
OBRAZCI IN NAČIN NJIHOVEGA IZPOLNJEVANJA 

A. Identifikacija (splošni podatki, ki veljajo za vse obrazce). 
I. Naziv in matična številka podjetja, ki predlaga poročilo. 
II. Mesec in leto, na katero se poročilo nanaša. 
III. Vrsta prevoza oziroma storitev in šifra. 

B. Posebni podatki, ki se vpišejo v posameznih obrazcih. 
Obrazec št. 1: Poročilo o prihodkih od prevoza blaga in od drugih storitev v 

mednarodnem blagovnem prometu. 
V posamezne stolpce obrazca se vpiše: 
1. Ime in šifra države v katero (iz katere) se blago izvaža (uvaža). 
2. Naziv in šifra valute plačila; 
Če je v okviru ene države več različnih valut plačila, se šifra v stolpcu 1 ponovi 

tolikokrat, kolikor je različnih valut. 
3. Znesek v valuti plačila za opravljene storitve v izvozu; 
4. Znesek v valuti plačila za opravljene storitve v uvozu; 
5. Znesek v valuti plačila za opravljene storitve v tranzitu; 
6. Znesek v valuti plačila za opravljene storitve med tretjimi državami; 
7. Skupni znesek – vsota stolpcev od 3 do 6. 
Vsi zneski so zaokroženi, brez. decimalk. 

Obrazec št. 2: Poročilo o prihodkih od prevoza potnikov na tujih relacijah. 
V posamezne stolpce obrazca se vpiše: 
1. Naziv in šifra države, v katero (iz katere) je opravljen prevoz; 
2. Naziv in šifra valute plačila; 
Če je v okviru ene države več različnih valut plačila, se šifra države v stolpcu 1 

ponovi tolikokrat, kolikor je različnih valut; 
3. Znesek v valuti plačila, zaokroženo, brez decimalk. 

Obrazec št. 3: Poročilo o prihodkih od drugih storitev v mednarodnem 
prometu. 

V posamezne stolpce obrazca se vpiše: 
1. Naziv in šifra države, v kateri je bila določena storitev opravljena; 
Za poročilo po državah tujih firm – nalogodajalcev se v ta stolpec vpiše naziv in 

šifra države, iz katere je tuja firma; 
2. Naziv in šifra valute plačila: 
Če je v okviru ene države več različnih valut plačila se šifra v stolpcu 1 ponovi 

tolikokrat, kolikor je različnih valut. 
3. Znesek v valuti plačila za opravljene storitve v izvozu. 

Obrazec št. 4: Pregled stroškov pri prevozu blaga, potnikov in pri drugih 
storitvah v mednarodnem blagovnem prometu (t.i. lastni eksploatacijski stroški). 

V posamezne stolpce obrazca se vpiše: 
1. Naziv in šifra države, v kateri je nastal strošek (v kateri je bilo izvršeno plačilo); 
2. Naziv in šifra vrste stroškov; 
3. Naziv in šifra valute plačila; 
Če je v okviru ene vrste stroškov več različnih valut, v katerih se plačuje, se 

podatek v stolpcu 1 ponovi tolikokrat, kolikor je različnih valut v okviru ene vrste stroškov; 
4. Znesek v valuti plačila, zaokroženo, brez decimalk. 
Obrazec št. 5: Poročilo o najemanju (čarter) tujih ladij in letal ter o angažiranju tujih 

cestnih prevoznikov za prevoz blaga in potnikov na tujih relacijah po nalogu domačih podjetij. 
V posamezne stolpce obrazca se vpiše: 
1. Naziv in šifra države tujega prevoznika; 



2. Naziv in šifra valute plačila; 
Če je v okviru ene države več različnih valut plačila, se šifra v stolpcu 1 ponovi 

tolikokrat, kolikor je različnih valut. 
3. Znesek v valuti plačila za prevoz blaga, ki ga izvažamo; 
4. Znesek v valuti plačila za prevoz blaga, ki ga uvažamo; 
5. Znesek v valuti plačila za prevoz potnikov; 
6. Skupni znesek – vsota stolpcev od 3 do 5. Vsi zneski so zaokroženi, brez 

decimalk. 

Obrazec št. 6: Stanje terjatev in dolgov za prevoz blaga in potnikov ter za 
druge storitve na tujih relacijah v mednarodnem prometu. 

V glave stolpcev 3 in 4 se ž arabskimi številkami vpišeta zadnji dve številki 
primerjanih let, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 

Zadnji dve številki preteklega leta v glavi stolpca 3, zadnji dve številki 
predhodnega leta pa v glavi stolpca 4. 

V posamezne stolpce obrazca se vpiše: 
1. Država tujega komitenta in ustrezna šifra države. 
2. Oznaka valute, v kateri se plačuje in ustrezna šifra iz kodeksa. 
3. Stanje terjatev na dan 31.12. preteklega leta. 4. Stanje terjatev na dan 31.12. 

predhodnega leta. 
5. Stanje dolga na dan 31.12. preteklega leta. 
6. Stanje dolga na dan 31.12. predhodnega leta. Vsi zneski (stanja), so v valutah, 

v katerih se plačuje, brez decimalk. 
V pravokotnikih na koncu stolpcev 3 – 6 se vpišejo seštevki teh stolpcev kot 

kontrolni podatki, pomembni za avtomatsko obdelavo podatkov. 


