podpoglavja. Prijavo mora davčni
zavezanec predložiti v elektronski obliki.
(2) Davčni organ za identifikacijo davčnega zavezanca, ki
prijavi uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja, uporabi
identifikacijsko številko za DDV, ki mu je že bila dodeljena.
(3) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev iz
tega podpoglavja, mora davčnemu organu v elektronski obliki
sporočiti, kdaj njegova dejavnost po tej ureditvi preneha ali
se spremeni v tolikšni meri, da se ta ureditev ne more več
uporabljati.
(4) Davčni zavezanec v prijavi za identifikacijo navede
ime, poštni naslov, tržna imena družbe, če se razlikujejo od
njenega imena, državo, v kateri ima sedež, če je to zunaj
Unije, elektronski naslov, spletna mesta davčnega zavezanca,
kontaktno osebo, telefonsko številko kontaktne osebe, številko
IBAN, številko BIC, elektronsko izjavo, da davčni zavezanec
nima sedeža v Uniji, oznako, ali je davčni zavezanec elektronski vmesnik in datum začetka uporabe ureditve. V prijavi
navede tudi podatke o individualnih identifikacijskih številkah
DDV ali, če te niso na voljo, davčne sklicne številke, ki jih
dodelijo države članice, v katerih ima davčni zavezanec stalne
poslovne enote, razen države članice identifikacije, ter države
članice, iz katerih se blago odpošlje ali odpelje, razen države
članice identifikacije. V prijavi dodatno navede oznako, ali ima
davčni zavezanec stalno poslovno enoto v tej državi članici. V
prijavi mora navesti tudi poln poštni naslov in tržno ime stalnih
poslovnih enot in krajev, iz katerih se blago odpošlje ali odpelje,
v državah članicah, razen tistih v državi članici identifikacije,
ter identifikacijske številke DDV, ki jih dodelijo države članice
za davčne zavezance, ki nimajo sedeža. V prijavi mora davčni
zavezanec označiti tudi, ali je del skupine zavezancev za
plačilo DDV.
(5) Prijavo iz prejšnjega odstavka predloži v elektronski
obliki, prek sistema eDavki.
(6) Davčni organ vključi davčnega zavezanca v posebno
ureditev, pri čemer za identifikacijo uporabi že dodeljeno identifikacijsko številko za DDV davčnemu zavezancu, in določi
datum začetka uporabe posebne ureditve.
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35. člen
(izključitev iz posebne ureditve)
Davčni organ davčnega zavezanca, ki prijavi uporabo
posebne ureditve iz tega podpoglavja, izključi iz posebne ureditve, če:
– ga ta obvesti, da ne opravlja več dobave blaga in storitev, zajetih v tej posebni ureditvi;
– davčni organ kakor koli drugače domneva, da ne opravlja več obdavčljivih dejavnosti po tej posebni ureditvi, kot je
opredeljeno v 58.a členu Izvedbene uredbe;
– ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te posebne ureditve.
36. člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve
iz tega podpoglavja, mora davčnemu organu predložiti poseben
obračun DDV za vsako koledarsko trimesečje ne glede na to,
ali so bile dobave blaga ali storitev, zajete v tej posebni ureditvi,
opravljene ali ne. Obračun mora predložiti do konca meseca po
poteku obračunskega obdobja, na katero se obračun nanaša.
Posebni obračun DDV mora predložiti v elektronski obliki.
(2) V posebnem obračunu DDV iz prejšnjega odstavka
mora davčni zavezanec navesti slovensko identifikacijsko številko za DDV iz drugega odstavka 34. člena tega pravilnika ter
za vsako državo članico potrošnje, v kateri je nastala obveznost
za plačilo DDV, skupno vrednost brez DDV, veljavne stopnje
DDV, skupni znesek pripadajočega DDV, razdeljen po stopnjah
DDV, in skupni znesek DDV, ki ga je treba plačati, za naslednje
dobave, zajete v posebni ureditvi iz tega podpoglavja in izvedene v obračunskem obdobju:
a) prodaje blaga na daljavo znotraj Unije;
b) dobave blaga v skladu z drugim odstavkom 4. člena
tega pravilnika, če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne in
konča v isti državi članici;
c) opravljanje storitev.
Posebni obračun DDV vključuje tudi spremembe podatkov iz
preteklih davčnih obdobij.
(3) Če davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne
ureditve iz tega podpoglavja, blago odpošlje ali prevaža iz
drugih držav članic, mora v posebnem obračunu DDV poleg
podatkov iz prejšnjega odstavka navesti še skupno vrednost
brez DDV, veljavne stopnje DDV, skupni znesek pripadajočega
DDV, razdeljen po stopnjah DDV, in skupni znesek DDV, ki ga
je treba plačati, za naslednje dobave, zajete v posebni ureditvi
iz tega podpoglavja, za vsako državo članico, iz katere se blago
odpošlje ali odpelje:
a) prodaja blaga na daljavo znotraj Unije, razen blaga, ki
ga je prodal davčni zavezanec v skladu z drugim odstavkom
4. člena tega pravilnika;
b) prodaja blaga na daljavo znotraj Unije in dobave blaga,
če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne in konča v isti državi
članici, ki jo opravi davčni zavezanec v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(4) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave iz točke a) prejšnjega odstavka, mora v posebnem obračunu DDV navesti tudi
individualno identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno
številko, ki jo dodeli vsaka od držav članic, iz katere se blago
odpošlje ali odpelje. Davčni zavezanec, ki opravlja dobave iz
točke b) prejšnjega odstavka, mora v posebnem obračunu DDV
navesti individualno identifikacijsko številko za DDV ali davčno
sklicno številko, ki mu je bila v državi članici, iz katere se blago
odpošlje ali odpelje, izdana.
(5) Podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena so
v posebnem obračunu DDV razčlenjeni po državah članicah
potrošnje.
(6) Če ima davčni zavezanec, ki opravlja storitve, zajete
v posebni ureditvi iz tega podpoglavja, poleg stalne poslovne
enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih
opravlja storitve, mora v posebnem obračunu DDV navesti tudi
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skupno vrednost brez DDV, veljavne stopnje DDV, skupni znesek pripadajočega DDV, razdeljen po stopnjah DDV, ter skupni
znesek DDV, ki ga je treba plačati, opravljenih storitev za vsako
državo članico, v kateri ima poslovno enoto, in individualno
identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te
poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje.
(7) Davčni zavezanec lahko v obdobju treh let od poteka
roka za predložitev posebnega obračuna DDV iz prvega odstavka tega člena predloži spremembe tega obračuna, če pozneje ugotovi nepravilnosti. Spremembe se vključijo v enega od
naslednjih posebnih obračunov DDV, v katerem se opredelijo
država članica potrošnje, obračunsko obdobje in znesek DDV,
za katerega se zahtevajo kakršne koli spremembe.
(8) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec zneske izkazovati v eurih. Če so bile dobave blaga ali
opravljene storitve zaračunane v drugih valutah, mora davčni
zavezanec, ki uporablja to posebno ureditev, v obračunu DDV
uporabiti menjalni tečaj zadnjega dne obračunskega obdobja,
ki ga na ta dan, ali če na ta dan ni objave, na prvi naslednji dan,
objavi Evropska centralna banka.
(9) Davčni zavezanec predloži posebni obračun DDV v
elektronski obliki, prek sistema eDavki.
37. člen
(plačilo DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve
iz tega podpoglavja, mora plačati DDV ob predložitvi posebnega obračuna DDV oziroma najpozneje na dan poteka roka za
predložitev obračuna iz 36. člena tega pravilnika. Pri plačilu
mora navesti ustrezen obračun DDV. DDV mora plačati na bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga določi davčni organ.
(2) Davčni zavezanec plača DDV v eurih na bančni račun,
razviden v sistemu eDavki.
38. člen
(odbitek ali vračilo DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve
iz tega podpoglavja, nima pravice do odbitka DDV v skladu s
prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1, lahko pa uveljavlja vračilo
plačanega DDV.
(2) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja v Sloveniji, lahko ne glede na 1. točko
2. člena, 3. člen in točko e) prvega odstavka 8. člena Direktive
Sveta 2008/9/ES uveljavlja vračilo plačanega DDV v drugi državi članici v skladu z 2.3. podpoglavjem IX. poglavja ZDDV-1.
(3) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev
v skladu s 3. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive
2006/112/ES v drugi državi članici, lahko ne glede na prvi
odstavek 74. člena in peto alinejo tretjega odstavka 74.b člena
ZDDV-1 uveljavlja vračilo plačanega DDV v Sloveniji v skladu
z 2.2. podpoglavjem IX. poglavja ZDDV-1.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev v kateri koli
državi članici ter v Sloveniji opravlja tudi dejavnosti, ki niso
zajete v tej posebni ureditvi in za katere se mora identificirati
za namene DDV, odbije zneske DDV, ki jih plača v Sloveniji, povezane z obdavčljivimi dejavnostmi, za katere se
uporablja ta posebna ureditev, v obračunu DDV, ki ga mora
predložiti v skladu s 87. členom ZDDV-1 in 18. členom tega
pravilnika.
(6) Davčni zavezanec iz tretjega odstavka tega člena vloži
zahtevek za vračilo DDV prek elektronskega portala v državi
članici, v kateri je pridobil identifikacijsko številko za DDV ali
davčno sklicno številko, na podlagi katere zahteva vračilo.
39. člen
(vodenje evidenc)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja, mora voditi evidence o transakcijah
v okviru te posebne ureditve. Te evidence morajo biti dovolj
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natančne, da lahko davčni organi države članice potrošnje
ugotovijo, ali je obračun DDV pravilen.
(2) Na zahtevo morajo biti evidence v elektronski obliki na
voljo tako davčnemu organu v Sloveniji kot davčnemu organu
v državi članici potrošnje.
(3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena,
mora evidence hraniti 10 let od 31. decembra tistega leta, v
katerem je bila transakcija opravljena.
3. Posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih
ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga
40. člen
(definicije)
Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja imajo naslednji
izrazi naslednji pomen:
a) »davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije« je
davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sedeža niti stalne
poslovne enote;
b) »posrednik« je oseba, ki ima sedež znotraj Unije ter
jo davčni zavezanec, ki prodaja na daljavo s tretjih ozemelj ali
iz tretjih držav uvoženo blago, imenuje za osebo, ki je dolžna
plačati DDV in izpolnjevati obveznosti iz posebne ureditve iz
tega podpoglavja v imenu in za račun davčnega zavezanca;
c) »država članica identifikacije« pomeni naslednje:
– če davčni zavezanec nima sedeža znotraj Unije, državo
članico, v kateri davčni zavezanec prijavi uporabo posebne ureditve v skladu z določbami 4. oddelka 6. poglavja XII. naslova
Direktive 2006/112/ES;
– če davčni zavezanec nima sedeža znotraj Unije, ima pa
eno ali več poslovnih enot znotraj Unije, državo članico, v kateri
ima davčni zavezanec stalno poslovno enoto in v kateri prijavi
uporabo posebne ureditve v skladu z določbami 4. oddelka
6. poglavja XII. naslova Direktive 2006/112/ES;
– če ima davčni zavezanec sedež v državi članici, to
državo članico;
– če ima posrednik sedež v državi članici, to državo
članico;
– če posrednik nima sedeža znotraj Unije, ima pa eno ali
več stalnih poslovnih enot znotraj Unije, državo članico, v kateri
ima posrednik stalno poslovno enoto in v kateri prijavi uporabo
posebne ureditve v skladu z določbami 4. oddelka 6. poglavja
XII. naslova Direktive 2006/112/ES;
d) »država članica potrošnje« je država članica, v kateri
se odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku konča.
41. člen
(uporaba posebne ureditve)
(1) Davčni zavezanec lahko uporablja posebno ureditev
po tem podpoglavju, kadar prodaja na daljavo s tretjih ozemelj
ali iz tretjih držav uvoženo blago, če:
a) ima sedež v Sloveniji;
b) nima sedeža znotraj Unije, ima pa v Sloveniji stalno
poslovno enoto;
c) nima sedeža znotraj Unije in imenuje posrednika, ki
ima sedež v Sloveniji;
d) nima sedeža znotraj Unije in imenuje posrednika, ki
nima sedeža znotraj Unije, ima pa stalno poslovno enoto v
Sloveniji;
e) ima sedež v tretji državi, s katero je Unija sklenila
sporazum o medsebojni pomoči, katerega področje uporabe
je podobno področju uporabe Direktive Sveta 2010/24/EU z
dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev
v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L št. 84 z dne
31. 3. 2010, str. 1) in Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne
7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam
na področju davka na dodano vrednost (UL L št. 268 z dne
12. 10. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU)
2018/1909 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU)
št. 904/2010 glede izmenjave informacij za namene spremlja-
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nja pravilne uporabe ureditev skladiščenja na odpoklic (UL L
št. 311 z dne 7. 12. 2018, str. 1), ter prodaja blago na daljavo
iz te tretje države.
(2) Davčni zavezanec za uporabo posebne ureditve iz
tega podpoglavja ne more imenovati več kot enega posrednika
hkrati.
(3) Kadar ima davčni zavezanec ali posrednik več poslovnih enot znotraj Unije in za državo članico identifikacije
izbere Slovenijo, mora posebno ureditev iz tega podpoglavja
uporabljati najmanj za tekoče koledarsko leto in za dve naslednji koledarski leti.
(4) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja za vse svoje
prodaje na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga, razen trošarinskih izdelkov, v pošiljkah z realno
vrednostjo največ 150 eurov.
(5) Če je vrednost pošiljke iz prejšnjega odstavka določena v nacionalni valuti, ki ni euro, se za preračun vrednosti
v eure za namene iz prejšnjega odstavka uporabi referenčni
tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije.
Tečaj, ki se pridobi prvi delovni dan v oktobru, se uporablja naslednje koledarsko leto. Preračunan znesek v eurih se zaokroži
na dve decimalki.
42. člen
(obdavčljivi dogodek)
Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV
za opravljene dobave blaga, zajete v posebni ureditvi iz tega
podpoglavja, nastane v trenutku dobave. Šteje se, da je blago
dobavljeno, ko je sprejeto plačilo.
43. člen
(prijava uporabe posebne ureditve davčnemu organu)
(1) Davčni zavezanec ali posrednik, ki bo v imenu in za
račun davčnega zavezanca uporabljal posebno ureditev iz tega
podpoglavja, mora davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova
dejavnost v okviru posebne ureditve iz tega podpoglavja začne,
preneha ali spremeni v tolikšni meri, da se ta posebna ureditev
ne more več uporabiti. Prijavo mora posredovati v elektronski
obliki.
(2) Davčni zavezanec, ki ne potrebuje posrednika, mora v
prijavi iz prejšnjega odstavka, ki jo predloži davčnemu organu
pred začetkom opravljanja prodaje na daljavo s tretjih ozemelj
ali iz tretjih držav uvoženega blaga, navesti naslednje podatke
za identifikacijo:
a) ime;
b) poštni naslov;
c) elektronski naslov, vključno z naslovi spletnih strani;
d) identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno
številko;
e) tržna imena družbe, če se razlikujejo od njenega imena;
f) državo, v kateri ima sedež;
g) kontaktno osebo;
h) telefonsko številko kontaktne osebe;
i) številko IBAN in številko BIC;
j) datum začetka uporabe ureditve;
k) individualne identifikacijske številke DDV ali, če te niso
na voljo, davčne sklicne številke, ki jih dodelijo države članice,
v katerih ima davčni zavezanec stalne poslovne enote, razen
države članice identifikacije;
l) polni poštni naslov in tržno ime stalnih poslovnih enot
v državah članicah, razen tistih v državi članici identifikacije.
(3) Posrednik mora v prijavi iz prvega odstavka tega člena, ki jo predloži davčnemu organu pred začetkom uporabe te
posebne ureditve, navesti naslednje podatke za identifikacijo:
a) ime;
b) poštni naslov;
c) elektronski naslov;
d) identifikacijsko številko za DDV;
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e) tržna imena družbe, če se razlikujejo od njenega imena;
f) državo, v kateri ima sedež;
g) kontaktno osebo;
h) telefonsko številko kontaktne osebe;
i) številko IBAN in številko BIC;
j) individualne identifikacijske številke DDV ali, če te niso
na voljo, davčne sklicne številke, ki jih dodelijo države članice,
v katerih ima posrednik stalne poslovne enote, razen države
članice identifikacije;
k) polni poštni naslov in tržno ime stalnih poslovnih enot
v državah članicah, razen tistih v državi članici identifikacije.
(4) Posrednik iz prejšnjega odstavka mora za vsakega
davčnega zavezanca, ki ga zastopa, v prijavi iz prvega odstavka tega člena, ki jo predloži davčnemu organu pred začetkom
uporabe te posebne ureditve, navesti naslednje podatke za
identifikacijo:
a) ime;
b) poštni naslov;
c) elektronski naslov, vključno z naslovi spletnih strani;
d) identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno
številko;
e) njegovo individualno identifikacijsko številko, dodeljeno
v skladu s prvim stavkom sedmega odstavka tega člena;
f) tržna imena družbe, če se razlikujejo od njenega imena;
g) državo, v kateri ima sedež;
h) kontaktno osebo;
i) telefonsko številko kontaktne osebe;
j) datum začetka uporabe ureditve;
k) individualne identifikacijske številke DDV ali, če te niso
na voljo, davčne sklicne številke, ki jih dodelijo države članice,
v katerih ima davčni zavezanec stalne poslovne enote, razen
države članice identifikacije;
l) polni poštni naslov in tržno ime stalnih poslovnih enot
v državah članicah, razen tistih v državi članici identifikacije.
(5) Davčni zavezanec ali posrednik, ki uporablja posebno
ureditev iz tega podpoglavja, mora davčnemu organu sporočiti
vse spremembe posredovanih podatkov za identifikacijo.
(6) Davčnemu zavezancu iz drugega odstavka tega člena
davčni organ dodeli individualno identifikacijsko številko DDV
za uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja. O dodeljeni
identifikacijski številki davčni organ obvesti davčnega zavezanca v elektronski obliki.
(7) Posredniku iz tretjega odstavka tega člena davčni
organ dodeli individualno identifikacijsko številko in ga o tej
številki obvesti v elektronski obliki po elektronskih sredstvih.
Za uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja davčni organ
posredniku dodeli še individualno identifikacijsko številko DDV
za vsakega davčnega zavezanca, ki ga zastopa. O dodeljeni
identifikacijski številki davčni organ obvesti posrednika v elektronski obliki po elektronskih sredstvih.
(8) Identifikacijska številka DDV iz šestega in sedmega
odstavka tega člena se uporablja samo za posebno ureditev
iz tega podpoglavja.
(9) Prijavo iz devetega in desetega odstavka tega člena
predloži davčni zavezanec ali posrednik v elektronski obliki,
prek sistema eDavki.
(10) Davčni organ vključi davčnega zavezanca v posebno
ureditev z dodelitvijo individualne identifikacijske številke DDV
in določi datum začetka uporabe posebne ureditve.
(11) Davčni organ vključi posrednika v posebno ureditev
z dodelitvijo individualne identifikacijske številke in z dodelitvijo
individualne identifikacijske številke DDV za vsakega davčnega
zavezanca, ki ga zastopa.
44. člen
(izključitev davčnega zavezanca iz posebne ureditve in izbris
posrednika iz posebne evidence)
(1) Davčni organ davčnega zavezanca iz šestega odstavka prejšnjega člena izključi iz posebne ureditve iz tega
podpoglavja, če:

Stran

6442 /

Št.

102 / 29. 6. 2021

a) ga ta obvesti, da ne prodaja več na daljavo s tretjih
ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga;
b) davčni organ kakor koli drugače domneva, da ne opravlja več obdavčljive dejavnosti po posebni ureditvi iz tega
podpoglavja;
c) ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te
posebne ureditve ali
d) nenehno krši pravila te posebne ureditve.
(2) Davčni organ posrednika iz sedmega odstavka prejšnjega člena izbriše iz posebne evidence, ki jo vodi v skladu z
21. členom tega pravilnika, če:
a) dve zaporedni koledarski trimesečji ne deluje kot posrednik za račun katerega od davčnih zavezancev, ki uporabljajo
posebno ureditev iz tega podpoglavja;
b) ne izpolnjuje več drugih potrebnih pogojev za delovanje
kot posrednik ali
c) nenehno krši pravila te posebne ureditve.
(3) Davčni organ davčnega zavezanca, ki ga zastopa
posrednik, izključi iz posebne ureditve iz tega podpoglavja, če:
a) ga posrednik obvesti, da zadevni davčni zavezanec
ne prodaja več na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav
uvoženega blaga;
b) davčni organ kakor koli drugače domneva, da zadevni
davčni zavezanec ne opravlja več obdavčljive dejavnosti po
posebni ureditvi iz tega podpoglavja;
c) ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te
posebne ureditve;
d) nenehno krši pravila te posebne ureditve ali
e) ga posrednik obvesti, da ne zastopa več zadevnega
davčnega zavezanca.
45. člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve
iz tega podpoglavja, ali njegov posrednik mora davčnemu organu predložiti poseben obračun DDV za vsak koledarski mesec
ne glede na to, ali je bila prodaja na daljavo s tretjih ozemelj
ali iz tretjih držav uvoženega blaga opravljena ali ne. Obračun
mora predložiti do konca meseca po poteku obračunskega
obdobja, na katerega se obračun nanaša. Posebni obračun
DDV mora predložiti v elektronski obliki.
(2) V posebnem obračunu DDV iz prejšnjega odstavka
mora davčni zavezanec ali njegov posrednik navesti slovensko
individualno identifikacijsko številko za DDV in za vsako državo
članico potrošnje, v kateri je nastala obveznost za plačilo DDV,
skupno vrednost prodaje na daljavo s tretjih ozemelj ali iz
tretjih držav uvoženega blaga, za katero je nastala obveznost
obračuna DDV, v obračunskem obdobju brez DDV in skupni
znesek pripadajočega DDV te države članice, razdeljenega po
davčnih stopnjah. Davčni zavezanec ali njegov posrednik mora
v posebnem obračunu navesti tudi uporabljene davčne stopnje
in skupni znesek dolgovanega DDV.
(3) Davčni zavezanec ali njegov posrednik lahko v obdobju treh let od poteka roka za predložitev posebnega obračuna
DDV iz prvega odstavka tega člena predloži spremembe tega
obračuna, če pozneje ugotovi nepravilnosti. Spremembe se
vključijo v enega od naslednjih posebnih obračunov DDV, v
katerem se opredelijo država članica potrošnje, obračunsko
obdobje in znesek DDV, za katerega se zahtevajo kakršne koli
spremembe.
(4) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec
ali njegov posrednik zneske izkazovati v eurih.
(5) Davčni zavezanec ali posrednik davčnega zavezanca
predloži posebni obračun DDV v elektronski obliki, prek sistema eDavki.
46. člen
(plačilo DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve
iz tega podpoglavja, ali njegov posrednik mora plačati DDV ob
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predložitvi posebnega obračuna DDV oziroma najpozneje na
dan poteka roka za predložitev obračuna iz prejšnjega člena.
Pri plačilu mora navesti ustrezen obračun DDV. DDV mora
plačati na bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga določi
davčni organ.
(2) Davčni zavezanec ali posrednik davčnega zavezanca
plača DDV v eurih na bančni račun, razviden v sistemu eDavki.
47. člen
(odbitek ali vračilo DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja v Sloveniji,
nima pravice do odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom
63. člena ZDDV-1, lahko pa uveljavlja vračilo zneskov DDV,
ki jih plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi dobavami blaga,
zajetimi v tej posebni ureditvi, v skladu s 74.i členom ZDDV-1
ne glede na točko a) drugega odstavka in šesti odstavek
74.i člena ZDDV-1.
(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in
uporablja posebno ureditev v skladu s 4. oddelkom 6. poglavja
XII. naslova Direktive 2006/112/ES v drugi državi članici, lahko
uveljavlja vračilo zneskov DDV, ki jih plača v Sloveniji v zvezi
z opravljenimi dobavami blaga, zajetimi v tej posebni ureditvi,
v skladu s 74.i členom ZDDV-1 ne glede na točko a) drugega
odstavka in šesti odstavek 74.i člena ZDDV-1.
(3) Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki
uporablja posebno ureditev v skladu s 4. oddelkom 6. poglavja
XII. naslova Direktive 2006/112/ES, lahko ne glede na prvi
odstavek 74. člena ZDDV-1 uveljavlja vračilo zneskov DDV,
ki jih plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi dobavami blaga,
zajetimi v tej posebni ureditvi, v skladu z 2.2. podpoglavjem
IX. poglavja ZDDV-1.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve v kateri koli državi članici in v Sloveniji opravlja tudi dejavnosti, ki
niso zajete v tej posebni ureditvi, za katere se mora identificirati
za namene DDV, odbije zneske DDV, ki jih plača v Sloveniji,
povezane z obdavčljivimi dejavnostmi, za katere se uporablja
ta posebna ureditev, v obračunu DDV, ki ga mora predložiti v
skladu s 87. členom ZDDV-1 in 18. členom tega pravilnika.
(5) Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije nabavi
blago ali storitve za namene dejavnosti, zajete v posebni ureditvi v skladu s 4. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive
2006/112/ES, v katero je vključen v drugi držav članici, uveljavlja pravico do vračila DDV, ki ga je plačal ob nabavi blaga
oziroma storitev ali ob uvozu blaga, v skladu s 74.i členom
ZDDV-1, ne glede na točko a) drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena ZDDV-1.
48. člen
(vodenje evidenc)
(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve
iz tega podpoglavja, ali njegov posrednik mora voditi evidence o
transakcijah v okviru te posebne ureditve. Posrednik mora voditi
evidence ločeno za vsakega davčnega zavezanca, ki ga zastopa.
Te evidence morajo biti dovolj natančne, da lahko davčni organi
države članice potrošnje ugotovijo, ali je obračun DDV pravilen.
(2) Na zahtevo morajo biti evidence v elektronski obliki
na voljo davčnemu organu v Sloveniji in davčnemu organu v
državi članici potrošnje.
(3) Davčni zavezanec ali njegov posrednik iz prvega
odstavka tega člena mora hraniti evidence deset let od 31. decembra tistega leta, v katerem je bila transakcija opravljena.
4. Posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu
49. člen
(uporaba posebne ureditve)
(1) Kadar davčni zavezanec za uvoz blaga, razen trošarinskih izdelkov, v pošiljki z realno vrednostjo največ 150 eurov,
kot je določeno v 48. točki 1. člena Delegirane Uredbe Komisije
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(EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
(UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/877 z dne 3. aprila 2020
o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 ter spremembi Delegirane
uredbe (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013
o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 203 z dne 26. 6. 2020,
str. 1), ne uporabi posebne ureditve iz prejšnjega podpoglavja,
lahko oseba, ki ob uvozu predloži blago davčnemu organu za
račun osebe, ki ji je blago namenjeno, uporabi posebno ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu v zvezi z blagom, za
katero se odpošiljanje ali prevoz konča v Sloveniji. Ta oseba
mora razpolagati z dovoljenjem za odloženo plačilo uvoznih
dajatev v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Za namene posebne ureditve iz tega podpoglavja se
šteje, da je pogoj, da je blago predloženo davčnemu organu za
račun osebe, ki ji je blago namenjeno, izpolnjen, če oseba, ki
predloži blago davčnemu organu, prijavi s carinsko deklaracijo,
da namerava uporabiti to posebno ureditev in izterjati DDV od
osebe, ki ji je blago namenjeno.
(3) Če je vrednost blaga določena v nacionalni valuti, ki
ni euro, se za preračun vrednosti v eure za namene iz prvega
odstavka tega člena uporabi referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije. Tečaj, ki se pridobi
prvi delovni dan v oktobru, se uporablja naslednje koledarsko
leto. Preračunan znesek v eurih se zaokroži na dve decimalki.
50. člen
(prijava in plačilo DDV ob uvozu)
(1) Oseba, ki ji je blago namenjeno, mora plačati DDV
ob uvozu.
(2) Oseba, ki uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja, pobere DDV od osebe, ki ji je blago namenjeno, prijavi
DDV v mesečnem poročilu in plača DDV. V trenutku uvoza
mora davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotoviti tudi
informacijo o davčni osnovi, kot je določena v 38. členu ZDDV-1
in stopnji DDV.
(3) Mesečno poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
za vsako pošiljko oznako pošiljke, davčno osnovo in skupni
znesek pripadajočega DDV po davčnih stopnjah, pobran v zadevnem koledarskem mesecu v skladu s prejšnjim odstavkom,
ter skupni znesek DDV za plačilo.
(4) Oseba, ki uporablja to posebno ureditev, predloži
mesečno poročilo v elektronski obliki in plača DDV ob uvozu
davčnemu organu do roka plačila, ki velja za odloženo plačilo
v skladu z dovoljenjem za odloženo plačilo iz prvega odstavka 49. člena tega pravilnika. Oseba, ki uporablja to posebno
ureditev, mora zneske v mesečnem poročilu izkazati v eurih.
DDV mora plačati na bančni račun, denominiran v eurih, ki ga
določi davčni organ.
(5) Če oseba, ki uporablja to posebno ureditev, pozneje
ugotovi nepravilnosti v predloženem mesečnem poročilu, pošlje
davčnemu organu v elektronski obliki za posamezno pošiljko
spremembo prijavljenih podatkov.
51. člen
(vodenje evidenc)
(1) Oseba, ki uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja, mora voditi evidence o transakcijah v okviru te posebne
ureditve. Te evidence morajo biti dovolj natančne, da lahko
davčni organ ugotovi, ali je prijavljeni in plačani znesek DDV
ob uvozu pravilen in morajo vsebovati naslednje informacije:
a) državo članico potrošnje, v katero se uvaža blago;
b) opis in količino uvoženega blaga;
c) datum uvoza blaga;
d) davčno osnovo z navedbo uporabljene valute;
e) morebitno poznejše povečanje ali zmanjšanje davčne
osnove;
f) uporabljeno stopnjo DDV;
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g) znesek DDV, ki ga je treba plačati, z navedbo uporabljene valute;
h) informacije, uporabljene za določitev kraja, kjer se začne in konča odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku;
i) dokaze o morebitnem vračilu blaga, vključno z uporabljeno davčno osnovo in stopnjo DDV.
(2) Evidence morajo biti na voljo davčnemu organu v
elektronski obliki.
(3) Oseba, ki uporablja to posebno ureditev, mora hraniti
evidence deset let od 31. decembra leta, v katerem je bila
opravljena transakcija.
X. POSEBNA UREDITEV ZA OPRAVLJANJE
STORITEV MEDNARODNEGA OBČASNEGA CESTNEGA
PREVOZA POTNIKOV
52. člen
(uporaba posebne ureditve)
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev v skladu
s 1. ali 2. podpoglavjem IX. poglavja tega pravilnika ali z 2. ali
3. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive 2006/112/ES,
ne sme hkrati uporabljati posebne ureditve iz 8. podpoglavja
XI. poglavja ZDDV-1.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
53. člen
(prehod na uporabo posebnih ureditev)
Šteje se, da davčni zavezanec, ki je na dan 30. junija 2021 uporabljal posebno ureditev iz 6.a ali 6.b podpoglavja
XI. poglavja Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11,
38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19), 1. julija 2021
preide na uporabo posebne ureditve iz 1. ali 2. podpoglavja
IX. poglavja tega pravilnika.
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2021.
Št. 007-712/2021/14
Ljubljana, dne 23. junija 2021
EVA 2021-1611-0055
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

2211.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih
in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu
Zakona o davku na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,
77/18, 59/19 in 72/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu
uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona
o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po
51. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 141/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
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Uradni list Republike Slovenije
»1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV) pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) v skladu z Direktivo Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja
uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve
davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga
(kodificirana različica) (UL L št. 292 z dne 10. 11. 2009, str. 5),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne
5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede
davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev
in prodajo blaga na daljavo (UL L št. 348 z dne 29. 12. 2017,
str. 7) in Sklepom Sveta (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020
o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede
datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo
COVID-19 (UL L št. 244 z dne 29. 7. 2020, str. 3), ter Direktivo
Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na
uvoz manjših pošiljk blaga nekomercialnega značaja iz tretjih
držav (kodificirana različica) (UL L št. 286 z dne 17. 10. 2006,
str. 15).«.
2. člen
V 4. členu se besedilo »v skupni vrednosti, ki ne presega
22 eurov« nadomesti z besedilom »brez vrednosti«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2021.
Št. 007-628/2021/12
Ljubljana, dne 22. junija 2021
EVA 2021-1611-0047
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2212.

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa
za vrednostne papirje in trge za zunanje
izvajanje ponudnikov storitev v oblaku

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13
– ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v
zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19)
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o uporabi Smernic Evropskega organa
za vrednostne papirje in trge za zunanje
izvajanje ponudnikov storitev v oblaku
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je na
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
10. 5. 2021 objavil Smernice za zunanje izvajanje ponudnikov
storitev v oblaku (v nadaljnjem besedilu: Smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice natančneje urejajo uporabo predpisov, ki
so navedeni v 3. točki prvega poglavja Smernic, in sicer kadar
subjekti, ki so predmet teh Smernic, oddajajo storitve v zunanje
izvajanje ponudnikom storitev v oblaku.
(3) Smernice se uporabljajo za:
a) upravljavce alternativnih investicijskih skladov, kot
so opredeljeni v točki (b) prvega odstavka 4. člena Direktive
2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija
2011 o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES)
št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva UAIS) in depozitarje iz tretjega odstavka 21. člena
Direktive UAIS;
b) družbe za upravljanje, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 2. člena Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja
v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva UCITS) in depozitarje, kot so opredeljeni v točki
(a) prvega odstavka 2. člena Direktive UCITS;
c) centralne nasprotne stranke (CNS), kot so opredeljene
v prvem odstavku 2. člena Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljnjem besedilu: Uredba EMIR)
in CNS stopnje 2 iz tretjih držav v smislu 2a odstavka 25. člena
Uredbe EMIR, ki izpolnjujejo ustrezne zahteve Uredbe EMIR v
skladu s točko (a) 2b odstavka 25. člena uredbe EMIR;
d) repozitorije sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe EMIR in prvem odstavku 3. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z
vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe
(EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: Uredba SFTR);
e) investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki
prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih
instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive
2011/61/EU (v nadaljnjem besedilu: Direktiva MiFID II) in kreditne institucije, kot so opredeljene v 27. točki prvega odstavka

4. člena Direktive MiFID II, ki opravljajo investicijske storitve
in posle v smislu 2. točke prvega odstavka 4. člena Direktive
MiFID II;
f) izvajalce storitev sporočanja podatkov, kot so opredeljeni v 63. točki prvega odstavka 4. člena Direktive MiFID II;
g) upravljavce trga, ki upravljajo mesta trgovanja v smislu
24. točke prvega odstavka 4. člena Direktive MiFID II;
h) centralne depotne družbe (CDD), kot so opredeljene
v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 909/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in
o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/
ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba CSDR);
i) bonitetne agencije, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih
agencijah (v nadaljnjem besedilu: Uredba CRA);
j) repozitorije listinjenja, kot so opredeljeni v triindvajsetem odstavku 2. člena Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira
za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o
spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU
ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 2017/2402);
k) upravljavce ključnih referenčnih vrednosti, kot so
opredeljeni v 25. točki prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU)
2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija
2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti
v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv
2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011) in
l) pristojne organe, kadar ti izvajajo nadzor nad subjekti iz
točk a) do k) tega odstavka.
2. člen
(obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev
(v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic za
naslednje subjekte:
a. upravljavce AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev
upravljanja alternativnih investicijskih skladov, kot so opredeljeni 1. točki prvega odstavka 38. člena Zakona o upravljavcih
alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in
77/18; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS) in skrbnike iz 112. člena
ZUAIS;
b. družbe za upravljanje, kot so opredeljene v prvem odstavku 13. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18; v
nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) in skrbnike, kot so opredeljeni
v prvem odstavku 16. člena ZISDU-3;
c. centralne nasprotne stranke (CNS), kot so opredeljene
v prvem odstavku 2. člena Uredbe EMIR in CNS stopnje 2 iz
tretjih držav v smislu 2a odstavka 25. člena Uredbe EMIR, ki
izpolnjujejo ustrezne zahteve Uredbe EMIR v skladu s točko (a)
2b odstavka 25. člena uredbe EMIR;
d. repozitorije sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe EMIR in prvem odstavku 3. člena Uredbe SFTR;
e. borznoposredniške družbe, kot so opredeljene v drugem
odstavku 20. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni
list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu:
ZTFI-1) ter banke in hranilnice, kot so opredeljene v drugem
oziroma tretjem odstavku 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18
– ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US), ki opravljajo
investicijske storitve in posle v smislu 11. člena ZTFI-1;
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f. izvajalce storitev sporočanja podatkov, kot so opredeljeni v 43. členu ZTFI-1;
g. upravljavce mest trgovanja, ki upravljajo mesta trgovanja v smislu 26. člena ZTFI-1;
h. centralno depotno družbo (CDD), kot je opredeljena v
1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe CSDR;
i. bonitetne agencije, kot so opredeljene v točki (b) prvega
odstavka 3. člena Uredbe CRA;
j. repozitorije listinjenja, kot so opredeljeni v triindvajsetem
odstavku 2. člena Uredbe 2017/2402;
k. upravljavce ključnih referenčnih vrednosti, kot so opredeljeni v 25. točki prvega odstavka 3. člena Uredbe 2016/1011 in
l. Agencijo, kadar ta izvaja nadzor nad subjekti iz točk a)
do k) tega odstavka.
(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z relevantno nacionalno in evropsko zakonodajo v
celoti upoštevala določbe Smernic.
3. člen
(poročanje Agenciji)
(1) Subjekti iz točk a) do k) prvega odstavka 2. člena tega
sklepa morajo Agencijo pisno obvestiti o načrtovanih dogovorih
o zunanjem izvajanju storitev v oblaku, ki zadevajo funkcijo
odločilnega pomena ali pomembno funkcijo, in sicer pred sklenitvijo takšnega dogovora.
(2) Subjekti iz točk a) do k) prvega odstavka 2. člena tega
sklepa morajo Agencijo pisno obvestiti tudi o dogovorih o zunanjem izvajanju storitev v oblaku, ki se nanašajo na funkcijo, ki
je bila prej razvrščena kot funkcija, ki ni odločilnega pomena,
ali kot nepomembna funkcija in je nato postala funkcija odločilnega pomena ali pomembna funkcija, in sicer v petih dneh po
novi razvrstitvi te funkcije.

Uradni list Republike Slovenije
KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, maj 2021
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2021 v primerjavi z
aprilom 2021 je bil 0,013.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2021
je bil 0,032.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca maja 2021 je bil 0,006.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2021 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,046.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
maja 2021 v primerjavi z aprilom 2021 je bil 0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do maja 2021 je bil 0,022.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do maja 2021 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2021 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do maja 2021 v primerjavi s povprečjem leta
2020 je bil –0,003.
Št. 9621-123/2021/5
Ljubljana, dne 21. junija 2021
EVA 2021-1522-0018
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prehodne določbe)
(1) Smernice se uporabljajo do 31. 7. 2021 dalje za vse
dogovore o zunanjem izvajanju storitev v oblaku, ki so sklenjeni, obnovljeni ali spremenjeni na ta datum ali kasneje.
(2) Z namenom uskladitve z določbami Smernic morajo
subjekti iz točk a) do k) prvega odstavka 2. člena tega sklepa
obstoječe dogovore o zunanjem izvajanju storitev v oblaku
pregledati in prilagoditi vsebini Smernic do 31. 12. 2022.
(3) Če pregled dogovorov o zunanjem izvajanju funkcij, ki
so odločilnega pomena, ali pomembnih funkcij v oblaku ne bi bil
končan do 31. 12. 2022, morajo subjekti iz prejšnjega odstavka
o tem obvestiti Agencijo in pri tem navesti ukrepe, načrtovane
za dokončanje pregleda, ali morebitno strategijo izstopa.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2021-8
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-1611-0050
Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

2213.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
maj 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

2214.

Poročilo o gibanju plač za april 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o gibanju plač za april 2021
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2021 je znašala 1.994,67 EUR in je bila za
0,7 % nižja kot za marec 2021.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2021 je znašala 1.278,89 EUR in je bila za
0,9 % nižja kot za marec 2021.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april
2021 je znašala 1.981,97 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april
2021 je znašala 1.273,25 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april
2021 je znašala 1.983,53 EUR.
Št. 9611-185/2021/4
Ljubljana, dne 28. junija 2021
EVA 2021-1522-0019
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

102 / 29. 6. 2021 /

Stran

6447

MINISTRSTVA
2215.

Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije,
elektronskem poslovanju s Finančno upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih,
ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih
formalnosti

Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega
odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju
carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16)
minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o izpolnjevanju carinske deklaracije,
elektronskem poslovanju s Finančno upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih,
ki se uporabljajo pri izvajanju
carinskih formalnosti
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način izdelave in prenosa carinskih
deklaracij, obrazcev, obvestil, dokazil, zahtevkov in spremnih
listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za
izpolnjevanje carinske deklaracije, obrazcev, obvestil, dokazil in
zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z:
– Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L
št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi
podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih
v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019,
str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU),
– Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 z dne
28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne
29. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v
zvezi z oznakami, ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih (UL L
št. 63, z dne 23. 2. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2015/2446/EU),
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447 z dne
24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z
dne 29. 12. 2015, str. 558), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2021/235 z dne 8. februarja 2021 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede oblik in
oznak skupnih podatkovnih zahtev, nekaterih pravil o nadzoru
in pristojnega carinskega urada za dajanje blaga v carinski
postopek (UL L št. 63 z dne 23. 2. 2021, str. 386), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 2015/2447/EU), in
– Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne
17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar
zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi z oznakami,

ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih (UL L št. 63 z dne 23. 2.
2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/341/EU).
(2) Pojmi in kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, opredeljene v Uredbi
952/2013/EU, Uredbi 2015/2446/EU, Uredbi 2015/2447/EU in
Uredbi 2016/341/EU.
2. člen
(elektronsko poslovanje)
(1) Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila, dokazila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za
elektronsko izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo prek informacijskega sistema za elektronsko
poslovanje Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: SICIS).
(2) Za elektronsko poslovanje pri izvajanju carinskih formalnosti uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na
portalu eCarina.
(3) Spremni dokumenti, potrebni za izvedbo carinskih
formalnosti, se lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu
na uradni elektronski naslov Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki je objavljen na spletni
strani FURS. Če s seznama elektronskih sporočil, objavljenem
na spletni strani FURS, izhaja, da SICIS omogoča dostavo
spremnih dokumentov, se ti dostavijo prek SICIS. Na zahtevo
carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.
(4) Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s
FURS osebe, ki vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila,
dokazila in zahtevke, ne deluje, se uporabi pomožni postopek
v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.
3. člen
(navodila za izpolnjevanje carinske deklaracije,
obvestila in dokazila)
(1) Carinska deklaracija za izvoz, ponovni izvoz, pasivno
oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga se izpolnjujejo v skladu z navodili iz dodatka C1
iz Priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in navodili iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet,
posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno
oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, poenostavljena uvozna
deklaracija in obvestilo o predložitvi blaga v primeru vpisa v
evidence se izpolnjujejo v skladu z navodili iz Priloge D Uredbe
2015/2446/EU in navodili iz Priloge 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Pošiljke, ki so upravičene do oprostitve uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom
25. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra
2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) (UL L 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1186/2009/EU), in predložitve blaga carini, se izpolnjujejo v skladu z navodili iz Priloge B Uredbe 2015/2446/EU in
navodili iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(uporaba oznak)
(1) Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za izvoz, ponovni izvoz, pasivno oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga oziroma drugih obrazcev,
obvestil in zahtevkov se uporabljajo oznake iz dodatka D1 iz
Priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in nacionalne oznake, določene
v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za sprostitev v
prosti promet, posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni
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uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z
ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, poenostavljene uvozne deklaracije in obvestila o predložitvi blaga v primeru vpisa v evidence se uporabljajo oznake iz Priloge C Uredbe 2015/2447/EU in nacionalne oznake, določene v Prilogi 4,
ki sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za pošiljke, ki so
oproščene uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe 1186/2009/EU, in predložitev blaga carini se uporabljajo oznake iz Priloge B Uredbe
2015/2447/EU in nacionalne oznake, določene v Prilogi 4, ki je
sestavni del tega pravilnika.
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(obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev)

10. člen
(potrdilo in zahtevek za izdajo potrdila
o nepreferencialnem poreklu blaga)
(1) Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajoči zahtevek za izdajo potrdila o poreklu blaga meri 210 × 297 mm.
Dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus
8 mm. Uporablja se bel, klejen, brezlesni pisalni papir, ki tehta
najmanj 64 g/m2 ali med 25 in 30 g/m2, če gre za papir za
letalska pisma. Imeti mora ozadje s tiskanim rjavkastočrnim
vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi.
(2) Obrazec potrdila o poreklu blaga je natisnjen v enem
ali več uradnih jezikih Unije ali, v skladu z običaji in potrebami
trgovanja, v drugem jeziku. Obrazec zahtevka za izdajo potrdila
o poreklu blaga je natisnjen v slovenskem jeziku.
(3) Vsako potrdilo o poreklu blaga mora vsebovati ime in
naslov tiskarja ali oznako, ki omogoča prepoznavanje tiskarja.
Vsebovati mora tudi zaporedno številko, tiskano ali odtisnjeno,
ki omogoča prepoznavanje potrdila. Vsebuje lahko tudi natisnjen znak izdajatelja ali mednarodnega združenja, katerega
član je izdajatelj.
(4) Zahtevek za potrdilo in vse kopije istega potrdila o
poreklu blaga morajo vsebovati enako zaporedno številko.
Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajoči zahtevek za
izdajo potrdila o poreklu blaga se lahko številčita v skladu z
vrstnim redom njune izdaje.
(5) Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajočega
zahtevka za izdajo potrdila o poreklu blaga je v Prilogi 10, ki je
sestavni del tega pravilnika.

Obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev je določen
v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
(deklaracija za začasno hrambo)
(1) Deklaracija za začasno hrambo mora vsebovati podatke iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar SICIS
ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga
deklaracijo za začasno hrambo, ne deluje, se deklaracija za začasno hrambo vloži na obrazcu deklaracije za začasno hrambo
ali na drugem dokumentu, katerega vsebina ustreza obrazcu
deklaracije za začasno hrambo.
(2) Obrazec deklaracije za začasno hrambo in navodila
za izpolnjevanje deklaracije za začasno hrambo so določeni
v Prilogi 5.
6. člen

7. člen
(obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji)
Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji
vsebuje najmanj nabor podatkov iz Priloge 7, ki je sestavni
del tega pravilnika. Kadar je mogoče, se s tehnikami elektronske obdelave podatkov vloži zahtevek z naborom podatkov
iz Priloge 7 in izda odločba o uskladitvi podatkov v carinski
deklaraciji prek SICIS. V ostalih primerih se uporablja obrazec
v papirni obliki.
8. člen
(obvestilo o prihodu prevoznega sredstva
v elektronski obliki)
Obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v pomorskem,
letalskem in poštnem prometu mora vsebovati podatke iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(obvestilo o predložitvi blaga v elektronski obliki)
Obvestilo o predložitvi blaga v pomorskem in letalskem
prometu mora vsebovati podatke iz Priloge 9, ki je sestavni del
tega pravilnika.

11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem
poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
(Uradni list RS, št. 50/16, 83/16 in 37/18), uporablja pa se do
začetka uporabe tega pravilnika.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2021, uporabljati pa
se začne 1. oktobra 2021, razen podatkovnih zahtev za stolpec H7, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega
pravilnika.
Št. 007-544/2021/19
Ljubljana, dne 29. junija 2021
EVA 2021-1611-0040
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance
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PRILOGA 1
DOPOLNITEV NAVODIL IZ DODATKA C1 IZ PRILOGE 9 UREDBE 2016/341/EU ZA
UPORABO IN IZPOLNJEVANJE POLJ CARINSKE DEKLARACIJE ZA IZVOZ, PONOVNI
IZVOZ, PASIVNO OPLEMENITENJE, TRANZIT IN DOKAZILO O CARINSKEM STATUSU
UNIJSKEGA BLAGA OZIROMA DRUGIH OBRAZCEV, OBVESTIL IN ZAHTEVKOV
IZPOLNJEVANJE POLJ
Odvisno od zadevnega carinskega postopka se v Republiki Sloveniji izpolnjujejo le polja
carinske deklaracije ali dokazila, kot sledi v preglednici Podatkovne zahteve za izvoz,
ponovni izvoz, pasivno oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega
blaga.
Upoštevati je treba, da spodaj navedeni statusi ne vplivajo na dejstvo, da se nekatere
navedbe predložijo le, če okoliščine to upravičujejo (npr. dodatne enote v polju 41 /status A/
se navedejo le, če to zahteva sistem TARIC).
Preglednica: Podatkovne zahteve za izvoz, ponovni izvoz, pasivno oplemenitenje, tranzit in
dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga
POLJE

A

C

D

E

1 (1) Deklaracija
1 (2)
1 (3)
2 Pošiljatelj/izvoznik
2 (št.)
3 Obrazci
4 Nakladnice
5 Postavke
6 Število tovorkov skupaj
7 Referenčna številka
8 Prejemnik
8 (št.)
12 Podatki o vrednosti
14 Deklarant/zastopnik
14 (št.)
15 Država odpreme/izvoza
15a
17 Namembna država
17a
17b
18 (1) Identiteta in država
registracije prevoznega sredstva
ob odhodu
18 (2)

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A
A [2][3]

A
A
A [2][3]

A
A
A [2][3]

A
A
A [2][3]

A

A

A

A

C
A

C
A

C
A

C
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A [2]
A [5]
A [2]
A [5]

A
[7][33]

A
[7][33]

A
[7][33]

A
[7][24]

19 Zabojnik
20 Dobavni pogoji
21 (1) Identiteta in država
registracije aktivnega
prevoznega sredstva ob prehodu
meje
21 (2)
22 (1) Valuta in skupni znesek
računa
22 (2)
23 Menjalni tečaj
24 Vrsta transakcije
25 Vrsta prevoza na meji
26 Vrsta prevoza v notranjosti

A
A

A
A

A

A
A

F

G

A

A
A
A
A [2][3]
A
A

A

C
A [2][3]
A [4]
A
A [4]
A [5]
A [6]

A
[8][24]
A [4]
A
[8][32]

A [1]
A [8]

A [8]

A [8]

A

A

A

A
A
A
A
A [12]

A
A
A
A
A [12]

A
A
A
A
A [12]

A [8]

A [12]

A
A
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27 Kraj natovarjanja
29 Urad izstopa/vstopa
30 Blago se nahaja v/na
31 Tovorki in opis blaga; oznake
in številke – številke zabojnikov –
število in vrsta
32 Številka postavke
33 (1) Oznaka blaga
33 (2)
33 (3)
33 (4)
33 (5)
34a Oznaka države porekla
34b
35 Bruto masa (v kg)
36 Ugodnosti
37 (1) Postopek
37 (2)
38 Neto masa (v kg)
39 Kvota
40 Skupna deklaracija/predhodni
dokument
41 Dodatne enote
42 Cena postavke
43 Metoda vrednotenja
44 Dodatne
informacije/predloženi
dokumenti/potrdila in dovoljenja
45 Prilagoditev
46 Statistična vrednost
47 Izračun davkov (vrsta)
47 (osnova)
47 (stopnja)
47 (znesek)
47 (skup. zn.)
47 (NP)
48 Odlog plačila
49 Identifikacija skladišča
50 Imetnik postopka
51 Predvideni uradi tranzita (in
država)
52 Zavarovanje
53 Namembni urad (in država)
54 Kraj in datum, podpis in ime
deklaranta ali njegovega
zastopnika
55 Pretovarjanje
56 Drugi dogodki med prevozom
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A
A

A
A

A
A

A
A

A [14]

A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A [15]

A
A

A
A [16]

A
A [17]

A
A
A
C [1]

A
C

C

A
C

A

A

A

A

A

A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A [17]

A [17]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
[4]

A

A

A

A [23]
C

A [23]
C

A

A

A [23]
C

A
A [4]
A
A

A

A

A

A

A
A
A
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Legenda:
Nazivi stolpcev
A
C
D
E
F
G

Oznake za prvo podpolje polja 37
(37/1)
Izvoz/odprema
10, 11, 23
Ponovni izvoz po posebnem postopku, ki ni 31
postopek carinskega skladiščenja
Ponovni izvoz po carinskem skladiščenju
31
Pasivno oplemenitenje
21, 22
Tranzit
Carinski status unijskega blaga

Simboli v poljih
A Obvezno: navedbe, ki jih zahteva vsaka država članica.
C Neobvezno za gospodarske subjekte: navedbe, ki jih gospodarski subjekti lahko
predložijo, vendar jih države članice od njih ne morejo zahtevati.
Opombe
[1]
To polje je obvezno za kmetijske izdelke z izvoznimi nadomestili.
[2]
Ta navedba se lahko zahteva le za postopke, ki niso računalniško podprti.
[3]
Če deklaracija zajema le eno postavko blaga, se polje pusti prazno in se v polje 5
vpiše številka "1".
[4]
To polje se obvezno izpolni pri uporabi NCTS, kakor določa dodatek C2 iz priloge 9
Uredbe 2016/341/EU.
[5]
Ta navedba se lahko zahteva le za računalniško podprte postopke.
[6]
To polje je neobvezno za države članice, kadar prejemnik nima sedeža v Uniji niti v
državi s skupnim tranzitom.
[7]
Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah.
[8]
Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah ali železnici.
[12]
To polje se ne sme izpolniti, če se izvozne formalnosti opravijo na točki izstopa iz
Unije.
[14]
To polje se lahko izpolni pri uporabi NCTS, kakor je določeno v dodatku C2 iz priloge
9 Uredbe 2016/341/EU.
[15]
To polje je obvezno v primeru ponovnega izvoza blaga iz zasebnega carinskega
skladišča.
[16]
To podpolje je treba izpolniti, kadar:
– tranzitno deklaracijo sestavi ista oseba, takrat ko sestavlja ali potem ko je sestavila
carinsko deklaracijo, ki vsebuje oznako blaga, ali
– tako določa zakonodaja Unije.
[17]
Izpolni se le, če tako določa zakonodaja Unije.
[23]
To polje se izpolni, kadar se deklaracija o dajanju blaga v carinski postopek uporabi
za zaključek postopka carinskega skladiščenja.
[24]
Kadar se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se prevažajo s cestnimi vozili,
carinski organi lahko dovolijo imetniku postopka, da pusti to polje prazno, kadar iz
logističnih razlogov ob odhodu identiteta in država registracije prevoznega sredstva
ob sestavi tranzitne deklaracije nista znani in kadar lahko carinski organi zagotovijo,
da bodo zahtevane informacije v zvezi s prevoznimi sredstvi naknadno vpisane v
polje 55.
[32]
Podatek je obvezen v primeru, kadar je registrska oznaka prevoznega sredstva ob
prehodu meje drugačna, kot je navedena v polju 18 (ob prihodu).
[33]
Kadar se bo na eno samo prevozno sredstvo naknadno natovorilo blago več
pošiljateljev, se v to polje lahko vpiše zaznamek "ZBIRNIK" v primeru, ko registracija
prevoznega sredstva iz logističnih razlogov ni znana že ob sestavi carinske
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deklaracije, in pod pogojem, da deklarant v svojih evidencah vodi podatke o
prevoznem sredstvu in jih na zahtevo predloži carinskemu organu.
ZAHTEVANE NAVEDBE
NAVEDBE, KI SE DODATNO VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA, KOT SLEDI
FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, PASIVNIM
OPLEMENITENJEM, TRANZITOM UNIJE IN/ALI DOKAZOVANJEM CARINSKEGA
STATUSA UNIJSKEGA BLAGA
Polje 2 – Pošiljatelj/izvoznik
Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko
za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v prilogi 2
tega pravilnika.
Pri večjem številu pošiljateljev/izvoznikov se v polje vpiše zaznamek "Razno", k deklaraciji pa
se priloži ustrezni seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se
vnese celotni seznam podatkov brez zaznamka.
Polje 8 – Prejemnik
Kadar prejemniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše identifikacijska številka s
strukturo, ki mora ustrezati merilom iz priloge 2 tega pravilnika.
Pri večjem številu prejemnikov se v polje vpiše zaznamek "Razno", k deklaraciji pa se priloži
ustrezni seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnese celotni
seznam podatkov brez zaznamka.
Polje 14 – Deklarant/zastopnik
Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc
številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge
2 tega pravilnika.
Polje 18 – Identiteta in država registracije prevoznega sredstva ob odhodu
Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta registrski številki
vlečnega vozila in priklopnika, ločeni s poševnico, nato pa se navede oznaka države
vlečnega vozila.
Pri večjem številu prevoznih sredstev se v polje vpiše zaznamek "Razno", k deklaraciji pa se
priloži ustrezni seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnese
celotni seznam podatkov brez zaznamka.
Polje 21 – Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu
meje
Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta registrski številki
vlečnega vozila in priklopnika, ločeni s poševnico, nato pa se navede oznaka države
vlečnega vozila.
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Pri večjem številu prevoznih sredstev se v polje vpiše zaznamek "Razno", k deklaraciji pa se
priloži ustrezni seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnese
celotni seznam podatkov brez zaznamka.
Polje 24 – Vrsta transakcije
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna oznaka iz stolpca A, v drugo podpolje pa
enomestna oznaka iz stolpca B priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9.
februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja,
opredelitvijo podatkov, pripravo statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in
glede na valuto računa ter posebnim blagom ali gibanji (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 113/2010/EU.
Polje 29 – Urad izstopa
Uporabi se oznaka urada, ki ima opredeljeno vlogo urada izstopa. Nacionalni šifrant
slovenskih carinskih organov je v prilogi 2.
Oznake slovenskih carinskih organov z njihovo vlogo in podatki o carinskih organih v drugih
državah
članicah
so
dosegljivi
na
spletni
strani
Evropske
komisije
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sl.
Polje 31 – Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in
vrsta
V polje se po potrebi vpišejo posebne oznake z uporabo ustrezne oznake iz nacionalnega
šifranta posebnih oznak, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Pri večjem številu podatkov se v polje vpiše zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se
priloži ustrezni seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnese
celotni seznam podatkov brez zaznamka.
Polje 33 – Oznaka blaga
V peto podpolje se po potrebi vpišejo dodatne oznake z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta dodatnih oznak, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Polje 35: Bruto masa (v kg)
Če deklaracija za postopke iz preglednice Podatkovne zahteve za izvoz, ponovni izvoz,
pasivno oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga zajema več
vrst blaga, se skupna bruto masa lahko vpiše le v polje 35 prve postavke, preostala polja 35
pa ostanejo prazna.
Polje 40 – Skupna deklaracija/predhodni dokument
V polje se po potrebi vpišejo predhodni dokumenti z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta predhodnih dokumentov, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Polje 44 – Dodatne informacije/predloženi dokumenti/potrdila in dovoljenja
Šifrant dokumentov, potrdil in dovoljenj, ki je na voljo v podatkovni zbirki TARIC, je objavljen
na
spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/carinske_listine_eul_ata_tir/#c393.
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V polje se po potrebi vpišejo dodatne informacije ali dokumenti, potrdila in dovoljenja z
uporabo ustrezne oznake iz nacionalnega šifranta dodatnih informacij ali nacionalnega
šifranta dokumentov, potrdil in dovoljenj, ki sta v prilogi 2 tega pravilnika.
Pri večjem številu podatkov se v polje vpiše zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se
priloži ustrezni seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnese
celotni seznam podatkov brez zaznamka.
Polje 51 – Predvideni uradi tranzita (in država)
Uporabi se oznaka urada iz polja 29, ki ima opredeljeno vlogo urada tranzita.
Polje 53 – Namembni urad (in država)
Uporabi se oznaka urada iz polja 29, ki ima opredeljeno vlogo namembnega urada.
Polje 54 – Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika
Če je zadevna oseba pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora podpisnik
poleg svojega podpisa in polnega imena navesti še svojo funkcijo (položaj), polno ime,
naslov in številko EORI iz 18. točke 1. člena Uredbe 2015/2446/EU zadevne osebe ter na
pisno deklaracijo odtisniti pečat firme.
Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc
številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge
2 tega pravilnika.
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PRILOGA 2
DOPOLNITEV SEZNAMOV IZ DODATKA D1 IZ PRILOGE 9 UREDBE 2016/341/EU S
SEZNAMI NACIONALNIH OZNAK, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU POLJ
CARINSKE DEKLARACIJE ZA IZVOZ, PONOVNI IZVOZ, PASIVNO OPLEMENITENJE,
TRANZIT, IN DOKAZILO O CARINSKEM STATUSU UNIJSKEGA BLAGA OZIROMA
DRUGIH OBRAZCEV, OBVESTIL IN ZAHTEVKOV
Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik
Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob izvozu, se uporabi številka
EORI. Za edinstveno identifikacijsko oznako osebe s sedežem v Republiki Sloveniji se
uporabi njena davčna številka iz registra davčnih zavezancev Republike Slovenije. Na
podlagi te številke FURS osebam s sedežem v Republiki Sloveniji dodeli številko EORI.
Pogoji in pravila za dodelitev številke EORI ter njena struktura so objavljeni na spletni strani
FURS.
Če pošiljatelju/izvozniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z
naslednjo strukturo:
oznaka države (a2); oznaka UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska oznaka izvoznika
(an..12)
Oznaka UN/EDIFACT 3055: glede na označevanje podjetij v tretjih državah,
navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje
agencija ali druga institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana agencija bo
navedena na seznamu agencij, ki ga izda Organizacija združenih narodov pod naslovom
UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet) in
ki zajema agencije, odgovorne za take sezname gospodarskih subjektov.
Primer: JP1511234567890 za japonskega izvoznika (oznaka države: JP),
katerega identifikacijska številka pri japonski carini (oznaka agencije 151 iz šifranta
UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890.
Številko EORI osebi iz države nečlanice (tj. osebi iz tretje države oziroma tretjim osebam)
lahko dodeli FURS na podlagi predhodne registracije, ki jo opravi isti organ. Pogoji in pravila
za registracijo tretje osebe ter struktura dodeljene edinstvene identifikacijske oznake tretje
osebe, ki skupaj s predpono SI tvori številko EORI za zadevno tretjo osebo, so objavljeni na
spletni strani FURS http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/.
NACIONALNI ŠIFRANT ZA DOLOČENE SKUPINE OSEB
Oznaka
Opis oznake
SIA1111111
fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji državi
SIA2222222
fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi državi članici
SIA3333333
gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi
SIA4444444
tuja diplomatska predstavništva
SIA5555555
drugo
Polje 8: Prejemnik
Ob izvozu ima identifikacijska številka naslednjo strukturo:
oznaka države (a2); oznaka UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska oznaka uvoznika
(an..12)
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Polje 14: Deklarant/zastopnik
Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz polja 2.
Polje 29: Urad izstopa/vstopa
NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV
Naziv
Oznaka
GENERALNI FINANČNI URAD
SI000010
FINANČNI URAD CELJE
SI002006
Oddelek za carinjenje Celje
SI002022
Oddelek za trošarine Celje
SI002800
FINANČNI URAD KOPER
SI006001
Oddelek za carinjenje Koper
SI006036
Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper
SI006044
Oddelek za carinjenje Sežana
SI009043
Carinska pisarna obmorski mejni prehod SI006090
Piran
Carinska pisarna mejni prehod Letališče SI006170
Portorož
Oddelek za trošarine Koper
SI006800
FINANČNI URAD KRANJ
SI005001
Oddelek za carinjenje Kranj
SI001026
Carinska pisarna Jesenice
SI005080
Oddelek za trošarine in okoljske dajatve SI005800
Jesenice
FINANČNI URAD LJUBLJANA
SI001000
Oddelek za carinjenje Letališče Brnik
SI001034
Oddelek za carinjenje Ljubljana
SI001913
Oddelek za trošarine Ljubljana
SI001800
FINANČNI URAD MARIBOR
SI007008
Oddelek za carinjenje Maribor
SI007067
Carinska pisarna mejni prehod Letališče SI007040
Maribor
Carinska pisarna Gruškovje
SI007075
Carinska pisarna Dravograd
SI003053
Oddelek za trošarine Maribor
SI007800
FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA
SI004009
Oddelek za carinjenje Murska Sobota
SI004017
Oddelek za trošarine Murska Sobota
SI004800
FINANČNI URAD NOVA GORICA
SI008004
Oddelek za carinjenje Vrtojba
SI008128
Carinska pisarna Idrija
SI008071
Oddelek za tranzit in zavarovanje
SI008005
Oddelek za trošarine Nova Gorica
SI008800
SI003001
FINANČNI URAD NOVO MESTO
Oddelek za carinjenje Novo mesto
SI001050
Oddelek za carinjenje Obrežje
SI001123
Carinska pisarna Metlika
SI001115
Oddelek za trošarine Novo mesto
SI001850
Oddelek za trošarine Obrežje
SI003850
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Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in
vrsta
NACIONALNI ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK
Oznake za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z zakonodajo, in/ali
vplivajo na izračun dajatev:
Oznaka Opis oznake
E0
Evropa; 100 m
E1
Evropa; kg mlečne snovi
E2
Evropa; kg suhe mlečne snovi
E3
Evropa; 100 kg bruto mase
E4
Evropa; 100 kg neto odcejene substance
E5
Evropa; odstotek saharoze
E6
Evropa; 100 kg neto mase preračunano na suho snov
E7
Evropa; hektoliter
E8
Evropa; odstotek alkohola
E9
Evropa; kg skupnega alkohola
EB
Evropa; kilogram monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega
plinskega olja, nefosilnega izvora, pridobljen s sintezo in/ali hidrotretiranjem
(t. i. biodizel), vsebovanega v izdelku
EC
Evropa; tona kalijevega klorida
ED
Evropa; donos surovega sladkorja v odstotkih – v skladu s točko B priloge III
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št.
1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671)
EE
Evropa; vsebnost bioetanola v kilogramih (masni delež) v mešanici,
proizvedenega iz kmetijskih proizvodov
EF
Evropa; kilogram neto kalijevega acesulfama
EG
Evropa; kilogram goriva v svečah, svečkah in podobnem, vključno s stenjem
EJ
Evropa; carinska stopnja na podlagi javnega razpisa za uvoz sladkorja z
oznako KN 1701 in referenčno številko
EK
Evropa; kos
EP
Evropa; polarizacija, polarimetrični odčitek uvoženega surovega sladkorja
ES
Evropa; cena CIF, pretvorjena v ceno proizvoda iz sladkornega sektorja
standardne kakovosti
NG
nacionalni; gigajoule
NJ
nacionalni; megajoule
NL
nacionalni; liter
NM
nacionalni; standardni m3
NO
nacionalni; kilogram
NV
nacionalni; kilogram – homologacijski masi odšteta masa voznika, tj. 75 kg
nacionalni; stopnja izpusta v Euro
NE
NC
nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km – postopek NEDC
NK
nacionalni; moč motorja v kW
NW
količina izpusta CO2 v g/km – postopek WLTP
Oznake za količine, v višini katerih se zaprosi za kvote, ki se delijo v skladu z 49. do 54.
členom Uredbe 2015/2447/EU:
K0
kvota; kilogram
K1
kvota; evro
K2
kvota; 1000 kosov
K3
kvota; 1000 parov
K4
kvota; tona
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K5
kvota; kvadratni meter
K6
kvota; hektoliter
K7
kvota; glava
K8
kvota; kubični meter
K9
kvota; kos
KA
kvota; liter
KB
kvota; par
KC
kvota; liter čistega alkohola
KD
kvota; tona – bruto masa
KE
kvota; tona – odcejena masa
KF
kvota; kilogram – bruto masa
KG
kvota; kilogram – odcejena masa
KH
kvota; kilometer
Oznake za vpis vsebnosti snovi za določitev dodatne oznake za potrebe določitve
višine kmetijske komponente, dodatne dajatve za sladkor ali dodatne dajatve za moko:
MM
mas. % mlečnih maščob
MP
mas. % mlečnih proteinov
SG
mas. % škroba/glukoze
SI
mas. % saharoze/invertnega sladkorja/izoglukoze
Polje 33: Oznaka blaga
Peto podpolje
V podpolje se vpiše štirimestna nacionalna dodatna oznaka, ki jo je treba vpisati zaradi
natančnejše uvrstitve blaga za potrebe nacionalne zakonodaje. Navedba nacionalnih
dodatnih oznak se zahteva le v primerih, ko to zahteva sistem TARIC. Nacionalne dodatne
oznake so navedene v nacionalnem šifrantu dodatnih oznak.
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH OZNAK
Oznaka
Opis oznake
S011
mamila in psihotropne substance (MIPS)
S021
dinitronaftalen (DNT), nitrobenzen
S022
nitroglicerin in drugi estri solitrne kisline
S023
tulci z netilkami in netilke ter strelivo, ki vsebuje netilke ali tulce z netilkami
S031
bojna jadralna letala in pilotirani zmaji
S032
bojna letala brez pogona
S033
bojni helikopterji
S034
bojna letala in drugi zrakoplovi
S035
simulatorji za zračne bitke za vojaško rabo
S036
naprave za treniranje letenja na tleh za vojaško rabo
S041
cevi, zaklepi in strelni mehanizmi za revolverje, samokrese, pištole, puške,
bobnice za revolverje, menjalne in vložne cevi
S042
puške za podvodni ribolov; dekorativno orožje; imitacija orožja; orožje, ki je
trajno onesposobljeno za uporabo; orožje za signaliziranje, alarm; orožje za
humano ubijanje živali; kratkocevno orožje za izstreljevanje pirotehničnih
izdelkov
S043
zračno orožje, orožje s tetivo, električni paralizatorji in razpršilci, kadar jih
uvažajo ali izvažajo polnoletni posamezniki
S999
drugo
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Polje 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument
Primeri vpisa v polje 40:
1. Blago je bilo 1. aprila 2021 vpisano v evidence imetnika dovoljenja za vpis v
evidence deklaranta pri izvozu pod zaporedno številko 225. V dopolnilni deklaraciji
se v polje 40 vpiše:
Y-CLE-20210401-225-02.
Razlaga:
Y (poenostavljena deklaracija ali vpis v evidence deklaranta)
CLE (sklic/datum vpisa v evidence deklaranta)
20210401-225-02 (identifikacijski podatek)
"20210401" – datum vpisa v evidenco imetnika dovoljenja (llllmmdd)
"-" – vezaj
"225" – zaporedna številka iz evidence imetnika dovoljenja (n..11)
"-" – vezaj
"02" – lokacija vpisa v evidenco (n2) (Podatek se vpisuje, kadar podjetje vodi
vpise v evidenco ločeno na več lokacijah in so te lokacije določene v dovoljenju.
Če podjetje vpise v evidenco vodi na eni sami lokaciji, se vpiše 00.)
2. Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je carinski urad odhoda dodelil
oznako MRN “21SI00191315043585” (za postopke v NCTS). V deklaraciji, ki uvaja
blago v carinski postopek po koncu tranzitnega postopka, se v polje 40 vpiše:
Z-821-21SI00191315043585.
Razlaga:
Z (oznaka za predhodni dokument)
821 (oznaka za deklaracijo za zunanji tranzit Unije T1)
21SI0191315043585 (identifikacijski podatek – oznaka MRN)
"21" – leto vpisa tranzitnega dokumenta v evidenco NCTS (n2)
"SI001913" – oznaka carinskega organa (an8)
"15043585" – številka iz evidence NCTS (n8)
3. Deklaracija za postopek začasnega uvoza je vpisana v carinsko evidenco pod
zaporedno številko 21SI00191340679506. V deklaraciji za ponovni izvoz se v polje
40 vpiše:
Z-IM-21SI00191340679506.
Razlaga:
Z (oznaka za predhodni dokument)
IM (oznaka iz prvega podpolja polja 1 predhodnega dokumenta)
21SI00191340679506 (identifikacijski podatek predhodnega dokumenta)
"21" – leto vpisa predhodnega dokumenta v carinsko evidenco (n2)
"SI001913" – oznaka carinskega organa (an8)
"40679506" – številka iz carinske evidence (n8)
4. Pri izvozu trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine se v postavki, ki se
nanaša na trošarinsko blago, v polje 40 vpiše:
Z-AAD-21AT00000000000000123001.
Razlaga:
Z (oznaka za predhodni dokument)
AAD (oznaka za elektronski trošarinski dokument)
21AT00000000000000123001 (ref. številka predhodnega dokumenta)
"21AT00000000000000123" – ARC številka e-TD
"001" – zaporedna številka podatkovnega niza iz e-TD

Stran

6460 /

Št.

102 / 29. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije

NACIONALNI ŠIFRANT PREDHODNIH DOKUMENTOV
Oznaka
Opis oznake
11
tranzitna deklaracija – pomožni postopek
DIZ
izhodna dispozicija – PC Koper
Polje 44: Dodatne informacije/ predloženi dokument/ potrdila in dovoljenja
1. Dodatne informacije
Nacionalne dodatne informacije se vpišejo s petmestno oznako v okroglem oklepaju, ki ji
sledi morebitna vsebina v okroglem oklepaju.
Primer: Pri oprostitvi plačila davka na dodano vrednost v skladu s 15. točko prvega odstavka
51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem
besedilu: ZDDV-1) se v polje 44 vpiše (3D050)(51/1/15).
Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne pišejo.
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH INFORMACIJ
Oznaka
Opis oznake
00600
poenostavitev izdelave carinske deklaracije za
blago, ki spada pod različne tarifne podštevilke
3E099
enotno dovoljenje za posebne postopke
3G001
zavarovanje carinskega dolžnika ali osebe, ki
lahko postane dolžnik
3G004
zavarovanje osebe, ki ni oseba, od katere se
zavarovanje zahteva
3K100
vpis besedila za potrebe skupne kmetijske
politike
3O040
listino je izdala druga država ali njen urad
3O060
vpis besedila za potrebe prepovedi oziroma
omejitev
3P010
Izdelek, za katerega se dodatna dajatev (dodatna
carina) ne uporablja (4. člen Izvedbene uredbe
Komisije (EU) 2018/724)
3P011
Izdelek, za katerega se dodatna dajatev (dodatna
carina – zaščitna) ne uporablja (4. člen
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2013))
3S010
pooblaščeni pošiljatelj
3S040
pooblaščeni prejemnik
3S099
poenostavitve – drugo
3CV02
fakturna vrednost blaga, namenjenega za izvoz
3V071
vrednost začasno uvoženega blaga na
oplemenitenje
3V090
stroški, ki se odštevajo pri izračunu statistične
vrednosti ob izvozu blaga
3V091
stroški, ki se prištevajo pri izračunu statistične
vrednosti ob izvozu blaga

Vsebina

št. GRN
št. GRN
besedilo

št. dov.
št. dov.
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(2)
znesek v EUR
znesek v EUR

Opombi:
1. V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo:
št. dov.:
identifikacijska oznaka dovoljenja;
znesek v EUR:
vrednost blaga z računa oziroma stroškov, preračunana v evre,
upoštevajoč valutni tečaj iz polja 23;
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opomba: Če deklaracija vsebuje več postavk, se pri vsaki
postavki v polje 44 vpiše fakturna vrednost blaga, namenjenega
za izvoz. Vsota vrednosti posameznih postavk mora biti enaka
vrednosti blaga iz polja 22, izraženi v evrih;
opomba: oznaka, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka
začasnega uvoza na oplemenitenje ali začasnega izvoza na
oplemenitenje prijavi vrednost blaga, deklariranega ob začetku
teh postopkov;
referenčna številka zavarovanja iz evidence predloženih
instrumentov zavarovanja.

2. Oznake 3G001, 3G004, 3S010, 3S040 in 3S099 se v polje 44 vpišejo le pri prvi
postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo.
2. Predloženi dokumenti, potrdila in dovoljenja1
Nacionalni dokumenti, potrdila in dovoljenja, ki se priložijo deklaraciji, se vpišejo v obliki
oznake, sestavljene iz številčnega znaka, ki mu sledijo trije črkovno-številčni znaki (npr.
2123, 34d5), kateri sledi identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek
dokumenta, potrdila in dovoljenja, če ta obstaja. Prvi štirje znaki so oznake, ki temeljijo na
lastni nomenklaturi zadevne države članice.
Nacionalne oznake se začnejo s številko 3.
NACIONALNI ŠIFRANT DOKUMENTOV, POTRDIL IN DOVOLJENJ
Oznaka Opis oznake
Vsebina
3F20
izjava o vrednosti blaga
3F90
deklaraciji priloženo več faktur
3I23
izjava o sukcesivnem carinjenju
št./LLLL
3I30
izjava o namenu uporabe
3I90
druge izjave
3I99
drugo potrdilo, dovoljenje iz države članice
3O26
kopija EUL
referenčna oznaka
3O99
ostali priloženi dokumenti – drugo
3P02
potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga
št./LLLL
št./LLLL
3P06
izjava na računu ali izjava o poreklu, ki jo sestavi
kateri koli izvoznik na računu ali drugem trgovinskem
dokumentu, kadar skupna vrednost izdelkov s
poreklom ne presega 6000 EUR
3P08
potrdilo o neposrednem prevozu/neposeganju v
št./LLLL
blago/nespreminjanju izdelkov
3P21
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
št./LLLL
pristojnega za finance
3P22
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
št./LLLL
pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo
3P23
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
št./LLLL
pristojnega za notranje zadeve
3P24
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
št./LLLL
pristojnega za zunanje zadeve
3P25
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
št./LLLL
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
3P26
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
št./LLLL
1

Velja tudi za dokumente, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ni treba priložiti deklaraciji,
ker jih carinski organi vodijo v svojih evidencah.
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3P27
3P28
3P29
3P30
3P31
3P32
3P33
3P34
3P35
3P36
3P41
3P42
3P43
3P44
3P99
3S12
3S13
3S14
3S15
3T01
3X99
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pristojnega za obrambo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za kulturo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za infrastrukturo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za okolje in prostor
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za izobraževanje, znanost in šport
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za zdravje
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za pravosodje
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za javno upravo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje Gospodarske oziroma
Obrtne zbornice Slovenije
potrdilo ali odločba Agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja
potrdilo Tržnega inšpektorata RS
potrdilo inšpekcije, pristojne za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS
potrdilo inšpektorata, pristojnega za okolje in prostor
druga potrdila
dovoljenje za odobren kraj predložitve blaga carini
dovoljenje za postopek poenostavljene deklaracije
dovoljenje za vpis v evidence deklaranta
dovoljenje za centralizirano carinjenje (CC)
trošarinski dokument – režim odloga plačila trošarine
drugo izvozno dovoljenje
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št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št. dov.
št. dov.
št. dov.
št. dov.
št./LLLL

Opombi:
1. V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo:
št./LLLL:
identifikacijska številka/leto;
referenčna oznaka:

oznaka carinskega organa/oznaka iz šifranta polja
(1/1)/identifikacijska številka deklaracije/leto ali oznaka MRN
deklaracije;
št. dov.
identifikacijska oznaka dovoljenja za poenostavitve; npr.
SIEIRSI00001021HU12345 (dovoljenje za vpis v evidence
deklaranta, ki ga je izdal pristojni carinski organ, pod
zaporedno številko 12345 leta 2021).
2. Oznake 3I23, 3S12, 3S13, 3S14 in 3S15 iz nacionalnega šifranta in oznake Y040,
Y041 in Y042 se v polje 44 vpišejo le v prvi postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da
veljajo za celotno deklaracijo.
Polje 54 – Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika
Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz polja 2.
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PRILOGA 3
DOPOLNITEV NAVODIL IZ PRILOGE B IN D UREDBE 2015/2446/EU ZA UPORABO IN
IZPOLNJEVANJE POLJ CARINSKE DEKLARACIJE ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET,
P O S E B N O R A B O , C A R I N SKO SKLADIŠČENJE, ZAČASNI UVOZ, AKTIVNO
OPLEMENITENJE, VNOS BLAGA V OKVIRU TRGOVINE Z OZEMLJI S POSEBNO
DAVČNO UREDITVIJO, POŠTNI PROMET, POŠILJKE, KI SO UPRAVIČENE DO
OPROSTITVE UVOZNE DAJATVE V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 23. ČLENA ALI
PRVIM ODSTAVKOM 25. ČLENA UREDBE 1186/2009/EU, POENOSTAVLJENE UVOZNE
DEKLARACIJE IN OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA
IZPOLNJEVANJE POLJ
Odvisno od zadevnega carinskega postopka se v Republiki Sloveniji izpolnjujejo le polja
carinske deklaracije ali obvestila, kot sledi v preglednici Podatkovne zahteve za sprostitev v
prosti promet, posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje,
vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, pošiljke, ki
so upravičene do oprostitve uvozne dajatve (člen 23(1) ali 25(1) Uredbe 1186/2009),
poenostavljeno uvozno deklaracijo in obvestilo o predložitvi blaga.
Navedeni simboli ne vplivajo na dejstvo, da se nekatere navedbe predložijo le, če okoliščine
to upravičujejo (npr. dodatne enote v polju 6/2 (41) /simbol A/ se navedejo le, če to zahteva
sistem TARIC).
Preglednica: Podatkovne zahteve za sprostitev v prosti promet, posebno rabo, carinsko
skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s
posebno davčno ureditvijo, poštni promet, pošiljke, ki so upravičene do oprostitve uvozne
dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe
1186/2009/EU), poenostavljeno uvozno deklaracijo in obvestilo o predložitvi blaga.
Številka
PE
1/1
1/2
1/6

Ime PE
Vrsta deklaracije
Dodatna vrsta
deklaracije
Številka blagovne
postavke

1/10

Postopek

1/11

Dodatni postopek

2/1

Poenostavljena
deklaracija/predhodni
dokumenti

2/2

Dodatne informacije

2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
3/1

Predložene listine,
potrdila in dovoljenja,
dodatna sklicevanja
Referenčna številka /
UCR
Lokalna referenčna
številka (LRN)
Odlog plačila
Identifikacija
skladišča
Izvoznik

Št.
polja

G3

H1

H2

H3

H4

H5

H6

1/1

A

A

A

A

A

A

1/2

A

A

A

A

32

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

44

H7

I1
A

A

A(63)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

44

A(7)

A(7)

A(7)

A(7)

7

C

C

C

A

A

37
(1)
37
(2)
40

A

A
48

A

49

A(11)

2

A(12)

A

A(3)

A
A

A(5)

A(7)

A(5)

A

C

A

A(7)

A

A(7)

A(7)
(9)

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A(63)

A

C

C

A

A(53)

A(11) A(11) A(11)
A(12) A(12) A(12) A(12)

I2

A

A(12)

A

A
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3/2

Identifikacijska
številka izvoznika

2
(št.)

3/15

Uvoznik

8

3/16

Identifikacijska
številka uvoznika

8
(št.)

3/17

Deklarant

14

3/18

Identifikacijska
številka deklaranta

14
(št.)

Zastopnik
Identifikacijska
številka zastopnika
Oznaka statusa
zastopnika
Prodajalec
Identifikacijska
številka prodajalca
Kupec
Identifikacijska
številka kupca
Identifikacijska
številka osebe, ki
carini predloži blago
Identifikacijska
številka dodatnih
udeležencev dobavne
verige
Identifikacijska
številka imetnika
dovoljenja
Identifikacijska
številka dodatnih
davčnih referenc
Identifikacijska
številka osebe, ki
carini predloži blago v
primeru vpisa v
evidence deklaranta
ali predhodne vložitve
carinske deklaracije
Identifikacijska
številka osebe, ki
zagotavlja
zavarovanje
Identifikacijska
številka osebe, ki
poravna carinsko
dajatev

14
14
(št.)

4/1

Dobavni pogoji

4/3

Izračun davkov –
vrsta davka

4/4

Izračun davkov –
davčna osnova

4/5

Izračun davkov –
davčna stopnja

4/6

Izračun davkov –
plačljiv znesek davka

20
47
vrst
a
47
osn
ova
47
stop
nja
47
znes
ek

3/19
3/20
3/21
3/24
3/25
3/26
3/27
3/30

3/37

3/39
3/40

3/41

3/45

3/46

14

A(14)

A(14) A(14) A(14) A(14)

A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12)
A

A

A

A

A

A

A(14)

A

A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12)
A

A

A

A

A

A

A

A

A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12)
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2
2
(št.)
8
8
(št.)

A(12)
A
A(12)
A
A

44

C

C

C

C

C

C

C

44

A

A

A

A

A

A

A

44

A

A

A(3)

A(54)

A

A

A

A

A

A

A(16)

A

A(18)
A(18)

C

A

A

A

A

A(18) A(18) A(18)

A

A(63)

A(18) A(18) A(18)

A

A(63)

A(18)

C

C

A(18)

A

A(63)

A(18)

C

C

A(18)

A

A(63)
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4/7

Izračun davkov –
skupaj

4/8

Izračun davkov –
način plačila

4/9

Dodatki in odbitki

4/10

Valuta računa

4/11

Skupni znesek računa

4/12

Enota nacionalne
valute

4/13

Št.

47
skup
aj
47
nači
n
plači
la

A(18)

C

C

A(18)

A

A(63)

A(18)

C

C

A(18)

A

A(53)

A(16)
(20)

45
22
(1)
22
(2)
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A(16)
(20)

A

A

A

A

A(5)

C

C

C

C

C

44

A

A

A

Kazalniki vrednotenja

45

4/14

Cena/znesek
postavke

A(16)
(20)

42

A

4/15

Menjalni tečaj

23

4/16

Metoda vrednotenja

4/17

Ugodnosti

4/18
4/19
5/8
5/9
5/14

Vrednost
Stroški prevoza do
namembnega kraja
Oznaka namembne
države
Oznaka namembne
regije
Oznaka države
odpreme/izvoza

A(21)

A(16)
(20)

A

A

A

A

A

A

43

A

C

C

36

A

C

A(23) A(23)

A

17a

A

A

A

A

A

17b

C

C

C

C

C

15a

A

C

A

A

A

Oznaka države
porekla

34a

A(28)

A

A(28) A(28)

C
(28)

5/16

Oznaka države
preferencialnega
porekla

34b

A(29)

C

A(29) A(29)

C
(29)

A

A

30

CUV
5/31

Lokacija blaga
Carinski urad
predložitve
Nadzorni carinski
urad
Carinski urad vložitve
Datum sprejema

6/1

Neto masa (v kg)

38

A

6/2

Dodatne enote

41

A

A

6/5

Bruto masa (v kg)

35

A

6/8

Opis blaga

31

6/9

Vrsta tovorkov

6/10

5/26
5/27

A

A

A

A(5)

A

5/15

5/23

A

A(5)

A

A

A

A

A(5)
A(5)
(28)

A

A(5)
(29)

A

A(68)

A

A(30) A(30) A(30) A(30) A(30)

A(30) A(30)

44

A(31) A(31) A(31) A(31)

A(31)

A

A

A

A(32)

C

A

A

A(32)

A

A(55)

A(5)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

31

A

A

A

A

A

Število tovorkov

31

A

A

A

A

A

6/11

Odpremne oznake

31

A

A

A

A

A

A

6/13

Oznaka CUS
Oznaka blaga –
oznaka kombinirane
nomenklature
Oznaka blaga –
oznaka TARIC

31

A

C

C

C

C

C

33
(1)

A

C

A

A

A

A

33
(2)

A

C

A

A

C

A

6/15

A

44

A
A
A
A(51) A(51) A(51)

6/14

6465

A
A(51)

A

A

A

A

A

A(5)

A(52)

A

A(33)

A

A(33)

A

A(33)

A(5)
A(5)
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33
(3)
(4)

A

C

A

A

C

A

A(5)

33
(5)

A

C

A

A

C

A

A(5)

6

A

A

A

A

6/19

Oznaka blaga –
dodatne oznake
TARIC
Oznaka blaga –
nacionalne dodatne
oznake
Število tovorkov
skupaj
Vrsta blaga

7/2

Zabojnik

19

A

A

A

A

7/4

Vrsta prevoza na meji
Vrsta prevoza v
notranjosti
Identiteta prevoznega
sredstva ob prihodu
Identifikacijska
številka zabojnika
Identiteta aktivnega
prevoznega sredstva
ob prehodu meje
Država aktivnega
prevoznega sredstva
ob prehodu meje
Zaporedna številka
kvote

25

A

A

A

26

A(41)

18
(1)

C
C
(41)

A(43)

31

A

6/16
6/17
6/18

7/5
7/9
7/10
7/14
7/15
8/1
8/2
8/3
8/5
8/6
MCD

Vrsta zavarovanja
Referenca
zavarovanja
Vrsta transakcije
Statistična vrednost
Morebitni carinski
dolg/varščine

C
A

A(41) A(41) A(41)
A(43) A(43) A(43)

A

A

A

A

A

A

A
21
(2)

A(46)

39

A

A(46) A(46) A(46)
A(5)

24

A(49)
(61)
A(49)
(61)
A

C

A

A

A(32)

46

A

C

A

A

A

52
52

A(62) A(62)

A

A(53)

A(62) A(62)

A

A(53)

A(60) A(60) A(60) A(60) A(60) A(60) A(60)

Legenda:
Naslovi stolpcev
G3
Predložitev blaga carini
H1
Deklaracije za sprostitev v prosti promet in posebni postopek – določena raba –
deklaracija za posebno rabo
H2
Posebni postopek – hramba – deklaracija za carinsko skladiščenje
H3
Posebni postopek – določena raba – deklaracija za začasni uvoz
H4
Posebni postopek – oplemenitenje – deklaracija za aktivno oplemenitenje
H5
Deklaracija za vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo
H6
Carinska deklaracija v poštnem prometu za sprostitev v prosti promet
H7
Carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet za pošiljko, ki je upravičena do
oprostitve uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom
25. člena Uredbe 1186/2009/EU
I1
Poenostavljena uvozna deklaracija
I2
Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali pri
vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob uvozu
Simboli v poljih
A Obvezno: podatki, ki jih zahteva vsaka država članica.
C Neobvezno za gospodarske subjekte: podatki, ki jih gospodarski subjekt lahko predloži,
vendar jih države članice od njega ne morejo zahtevati.
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Opombe
[3]
Ta podatek se ne zahteva v primeru, da je bila carinska deklaracija vložena pred
predložitvijo blaga v skladu s členom 171 zakonika.
[5]
Kadar se uporablja člen 166(2) zakonika (poenostavljene deklaracije na podlagi
dovoljenj), državam članicam ni treba vpisati tega podatka, kadar jim pogoji,
predpisani v dovoljenjih za zadevne postopke, dopuščajo, da navedbo tega
podatkovnega elementa v dopolnilni deklaraciji odložijo.
[7]
Države članice lahko opustijo to obveznost, če jim njihovi sistemi omogočajo, da
samodejno in nedvoumno razberejo ta podatek iz drugih navedb v deklaraciji.
[9]
Ta podatek je treba vpisati samo, kadar se uporablja člen 166(2) zakonika
(poenostavljene deklaracije na podlagi dovoljenj); v tem primeru je to številka
dovoljenja za poenostavljeni postopek. Ta podatkovni element pa lahko vsebuje tudi
zadevno številko prevoznega dokumenta.
[11]
Ta podatek se zahteva, kadar se deklaracija o dajanju blaga v carinski postopek
uporabi za zaključek postopka carinskega skladiščenja.
[12]
Ta podatek je obvezen samo v primerih, kadar za zadevno osebo ni podatka o
številki EORI ali enolični identifikacijski številki tretje države, ki jo priznava Unija.
Kadar je navedena številka EORI ali enolična identifikacijska številka tretje države, ki
jo priznava Unija, se ime in naslov ne vpišeta.
[14]
Ta podatek se navede le, če je na voljo.
[16]
Državam članicam ni treba vpisati tega podatka, če carinske vrednosti zadevnega
blaga ni mogoče določiti v skladu z določbami člena 70 zakonika. V tem primeru
mora deklarant carinskim organom predložiti vse podatke, ki se lahko zahtevajo za
določitev carinske vrednosti.
[18]
Ta podatek se ne zahteva za blago, upravičeno do oprostitve carinskih dajatev,
razen če carinski organi menijo, da je potreben za uporabo določb o sprostitvi
zadevnega blaga v prosti promet.
[20]
Država članica, ki je sprejela deklaracijo, opusti obveznost vpisa tega podatka, razen
če je podatek nujen za pravilno določitev carinske vrednosti:
— kadar carinska vrednost pošiljke uvoženega blaga ne presega 20 000 EUR, če ne
gre za delno ali večkratno pošiljko istega pošiljatelja istemu prejemniku, ali
— kadar gre za uvoz nekomercialne narave, ali
— v primeru blaga, ki ga isti prodajalec pod istimi trgovinskimi pogoji stalno dobavlja
istemu kupcu.
[21]
Ta podatek se vpiše samo, če je carina izračunana v skladu s členom 86(3)
zakonika.
[23]
Izpolni se le, če tako določa zakonodaja Unije.
[28]
Ta podatek se zahteva, kadar: (a) se preferencialna obravnava ne uporablja ali
(b) država nepreferencialnega porekla ni enaka državi preferencialnega porekla.
[29]
Ta podatek se zahteva, kadar se preferencialna obravnava uporablja z ustrezno
oznako iz PE 4/17 "Ugodnosti".
[30]
Ta podatek se uporabi samo v primeru centraliziranega carinjenja.
[31]
Ta podatek se uporabi samo v primeru, da se deklaracija za začasno hrambo ali
carinska deklaracija za dajanje blaga v posebni postopek, razen v postopek tranzita,
vloži pri finančnem uradu, ki ni nadzorni finančni urad, naveden na zadevnem
dovoljenju.
[32]
Ta podatek se zahteva samo v primeru trgovinskih transakcij, ki vključujejo vsaj dve
državi članici.
[33]
Ta podatek se vpiše samo, če sprostitev blaga v začasni hrambi zadeva le dele
deklaracije za začasno hrambo, ki je bila predhodno vložena v povezavi z zadevnim
blagom.
[41]
Tega podatkovnega elementa se ne sme vpisati, če se uvozne formalnosti opravijo
na točki vstopa na carinsko območje Unije.
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Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah.
Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah ali železnici.
Ta podatek se vpiše samo v primeru, kadar je blago dano v postopek posebne rabe,
ali v primeru predhodnega uvoza oplemenitenih proizvodov ali predhodnega uvoza
nadomestnih proizvodov.
Ta podatkovni element se uporablja samo v dopolnilnih deklaracijah.
Ta podatek se ne zahteva v primerih različnega blaga, ki je pakirano skupaj, in za
poštne pošiljke.
Ta podatek se ne zahteva:
(a) če je blago deklarirano za sprostitev v prosti promet na podlagi posebne
ureditve za prodajo na daljavo iz tretjih držav in ozemelj uvoženega blaga iz
oddelka 4 poglavja 6 naslova XII Direktive 2006/112/ES; ali
(b) če je blago nekomercialnega značaja in ga iz tretje države pošljejo
posamezniki drugim posameznikom v državi članici ter je oproščeno DDV v
skladu s 1. členom Direktive Sveta 2006/79/ES (Direktiva Sveta 2006/79/ES z
dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga
nekomercialnega značaja iz tretjih držav (UL L 286, 17. 10. 2006, str. 15)).
Ta podatek se zahteva samo, če je blago deklarirano za sprostitev v prosti promet na
podlagi posebne ureditve za prodajo na daljavo iz tretjih držav in ozemelj uvoženega
blaga iz oddelka 4 poglavja 6 naslova XII Direktive 2006/112/ES.
Ta podatek se zahteva samo, če deklaracija zadeva blago iz 27. člena Uredbe (ES)
št. 1186/2009.
Izpolni se le, če tako določajo navodila oziroma pojasnila carinskega organa.
Ta podatek se vpiše tudi pri postopku sprostitve v prosti promet, če je nastal carinski
dolg.
Ta podatek se ne zahteva, kadar zavarovanje za morebitni carinski dolg za posebni
postopek ni potrebno – blago s carinsko stopnjo 0 %.
Ta podatek se zahteva samo, kadar se carinska deklaracija vloži v SIAIS.
Ta podatek se ne navede v primeru predhodno vložene deklaracije.

PODATKOVNE ZAHTEVE
OPOMBE V ZVEZI S PODATKOVNIMI ZAHTEVAMI ZA PODATKOVNE ELEMENTE IZ
TABELE
Podatkovni element 1/11 – Dodatni postopek
V podatkovni element se po potrebi vpišejo dodatni postopki z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta dodatnih postopkov, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
Podatkovni element 2/1 – Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti
V polje se po potrebi vpišejo predhodni dokumenti z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta predhodnih dokumentov, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
Pri večjem številu podatkov se v polje 40 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.
Podatkovni element 2/2 – Dodatne informacije
V podatkovni element se po potrebi vpišejo dodatne informacije z uporabo ustrezne oznake
iz nacionalnega šifranta dodatnih informacij, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
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Podatkovni element 2/3 – Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna
sklicevanja
Seznam listin, potrdil, dovoljenj in dodatnih sklicevanj ter njihove oznake, ki je na voljo v
podatkovni zbirki TARIC, je objavljen na
spletni
strani
Finančne
uprave
Republike
Slovenije
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/carinske_listine_eul_ata_tir/#c393.
V podatkovni element se po potrebi vpišejo predložene listine, potrdila in dovoljenja ter
dodatna sklicevanja z uporabo ustrezne oznake iz nacionalnega šifranta listin, potrdil in
dovoljenj ter dodatnih sklicevanj, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
Pri večjem številu podatkov se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.
Podatkovni element 3/2 – Identifikacijska številka izvoznika
Kadar izvozniku ni bila dodeljena številka EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc
številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v
prilogi 4 tega pravilnika.
Podatkovni element 3/16 – Identifikacijska številka uvoznika
Kadar uvozniku ni bila dodeljena številka EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc
številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v
prilogi 4 tega pravilnika.
Podatkovni element 3/18 – Identifikacijska številka deklaranta
Kadar deklarant nima številke EORI, mu lahko carinski organ dodeli ad hoc številko za
zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v prilogi 4 tega
pravilnika.
Podatkovni element 4/3 – Izračun davkov – vrsta davka
V podatkovni element se po potrebi vpišejo vrste dajatev z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta vrst dajatev, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
Podatkovni element 4/17 – Ugodnosti
Seznam kombinacij oznak ugodnosti, ki se lahko uporabljajo, skupaj s primeri in pojasnili je
objavljen
na
spletni
strani
Evropske
komisije
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eucdm_guidance_document_sl.pdf.
Podatkovni element 5/26 – Carinski urad predložitve
Nacionalni šifrant slovenskih carinskih organov je v prilogi 4. Oznake slovenskih carinskih
organov z njihovo vlogo in podatki o carinskih organih v drugih državah članicah so dosegljivi
na
spletni
strani
Evropske
komisije
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sl.
Podatkovni element 5/27 – Nadzorni carinski urad
Uporabi se oznaka urada iz podatkovnega elementa 5/26.
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Podatkovni element CUV – Carinski urad vložitve
Uporabi se oznaka urada iz podatkovnega elementa 5/26.
Podatkovni element 6/8 – Opis blaga
V podatkovni element se po potrebi vpišejo posebne oznake z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta posebnih oznak, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
Pri večjem številu podatkov se v polje 31 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.
Podatkovni element 6/17 – Oznaka blaga – nacionalne dodatne oznake
V podatkovni element se po potrebi vpišejo dodatne oznake z uporabo ustrezne oznake iz
nacionalnega šifranta dodatnih oznak, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
Pri večjem številu podatkov se v polje 33 (5) standardne deklaracije v papirni obliki vpiše
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.
Podatkovni element 7/9 – Identiteta prevoznega sredstva ob prihodu
Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta registrski številki
vlečnega vozila in priklopnika, ločeni s poševnico.
Podatkovni element 7/14 – Identiteta aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje
Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta registrski številki
vlečnega vozila in priklopnika, ločeni s poševnico.
Podatkovni element 8/5 – Vrsta transakcije
Vpiše se prva števka iz stolpca A in druga števka s seznama v stolpcu B priloge II Uredbe
Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami
nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo podatkov, pripravo statistike blagovne
menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom ali
gibanji (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 113/2010/EU).
Podatkovni element MCD – Morebitni carinski dolg/varščine
V podatkovni element se po potrebi vpiše vrsta in znesek morebitnega carinskega dolga.
Vrsta morebitnega carinskega dolga se vpiše z uporabo ustrezne oznake iz nacionalnega
šifranta vrst morebitnega carinskega dolga, ki je v prilogi 4 tega pravilnika.
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PRILOGA 4
DOPOLNITEV SEZNAMOV IZ PRILOGE B IN C UREDBE 2015/2447/EU ZA UPORABO IN
IZPOLNJEVANJE POLJ CARINSKE DEKLARACIJE ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET,
P O S E B N O R A B O , C A R I N SKO SKLADIŠČENJE, ZAČASNI UVOZ, AKTIVNO
OPLEMENITENJE, VNOS BLAGA V OKVIRU TRGOVINE Z OZEMLJI S POSEBNO
DAVČNO UREDITVIJO, POŠTNI PROMET, POŠILJKE, KI SO UPRAVIČENE DO
OPROSTITVE UVOZNE DAJATVE V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 32. ČLENA ALI
PRVIM ODSTAVKOM 25. ČLENA (UREDBE 1186/2009), POENOSTAVLJENE UVOZNE
DEKLARACIJE IN OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA
Podatkovni element 1/11 – Dodatni postopek
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH POSTOPKOV
Oznaka Opis oznake
095
oprostitev plačila uvoznih dajatev v okviru diplomatskih in konzularnih
odnosov
096
obračun carine po pavšalni stopnji pri uvozu, ki ni komercialne narave za
blago v pošiljkah posameznika drugemu posamezniku ali v osebni prtljagi
potnikov
099
druge oprostitve
Podatkovni element 2/1 – Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti
Primeri vpisa v podatkovni element 2/1:
1.

Blago je bilo 1. aprila 2021 v okviru poenostavitev carinskih postopkov carinjeno s
poenostavljeno deklaracijo pri uvozu. Poenostavljena deklaracija je bila vpisana v
carinsko evidenco SIAIS pod zaporedno številko 21SI00191340641234. V dopolnilni
deklaraciji se v podatkovni element 2/1 vpiše:
SDE - 21SI00191340641234.
SDE (poenostavljena deklaracija)
21SI00191340641234 (referenčna oznaka dokumenta)
"21" – leto vpisa obvestila o predložitvi v carinsko evidenco (n2)
"SI001913" – oznaka carinskega organa (an8)
"40641234" – zaporedna številka iz carinske evidence SIAIS (n8).

2.

Vpis v evidence deklaranta z opustitvijo obveznosti predložitve blaga
Blago je bilo 1. aprila 2021 vpisano v evidenco imetnika dovoljenja za vpis v
evidence deklaranta pri uvozu pod zaporedno številko 225. V dopolnilni deklaraciji
se v podatkovni element 2/1 vpiše:
CLE-20210401-225-02.
Razlaga:
CLE (sklic/datum vpisa v evidence deklaranta)
20210401-225-02 (referenčna oznaka dokumenta)
"20210401" – datum vpisa v evidenco imetnika dovoljenja (llllmmdd)
"-" – vezaj
"225" – zaporedna številka iz evidence imetnika dovoljenja (n..11)
"-" – vezaj
"02" – lokacija vpisa v evidenco (n2) (Podatek se vpisuje, kadar podjetje vodi
vpise v evidenco ločeno na več lokacijah in so te lokacije določene v dovoljenju.
Če podjetje vpise v evidenco vodi na eni sami lokaciji, se vpiše 00).

3.

Vpis v evidence deklaranta brez opustitve obveznosti predložitve blaga
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Blago je bilo 1. aprila 2021 vpisano v evidence imetnika dovoljenja za vpis v
evidence deklaranta pri uvozu pod zaporedno številko 225 in obvestilo o predložitvi
blaga je bilo vpisano v carinsko evidenco SIAIS pod zaporedno številko
21SI00191340641235. V dopolnilni deklaraciji se v podatkovni element 2/1 vpiše:
CLE-21SI00191340641235.
Razlaga:
CLE (oznaka za datum in identifikacijski podatek vpisa blaga v evidence sklic/datum
vpisa v evidence deklaranta)
21SI00191340641235 (referenčna oznaka dokumenta)
"21" – leto vpisa obvestila o predložitvi v carinsko evidenco (n2)
"SI001913" – oznaka carinskega organa (an8)
"40641235" – zaporedna številka iz carinske evidence SIAIS (n8)
4. Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je carinski urad odhoda dodelil
oznako MRN "21SI00191315043585" (za postopke v NCTS). V deklaraciji, ki uvaja
blago v carinski postopek po koncu tranzitnega postopka, se v podatkovni element
2/1 vpiše:
821-21SI00191315043585.
Razlaga:
821 (oznaka za deklaracijo za zunanji tranzit Unije T1)
21SI0191315043585 (referenčna oznaka dokumenta)
"21" – leto vpisa tranzitnega dokumenta v carinsko evidenco NCTS (n2)
"SI001913" – oznaka carinskega organa (an8)
"15043585" – zaporedna številka iz carinske evidence SINCTS (n8)
NACIONALNI ŠIFRANT PREDHODNIH DOKUMENTOV
Oznaka
Opis oznake
11
tranzitna deklaracija – pomožni postopek
12
uvozna deklaracija – pomožni postopek
DIZ
izhodna dispozicija – PC Koper
Podatkovni element 2/2 – Dodatne informacije
Nacionalne dodatne informacije, se vpišejo v obliki oznake, sestavljene iz črkovnega znaka,
ki mu sledijo štirje črkovno-številčni znaki (npr. A0600, I0200), kateri sledi morebitna vsebina.
Nacionalne dodatne informacije se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki vpišejo s
petmestno oznako v okroglem oklepaju, ki ji sledi morebitna vsebina v okroglem oklepaju.
Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne pišejo.
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH INFORMACIJ
Oznaka
Opis oznake
A0600
poenostavitev izdelave carinske deklaracije za
blago, ki spada pod različne tarifne podštevilke
E0990
enotno dovoljenje za posebne postopke
G0010
zavarovanje carinskega dolžnika ali osebe, ki
lahko postane dolžnik
G0030
zavarovanje za morebitni carinski dolg za
posebni postopek ni potrebno – blago s carinsko
stopnjo 0 %
G0040
zavarovanje osebe, ki ni oseba, od katere se
zavarovanje zahteva
H0006
carinska deklaracija v poštnem prometu za
sprostitev v prosti promet
H0007
carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet

Vsebina
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za pošiljko, ki je upravičena do oprostitve uvozne
dajatve v skladu s členom 23(1) ali členom 25(1)
Uredbe (ES) št. 1186/2009
izjava o zahtevani uporabi datuma, drugačnega
od datuma vknjižbe carinske deklaracije
slovenska identifikacijska številka za DDV
proizvodi so označeni z oznako CE
zakonska podlaga, k i d o v o l j u j e i z j e m o p r i
predložitvi dokumentov
izjava predelovalnega obrata

P0200

uvoznik je
poslovni uporabnik
(Uredba
2019/1148/EU)
vpis besedila za potrebe skupne kmetijske
politike
identifikacijska številka (številka šasije)
znamka motornega vozila
tip motornega vozila
vrsta goriva
datum prve registracije
število sedežev
datum izdaje potrdila o skladnosti
listino je izdala druga država ali njen urad
prijava pošiljke, ki vsebuje lesen pakirni material
prijava krme neživalskega izvora
vpis besedila za potrebe prepovedi oziroma
omejitev
prijava živil neživalskega izvora (razen živil, ki
sodijo v pristojnost Zdravstvenega inšpektorata)
prijava pošiljke svežega sadja in zelenjave (tržni
in drugi standardi)
prijava pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov (fitosanitarni ukrepi)
prijava pošiljke semenskega materiala kmetijskih
rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala
izdelek za katerega se dodatna dajatev (dodatna
carina) ne uporablja (4. člen Izvedbene uredbe
Komisije (EU) 2018/724)
izdelek za katerega se dodatna dajatev (dodatna
carina – zaščitna) ne uporablja (4. člen
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2013))
tehnični dogovor med EU in Izraelom

S0100
S0400
S0990
CV010
V0200
V0210
V0220
V0230
V0240

pooblaščeni pošiljatelj
pooblaščeni prejemnik
poenostavitve – drugo
carinska vrednost blaga
prevozni stroški zunaj carinskega območja Unije
zavarovanje zunaj carinskega območja Unije
stroški za embalažo
stroški, nastali v zvezi z zabojniki
stroški natovarjanja in pretovarjanja

K1000
M0400
M0410
M0420
M0430
M0440
M0450
M0460
O0400
O0500
O0550
O0600
O0700
O0750
O0800
O0850
P0100
P0110
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ident. oznaka
zakonska podlaga
oznaka***/leto
predelave
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ident. oznaka
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oznaka

kraj/poštna
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proizvodnje
št. dov.
št. dov.
znesek v EUR
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
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V0250
V0300
V0310
V0320
V0330

V0340
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V0370
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V0600
V0650
V0700
V0710
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V0950
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drugi dodatni stroški pri prevozu do carinskega
območja Unije
provizije (razen nakupnih)
stroški posrednikov
stroški za materiale, sestavne dele in podobno
blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po
znižani ceni in jih vsebuje uvoženo blago
stroški za orodja, kalupe, matrice in podobno
blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po
znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji
uvoženega blaga
stroški za material, ki ga je nudil kupec
brezplačno ali po znižani ceni in je bil uporabljen
pri izdelavi uvoženega blaga
stroški za v tujini izdelane tehnologije, projekte,
osnutke, načrte in skice, ki so bili potrebni za
izdelavo uvoženega blaga
licenčnine
izkupiček o d n a d a l j nj e pr odaj e ods topa al i
uporabe blaga, ki pripada prodajalcu
drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost
blaga
prevozni in drugi stroški znotraj Unije
nakupna provizija, če je prikazana ločeno od
plačane ali plačljive cene
plačila za gradnjo, postavitev, montažo,
vzdrževanje ali tehnično pomoč, opravljeno v
Uniji po uvozu
drugi odbitki v Uniji
vrednost unijskega blaga, vsebovana v
oplemenitenem proizvodu, ki se odšteva pri
izračunu carinske vrednosti
stroški od kraja vstopa v Unijo do meje Republike
Slovenije
vrednost začasno izvoženega blaga na
oplemenitenje
vrednost informacije, ki je na nosilcu informacije
vrednost unijskega blaga, vsebovana v
oplemenitenem proizvodu, ki povečuje davčno
osnovo
stroški, ki povečujejo davčno osnovo za obračun
DDV ob uvozu blaga
drugo

znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)

znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(1)
znesek v EUR(2)
znesek v EUR(2)
znesek v EUR(2)
znesek v EUR(2)
znesek v EUR(6)
znesek v EUR(3)
znesek v EUR(4)
znesek v EUR(5)
znesek v EUR(7)
znesek v EUR
znesek v EUR

V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo:
oznaka***/leto predelave: oznaka države izdaje izjave predelovalnega obrata/leto
predelave;
DD/MM/LLLL:
dan/mesec/leto;
ident. oznaka:
identifikacijska oznaka;
št. dov.:
identifikacijska oznaka dovoljenja;
znesek v EUR:
vrednost blaga z računa oziroma stroškov, preračunana v
evre, upoštevajoč valutni tečaj iz podatkovnega elementa
4/10;
zakonska podlaga:
številčna oznako zakonske osnove/leto (npr. za Uredbo EU
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znamka:
tip:
oznaka:
kraj/poštna številka
proizvodnje:
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Št.
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št. 322 iz leta 2021 se vpiše 322/2021);
znamka motornega vozila;
tip motornega vozila;
enočrkovna oznaka (a1) vrste goriva (B – bencin, P –
utekočinjeni naftni plin, D – dizel, E – elektrika, K –
kombinirano);
ime mesta, vasi ali industrijske cone, kjer je potekala
proizvodnja/7-mestna poštna številka;
opomba: oznake za stroške, ki se vštevajo v carinsko
vrednost za uvoženo blago, če niso upoštevani v plačani
ali plačljivi ceni za uvoženo blago;
opomba: oznake za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko
vrednost blaga;
opomba: oznaka za stroške, ki se prištevajo pri izračunu
statistične vrednosti ob uvozu blaga;
opomba: oznaka, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka
začasnega uvoza na oplemenitenje ali začasnega izvoza
na oplemenitenje prijavi vrednost blaga, deklariranega ob
začetku teh postopkov;
opomba: za blago, ki se uporablja kot nosilec informacij
(npr. diskete, računalniški trakovi, filmi, načrti, avdio- in
videotrakovi, CD-ROM-i …) in se trži za zagotavljanje
informacij, statistična vrednost temelji na skupni vrednosti
blaga; tj. ne zajema le nosilca, temveč tudi informacije na
njem;
opomba: oznaka se uporabi v primerih ponovnega uvoza
(postopka 6121 in 6321), ko oseba, ki je začasno izvozila
blago, in oseba, ki ponovno uvaža oplemeniteni proizvod,
nista isti osebi;
opomba: oznaka se uporabi, ko je v deklaraciji vpisana
oznaka V0650;

Podatkovni element 2/3 Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja1
Nacionalne listine, potrdila in dovoljenja, ki se priložijo deklaraciji, ter dodatna sklicevanja, se
vpišejo v obliki oznake, sestavljene iz številčnega znaka, ki mu sledijo trije črkovno-številčni
znaki (npr. 3C10, 3D25), kateri sledi identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek
listine, potrdila in dovoljenja, ter dodatnega sklicevanja, če ta obstaja.
Nacionalne listine, potrdila in dovoljenja se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki
vpišejo s štirimestno oznako v okroglem oklepaju, ki ji sledi morebitna vsebina v okroglem
oklepaju.
Primer: Pri oprostitvi plačila davka na dodano vrednost v skladu s 15. točko prvega odstavka
51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem
besedilu: ZDDV-1 ) s e v p o l j e 4 4 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše
(3D50)(51/1/15).
Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne pišejo.
NACIONALNI ŠIFRANT LISTIN, POTRDIL IN DOVOLJENJ TER DODATNIH SKLICEVANJ

1
Velja tudi za dokumente, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ni potrebno priložiti
deklaraciji, ker jih carinski organi vodijo v svojih evidencah.
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Oznaka
3C10
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3D51

Opis oznake
potrdila, izjave za uveljavljanje oprostitev plačila
uvoznih dajatev
odlog plačila okoljske dajatve za onesnaževanje
zraka z izpustom CO2 - dobava goriva pravni osebi,
ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila
okoljske dajatve
izjava za uveljavljanje oprostitve plačila okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin
oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v
nadaljnjem besedilu: DDV)
obračun DDV po nižji stopnji v skladu z ZDDV-1

3D52

neobdavčljivi promet v skladu z ZDDV-1

3D53

obračun DDV po posebni nižji stopnji v skladu z
ZDDV-1
oprostitev plačila DDV v skladu z mednarodnim
sporazumom
oprostitev davka na motorna vozila v skladu z ZDMV1
vozilo ni predmet ZDMV-1
davki in takse – drugo
izjava o vrednosti blaga
obračun dajatev na prilogi
deklaraciji priloženo več faktur
potrdilo o opustitvi zavarovanja
izjava o sukcesivnem carinjenju
izjava o namenu uporabe
izjava o skladnosti proizvodov
druge izjave
drugo potrdilo, dovoljenje iz države članice
receptura, registrirana pri plačilni agenciji
številka predhodnega obvestila
skupna kmetijska politika – drugo
motorno vozilo, ki ima poleg voznikovega sedeža še
najmanj 7 sedežev
motorno vozilo, konstruirano za prevoz ljudi in blaga
(osebna večnamenska vozila)
zavarovalna polica
specifikacija blaga
potrdilo o plačanih dajatvah
kopija EUL
poročilo o meritvah radioaktivnosti odpadnih kovin
drugi dokumenti
potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga
izjava na računu ali izjava o poreklu, ki jo sestavi
kateri koli izvoznik na računu ali drugem trgovinskem
dokumentu, kadar skupna vrednost izdelkov s
poreklom ne presega 6000 EUR
potrdilo o neposrednem prevozu/neposeganju v
blago/nespreminjanju izdelkov

3D25

3D45
3D50

3D90
3D92
3D93
3D99
3F20
3F40
3F90
3G03
3I23
3I30
3I50
3I90
3I99
3K20
3K60
3K99
3M01
3M04
3O12
3O15
3O20
3O26
3O65
3O99
3P02
3P06

3P08
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Vsebina
car. org./št./LLLL

č l e n Z D D V-1/
odstavek/točka
člen ZDDV-1/točka iz
priloge I
č l e n Z D D V-1/
odstavek/točka
člen ZDDV-1/točka iz
priloge IV
št. Ur. l./LLLL
člen ZDMV-1/točka
člen ZDMV-1/točka

št./LLLL
št./LLLL

št./LLLL
št./LLLL

referenčna oznaka
št./LLLL
št./LLLL

št./LLLL
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3P21
3P22
3P23
3P24
3P25
3P26
3P27
3P28
3P29
3P30
3P31
3P32
3P33
3P34
3P35
3P36
3P41
3P42
3P43
3P44
3P90
3P99
3S12
3S13
3S14
3S15
3T01
3T31
3T44
3T99
3X99

Št.

potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za finance
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za zunanje zadeve
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za obrambo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za kulturo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za infrastrukturo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za okolje in prostor
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za izobraževanje, znanost in šport
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za zdravje
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za pravosodje
potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva,
pristojnega za javno upravo
potrdilo, soglasje ali dovoljenje Gospodarske oziroma
Obrtne zbornice Slovenije
potrdilo ali odločba Agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja
potrdilo Tržnega inšpektorata RS
potrdilo inšpekcije, pristojne za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS
potrdilo inšpektorata, pristojnega za okolje in prostor
dovoljenje pristojnega organa države članice EU
(Uredba 2019/1148/EU)
druga potrdila
dovoljenje za odobren kraj predložitve blaga carini
dovoljenje za postopek poenostavljene deklaracije
dovoljenje za vpis v evidence deklaranta
dovoljenje za centralizirano carinjenje (CC)
trošarinski dokument – režim odloga plačila trošarine
potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
za oprostitev plačila trošarine v skladu s 17. členom
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)
dokazilo o popolnoma denaturiranem alkoholu
izjava o oprostitvi plačila trošarine
drugo izvozno dovoljenje

V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo:
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št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št./LLLL
št/LLLL
št. dov.
št. dov.
št. dov.
št. dov.
št./LLLL
odstavek/točka
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car. org./št./LLLL:

oznaka
carinskega
organa/identifikacijska
oznaka
dovoljenja/leto;
člen
ZDDV-1/ številka člena ZDDV-1 / številka odstavka (če obstaja) /
odstavek/točka:
številka točke (če obstaja), na kateri temelji oprostitev
DDV;
člen
ZDDV-1/ t o č k a i z številka člena ZDDV-1 / številka točke iz priloge I, na
priloge I:
kateri temelji uporaba znižane stopnje DDV;
člen
ZDDV-1 / t o č k a i z številka člena ZDDV-1 / številka točke iz priloge IV, na
priloge IV:
kateri temelji uporaba posebne nižje stopnje DDV;
št. Ur. l./LLLL:
številka Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je
bil mednarodni sporazum prvič objavljen/leto objave;
št./LLLL:
identifikacijska številka/leto;
člen ZDMV-1/točka:
številka člena ZDMV-1 / številka točke (če obstaja), na
kateri temelji oprostitev;
referenčna oznaka:
oznaka
carinskega organa/oznaka
iz
šifranta
podatkovnega elementa 1/1/identifikacijska številka
deklaracije/leto ali oznaka MRN deklaracije;
št. dov.:
identifikacijska oznaka dovoljenja za poenostavitve; npr.
SIEIRSI00001020HU12345 (dovoljenje za vpis v
evidence deklaranta, ki ga je izdal pristojni carinski organ,
pod zaporedno številko 12345 leta 2020);
odstavek/točka:
številka odstavka/številka točke člena zakona, na kateri
temelji oprostitev;
Podatkovni element 3/2 – Identifikacijska številka izvoznika
Kadar se zahteva identifikacijska številka izvoznika ob uvozu, se uporabi številka EORI. Če
izvozniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z naslednjo
strukturo:
oznaka države (a2); oznaka UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska oznaka izvoznika
(an..12)
Oznaka UN/EDIFACT 3055: glede na označevanje podjetij v tretjih državah,
navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje
agencija ali druga institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana agencija bo
navedena na seznamu agencij, ki ga izda Organizacija združenih narodov pod naslovom
UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet) in
ki zajema agencije, odgovorne za take sezname gospodarskih subjektov.
Primer: JP1511234567890 za japonskega izvozn i k a (oznaka države: JP),
katerega identifikacijska številka pri japonski carini (oznaka agencije 151 iz šifranta
UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890.
Številko EORI osebi iz države nečlanice (tj. osebi iz tretje države oziroma tretjim osebam)
lahko dodeli FURS na podlagi predhodne registracije, ki jo opravi isti organ. Pogoji in pravila
za registracijo tretje osebe ter struktura dodeljene edinstvene identifikacijske oznake tretje
osebe, ki skupaj s predpono SI tvori številko EORI za zadevno tretjo osebo, so objavljeni na
spletni strani FURS http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/.
NACIONALNI ŠIFRANT ZA DOLOČENE SKUPINE OSEB
Oznaka
Opis oznake
SIA1111111
fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji državi
SIA2222222
fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi državi članici
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SIA3333333
SIA4444444
SIA5555555
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gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi
tuja diplomatska predstavništva
drugo

Podatkovni element 3/16 – Identifikacijska številka uvoznika
Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz podatkovnega elementa 3/2.
Podatkovni element 3/18 – Identifikacijska številka deklaranta
Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz podatkovnega elementa 3/2.
Podatkovni element 4/3 – Izračun davkov – vrsta davka
NACIONALNI ŠIFRANT VRST DAJATEV
Oznaka Opis oznake
210
trošarina od energentov in električne energije
220
trošarina od alkohola in alkoholnih pijač
230
trošarina od tobačnih izdelkov – specifična trošarina
240
trošarina od tobačnih izdelkov – proporcionalna trošarina
250
okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z izpustom CO2 od tekočih goriv
260
okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z izpustom CO2 od plinastih goriv
270
okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z izpustom CO2 od trdih goriv
290
druge oblike posebnih davkov oziroma dajatev
450
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in
tekočin
920
davek od prometa motornih vozil
V Republiki Sloveniji se izmed dovoljenih oznak za način plačila uporabljajo le oznake:
A (gotovinsko plačilo),
B (plačilo s kreditno kartico),
G (preloženo plačilo – sistem DDV) in
R (zavarovanje plačljivega zneska).
Podatkovni element 5/26 – Carinski urad predložitve
NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV
Naziv
Oznaka
GENERALNI FINANČNI URAD
SI000010
FINANČNI URAD CELJE
SI002006
Oddelek za carinjenje Celje
SI002022
Oddelek za trošarine Celje
SI002800
FINANČNI URAD KOPER
SI006001
Oddelek za carinjenje Koper
SI006036
Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper
SI006044
Oddelek za carinjenje Sežana
SI009043
Carinska pisarna obmorski mejni prehod SI006090
Piran
Carinska pisarna mejni prehod Letališče SI006170
Portorož
Oddelek za trošarine Koper
SI006800
FINANČNI URAD KRANJ
SI005001
Oddelek za carinjenje Kranj
SI001026
Carinska pisarna Jesenice
SI005080
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Oddelek za trošarine in okoljske dajatve
Jesenice
FINANČNI URAD LJUBLJANA
Oddelek za carinjenje Letališče Brnik
Oddelek za carinjenje Ljubljana
Oddelek za trošarine Ljubljana
FINANČNI URAD MARIBOR
Oddelek za carinjenje Maribor
Carinska pisarna mejni prehod Letališče
Maribor
Carinska pisarna Gruškovje
Carinska pisarna Dravograd
Oddelek za trošarine Maribor
FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA
Oddelek za carinjenje Murska Sobota
Oddelek za trošarine Murska Sobota
FINANČNI URAD NOVA GORICA
Oddelek za carinjenje Vrtojba
Carinska pisarna Idrija
Oddelek za tranzit in zavarovanje
Oddelek za trošarine Nova Gorica
FINANČNI URAD NOVO MESTO
Oddelek za carinjenje Novo mesto
Oddelek za carinjenje Obrežje
Carinska pisarna Metlika
Oddelek za trošarine Novo mesto
Oddelek za trošarine Obrežje
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SI005800
SI001000
SI001034
SI001913
SI001800
SI007008
SI007067
SI007040
SI007075
SI003053
SI007800
SI004009
SI004017
SI004800
SI008004
SI008128
SI008071
SI008005
SI008800
SI003001
SI001050
SI001123
SI001115
SI001850
SI003850

Podatkovni element 6/8 – Opis blaga
NACIONALNI ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK
Oznake za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z zakonodajo, in/ali
vplivajo na izračun dajatev:
Oznaka Opis oznake
E0
Evropa; 100 m
E1
Evropa; kg mlečne snovi
E2
Evropa; kg suhe mlečne snovi
E3
Evropa; 100 kg bruto mase
E4
Evropa; 100 kg neto odcejene substance
E5
Evropa; odstotek saharoze
E6
Evropa; 100 kg neto mase preračunano na suho snov
E7
Evropa; hektoliter
E8
Evropa; odstotek alkohola
E9
Evropa; kg skupnega alkohola
EB
Evropa; kilogram monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega
plinskega olja, nefosilnega izvora, pridobljen s sintezo in/ali hidrotretiranjem
(t. i. biodizel), vsebovanega v izdelku
EC
Evropa; tona kalijevega klorida
ED
Evropa; donos surovega sladkorja v odstotkih – v skladu s točko B priloge III
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št.
1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671)
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Evropa; vsebnost bioetanola v kilogramih (masni delež) v mešanici,
proizvedenega iz kmetijskih proizvodov
EF
Evropa; kilogram neto kalijevega acesulfama
EG
Evropa; kilogram goriva v svečah, svečkah in podobnem, vključno s stenjem
EJ
Evropa; carinska stopnja na podlagi javnega razpisa za uvoz sladkorja z
oznako KN 1701 in referenčno številko
EK
Evropa; kos
EP
Evropa; polarizacija, polarimetrični odčitek uvoženega surovega sladkorja
ES
Evropa; cena CIF, pretvorjena v ceno proizvoda iz sladkornega sektorja
standardne kakovosti
NF
nacionalni; terajoule
NG
nacionalni; gigajoule
NJ
nacionalni; megajoule
NL
nacionalni; liter
NM
nacionalni; standardni m3
NN
nacionalni; 1000 kilogramov
NO
nacionalni; kilogram
NU
nacionalni; gigavatna ura
NV
nacionalni; kilogram – homologacijski masi odšteta masa voznika, tj. 75 kg
nacionalni; stopnja izpusta v Euro
NE
NC
nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km – postopek NEDC
NK
nacionalni; moč motorja v kW
NW
nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km – postopek WLTP
TA
trošarina; odstotek čistega alkohola
TC
trošarina; drobnoprodajna cena za 1000 kosov ali drobnoprodajna cena za 1
kg v primeru tobaka
TE
trošarina; mililiter
TH
trošarina; hektoliter
TJ
trošarina; gigajoule na 1000 kg
TK
trošarina; kg
TL
trošarina; 1000 litrov
TM
trošarina; m3
TP
trošarina; 1000 kosov
TT
trošarina; 1000 kg
TV
trošarina; megavatna ura
Oznake za količine, v višini katerih se zaprosi za kvote, ki se delijo v skladu z 49. do 54.
členom Uredbe 2015/2447/EU:
K0
kvota; kilogram
K1
kvota; evro
K2
kvota; 1000 kosov
K3
kvota; 1000 parov
K4
kvota; tona
K5
kvota; kvadratni meter
K6
kvota; hektoliter
K7
kvota; glava
K8
kvota; kubični meter
K9
kvota; kos
KA
kvota; liter
KB
kvota; par
KC
kvota; liter čistega alkohola
KD
kvota; tona – bruto masa
KE
kvota; tona – odcejena masa
KF
kvota; kilogram – bruto masa
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KG
kvota; kilogram – odcejena masa
KH
kvota; kilometer
Oznake za vpis vsebnosti snovi za določitev dodatne oznake za potrebe določitve
višine kmetijske komponente, dodatne dajatve za sladkor ali dodatne dajatve za moko:
MM
mas. % mlečnih maščob
MP
mas. % mlečnih proteinov
SG
mas. % škroba/glukoze
SI
mas. % saharoze/invertnega sladkorja/izoglukoze
Podatkovni element 6/17 – Oznaka blaga – nacionalne dodatne oznake
V podatkovni element se vpiše nacionalna dodatna oznaka, ki jo je treba vpisati zaradi
natančnejše uvrstitve blaga za potrebe nacionalne zakonodaje. Navedba nacionalnih
dodatnih oznak se zahteva le v primerih, ko to zahteva sistem TARIC. Nacionalne dodatne
oznake so navedene v nacionalnem šifrantu dodatnih oznak.
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH OZNAK
Oznaka
Opis oznake
S001
fitofarmacevtska sredstva v končni obliki
S011
mamila in psihotropne substance (MIPS)
S021
dinitronaftalen (DNT), nitrobenzen
S022
nitroglicerin in drugi estri solitrne kisline
S023
tulci z netilkami in netilke ter strelivo, ki vsebuje netilke ali tulce z netilkami
S031
bojna jadralna letala in pilotirani zmaji
S032
bojna letala brez pogona
S033
bojni helikopterji
S034
bojna letala in drugi zrakoplovi
S035
simulatorji za zračne bitke za vojaško rabo
S036
naprave za treniranje letenja na tleh za vojaško rabo
S041
cevi, zaklepi in strelni mehanizmi za revolverje, samokrese, pištole, puške,
bobnice za revolverje, menjalne in vložne cevi
S042
puške za podvodni ribolov; dekorativno orožje; imitacija orožja; orožje, ki je
trajno onesposobljeno za uporabo; orožje za signaliziranje, alarm; orožje za
humano ubijanje živali; kratkocevno orožje za izstreljevanje pirotehničnih
izdelkov
S043
zračno orožje, orožje s tetivo, električni paralizatorji in razpršilci, kadar jih
uvažajo ali izvažajo polnoletni posamezniki
S071
cvetača
S072
kitajsko zelje in ohrovt
S073
fižol brez lupine
S074
hruške, vzgojene iz Pyrus communis L.
S075
mešanice, ki vsebujejo neoluščene lešnike
S999
drugo
T101
pogonsko gorivo
T102
gorivo za ogrevanje
T199
energent se ne uporablja kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje
T201
pivo
T202
vino
T203
fermentirane pijače
T204
vmesne pijače
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T205
T301
T302
T303
T304
T305
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T999
V211
V212
V213
V214
V215
V216
V217
V218
V219
V220
V221
V222
V223
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etilni alkohol
cigarete
cigare in cigarilosi
drobno rezan tobak
ostali tobak
tobak za segrevanje
elektronske cigarete
blago ni trošarinski izdelek
novo motorno vozilo iz prvega odstavka 9. člena ZDMV-1
rabljeno motorno vozilo iz prvega. odstavka 9. člena ZDMV-1
novo trikolo in štiri kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1
rabljeno trikolo in štiri kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1
novo bivalno vozilo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1
rabljeno bivalno vozilo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1
novo motorno kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1
rabljeno motorno kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1
novo motorno vozilo iz tretjega odstavka 9. člena ZDMV-1
rabljeno motorno vozilo iz tretjega odstavka 9. člena ZDMV-1
novo motorno vozilo iz četrtega odstavka 9. člena ZDMV-1
rabljeno motorno vozilo iz četrtega odstavka 9. člena ZDMV-1
bočne prikolice in podobni izdelki

Podatkovni element MCD – Morebitni carinski dolg/varščine
NACIONALNI ŠIFRANT VRST MOREBITNEGA CARINSKEGA DOLGA
Z05
postopek 42 in 63 (DDV)
Z10
postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo
Z20
poenostavljena deklaracija (manjkajoči dokumenti o poreklu)
Z25
poenostavljena deklaracija (manjkajoči podatki o vrednosti)
Z30
nedokončano preverjanje (odvzem vzorca)
Z35
nedokončano preverjanje (preverjanje porekla)
122
kritična kvota (erga omnes)
143
preferencialna kritična kvota
147
kritična kvota carinske unije
490
standardna uvozna vrednost
551
začasna protidampinška dajatev
553
začasna izravnalna dajatev
zavarovanje vezano na tekoče pobiranje protidampinških in izravnalnih
555
dajatev
652
dodatna dajatev za sladkor na podlagi cene CIF
dodatna dajatev na podlagi cene CIF, znižane v okviru ugodnosti tarifne
654
kvote
655
dodatna dajatev za perutninske izdelke
658
znižana dodatna dajatev, ki temelji na ceni CIF
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PRILOGA 5
PODATKI ZA DEKLARACIJO ZA ZAČASNO HRAMBO, VZOREC OBRAZCA
DEKLARACIJE ZA ZAČASNO HRAMBO IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POLJ
DEKLARACIJE ZA ZAČASNO HRAMBO
PODATKOVNI SET
Tabela vsebuje nacionalno določen podatkovni set za deklaracijo za začasno hrambo.
POLJE

DZH

1 Vložnik
2 Obrazci
3 Postavke
4 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu
5 Prevoznik
6 Urad odhoda
7 Opravilna številka
8 Številka vagona
9 Skupno število tovorkov
10 Skupna bruto masa (v kg)
11 Blago se nahaja v/na
12 Oznaka predhodnega dokumenta
13 Številka predhodnega dokumenta
14 Zavarovanje
15 Številka LRN
16 Zaporedna številka postavke
17 Opis blaga
18 Bruto masa (v kg)
19 Število tovorkov
20 Prejemnik
21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja
22 Številka zabojnika
23 Kraj in datum/ime, priimek in podpis vložnika
Vrsta dokumenta
Vrsta prevoza
Referenčna številka

A
A [1]
A [1]
A
A
C
C [1]
A [3]
A
A
A
A
A
A [4]
A [2]
A [1]
A
A
A
A
C
C [5]
A [1]
A [2]
A [2]
C [2]

Legenda:
DZH – deklaracija za začasno hrambo
Simboli v poljih
A Obvezni podatek.
C Neobvezni podatek, ki ga gospodarski subjekt vpiše, če je znan.
Opombe
[1]
Ta podatek se vpiše le v primeru pomožnega postopka.
[2]
Ta podatek se vpiše le v primeru elektronske izmenjave podatkov.
[3]
Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar prevoz poteka po železnici.
[4]
Ta podatek se vpiše, če carinski organ zahteva zavarovanje.
[5]
Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar se blago prevaža v zabojniku.
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VZOREC OBRAZCA DEKLARACIJE ZA ZAČASNO HRAMBO
DEKLARACIJA ZA ZAČASNO HRAMBO

1 Vložnik

št.

2 Obrazci

A CARINSKI ORGAN

3 Postavke

4 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu

5 Prevoznik

št.

6 Urad odhoda
7 Opravilna številka
8 Številka vagona
9 Skupno število tovorkov

10 Skupna bruto masa (v kg)

11 Blago se nahaja v/na
12 Oznaka pred. dokumenta

14 Zavarovanje

16 Zap. št. postavke

13 Številka predhodnega dokumenta

15 LRN številka

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Zaporedna številka vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka zabojnika

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Zaporedna številka vpisa, datum

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

22 Številka zabojnika

D ROK ZAČASNE HRAMBE (ZADNJI DAN)
23 Kraj in datum

Ime, priimek in podpis vložnika

Pečat

b Bruto masa (v kg)
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št.

2 Obrazci

A CARINSKI ORGAN

DZH
16 Zap. št. postavke

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Zaporedna številka vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka zabojnika

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Zaporedna številka vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka zabojnika

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Zaporedna številka vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka zabojnika

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Zaporedna številka vpisa, datum

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

22 Številka zabojnika

b Bruto masa (v kg)
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PODATKI SE VPIŠEJO V POLJA, KOT SLEDI
Polje 1 – Vložnik
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma ime podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI vložnika, če je znana.
Polje 2 – Obrazci
V prvo podpolje se vpiše zaporedna številka podseta glede na skupno število uporabljenih
podsetov in dopolnilnih setov. V drugo podpolje se vpiše skupno število uporabljenih setov.
Polje 3 – Postavke
Vpiše se skupno število postavk, ki jih zadevna oseba deklarira na vseh uporabljenih
obrazcih in dopolnilnih obrazcih. Število postavk mora ustrezati številu izpolnjenih polj 17.
Polje 4 – Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu
V prvo podpolje se vpiše registrska oznaka prevoznega sredstva, v drugo podpolje pa država
registracije z ustrezno oznako iz šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU. Če
prevoz poteka po morju, se v prvo podpolje vpiše ime oziroma identifikacijska številka ladje
IMO. Če prevoz poteka po železnici, se v prvo podpolje vpiše številka vlaka. Če prevoz
poteka po zraku, se v prvo podpolje vpiše številka leta. Če imata vlečno vozilo in priklopnik
različni registrski številki, se vpišeta registrski številki vlečnega vozila in priklopnika, nato pa
se navede oznaka države vlečnega vozila.
Polje 5 – Prevoznik
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI prevoznika, če je
znana.
Polje 6 – Urad odhoda
Uporabi se oznaka urada, ki ima opredeljeno vlogo urada odhoda. Nacionalni šifrant
slovenskih carinskih organov je v prilogi 2 tega pravilnika.
Oznake slovenskih carinskih organov z njihovo vlogo in podatki o carinskih organih v drugih
državah
članicah
so
dosegljivi
na
spletni strani Evropske komisije
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sl.
Polje 7 – Opravilna številka
Polje se uporablja za identifikacijske podatke za potrebe vložnika/zastopnika.
Polje 8 – Številka vagona
Vpiše se številka vagona/-ov.
Pri večjem številu podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati v pisni obrazec, se v polje vpiše
zaznamek "PO SEZNAMU", k obrazcu pa se priloži ustrezni seznam. Pri vnosu podatkov v
uradni računalniški sistem se vnese celotni seznam podatkov.
Polje 9 – Skupno število tovorkov
Vpiše se skupno število tovorkov, za katere se vlaga deklaracija za začasno hrambo.
Polje 10 – Skupna bruto masa (v kg)
Vpiše se seštevek bruto mase blaga, navedene v poljih 18 vseh postavk deklaracije za
začasno hrambo, izražen v kilogramih.
Polje 11 – Blago se nahaja v/na
Vpiše se natančni kraj in številka odločbe za uporabljeni prostor začasne hrambe.
Primer: Obrežje – Terminal št. 2 – 424-555555/2020
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Polje 12 – Oznaka predhodnega dokumenta
Vpiše se predhodni dokument z uporabo ustrezne oznake iz šifranta predhodnih
dokumentov, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali nacionalnega šifranta predhodnih
dokumentov, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Polje 13 – Številka predhodnega dokumenta
Vpiše se številka predhodnega dokumenta.
Polje 14 – Zavarovanje
Vpiše se:
A
R: številka GRN

če se morebitni carinski dolg zavaruje z
gotovinskim plačilom
če se morebitni carinski dolg zavaruje z
instrumentom zavarovanja

Polje 15 – Številka LRN
Vpiše se dodeljena začasna evidenčna številka, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki.
Polje 16 – Zaporedna številka postavke
Vpiše se zaporedna številka postavke glede na skupno število deklariranih postavk na
obrazcih in dopolnilnih obrazcih, navedeno v polju 3.
Polje 17 – Opis blaga
Vpišejo se oznake, številke, količina in vrsta tovorkov oziroma v primeru nepakiranega blaga
število takega blaga, vpisanega v deklaracijo, s potrebnimi podatki za zagotavljanje njegove
istovetnosti. Opis blaga pomeni običajni trgovski opis blaga. Vrste tovorkov se vpišejo z
uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrst tovorkov, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU.
Polje 18 – Bruto masa (v kg)
Vpiše se bruto masa blaga, deklariranega v posamezni postavki, izražena v kilogramih. Bruto
masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
Polje 19 – Število tovorkov
Vpiše se število tovorkov posamezne postavke.
Polje 20 – Prejemnik
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI prejemnika, če je
znana.
Polje 21 – Predložene listine/potrdila in dovoljenja
Vpišejo se listine/potrdila in dovoljenja z uporabo ustrezne oznake iz šifranta listin/potrdil in
dovoljenj, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta listin/potrdil in
dovoljenj ter dodatnih sklicevanj, ki je v prilogi 4 tega pravilnika, ter oznake, določene z
navodili in pojasnili o deklaraciji za začasno hrambo.
Polje 22 – Številka zabojnika
Vpiše se številka zabojnika/-ov.
Pri večjem številu podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati v pisni obrazec, se v polje vpiše
zaznamek "PO SEZNAMU", k obrazcu pa se priloži ustrezni seznam. Pri vnosu podatkov v
uradni računalniški sistem se vpiše celotni seznam podatkov.
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Polje 23 – Kraj in datum; ime, priimek in podpis vložnika
Vpišejo se kraj in datum vložitve deklaracije za začasno hrambo ter ime, priimek in podpis
vložnika. Če je zadevna oseba pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora
podpisnik poleg svojega podpisa in polnega imena navesti še svojo funkcijo (položaj), polno
ime in naslov zadevne osebe ter na obrazec odtisniti pečat podjetja.
Vrsta dokumenta
Vpiše se oznaka DZH za deklaracijo za začasno hrambo.
Vrsta prevoza
Vpiše se vrsta prevoza ob prihodu z uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrste prevoza, ki je
v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU.
Referenčna številka
Vpiše se oznaka ZAČASNA HRAMBA.
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ČRKOVNIH POLJ NA OBRAZCU DEKLARACIJE ZA
ZAČASNO HRAMBO, KI JIH IZPOLNI CARINSKI ORGAN
Polje A – CARINSKI ORGAN
Vpišeta se zaporedna številka vpisa v carinsko evidenco in datum sprejema deklaracije za
začasno hrambo.
Primer: 21SI001123P0002463/1.4.2021
Polje B – RAZKNJIŽBA
a Zaporedna številka vpisa, datum
Vpišeta se zaporedna številka vpisa v carinsko evidenco in datum vpisa v evidenco, s katero
se razknjiži določena postavka deklaracije za začasno hrambo.
Primer: 21SI00112315017337/1.4.2021
b Bruto masa (v kg)
Vpiše se bruto masa blaga iz razdolžene postavke deklaracije za začasno hrambo, izražena
v kilogramih.
Polje C – UGOTOVITVE IN OPOMBE
Polje je namenjeno vpisu zaznamkov, ugotovitev in opomb carinskih organov. Carinski
organi potrdijo svoje zaznamke z uradnim pečatom in podpisom.
Polje D – ROK ZAČASNE HRAMBE (ZADNJI DAN)
V polje se vpiše rok, v katerem mora biti blago dano v carinski postopek ali ponovno
izvoženo. Carinski organi potrdijo deklaracijo za začasno hrambo z uradnim pečatom,
navedbo datuma, imenskim žigom in podpisom.
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PRILOGA 6
OBRAZEC POTRDILA O PLAČILU DOLGOVANIH DAJATEV



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka
Datum

:
:
:

POTRDILO O PLAČILU DOLGOVANIH DAJATEV
DEKLARANT
Vrsta osebe
Država in davčna številka
Ime/naziv
Naslov/sedež
Številka potne listine
Druga referenčna številka postopka

:
:
:
:
:

Stroški, ki se vštejejo v carinsko vrednost
Stroški, ki se vštejejo v osnovo za DDV

:
:

Zaporedna št. postavke

:

Opis blaga
Tarifna oznaka
Znesek postavke
Carinska vrednost

:
:
:
:

Obračun dajatev
Vrsta dajatve:

Osnova:

Stopnja:

SKUPNI SEŠTEVEK
Vrsta dajatve:

Skupni znesek:

Vse skupaj

:

Vplačal

:

Prejel

:
(pečat carinskega organa)

Znesek:
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PRILOGA 7
OBRAZEC ZA USKLADITEV PODATKOV V CARINSKI DEKLARACIJI

OBRAZEC ZA USKLADITEV PODATKOV V CARINSKI DEKLARACIJI

Deklarant ali njegov zastopnik (polno ime in
naslov/sedež ):

Številka carinske deklaracije
(MRN)

z dne:

Število postavk:
Carinski organ (oznaka):

Deklarant
(identifikacijska
številka):
Številka:

U. p.: MF-FURS
Dopolnilna deklaracija (167. člen Uredbe 952/2013/EU) z dne
Obrazec se šteje kot vloga za uskladitev podatkov (tretji odst. 63. člena ZUP1, 28. člen ZICZEU2)
POLJE/PODATKOVNI
ELEMENT CARINSKE
DEKLARACIJE

Dodajanje
postavke
Črtanje
postavke

PREJŠNJI PODATEK

NOVI PODATEK

POSTAVKE
Številka carinske deklaracije (MRN):

z dne:

Zap. št. postavke:
POLJE/PODATKOVNI
ELEMENT CARINSKE
DEKLARACIJE

1
2

PREJŠNJI PODATEK

NOVI PODATEK

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16)

Stran

6492 /

Št.

102 / 29. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije

ČRKOVNA POLJA B, D, J
Številka carinske deklaracije (MRN)

POLJE/PODATKOVNI
ELEMENT
CARINSKE
DEKLARACIJE
Podatki za
vknjižbo
B

D

Rok za vložitev
dopolnilne
deklaracije
(167. člen
Uredbe
952/2013/EU)
Datum
zaključka
postopka

J

Rok za vložitev
dopolnilne
deklaracije
(167. člen
Uredbe
952/2013/EU)
Datum
zaključka
postopka

PREJŠNJI PODATEK
B1
B2
B3
B4

z dne:

NOVI PODATEK
B1
B2
B3
B4

Uradni zaznamek (izpolni carinski organ):
Zahtevku stranke za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji na podlagi 28. člena ZICZEU se
UGODI. Skladno z 28. členom ZICZEU se odločba izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku na tem
obrazcu.
(Uskladitev podatkov na zahtevo stranke, 173. člen Uredbe 952/2013/EU in 28. člen ZICZEU)
Drugi razlogi za uskladitev podatkov, navedeni v odločbi
številka:

z dne:

Uradni list Republike Slovenije
(izpolni vložnik zahtevka)
Opombe oz. dodatna pojasnila:

Št.

102 / 29. 6. 2021 /

(izpolni carinski organ)
Oznaka carinskega organa:

Kraj in datum:
Priloge (popis dokumentov oz. dokazil, priloženih
vlogi):

Ime, priimek in podpis uradne osebe, ki je vodila
postopek:

1.
2.
3.
4.
Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis uradne osebe, ki je odločala:

Podpis vložnika zahtevka:

Žig:

Žig:

Navodilo za izpolnjevanje Obrazca za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji
1. V obrazcu se navedejo samo podatki za tista polja/podatkovne elemente carinske deklaracije, ki se spreminjajo.
2. Polja/podatkovni elementi carinske deklaracije, ki se spreminjajo, se izpolnjujejo v skladu z dodatkoma C1 in
D1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU, v skladu s prilogo B, C in D Uredbe 2015/2446/EU in Uredbe
2015/2447/EU ter Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti.
3. Če se spreminjajo podatki, ki so enaki v vseh postavkah, se pri prvi postavki v polje »Zap. št. postavke« vpiše
»00«.
To pomeni, da bodo spremenjeni podatki vneseni v vse postavke.
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PRILOGA 8
OBVESTILO O PRIHODU PREVOZNEGA SREDSTVA V POMORSKEM, LETALSKEM IN
POŠTNEM PROMETU
PODATKOVNI SET
Tabela vsebuje nacionalno določen podatkovni set za obvestilo o prihodu prevoznega
sredstva v pomorskem, letalskem in poštnem prometu.
POLJE
Vrsta prevoza na meji
Številka LRN
Registracija prevoznega sredstva ob prehodu meje
Datum in ura predložitve na prvo mesto prihoda na carinsko območje
Pričakovani datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje
Država urada prvega vstopa
Skupno število postavk ob prihodu
Skupno število tovorkov ob prihodu
Skupna bruto masa
Zaporedna številka postavke ob prihodu
Oznaka in številka prevozne listine
MRN vstopne skupne deklaracije
Številka postavke iz vstopne skupne deklaracije
Prevoznik
Dejanski urad prvega vstopa

A
A
A
A
A
A [1]
A
A
A
A [2]
A [2]
A [2]
C
A
A

Legenda:
Simboli v poljih
A Obvezni podatek
C Neobvezni podatek, ki ga gospodarski subjekt vpiše, če je znan.
Opombe
[1]
Ta podatek se vpiše, če je vstopna skupna deklaracija vložena v drugi
državi članici kot obvestilo o prihodu prevoznega sredstva.
[2]
Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar gre za poštni promet.
POJASNILA K PODATKOM
Vrsta prevoza na meji
Vpiše se vrsta prevoza na meji z uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrste prevoza, ki je v
prilogi B Uredbe 2015/2447/EU.
LRN številka
Vpiše se dodeljena začasna evidenčna številka, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki.
Registracija prevoznega sredstva ob prehodu meje
Vpiše se registrska oznaka prevoznega sredstva. Če prevoz poteka po morju, se vpiše ime
oziroma identifikacijska številka ladje IMO. Če prevoz poteka po zraku, se vpiše številka leta.
V poštnem prometu se vpiše številka poštne prevozne listine.
Datum in ura predložitve na prvo mesto prihoda na carinsko območje
Vpišeta se datum in ura predložitve na prvo mesto prihoda na carinsko območje.
Pričakovani datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje
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Vpišeta se pričakovani datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje.
Država urada prvega vstopa
Vpiše se država urada prvega vstopa z ustrezno oznako iz šifranta držav, ki je v prilogi B
Uredbe 2015/2447/EU.
Skupno število postavk
Vpiše se skupno število postavk ob prihodu, ki jih zadevna oseba deklarira v obvestilu o
prihodu.
Skupno število tovorkov
Vpiše se skupno število tovorkov ob prihodu, za katere se vlaga obvestilo o prihodu.
Skupna bruto masa (v kg)
Vpiše se skupna bruto masa blaga vseh postavk obvestila o prihodu, izražena v kilogramih.
Zaporedna številka postavke ob prihodu
Vpiše se zaporedna številka postavke glede na skupno število deklariranih postavk v
obvestilu o prihodu.
Oznaka in številka prevozne listine
Vpišejo se prevozna listina z uporabo ustrezne oznake iz šifranta predloženih listin, ki je v
prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta predloženih listin, ki je v prilogi
4 tega pravilnika, in številka prevozne listine.
MRN vstopne skupne deklaracije
Vpiše se oznaka MRN vstopne skupne deklaracije.
Številka postavke iz vstopne skupne deklaracije
Vpiše se številka postavke iz vstopne skupne deklaracije.
Prevoznik
Vpiše se številka EORI prevoznika.
Dejanski urad prvega vstopa
Uporabi se oznaka carinskega organa, pri katerem je blago prvič vstopilo na carinsko
območje Unije in ima vlogo urada prvega vstopa. Nacionalni šifrant slovenskih carinskih
organov je v prilogi 2 tega pravilnika.
Oznake slovenskih carinskih organov z njihovo vlogo in podatki o carinskih organih v drugih
državah
članicah
so
dosegljivi
na
spletni
strani
Evropske
komisije
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sl.
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PRILOGA 9
OBVESTILO O PREDLOŽITVI BLAGA V POMORSKEM IN LETALSKEM PROMETU
PODATKOVNI SET
Tabela vsebuje nacionalno določen podatkovni set za obvestilo o predložitvi blaga v
pomorskem in letalskem prometu.
Podatek
Vložnik
Številka ticanja
Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu
Prevoznik
Kraj natovarjanja
Skupno število tovorkov
Skupna bruto masa (v kg)
Oznaka ZN za nevarne snovi
Oznaka in številka predhodnega dokumenta
Status blaga
Številka LRN
Opis blaga
Bruto masa (v kg)
Število tovorkov
Prejemnik
Predložene listine/potrdila in dovoljenja/opomba
Številka zabojnika
Vrsta dokumenta
Vrsta prevoza
Referenčna številka
Prevozno sredstvo s tovorom/brez tovora
Pošiljatelj

A
A [1]
A
A
C
A
A
A [3]
A
A
A
A
A
A
C
C
A [2]
A
A
A
A [1]
C

Legenda:
Simboli v poljih
A Obvezni podatek.
C Neobvezni podatek, ki ga gospodarski subjekt vpiše, če je znan.
Opombe
[1]
Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar prevoz poteka po morju.
[2]
Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar se blago prevaža v zabojniku.
[3]
Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar pošiljka vsebuje nevarno snov.
POJASNILA K PODATKOM
Vložnik
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI vložnika, če je znana.
Številka ticanja
Vpiše se številka priveza ladje.
Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu
Vpišeta se registrska oznaka prevoznega sredstva in država registracije z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU. Če prevoz poteka po morju, se vpiše
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ime oziroma identifikacijska številka ladje IMO. Če prevoz poteka po zraku, se vpišeta
številka leta in datum.
Prevoznik
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI prevoznika, če je
znana.
Kraj natovarjanja
Vpiše se kraj, kjer se je blago natovorilo na ladjo oziroma letalo.
Skupno število tovorkov
Vpiše se skupno število tovorkov, za katere se vlaga obvestilo o predložitvi blaga.
Skupna bruto masa (v kg)
Vpiše se seštevek bruto mase blaga, navedene v poljih 14 vseh postavk obvestila o
predložitvi blaga, izražen v kilogramih.
Oznaka ZN za nevarne snovi
Vpiše se označba Združenih narodov za nevarne snovi (UNDG). To je enotna serijska
številka (n4), ki jo Združeni narodi dodelijo snovem in izdelkom, vključenim na seznam
nevarnih snovi, ki se najpogosteje prevažajo.
Oznaka in številka predhodnega dokumenta
Vpišejo se predhodni dokument z uporabo ustrezne oznake iz šifranta predhodnih
dokumentov, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta
predhodnih dokumentov, ki je v prilogi 2 tega pravilnika, in številka predhodnega dokumenta.
Status blaga
Vpiše se status blaga ob prihodu z ustrezno oznako (1 – neunijsko blago, 2 – unijsko blago,
T – blago, ki ostane na ladji in se ne raztovori).
LRN številka
Vpiše se dodeljena začasna evidenčna številka, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki.
Opis blaga
Vpišejo se oznake, številke, količina in vrsta tovorkov oziroma v primeru nepakiranega blaga
število takega blaga, vpisanega v obvestilo, s potrebnimi podatki za zagotavljanje njegove
istovetnosti. Opis blaga pomeni običajni trgovski opis blaga. Vrste tovorkov se vpišejo z
uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrst tovorkov, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU.
Bruto masa (v kg)
Vpiše se bruto masa blaga, deklariranega v posamezni postavki, izražena v kilogramih. Bruto
masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
Število tovorkov
Vpiše se število tovorkov posamezne postavke.
Prejemnik
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI prejemnika, če je
znana.
Predložene listine/potrdila in dovoljenja/opomba
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Vpišejo se listine/potrdila in dovoljenja z uporabo ustrezne oznake iz šifranta listin/potrdil in
dovoljenj, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta listin/potrdil in
dovoljenj, ki je v prilogi 2 in 4 tega pravilnika.
Številka zabojnika
Vpiše se številka zabojnika/-ov.
Vrsta dokumenta
Vpiše se oznaka MAE za manifest.
Vrsta prevoza
Vpiše se vrsta prevoza ob prihodu z uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrste prevoza, ki je
v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU.
Referenčna številka
Vpiše se številka ladijskega oziroma letalskega manifesta.
Prevozno sredstvo s tovorom/brez tovora
Vpiše se, ali je na ladji tovor ali ne, z ustrezno oznako (D – ladja je prazna, N – ladja ni
prazna).
Pošiljatelj
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI pošiljatelja, če je
znana.
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PRILOGA 10
OBRAZEC POTRDILA IN PRIPADAJOČEGA ZAHTEVKA ZA IZDAJO POTRDILA O
NEPREFERENCIALNEM POREKLU BLAGA
1. Pošiljatelj – Consignor

IZVIRNIK
ORIGINAL

Št./No. 000000

EVROPSKA UNIJA
EUROPEAN UNION

2. Prejemnik – Consignee

POTRDILO O POREKLU BLAGA
CERTIFICATE OF ORIGIN
3. Država porekla – Country of Origin
4. Podatki o prevozu (neobvezno)
Transport details (Optional)

5. Opombe – Remarks

6. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga
Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods

7. Količina
Quantity

8. PODPISANI ORGAN POTRJUJE, DA JE ZGORAJ POIMENOVANO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE,
NAVEDENE V POLJU 3
THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN
THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3

Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojnega organa
Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority
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1. Pošiljatelj – Consignor

KOPIJA
COPY

Št./No. 000000

EVROPSKA UNIJA
EUROPEAN UNION

2. Prejemnik – Consignee

POTRDILO O POREKLU BLAGA
CERTIFICATE OF ORIGIN
3. Država porekla – Country of Origin
4. Podatki o prevozu (neobvezno)
Transport details (Optional)

5. Opombe – Remarks

6. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga
Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods

7. Količina
Quantity

8. PODPISANI ORGAN POTRJUJE, DA JE ZGORAJ POIMENOVANO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE,
NAVEDENE V POLJU 3
THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN
THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3

Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojnega organa
Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority
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ZAHTEVEK

EVROPSKA UNIJA

2. Prejemnik (ime ali naziv podjetja in polni naslov, če
je znan, ali navedba »po naročilu«)

POTRDILO O POREKLU BLAGA
3. Država porekla (Evropska unija, država članica Unije ali
tretja država)
4. Podatki o prevozu (neobvezno)

5. Opombe

6. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga 7. Količina (izražena z bruto
(za nepakirano blago se navede število ali »v razsutem stanju«)
ali neto težo ali drugo
mersko enoto)

8. Podpisani:
 VLAGAM zahtevek za izdajo potrdila o poreklu, s katerim se zgoraj poimenovano blago potrjuje kot
blago s poreklom iz države, navedene v polju 3,
 IZJAVLJAM, da so vsi podatki, navedeni v zahtevku in dokazilnih listinah, ter informacije, predložene
pristojnim organom zaradi izdaje tega potrdila o poreklu, točni, da se te listine in informacije nanašajo na
isto blago, kakor je blago, za katero je predložen zahtevek, da blago izpolnjuje pogoje, predpisane s
pravili o skupni opredelitvi pojma porekla blaga,
 SEM PRIPRAVLJEN na zahtevo pristojnih organov predložiti dodatne informacije in dokazilne listine,
ki bi lahko bili potrebni za izdajo potrdila.
Vložnik zahtevka (če ni pošiljatelj)
Kraj in datum

Podpis vložnika zahtevka (¹)

(¹) Za podpisom zastopnika mora biti navedeno njegovo ime z velikimi tiskanimi črkami.
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(Prostor za dodatne podatke)

PRAVILA, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI IZPOLNJEVANJU POTRDILA
O POREKLU BLAGA IN ZAHTEVKA ZA IZDAJO TAKŠNEGA POTRDILA
1. Obrazci se izpolnijo v enem od uradnih jezikov Unije ali, v skladu z običaji in potrebami trgovanja, v
kakšnem drugem jeziku. Če se obrazci izpolnijo v rokopisu, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami.
2. Potrdilo in zahtevek za izdajo potrdila ne smeta vsebovati napak ali popravkov, napisanih čez osnovno
besedilo. Sprememba se opravi tako, da se prečrta napačna navedba in zraven doda pravilna. Vsako takšno
spremembo mora potrditi oseba, ki jo naredi, overiti pa jo morajo tudi pristojni organi.
3. Vsaki postavki, navedeni v zahtevku in potrdilu, mora biti dodana zaporedna številka. Neposredno pod
zadnjo postavko mora biti narejena vodoravna črta. Neuporabljene prostore je treba prečrtati, tako da jih ni
mogoče uporabiti za naknadne vpise.
4. Če tako zahtevajo potrebe izvozne trgovine, se lahko izda ena ali več dodatnih kopij tega potrdila.
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POPRAVKI
2216.

Tehnični popravek Sklepa o lokacijski
preveritvi za parcele št. 5069, 5070/2 in 5068/2,
vse k.o. Sečovlje

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
UPB in naslednji) objavljam

2217.

Tehnični popravek Sklepa o lokacijski
preveritvi za parcelo št. 4852/7 k.o. Portorož

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
UPB in naslednji) objavljam

TEHNIČNI POPRAVEK
Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 5069,
5070/2 in 5068/2, vse k.o. Sečovlje
(Uradni list RS, št. 81/21, zaporedna številka 1735)

TEHNIČNI POPRAVEK
Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo
št. 4852/7 k.o. Portorož
(Uradni list RS, št. 81/21, zaporedna številka 1736)

1.
V Sklepu o lokacijski preveritvi za parcele št. št. 5069,
5070/2 in 5068/2, vse k.o. Sečovlje se 3. točka pravilno glasi:
»Elaborat lokacijske preveritve se potrdi«.

1.
V Sklepu o lokacijski preveritvi za parcelo št. 4857/7
k.o. Portorož se 3. točka Sklepa pravilno glasi:
»Elaborat lokacijske preveritve se potrdi«.
Št. 3501-497/2019
Piran, dne 2. junija 2021

Št. 3605-0065/2019
Piran, dne 2. junija 2021

Župan
Občine Piran
Đenio Zadković

Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 112/05 – T.C. e successive modifiche) si
pubblica il seguente

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 112/05 – T.C. e successive modifiche) si
pubblica il seguente

ERRATA CORRIGE
concernente la Deliberazione sulla
Verifica urbanistica per le particelle nn. 5069,
5070/2 e 5068/2, tutte c.c. Sicciole
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 81/21,
numero progressivo 1735)

ERRATA CORRIGE
Concernente la Deliberazione sulla
Verifica urbanistica per la particella
n. 4852/7, c.c. Portorose
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 81/21,
numero progressivo 1736)

1.
Nella Deliberazione concernente la Verifica urbanistica
per le particelle nn. 5069, 5070/2 e 5068/2, tutte c.c. Sicciole,
il testo del punto 3 è modificato come segue:
“L’elaborato concernente la Verifica urbanistica viene convalidato”.

1.
Nella Deliberazione concernente la Verifica urbanistica
per la particella n. 4857/7, c.c. Portorose, il testo del punto 3 è
modificato come segue:
“L’elaborato concernente la Verifica urbanistica viene convalidato”.
N. 3501-497/2019
Pirano, 2 giugno 2021

N. 3605-0065/2019
Pirano, 2 giugno 2021
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
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2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

2210.

Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano
vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo
za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo
Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike
Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri
izvajanju carinskih formalnosti
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o
davku na dodano vrednost

2215.

2211.

2212.
2213.
2214.
2216.
2217.

6431
6431
6431
6431
6432
6432
6432
6432
6432
6433
6433

MINISTRSTVA

6434

6447
6443

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za
vrednostne papirje in trge za zunanje izvajanje
ponudnikov storitev v oblaku
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2021
Poročilo o gibanju plač za april 2021

6445
6446
6446

POPRAVKI

Tehnični popravek Sklepa o lokacijski preveritvi
za parcele št. 5069, 5070/2 in 5068/2, vse k.o.
Sečovlje
Tehnični popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za
parcelo št. 4852/7 k.o. Portorož

6503
6503
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