
 
 

PRILOGA 1 
Navodila za uporabo in izpolnjevanje polj ECL 

 
I. Uporaba setov ECL 
 
(1) ECL in dopolnilo ECL sestavljajo posamezni listi osemlistnega oziroma petlistnega 
dvonamenskega kompleta. Namenjeni so:  

− list z zaporedno številko 1 in rdečo polno črto ob desnem robu odpremnemu organu ali organu 
izvoznega carinjenja, 

− list z zaporedno številko 2 in zeleno polno črto ob desnem robu obdelavi podatkov o odpremi 
ali o izvozu, 

− list z zaporedno številko 3 in rumeno polno črto ob desnem robu pošiljatelju/izvozniku blaga, 
− list z zaporedno številko 4 in modro prekinjeno črto ob desnem robu namembnemu uradu, 
− list z zaporedno številko 5 in modro polno črto ob desnem robu potrditvi prejema blaga 

odpremnemu organu, 
− list z zaporedno številko 6 in rdečo prekinjeno črto ob desnem robu organu uvoznega 

carinjenja, 
− list z zaporedno številko 7 in zeleno prekinjeno črto ob desnem robu obdelavi podatkov o 

uvozu, 
− list z zaporedno številko 8 in rumeno prekinjeno črto ob desnem robu prejemniku/uvozniku 

blaga. 
 
(2) Vsak list dvonamenskega petlistnega kompleta ECL se lahko uporabi alternativno. Neuporabljena 
številka na listu mora biti prečrtana. 
 
(3) Deklarant lahko uporabi dodatni list ECL brez številčne oznake z obveznim diagonalno izpisanim 
tekstom "ZA INTERNO UPORABO". Tega lista organ v postopku ne overja. 
 
(4) Za istočasno deklariranje blaga v izvozni in tranzitni postopek (skupni izvozno-tranzitni postopek) 
se uporabi ECL, ki jo sestavljajo listi 1, 2, 3, 4 in 5: 

− list 1 za organ izvoznega carinjenja, 
− list 2 za obdelavo podatkov, 
− list 3 za izvoznika, 
− list 4 za namembni urad, 
− list 5 za potrditev izstopa blaga. 

Prevoznik je ob izstopu iz države dolžan lista 4 in 5 predati namembnemu uradu, ki z listom 5 potrdi 
izstop blaga odpremnemu organu. 
 
(5) Če se za izvedbo tranzitnega postopka uporabi zvezek TIR, se za izvoz blaga vloži ECL v skladu s 
šestim odstavkom I. dela te priloge. 
 
(6) Če se v postopku deklarira izvoz blaga, se uporabi za vsako izvozno pošiljko set ECL, sestavljen iz 
listov 1, 2 in 3: 

− list 1 za organ izvoznega carinjenja, 
− list 2 za obdelavo podatkov, 
− list 3 za izvoznika. 

Določba tega odstavka in določba četrtega odstavka I. dela te priloge se primerno uporabljata za vse 
vrste izvoznih carinskih postopkov. 
 
(7) Če se blago deklarira le za tranzitni postopek, se vloži za vse pošiljke na enem prevoznem sredstvu 
ena ali več ECL, sestavljenih iz listov 1, 4 in 5: 

− list 1 za urad odhoda, 
− list 4 za namembni urad, 
− list 5 za potrditev izstopa ali prejema blaga. 



 
 

Prevoznik je dolžan lista 4 in 5 predati namembnemu uradu, ki z listom 5 potrdi prejem blaga 
odpremnemu organu. 
 
(8) ECL za postopek sprostitve blaga v prost promet, začetek postopka carinskega skladiščenja, za 
vnos blaga v PCC, za začetek postopka aktivnega oplemenitenja, postopka predelave pod carinskim 
nadzorom ali postopka začasnega uvoza sestavlja set ECL z listi 6, 7 in 8: 

− list 6 za organ uvoznega carinjenja, 
− list 7 za obdelavo podatkov o uvozu, 
− list 8 za uvoznika/prejemnika blaga. 

Določba tega odstavka se primerno uporablja za vse vrste uvoznih carinskih postopkov. 
 
II. Izpolnjevanje polj ECL 
 
(1) Polja ECL in dopolnila ECL se izpolnijo s pisalnim strojem, tiskalnikom ali izjemoma v rokopisu. 
Če so podatki izpolnjeni ročno, morajo biti izpisani s kemičnim svinčnikom in velikimi tiskanimi 
črkami. 
 
(2) Polja, označena s številko, izpolni carinski deklarant tako, kot je predpisano za zahtevani carinski 
postopek oziroma uporabo ali rabo blaga (v nadaljevanju: postopek). 
 
(3) Polja, ki so označena z velikimi črkami, izpolni carinski organ v skladu z II.3 delom te priloge. 
Drugi pristojni organi svoje zaznamke vpisujejo v zgornji del polja E in polja G. V zgornji del polja E 
pooblaščeni organi potrdijo (ne)ustreznost pošiljke; če je njihova kontrola oz. obveznost soglasja za 
izpeljavo carinskega postopka predpisana. V polju G pooblaščeni organi vpišejo zaznamke, ugotovitve 
in potrditve dogodkov med prevozom, navedenih v polju 56. 
 
(4) Šifre, ki se vpišejo v posamezna polja, so določene v kodeksu šifer v prilogi 2 tega pravilnika. 
 
(5) Če določila uredbe za izvajanje carinskega zakona v posameznih primerih predpisujejo drugačno 
uporabo posameznih polj, kot je to predpisano v II.1 in II.2 delu te priloge, se uporabijo ta določila. 
 
II. 1. Izpolnjevanje polj ECL za izvoz, ponovni izvoz, začasni izvoz in tranzit blaga 
 
(1) V ECL za skupni izvozni in tranzitni postopek v skladu s četrtim odstavkom I. dela te priloge se ne 
izpolnijo polja 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15b, 17b, 26, 27, 28, 29, 34b, 36, 43, 45, 48 in 51. 
 
(2) V ECL za izvozni postopek v skladu s šestim odstavkom I. dela te priloge se ne izpolnijo polja 4, 
9, 10, 11, 12, 13, 15b, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34b, 36, 43, 45, 48, 50, 51, 52 in 53. 
 
(3) V ECL za tranzit blaga iz sedmega odstavka I. dela te priloge se ne izpolnijo polja 2, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15a, 15b, 16, 17a, 17b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49∗ , 51 in 54. 
 
(4) Polja ECL, ki niso omenjena v prvem, drugem oziroma tretjem odstavku tega dela priloge, se 
izpolnijo na naslednji način: 
 

                                                 
∗ Polje se izpolni le v primeru tranzita blaga iz carinskega ali trošarinskega skladišča oziroma začasne 
hrambe blaga. 
 



 
 

Polje 1 – DEKLARACIJA 
 
Prvo podpolje ostane prazno. 
 
Drugo podpolje se izpolni s šifro: 

− 1 za izvoz blaga, 
− 2 za začasni izvoz blaga, 
− 3 za ponovni izvoz blaga, 

in sicer v skupnem in ločenem postopku izvoza in tranzita, v tranzitnem postopku pa se ne izpolni. 
 
Tretje podpolje se izpolni s oznako: 
"TSI" v tranzitu blaga in skupnem postopku izvoza in tranzita, sicer se ne izpolni. 
 
Polje 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK 
 
V polje se vpišejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov oz. sedež pošiljatelja/izvoznika 
blaga. 
 
Pošiljatelj/izvoznik je oseba, za račun katere se deklaracija odda in ki je v trenutku sprejema 
deklaracije lastnik blaga ali ima podobne razpolagalne pravice na blagu. 
 
Za oznako "Št." v desnem zgornjem delu polja se vpiše njegova osemmestna davčna številka iz 
registra Davčne uprave Republike Slovenije. 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Če se z izvozom blaga začenja ali zaključuje postopek z ekonomskim učinkom, mora biti v tem polju 
naveden imetnik dovoljenja za tak postopek. 
 
Polje 3 – OBRAZCI 
 
V prvo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka seta ali dopolnilnega seta ECL. 
 
V drugo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše skupno število vseh setov, ki sestavljajo deklaracijo. 
 
V primeru, ko se deklarira blago iz ene tarifne oznake kombinirane nomenklature ali uporabi 
nakladnice, se polje ne izpolni. 
 
Polje 4 – NAKLADNICE 
 
V polje, dolžine petih mest, se vpiše število nakladnic, ki so priložene ECL. 
 
Polje 5 – POSTAVKE 
 
V polje se vpiše dvomestno skupno število postavk v ECL, dopolnilih ECL ali postavk v priloženih 
nakladnicah. 
 
Polje 6 – ŠTEVILO TOVORKOV 
 
V polje, dolžine šestih mest, se vpiše skupno število tovorkov v pošiljki, ne glede na njihovo vrsto. Če 
je pošiljka v razsutem stanju, se vpiše 1. 
 



 
 

Polje 7 – OPRAVILNA ŠTEVILKA 
 
Polje se prosto uporablja za identifikacijske podatke deklaranta, v primeru računalniške izmenjave 
podatkov pa se vpiše v to polje referenčna številka na način, določen v dovoljenju iz 135. člena uredbe 
za izvajanje carinskega zakona. 
 
Polje 8 – PREJEMNIK 
 
V polju se navedejo osebno ime oziroma firma ter popoln naslov oziroma sedež osebe, ki se ji blago 
dobavlja. 
 
V primeru tranzitnega postopka se vpišeta firma in sedež oziroma osebno ime in naslov prejemnika 
blaga, vendar le v primeru, če ima prejemnik blaga sedež oziroma stalno prebivališče na carinskem 
območju. V izvoznih carinskih postopkih izpolnitev polja ni obvezna. 
 
Polje 14 – DEKLARANT/ZASTOPNIK 
 
V polje se vpišeta osebno ime oziroma firma ter popoln naslov oziroma sedež deklaranta (deklaranta v 
smislu 11. točke 3. člena carinskega zakona, v nadaljevanju CZ). 
 
Če je deklarant istočasno pošiljatelj blaga iz polja 2 ECL, se navede POŠILJATELJ/IZVOZNIK, v 
desni zgornji kot pa se vpiše njegova davčna številka. 
 
V primeru zastopanja (4.a člen CZ) je potrebno dodatno navesti pooblaščenca in obliko zastopanja 
(npr.: "družba A, zastopana po špediciji B" - pri neposrednem zastopanju; v desni zgornji kot se vpiše 
davčna številka družbe A; "špedicija B za račun družbe A" - pri posrednem zastopanju, v desni zgornji 
kot se vpiše davčna številka špedicije B). 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15 – DRŽAVA ODPREME/IZVOZA 
 
V polje se vpiše ime države, iz katere se blago pošilja/izvaža, oz. države, iz katere je bilo blago 
odposlano (država pošiljateljica). 
 
Pri blagu, ki je prispelo iz tujine in na carinskem območju ni sproščeno v prost promet, temveč 
carinsko območje samo tranzitira, se v polje 15 ne vpiše "Slovenija"; vpiše se ime države, iz katere je 
bilo blago odposlano v Slovenijo. 
 
Če je bilo blago pred prispetjem na carinsko območje Slovenije na carinskem območju ene ali več 
držav predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, velja za državo 
odpreme/izvoza zadnja država takega zadrževanja blaga ali pravnega posla. 
 
Če ni drugih razpoložljivih informacij, se kot država odpreme/izvoza šteje država porekla. 
 
Polji 15a in 15b – ŠIFRA DRŽAVE ODPREME/IZVOZA 
 
V polje 15 a se vpiše šifra države iz polja 15, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15b se ne izpolni. 
 
Polje 16 – DRŽAVA POREKLA 
 
Polje je predvideno le za blago, ki ni slovenskega porekla. V polje 16 se vpiše ime tuje države porekla, 
njena šifra iz kodeksa šifer se vpiše v polje 34a. 



 
 

Polje 17 – NAMEMBNA DRŽAVA 
 
Navesti je treba državo, v kateri naj bi se blago uporabilo ali porabilo, obdelalo ali predelalo. V ostalih 
primerih velja za namembno državo zadnja znana država, v katero naj bi se blago vneslo. 
 
Polji 17a in 17b – ŠIFRA NAMEMBNE DRŽAVE 
 
V polje 17a se vpiše šifra države iz polja 17, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 17b se ne izpolni. 
 
Polje 18 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA PREVOZNEGA SREDSTVA OB ODHODU 
 
Polje se obvezno izpolni le v tranzitnem carinskem postopku. V skupnem postopku izvoza in tranzita 
se izpolni le, če se prevozni sredstvi iz tega polja in polja 21 razlikujeta. 
 
V polje se vpišejo podatki o prevoznem sredstvu, na katerem je blago neposredno naloženo. Če je 
blago naloženo na tovornem vozilu, ki se prevaža od urada odhoda do namembnega urada na 
železniškem prevoznem sredstvu, se vpišejo podatki o tovornem vozilu. 
 
Za pošiljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpišeta registrska številka vozila in priklopnika, če 
ga vozilo ima. V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra države vozila iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v železniškem prometu se v prvo podpolje vpiše številka tovornega lista, drugo podpolje se 
ne izpolni. 
 
Za pošiljke v morskem prometu se v prvo podpolje vpiše ime plovila. V drugo podpolje se vpiše šifra 
države, pod katere zastavo plovilo pluje, iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v zračnem prometu se v prvo podpolje vpišeta oznaka leta in datum odhoda; v drugo 
podpolje se vpiše šifra države, v kateri je zračno plovilo registrirano, iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v poštnem prometu, pri prevozu blaga po različnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, 
plinovodih) ali za blago, ki se carini v carinskem skladišču, se polje ne izpolni. 
 
Polje 19 – ZABOJNIK 
 
V polje se vpiše ena od naslednjih šifer, glede na stanje ob izstopu iz države: 

− 1, če je blago v zabojniku, 
− 0, če blago ni v zabojniku. 

 
Če je blago v zabojniku, je potrebno njegove identifikacijske oznake vpisati v polje 31. 
 
Polje 20 – DOBAVNI POGOJI 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra paritete po INCOTERMS iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje se vpiše kraj, na katerega se pariteta nanaša. 
 
V tretje podpolje, dolžine enega mesta, se vpiše šifra iz kodeksa šifer, ki določa lego kraja iz drugega 
podpolja znotraj ali zunaj carinskega območja ali na meji carinskega območja. 
 



 
 

Polje 21 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA AKTIVNEGA PREVOZNEGA SREDSTVA OB 
PREHODU MEJE 
 
V polje se vpišejo podatki o vlečnem prevoznem sredstvu. 
 
Za pošiljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpišeta registrska številka vozila in priklopnika, če 
ga vozilo ima. V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra države vozila iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v železniškem prometu se v prvo podpolje vpiše številka tovornega lista, drugo podpolje se 
ne izpolni. 
 
Za pošiljke v pomorskem prometu se v prvo podpolje vpiše ime plovila. V drugo podpolje se vpiše 
šifra države, pod katere zastavo pluje plovilo. 
 
Za pošiljke v zračnem prometu se v prvo podpolje vpišeta oznaka leta in datum. V drugo podpolje se 
vpiše šifra države, v kateri je zračno plovilo registrirano. 
 
Za pošiljke v poštnem prometu, pri prevozu blaga po različnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, 
plinovodih) ali za blago, ki se carini v carinskem skladišču ali PCC, se polje ne izpolni. 
 
Polje 22 – VALUTA IN SKUPNI ZNESEK RAČUNA 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra vrste valute iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše skupni bruto znesek računa 
ali računov brez odštetih popustov v valuti iz prvega podpolja. 
 
V deklaraciji za pasivno oplemenitenje se v drugo podpolje vpiše vrednost blaga, ne glede na to, da 
račun ne bo izstavljen. 
 
V deklaraciji za ponovni izvoz blaga, začasno uvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše 
bruto fakturna vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz vrednosti domačega vgrajenega materiala in 
vrednosti storitve). 
 
Skupni fakturni znesek je seštevek zneskov iz polj 42 v vseh postavkah. 
 
Polje 23 – VALUTNI TEČAJ 
 
Vpiše se tečaj valute iz prvega podpolja polja 22, ki se uporablja za obračun dajatev, na dan vložitve 
ECL. Če je bilo blago izvoženo pred vložitvijo ECL v poenostavljenem postopku, se ob vložitvi 
dopolnilne carinske deklaracije vpiše tečaj, ki se je uporabljal na dan vložitve poenostavljene 
deklaracije. 
 
Če je bilo blago izvoženo pred dnevom vložitve deklaracije, blago pa je bilo fakturirano v različnih 
valutah ali je ob nastanku dolga za blago veljal različen tečaj, je potrebno za vsako valuto vložiti 
ločeno deklaracijo. 
 
Polje 24 – VRSTA POSLA 
 
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna šifra vrste komercialnega posla (stolpec A), v drugo 
podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B kodeksa šifer. 
 



 
 

Polje 25 – VRSTA PREVOZA NA MEJI 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše šifra predvidene vrste vlečnega prevoznega sredstva na meji, 
vpisanega v polju 21, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 30 – BLAGO SE NAHAJA V/NA 
 
V polje se vpiše kraj, kjer bo blago lahko pregledano, če se blago predloži v carinski postopek zunaj 
sedeža carinskega organa oziroma mesta, ki je pri carinskem organu določeno za pregled blaga. V 
polje se lahko vpišejo tudi natančnejši podatki o tem, kje leži blago v skladišču. 
 
Polje 31 – TOVORKI IN OPIS BLAGA – OZNAKE IN ŠTEVILKE, ŠTEVILKE 
ZABOJNIKOV, ŠTEVILO IN VRSTA 
 
V prvi del polja se samo v prvi postavki vpišejo oznake in številke, število in vrste tovorkov, 
identifikacijske oznake zabojnikov oziroma druge ustrezne oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje 
pošiljke, ali beseda "RAZSUTO", če je to glede na okoliščine primerno. 
 
V nadaljevanju se v polje vseh postavk vpišeta tudi količina in običajni trgovski opis blaga s 
potrebnimi navedbami, ki omogočajo prepoznavanje blaga. 
 
Če se v ECL izpolni tudi polje 33 (tarifna oznaka), mora opis blaga zagotoviti nedvoumno uvrstitev 
blaga v kombinirano nomenklaturo in omogočiti pravilno uporabo vseh drugih predpisov, vezanih na 
vrsto blaga za zahtevani carinski postopek. 
 
Če se ECL uporablja za tranzitni postopek, mora biti opis blaga takšen, da je možno na tej podlagi 
obračunati morebitno nastali dolg. 
 
Če se pošiljka prevaža v zabojnikih, morajo biti v polju vpisane njihove identifikacijske oznake. 
 
Če se v tranzitnem postopku uporabijo nakladnice iz drugega odstavka 224. člena uredbe za izvajanje 
carinskega zakona, se v prvi del polja vpiše: "SPLOŠEN OPIS BLAGA S SKLICEVANJEM NA 
NAKLADNICO". 
 
Polje 32 – ZAPOREDNA ŠTEVILKA POSTAVKE 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka postavke od skupnega števila postavk blaga, 
navedenega v polju 5. Če so ECL priložene nakladnice, se polje prečrta. 
 
Polje 33 – TARIFNA OZNAKA 
 
V prvo podpolje, dolžine osmih mest, se za blago, prijavljeno v polju 31 zadevne postavke, vpiše osem 
številk tarifne oznake blaga iz kombinirane nomenklature. 
 
V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše dvomestna dodatna oznaka iz drugih predpisov, ki se 
nanašajo na izvoz ali uvoz blaga. 
 
Tretje, četrto in peto podpolje se ne izpolnijo. 
 
V tranzitnem postopku se to polje izpolni le: 

− če izpolni tranzitno deklaracijo ista oseba sočasno s carinsko deklaracijo ali za carinsko 
deklaracijo, ki vsebuje tarifno oznako, 

ali 
− če se tranzitna deklaracija nanaša na blago s seznama občutljivega blaga iz priloge 30 k uredbi 

za izvajanje carinskega zakona. 



 
 

Polje 34a in 34b – ŠIFRA DRŽAVE POREKLA 
 
V polje 34a, dolžine treh mest, se vpiše šifra države porekla iz kodeksa šifer. 
 
Polje 34b se ne izpolni. 
 
Polje 35 – BRUTO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se v prvi postavki vpiše bruto masa blaga v 
kilogramih. Če sestavlja ECL več postavk, se skupna bruto masa vpiše le v prvi postavki. 
 
Če bruto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po različnih napeljavah), se polje ne 
izpolni. 
 
Polje 37 – POSTOPEK 
 
V prvo podpolje, dolžine štirih mest, se vpiše šifra, sestavljena iz dvomestne šifre zahtevanega 
postopka in druge dvomestne šifre poprejšnjega postopka iz kodeksa šifer. Prva številka šifre 
zahtevanega postopka in številka v drugem podpolju polja 1 morata biti enaki. 
 
Poprejšnji postopek je carinski postopek, v katerem je bilo blago pred zahtevanim postopkom. Če ni 
bilo poprejšnjega postopka, se kot drugi del šifre uporabi šifra 00. 
 
Drugo podpolje, dolžine treh mest, se ne izpolni. 
 
Polje 38 – NETO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše neto teža blaga v postavki. 
 
Če neto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po različnih napeljavah), se polje ne izpolni. 
 
Polje 39 – UKREPI CARINSKE OBRAVNAVE BLAGA 
 
V polje se vpiše štirimestna šifra ukrepa carinske obravnave blaga po točki d), e) ali f) prvega 
odstavka 2. člena ali po 3. členu zakona o carinski tarifi (UL RS, št. 66/00), ko je v postopku 
uveljavljena takšna ugodnost. 
 
Polje 40 – SKUPNA PRIJAVA/PREDLISTINA 
 
V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine poprejšnjega carinskega postopka ali začasne 
hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto, dvomestna številka 
postavke v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest), ki 
se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka določa drugo podpolje polja 1 
poprejšnje ECL. Če je bil poprejšnji postopek postopek tranzita blaga, se vrsta postopka vpiše s črko 
T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak postopek izveden (ECL, TIR zvezek, ATA zvezek, drug 
dokument). Skupna prijava se vpiše s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno 
vpisati v primerih, ko sta evidenca in način zaključevanja tega postopka predpisana in zagotovljena na 
drug način. 
 
V primeru, če je bilo blago, v skladu z dovoljenjem, deklarirano na podlagi knjigovodskih vpisov, se 
ob vložitvi dopolnilne carinske deklaracije v polje vpišejo podatki o knjigovodskem vpisu (šifra 
nadzornega carinskega organa, "K" kot oznaka za knjigovodski vpis, šestmestna številka vknjižbe, 
leto, »00« kot številka postavke in bruto masa v dolžini desetih celih in dveh decimalnih mest). 
 
Če se tranzitni postopek začne takoj po vstopu na carinsko območje, se to polje ne izpolni. 



 
 

V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji se v to polje vpišejo podatki o poenostavljeni carinski 
deklaraciji. 
 
Če je potrebno vpisati več podatkov, se vpiše opomba "GLEJ PRILOGO", podatki pa priložijo 
deklaraciji na posebnem listu v dvojniku. Carinski organ jih overi ob vpisu ECL v evidence. 
 
Polje 41 – POSEBNA MERSKA ENOTA 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše količina blaga v merski enoti le v 
primeru, če je merska enota predpisana v kombinirani nomenklaturi za devetmestno tarifno oznako 
blaga. 
 
Polje 42 – VREDNOST POSTAVKE 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše znesek v valuti iz prvega podpolja 
polja 22, ki se nanaša na to postavko. Vpiše se bruto znesek brez odštetih popustov in drugih znižanj. 
 
Pri ponovnem izvozu pridobljenih proizvodov iz začasno uvoženega blaga na oplemenitenje se vpiše 
znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in domačega blaga, porabljenega pri 
izvajanju proizvodne operacije). 
 
Polje 44 – POSEBNI ZAZNAMKI / PREDLOŽENE LISTINE / POTRDILA IN DOVOLJENJA 
 
V polje se vpišejo podatki o vrsti in številu priloženih dokumentov, podatki o zahtevanih dovoljenjih, 
podatki za določanje carinske vrednosti blaga in podatki, ki jih zahtevajo drugi carinski predpisi. 
 
Podatki se vpišejo v šifrirani obliki, če so določeni v kodeksu šifer, sicer se lahko vpišejo z besedami. 
Če se uporabita obe možnosti, morajo biti najprej navedeni šifrirani podatki in šele nato tekstualni. 
 
Podrobnejša navodila za vpis šifriranih podatkov so navedena v kodeksu šifer. 
 
Polje 46 – STATISTIČNA VREDNOST 
 
V polje, dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost blaga v domači valuti po pariteti "dobavljeno 
na slovenski meji". Fakturna vrednost blaga se preračuna v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v 
polju 23. 
 
V deklaraciji za ponovni izvoz pridobljenih proizvodov iz blaga, prepuščenega v postopek začasnega 
uvoza blaga na oplemenitenje, se v to polje vpiše skupna preračunana vrednost začasno uvoženega 
blaga, storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnje oziroma proizvodnih 
operaciji, ter drugih stroškov, nastalih na carinskem območju Republike Slovenije. 
 
Polje 47 – OBRAČUN DAJATEV 
 
V polje se lahko vpiše največ osem različnih vrst dajatev. 
 
V prvo podpolje "Vrsta" se vpiše dvomestna šifra vrste dajatev iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje "Osnova", dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost ali količina ali druga 
predpisana osnova za obračun dajatev. 
 
V tretje podpolje "Stopnja", dolžine treh celih in dveh decimalnih mest, se vpiše stopnja, po kateri se 
dajatve obračunajo, če se dajatve plačujejo ad valorem. 
 



 
 

V četrto podpolje "Znesek", dolžine desetih celih mest, se vpiše zaokroženi znesek dajatev, če se 
takšne dajatve plačajo ali je plačilo dajatev zavarovano, sicer se to podpolje ne izpolni. 
 
V peto podpolje "Način plačila", dolžine enega mesta, se vpiše šifra načina plačila ali zavarovanja 
plačila dolga iz kodeksa šifer. 
 
Seštevek obračunanih dajatev za blago v postavki se vpiše v spodnji desni del polja. 
 
Polje se ne izpolni, če ni obveznosti plačila ali zavarovanja plačila dajatev. 
 
Polje 49 – OZNAKA SKLADIŠČA 
 
Polje se izpolni le, če je bilo blago poprej predmet postopka carinskega skladiščenja ali je bilo vneseno 
v PCC ali je bilo v režimu odloga plačila trošarine. V tem primeru se vpišejo šifra nadzornega 
carinskega organa, enomestna oznaka tipa skladišča (A, B, C, D, E, F ali Z - začasna hramba, P - 
prosta carinska prodajalna, R - prosta carinska cona, T - trošarinsko skladišče, U - oproščeni 
uporabnik, O - ostalo) in petmestna šifra skladišča, PCP, PCC, trošarinskega skladišča oziroma šifra 
oproščenega uporabnika, ki jo dodeli carinski organ v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča, PCP, 
PCC ali trošarinskega skladišča oziroma v dovoljenju oproščenemu uporabniku. 
 
Podatke ločimo s poševno črto. 
 
Polje 50 – GLAVNI ZAVEZANEC 
 
Navedejo se ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež glavnega zavezanca in njegova 
davčna številka ali druga identifikacijska številka v skladu s carinskimi predpisi. Če gre za primer 
zastopanja glavnega zavezanca, morajo biti navedeni še ime in priimek oziroma firma ter naslov 
oziroma sedež pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje glavnega zavezanca. 
 
Izvod 1 ECL, ki ostane pri odhodnem organu, mora deklarant lastnoročno podpisati. Če gre za 
deklaranta, ki je pravna oseba, morajo biti poleg lastnoročnega podpisa navedeni še ime in priimek ter 
funkcija osebe v podjetju, ki je deklaracijo podpisala. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko 
izmenjavo podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. 
 
Polje 52 – ZAVAROVANJE 
 
V prvo vrsto prvega podpolja se vpiše: 

− številka odločbe Generalnega carinskega urada o oprostitvi zavarovanja, če je v drugem 
podpolju šifra 0; 

− številka odločbe Generalnega carinskega urada, če je v drugem podpolju šifra 1; 
− številka kupona za posamezno zavarovanje, če je v drugem podpolju šifra 4. 

 
Druga vrsta prvega podpolja ostane prazna. 
 
V drugo podpolje se vpiše šifra zavarovanja: 

− 0 za opustitev zavarovanja za tranzitni postopek; 
− 1 za skupno zavarovanje; 
− 2 za posamezno zavarovanje z izjavo garanta; 
− 3 za posamezno zavarovanje z gotovinskim pologom; 
− 4 za posamezno zavarovanje v obliki kupona; 
− 6, če se zavarovanje ne zahteva; 
− 8, če se zavarovanje ne zahteva na podlagi drugega odstavka 449. člena uredbe za izvajanje 

carinskega zakona. 



 
 

Polje 53 – NAMEMBNI URAD (IN DRŽAVA) 
 
V polje se vpišeta štirimestna šifra in naziv namembnega carinskega urada iz kodeksa šifer. 
 
Polje 54 – KRAJ IN DATUM, IME IN PRIIMEK TER PODPIS 
DEKLARANTA/ZASTOPNIKA 
 
V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije. 
 
Deklarant/zastopnik navede v polju svoje ime in priimek ter se lastnoročno podpiše. 
 
Če je deklarant/zastopnik pravna oseba, se v polju navedeta naziv in sedež firme ter odtisne žig. 
Vpišejo se še ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe, ki se tudi lastnoročno podpiše. 
 
Ne glede na drugi in tretji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko 
izmenjavo podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. 
 
Polje 55 – PRETOVOR 
 
Polje se izpolni le v primeru pretovora blaga med tranzitnim postopkom na listih 4 in 5. Podatke mora 
po pretovoru potrditi v polju F najbližji carinski organ. 
 
Polje 56 – DRUGI DOGODKI MED PREVOZOM 
 
V polje se vpišejo podatki o izrednih dogodkih, nastalih med prevozom do namembnega carinskega 
urada. 
 
Vpišeta se tudi registrska številka in šifra države pripadnosti novega vlečnega vozila polpriklopnika, 
če je bilo to zamenjano. 
 
II. 2. Izpolnjevanje polj ECL za sprostitev blaga v prost promet, začetek postopka carinskega 
skladiščenja, aktivnega oplemenitenja, predelave pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in 
uničenje pod carinskim nadzorom 
 
(1) V ECL za sprostitev blaga v prost promet ali začetek postopka aktivnega oplemenitenja, predelavo 
pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in uničenje pod carinskim nadzorom se ne izpolnijo polja 4, 
10, 13, 15b, 17, 17a, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34b, 45, 48, 51, 52 in 53. 
 
(2) V ECL za začetek postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipa D se ne izpolnijo 
polja 4, 9, 10, 11, 13, 15b, 17, 17a, 17b, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 34b, 36, 39, 45, 48, 50, 51, 52 in 53. 
 
(3) V ECL za začetek postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipov A, B, C, E ali F se 
ne izpolnijo polja 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 33, 34a, 34b, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52 in 53. 
 
(4) V ECL za začetek postopka carinskega skladiščenja ali vnosa blaga v PCC, namenjenega izvozu v 
nespremenjenem stanju in za katero upravičenec na podlagi vložitve te deklaracije oziroma prijave 
lahko zahteva izplačilo izvoznih spodbud ali uveljavitev oprostitve plačila DDV, se ne izpolnijo polja 
4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34a, 34b, 36, 43, 45, 48, 50, 51, 
52 in 53. 
 
(5) Ostala polja ECL se izpolnijo na naslednji način: 
 



 
 

Polje 1 – DEKLARACIJA 
 
Prvo podpolje se ne izpolni. 
 
Drugo podpolje se izpolni s šifro: 

− 4 za sprostitev blaga v prost promet, 
− 5 za začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje po sistemu odloga plačila carine, 
− 6 za ponovni uvoz blaga, 
− 7 za carinsko skladiščenje blaga in vnos v PCC, 
− 9 za predelavo pod carinskim nadzorom. 

 
Tretje podpolje se ne izpolni. 
 
Polje 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK 
 
Izpolnitev polja ni obvezna. Če se izpolni, se navedejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov 
oziroma sedež osebe, ki je dobavila blago. 
 
Polje 3 – OBRAZCI 
 
V prvo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka seta ali dopolnilnega seta ECL. 
 
V drugo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše skupno število vseh setov, ki sestavljajo deklaracijo. 
 
V primeru, ko se deklarira blago iz ene tarifne oznake kombinirane nomenklature, se polje ne izpolni. 
 
Polje 5 – POSTAVKE 
 
V polje se vpiše dvomestno skupno število postavk v ECL in dopolnilih ECL, ki ustreza skupnemu 
številu deklariranih vrst blaga v poljih 32. 
 
Polje 6 – ŠTEVILO TOVORKOV 
 
V polje, dolžine šestih mest, se vpiše skupno število tovorkov v pošiljki, ne glede na njihovo vrsto. Če 
je pošiljka v razsutem stanju, se vpiše 1. 
 
Polje 7 – OPRAVILNA ŠTEVILKA 
 
Polje se prosto uporablja za identifikacijske podatke deklaranta, v primeru elektronske izmenjave 
podatkov pa se v to polje vpiše referenčna številka na način, določen v dovoljenju iz 135. člena uredbe 
za izvajanje carinskega zakona. 
 
Polje 8 – PREJEMNIK 
 
V polju se navedejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov oz. sedež osebe, ki se ji blago 
pošilja, kar je razvidno iz razpoložljive dokumentacije in naročila, danega prevozniku ali špediterju. 
 
V desni zgornji del polja se za "Št." vpiše njegova osemmestna davčna številka. 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Če se z uvozom blaga začenja ali zaključuje postopek z ekonomskim učinkom, mora biti v tem polju 
naveden imetnik dovoljenja za tak postopek. 
 



 
 

Polje 12 – PODATKI O VREDNOSTI 
 
Polje se izpolni z enomestno črkovno šifro pravila načina določitve carinske vrednosti blaga v skladu s 
16. do 27. členom CZ. Glede na vpisano šifro morata biti ustrezno izpolnjeni polji 43 in 44. 
 
Šifre in pravila za izpolnjevanje polja so določeni v kodeksu šifer. 
 
Polje 14 – DEKLARANT/ZASTOPNIK 
 
V polje se vpišejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov oz. sedež deklaranta (deklaranta v 
smislu 11. točke 3. člena CZ). 
 
Če je deklarant istočasno prejemnik blaga iz polja 8 ECL, se navede PREJEMNIK/UVOZNIK, v desni 
zgornji kot pa vpiše njegova davčna številka. 
 
V primeru zastopanja (4.a člen CZ) je potrebno dodatno navesti pooblaščenca in obliko zastopanja 
(npr.: "firma A, zastopana po špediciji B" - pri neposrednem zastopanju; v desni zgornji kot se vpiše 
davčna številka firme A; "špedicija B za račun firme A" - pri posrednem zastopanju; v desni zgornji 
kot se vpiše davčna številka špedicije B). 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15 – DRŽAVA ODPREME/IZVOZA 
 
V polje se vpiše ime države, iz katere se blago pošilja/izvaža, oz. države, iz katere je bilo blago 
odposlano (država pošiljateljica). 
 
Če je bilo blago pred prispetjem na carinsko območje Slovenije na carinskem območju ene ali več 
držav predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, velja za državo 
odpreme/izvoza zadnja država takega zadrževanja blaga ali pravnega posla. 
 
Polji 15a in 15b – ŠIFRA DRŽAVE ODPREME/IZVOZA 
 
V polje 15a se vpiše šifra države iz polja 15, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15b se ne izpolni. 
 
Polje 16 – DRŽAVA POREKLA 
 
Izpolni se samo, kadar je to treba prijaviti zaradi statistike zunanje trgovine; potemtakem ni treba 
izpolniti, če je v deklaraciji navedeno tako blago, za katero je treba izpolniti polje 36. 
 
1. Država porekla je država, v kateri je bilo blago v celoti pridobljeno ali proizvedeno oz. zadosti 

predelano (11.a do 14. člen CZ). 
2. Za blago, za katerega je priloženo preferencialno potrdilo o poreklu (14.a člen CZ ali uveljavljena 

mednarodna pogodba), se kot država porekla vpiše ime države ali območja, ki se v tem potrdilu 
izrecno navaja kot država porekla. 

3. Kot država porekla se navede: 
− država odpreme/izvoza: pri umetniških predmetih, zbirkah, poštnih znamkah za zbirateljske 

namene in pri starinah; 
− država, v kateri je bila proizvedena mešanica oz. zmes: pri mešanicah oz. zmeseh, sestavljenih 

v tujini iz blaga različnega porekla, če deleža blaga iz posameznih držav porekla ni mogoče 
ugotoviti; 

− država odpreme/izvoza: za blago, katerega država porekla ni znana; 



 
 

− država uvoza: za blago, ki je bilo uvoženo v neko državo, v tej državi sproščeno v prosti 
promet in takoj nato uporabljeno, tako da se lahko šteje za naturalizirano v gospodarstvu te 
države. 

 
Če deklaracija vsebuje več postavk z blagom različnega porekla, se v polje vpiše opomba "Različno", 
v polje 31 vsake postavke se vpiše ime države porekla za zadevno blago, v polje 34a pa šifra te države, 
iz kodeksa šifer". 
 
Polje 20 – DOBAVNI POGOJI 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra paritete po INCOTERMS iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje se vpiše kraj, na katerega se pariteta nanaša. 
 
V tretje podpolje, dolžine enega mesta, se vpiše šifra iz kodeksa šifer, ki določa lego kraja iz drugega 
podpolja znotraj ali zunaj carinskega območja ali na meji carinskega območja. 
 
Polje 21 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA AKTIVNEGA PREVOZNEGA SREDSTVA OB 
PREHODU MEJE 
 
V polje se vpiše podatek o vlečnem prevoznem sredstvu. 
 
Za pošiljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpišeta registrska številka vozila in priklopnika, če 
ga vozilo ima. V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra države vozila iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v železniškem prometu se v prvo podpolje vpiše številka tovornega lista, drugo podpolje se 
ne izpolni. 
 
Za pošiljke v pomorskem prometu se v prvo podpolje vpiše ime plovila. V drugo podpolje se vpiše 
šifra države, pod katere zastavo pluje plovilo. 
 
Za pošiljke v zračnem prometu se v prvo podpolje vpišeta oznaka leta in datum. V drugo podpolje se 
vpiše šifra države, v kateri je zračno plovilo registrirano. 
 
Za pošiljke v poštnem prometu, pri transportu blaga po transportnih napeljavah (daljnovodih, 
cevovodih, plinovodih) ali za blago, ki se carini v carinskem skladišču ali v PCC, se polje ne izpolni. 
 
Polje 22 – VALUTA IN SKUPNI ZNESEK RAČUNA 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra vrste valute iz kodeksa šifer. 
 
Če se prijavi carinska vrednost blaga na osnovi transakcijske vrednosti blaga, se v drugo podpolje, 
dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, vpiše skupni bruto znesek računa ali računov brez 
odštetih popustov, v valuti iz prvega podpolja. 
 
Če se carinska vrednost blaga ne prijavi na osnovi transakcijske vrednosti, se vpiše vrednost blaga. 
 
V deklaraciji za ponovni uvoz blaga, začasno izvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše 
bruto fakturna vrednost ali bruto vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz vrednosti tujega vgrajenega 
materiala in storitve). 
 
Skupni fakturni znesek je seštevek zneskov iz polj 42 v vseh postavkah. 
 



 
 

Polje 23 – VALUTNI TEČAJ 
 
Vpiše se tečaj valute iz prvega podpolja polja 22, ki se uporablja za obračun dajatev, na dan vložitve 
ECL. Če je bilo blago uvoženo pred vložitvijo ECL v poenostavljenem postopku, se ob vložitvi 
dopolnilne carinske deklaracije vpiše tečaj, ki se je uporabljal na dan vložitve poenostavljene 
deklaracije. 
 
Če je bilo blago uvoženo ali je nastal carinski dolg pred dnevom vložitve deklaracije, blago pa je bilo 
fakturirano v različnih valutah in je ob nastanku dolga za blago veljal različen tečaj, je potrebno za 
vsako valuto vložiti ločeno deklaracijo. 
 
Polje 24 – VRSTA POSLA 
 
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna šifra vrste komercialnega posla (stolpec A), v drugo 
podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B kodeksa šifer. 
 
Polje 25 – VRSTA PREVOZA NA MEJI 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše šifra vrste vlečnega prevoznega sredstva na meji, vpisanega v 
polju 21, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 30 – BLAGO SE NAHAJA V/NA 
 
V polje se vpiše kraj, kjer bo blago lahko pregledano, če se to predloži v carinski postopek zunaj 
sedeža carinskega organa oziroma mesta, določenega za pregled blaga. V polje se lahko vpišejo tudi 
natančnejši podatki o tem, kje leži blago v skladišču. 
 
Polje 31 – TOVORKI IN OPIS BLAGA – OZNAKE IN ŠTEVILKE, ŠTEVILKE 
ZABOJNIKOV, ŠTEVILO IN VRSTA 
 
V prvi del polja se samo v prvi postavki vpišejo oznake in številke, število in vrste tovorkov, 
identifikacijske oznake zabojnikov oziroma druge ustrezne oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje 
pošiljke, ali beseda "RAZSUTO", če je to glede na okoliščine primerno. 
 
V nadaljevanju se v polje vseh postavk vpišeta tudi količina in običajni trgovski opis blaga s 
potrebnimi navedbami, ki omogočajo prepoznavanje blaga. 
 
Če se v ECL izpolni tudi polje 33 (tarifna oznaka), mora opis blaga zagotoviti nedvoumno uvrstitev 
blaga v kombinirano nomenklaturo in omogočiti pravilno uporabo vseh drugih predpisov, vezanih na 
vrsto blaga za zahtevani carinski postopek. 
 
Če se pošiljka prevaža v zabojnikih, morajo biti v polju vpisane njihove identifikacijske oznake. 
 
Polje 32 – ZAPOREDNA ŠTEVILKA POSTAVKE 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka postavke od skupnega števila postavk blaga, 
navedenega v polju 5. 
 
Polje 33 – TARIFNA OZNAKA 

V prvo podpolje, dolžine osmih mest, se za blago, prijavljeno v polju 31 zadevne postavke, vpiše osem 
številk tarifne oznake blaga iz kombinirane nomenklature. 

V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše dvomestna dodatna oznaka iz drugih predpisov,  ki se 
nanašajo na izvoz ali uvoz blaga. 

Tretje, četrto in peto podpolje se ne izpolnijo. 



 
 

Polji 34a in 34b – ŠIFRA DRŽAVE POREKLA 
 
V polje 34a, dolžine treh mest, se vpiše šifra države porekla iz kodeksa šifer. 
 
Polje 34b se ne izpolni. 
 
Polje 35 – BRUTO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se v prvi postavki vpiše bruto masa blaga v 
kilogramih. Če sestavlja ECL več postavk, se skupna bruto masa vpiše le v prvi postavki. 
 
Če bruto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po transportnih napeljavah), se polje ne 
izpolni. 
 
Polje 36 – UGODNOSTI 
 
V polje, dolžine enega mesta, se vpiše šifra ugodnosti iz kodeksa šifer. Šifra se vpiše le, če se zahteva 
znižana carinska stopnja ali stopnjo prosto za blago: 

− po poreklu iz držav v razvoju, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije v skladu z 
zakonom o carinski tarifi, ali 

− po poreklu iz držav, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazume o prosti trgovini, ali 
− ki pri uvozu uživa ugodnosti na podlagi kontingentov. 

 
Če je za uveljavitev omenjenih ugodnosti potrebno ECL priložiti ustrezna dokazila, jih deklarant vpiše 
v polje 44 s šifro iz kodeksa šifer. 
 
Polje 37 – POSTOPEK 
 
V prvo podpolje, dolžine štirih mest, se vpiše šifra, sestavljena iz dvomestne šifre zahtevanega 
postopka in druge dvomestne šifre poprejšnjega postopka iz kodeksa šifer. Prva številka šifre 
zahtevanega postopka in številka v drugem podpolju polja 1 morata biti enaki. 
 
Poprejšnji postopek je carinski postopek, v katerem je bilo blago pred zahtevanim postopkom. Če ni 
bilo poprejšnjega postopka, se kot drugi del šifre uporabi šifra 00. 
 
Drugo podpolje, dolžine treh mest, se ne izpolni. 
 
Polje 38 – NETO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše neto teža blaga v postavki. 
 
Če neto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po različnih napeljavah), se polje ne izpolni. 
 
Polje 39 – UKREPI CARINSKE OBRAVNAVE BLAGA 
 
V polje se vpiše štirimestna šifra ukrepa carinske obravnave blaga po točki d), e) ali f) prvega 
odstavka 2. člena ali po 3. členu zakona o carinski tarifi, ko je v postopku uveljavljena takšna 
ugodnost. 
 



 
 

Polje 40 – SKUPNA PRIJAVA/PREDLISTINA 
 
V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine poprejšnjega carinskega postopka ali začasne 
hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto, dvomestna številka 
postavke v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest), ki 
se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka določa drugo podpolje polja 1 
poprejšnje ECL. Če je bil poprejšnji postopek postopek tranzita blaga, se vrsta postopka vpiše s črko 
T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak postopek izveden (ECL, TIR, ATA, drug dokument). 
Skupna prijava se vpiše s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno vpisati v 
primerih, ko sta evidenca in način zaključevanja tega postopka predpisana in zagotovljena na drug 
način. 
 
V primeru, če je bilo blago, v skladu z dovoljenjem, deklarirano na podlagi knjigovodskih vpisov, se 
ob vložitvi dopolnilne carinske deklaracije v polje vpišejo tudi podatki o knjigovodskem vpisu (šifra 
nadzornega carinskega organa, "K" kot oznaka za knjigovodski vpis, šestmestna številka vknjižbe, 
leto, »00« kot številka postavke in bruto masa v dolžini desetih celih in dveh decimalnih mest). 
 
V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji se v to polje vpišejo podatki o poenostavljeni carinski 
deklaraciji. 
 
Če je potrebno vpisati več podatkov, se vpiše opomba "GLEJ PRILOGO", podatki pa priložijo 
deklaraciji na posebnem listu v dvojniku. Carinski organ jih ob vpisu ECL v evidence overi. 
 
Polje 41 – POSEBNA MERSKA ENOTA 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše količina blaga v merski enoti le, če je 
merska enota predpisana v kombinirani nomenklaturi za devetmestno tarifno oznako blaga. 
 
Polje 42 – VREDNOST POSTAVKE 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše znesek v valuti iz prvega podpolja 
polja 22, ki se nanaša na to postavko. Vpiše se bruto znesek brez odštetih popustov in drugih znižanj. 
 
Pri ponovnem uvozu pridobljenih proizvodov iz začasno izvoženega blaga na oplemenitenje se vpiše 
znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in tujega blaga, porabljenega pri 
izvajanju proizvodnih operacij). 
 
Polje 43 – ŠIFRA VREDNOTENJA 
 
Polje se izpolni z enomestno črkovno ali številčno šifro v primerih in na način, kot je to navedeno v 
kodeksu šifer. 
 
Polje 44 – POSEBNI ZAZNAMKI / PREDLOŽENE LISTINE / POTRDILA IN DOVOLJENJA 
 
V polje se vpišejo podatki o vrsti in številu priloženih dokumentov, podatki o zahtevanih dovoljenjih, 
podatki za določanje carinske vrednosti blaga in podatki, ki jih zahtevajo drugi carinski predpisi. 
 
Podatki se vpišejo v šifrirani obliki, če so določeni v kodeksu šifer, sicer se lahko vpišejo z besedami. 
Če se uporabita obe možnosti, morajo biti najprej navedeni šifrirani podatki in šele nato tekstualni. 
 
Podrobnejša navodila za izpolnjevanje šifriranih polj so navedena v kodeksu šifer. 
 



 
 

Polje 46 – STATISTIČNA VREDNOST 
 
V polje, dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost blaga v domači valuti po pariteti "dobavljeno 
na slovenski meji". Fakturna vrednost blaga se preračuna v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v 
polju 23. 
 
Če se carini blago, ki se ponovno uvaža z začasnega izvoza na oplemenitenje, se v to polje vpiše 
skupna preračunana vrednost začasno izvoženega blaga, storitve, vgrajenega tujega materiala, kot tudi 
vrednost drugih stroškov, ki so nastali v zvezi z blagom v tujini. 
 
Polje 47 – OBRAČUN DAJATEV 
 
V polje se lahko vpiše največ osem različnih vrst dajatev. 
 
V prvo podpolje "Vrsta" se vpiše dvomestna šifra vrste dajatev iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje "Osnova", dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost ali količina ali druga 
predpisana osnova za obračun dajatev. 
 
V tretje podpolje "Stopnja", dolžine treh celih in dveh decimalnih mest, se vpiše stopnja, po kateri se 
dajatve obračunajo, če se takšne dajatve plačuje ad valorem. 
 
V četrto podpolje "Znesek", dolžine desetih celih mest, se vpiše zaokroženi znesek dajatev, če se 
takšne dajatve plačajo ali je plačilo dajatev zavarovano, sicer se ne izpolni. 
 
V peto podpolje "Način plačila", dolžine enega mesta, se vpiše šifra načina plačila ali zavarovanja 
plačila dolga iz kodeksa šifer. 
 
Seštevek obračunanih dajatev za blago v postavki se vpiše v spodnji desni del polja. 
 
Pri obračunu trošarine se v drugo podpolje vpiše trošarinska osnova glede na vrsto trošarinskega 
izdelka, v tretje podpolje višina trošarine za predpisano trošarinsko osnovo, v četrto podpolje pa 
izračunani znesek dolgovane trošarine. Obračun trošarine za tobak in tobačne izdelke se izpolni ločeno 
za specifično in proporcionalno trošarino, tako da se: 

− pri obračunu specifične trošarine v drugo podpolje vpiše ustrezna količina v 1000 kosih ali 
kilogramih, v tretje podpolje znesek specifične trošarine za to količino, v četrto podpolje pa 
izračunani znesek specifične trošarine za prijavljeno količino v drugem podpolju; 

− pri obračunu proporcionalne trošarine v drugo podpolje vpiše osnova za obračun 
proporcionalne trošarine, v tretje podpolje ustrezni del drobnoprodajne cene, v četrto podpolje 
pa izračunani znesek proporcionalne trošarine za prijavljeno količino v drugem podpolju. 

 
Polje se ne izpolni, če obveznost plačila ali zavarovanja plačila dolga ob vložitvi ECL ni nastala. 
 
Polje 49 – OZNAKA SKLADIŠČA 
 
Polje se izpolni ob začetku postopka carinskega skladiščenja ali ob vnosu blaga v PCC ali če je bilo 
blago pred zahtevanim carinskim postopkom predmet postopka carinskega skladiščenja ali je bilo 
predhodno vneseno v PCC. V tem primeru se vpišejo šifra nadzornega carinskega organa, enomestna 
oznaka tipa skladišča (A, B, C, D, E, F ali Z - začasna hramba, P - prosta carinska prodajalna, R - 
prosta carinska cona, T - trošarinsko skladišče, U - oproščeni uporabnik, O - ostalo) in petmestna šifra 
skladišča, PCP, PCC, trošarinskega skladišča oziroma šifra oproščenega uporabnika, ki jo dodeli 
carinski organ v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča, PCP, PCC ali trošarinskega skladišča 
oziroma v dovoljenju oproščenemu uporabniku. 
 
Podatke ločimo s poševno črto. 



 
 

Polje 54 – KRAJ IN DATUM, IME IN PRIIMEK TER PODPIS 
DEKLARANTA/ZASTOPNIKA 
 
V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije. 
 
Deklarant/zastopnik navede v polju svoje ime in priimek ter se lastnoročno podpiše. 
 
Če je deklarant/zastopnik pravna oseba, se v polju navedeta naziv in sedež firme ter odtisne žig. 
Vpišejo se še ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe, ki se tudi lastnoročno podpiše. 
 
Ne glede na drugi in tretji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko 
izmenjavo podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. 
 
II. 3. Izpolnjevanje črkovnih polj ECL 
 
Polja, ki so v enotni carinski listini označena z velikimi tiskanimi črkami, izpolni carinski ali drug 
pristojni organ, če je to tako določeno v predpisih. Če polje izpolnjuje carinski organ, mora carinski 
delavec v vseh primerih, ko je določeno, da se v polju podpiše, zraven odtisniti svojo imensko 
štampiljko. 
 

Izjema: Vodja izpostave lahko dovoli, da deklarant v zgornji del polja A ali C vpiše šifro in naziv 
izpostave, pri kateri bo deklaracija vložena.  

 
Polje A: ODPREMNI/IZVOZNI ORGAN (listi 1, 2, 3 ECL) 

NAMEMBNI URAD (listi 6, 7, 8 ECL) 
 

Polje je namenjeno vpisu podatkov o vknjižbi carinske deklaracije v predpisane evidence.  
 
Polje se izpolni pri: 

• uvoznih postopkih,  
• izvoznih postopkih,  
• skupnem postopku izvoza in tranzita.  

 
Pri tranzitnem postopku se polje ne izpolni. 

 
V zgornji del polja se vpišeta šifra in naziv namembnega/odpremnega/izvoznega urada/organa 
(carinski organ carinjenja). 
 
V drugo vrsto se vpišejo vrsta kontrolnika oz. evidence (K…), zaporedna številka, pod katero je 
deklaracija knjižena v kontrolnik, in datum sprejema carinske deklaracije. Podatki so ločeni s poševno 
črto. 
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V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji iz 1. tč. prvega odstavka 59. člena CZ se v to polje 
vpišeta številka in datum sprejema poenostavljene carinske deklaracije. Podatka sta ločena s poševno 
črto. 
 



 
 

Polje B: PODATKI ZA VKNJIŽBO (listi 1, 2, 3 in 6, 7, 8 ECL) 
 
Polje je namenjeno vpisu podatkov in zabeležk v zvezi z obračunom in plačilom dajatev ter 
omejitvami razpolagalnih pravic z blagom; vpisu podatkov, ki se nanašajo na elektronsko poslane 
deklaracije (RIP številka); vpisu drugih podatkov, ki jih določi Generalni carinski urad. 
 
V primerih, ko se plačilo dajatev opravi pri carinskem uradu, se v polje vpišeta zaporedna številka in 
datum iz knjige prihodkov ter podpiše carinski delavec, ki je plačilo prejel in prihodek knjižil. 
 
V polje se vpišejo zaznamki, ki so predvideni v uredbi o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih 
dajatev ali drugem predpisu in se nanašajo na prepoved odtujitve oziroma razpolaganja z blagom. 
 
Carinski delavec, ki podatke vnaša v informacijski sistem, se v polje podpiše in vnese svojo šifro. Če 
računalnik ob vnosu podatkov iz ECL javlja napake, vnašalec podatkov vpiše napake v polje E ali J na 
hrbtni strani lista 1 ali 6. 
 
Carinski delavec, ki potrdi carinsko deklaracijo za status obračuna, označi v spodnjem levem delu 
polja status obračunane deklaracije s črko »O« in datumom obračuna. 
 
Polje C: URAD ODHODA (lista 4, 5 ECL) 
 
Polje se izpolni pri: 

• tranzitnem postopku, 
• skupnem postopku izvoza in tranzita.  

 
Namenjeno je vpisu podatkov o vknjižbi carinske deklaracije v predpisane evidence.  
 
Pod naslovom »URAD ODHODA« se vpišeta šifra in naziv urada odhoda. V naslednjo vrstico se 
vpišejo vrsta kontrolnika oz. evidence (K…), zaporedna številka, pod katero je deklaracija knjižena v 
kontrolnik, in datum sprejema carinske deklaracije. Podatki so ločeni s poševno črto.  
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Polje D: KONTROLA URADA ODHODA (listi 1, 2, 3, 4, 5 ECL) 
 
Polje se izpolni pri:  

• postopkih izvoza (listi 1, 2, 3 ECL), 
• tranzitnem postopku (listi 1, 4, 5 ECL),  
• skupnem postopku izvoza in tranzita (listi 1, 2, 3, 4, 5 ECL). 

 
Pod naslovom »KONTROLA URADA ODHODA« kontrolor vpiše svojo šifro in določi nadaljnji 
potek ravnanja z deklaracijo. Potek določi z oznakami, ki so opisane v nadaljevanju. Z vpisom teh 
oznak določi, ali se bo izvajalo preverjanje carinske deklaracije in na kakšen način. Kontrolor določi 
tudi carinskega delavca ali več delavcev, ki bodo preverjanje opravili, tako da vpiše ustrezno šifro 
carinskega delavca. V primeru računalniške določitve poti kontrolor vpiše svojo šifro.  
 



 
 

Oznake za preverjanje se vpišejo v naslednji obliki in imajo naslednjo vsebino: 
 

P/0 – postavka ECL / – ni preverjanja 
P/1 – postavka ECL / – celovito preverjanje 
P/2 – postavka ECL / – preverjanje vseh listin (verodostojnost, usklajenost ipd.) 
P/3 – postavka ECL / – količinsko preverjanje 
P/4 – postavka ECL / – preverjanje lastnosti, vrste blaga in uvrstitve v carinsko tarifo 
P/5 – postavka ECL / – preverjanje porekla blaga 
P/6 – postavka ECL / – preverjanje carinske vrednosti 
P/7 – postavka ECL / – odvzem vzorca 
P/9 – postavka ECL / – druga preverjanja, ki jih kontrolor natančneje opredeli v polju E 

 
V primeru vpisa več postavk morajo biti te ločene z vejicami. Če postavka oz. postavke niso 
navedene, se oznaka nanaša na vse postavke v deklaraciji. 
 
Šifre P, razen šifer P0 in P2, zajemajo tako preverjanje listin kot tudi pregled blaga, če to še ni 
prepuščeno. Kaj je bilo dejansko pregledano (dokumenti, blago ali oboje) oz. na podlagi česa je 
carinski delavec ugotovil (ne)ustreznost prijavljenih podatkov v deklaraciji, mora carinski delavec 
navesti v polju E. 

 
Za oznako preverjanja se vpiše šifra carinskega delavca ali delavcev, ki bodo opravili preverjanje 
deklaracije.  

 
Primer: K/015//P/5 – 2,5/008 (Kontrolor s šifro 015 je določil, da se preveri poreklo blaga iz postavk 
2 in 5. Preverjanje bo opravil carinski delavec s šifro 008).  
 
Ugotovitev:  

Carinski delavec, ki ob preverjanju deklaracije ni ugotovil odstopanj od prijavljenih podatkov, 
ne vpiše nobenih zaznamkov. V polju E, ki se nahaja na hrbtni strani lista 1, navede, kaj je bilo 
predmet njegovega preverjanja, in izsledke preverjanja (gl. polje E).  

V primeru ugotovljenih razhajanj med prijavljenimi podatki v ECL in dejanskim stanjem ali 
priloženimi dokumenti, vpiše zaznamek "Gl. hrbtno stran!". Enak zaznamek ("Gl. hrbtno 
stran!") vpiše tudi, če npr. od deklaranta zahteva dodatne podatke (dodatne tehnične podatke, 
prospekte, kataloge…), dokumente ali če so bili odvzeti vzorci blaga. 

 
Če se deklaracija ni preverila, se v ta del polja ne vpiše ničesar. 

 
Nameščene carinske oznake, število: 

Vpišeta se vrsta nameščenih carinskih oznak (zalivke, nalepke) in število (s številko in besedo) 
le-teh. 

 
ID oznake: 

Vpišejo se identifikacijske oznake nameščenih carinskih oznak (npr. št. zalivke). 
 

Rok (zadnji dan): 
V primeru izvoza, tranzitnega postopka oz. skupnega postopka izvoza in tranzita se vpiše rok, 
do katerega je potrebno blago predložiti namembnemu uradu, v primeru pasivnega 
oplemenitenja pa rok, do katerega mora biti zaključen postopek pasivnega oplemenitenja. 
Datumski podatki se vpišejo v obliki DDMMLL (dan, mesec, leto), vključno z dodatnimi 
oznakami T, E, P. 

T: DDMMLL (datum predaje blaga namembnemu uradu) 
E: DDMMLL (datum zaključka postopka z ekonomskim učinkom) 
P: DDMMLL (datum za vložitev dopolnilne deklaracije v primerih, ko je vložena nepopolna 
deklaracija) 
 



 
 

 

Primer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis:  
Podpiše se carinski delavec, ki je opravil preverjanje carinske deklaracije, namestil carinske 
oznake oz. določil datum iz prejšnjega odstavka. 

Žig:  
Odtisne se uradni žig izpostave, in sicer tako, da ne prekrije drugih podatkov in podpisov. 

 
Polje E: KONTROLA ODPREMNEGA/IZVOZNEGA ORGANA 

 
Polje se nahaja na hrbtni strani lista 1 ECL in se izpolni pri: 

• skupnem postopku izvoza in tranzita (listi 1, 2, 3, 4, 5 ECL), 
• postopkih izvoza (listi 1, 2, 3 ECL), 
• tranzitnem postopku (listi 1, 4, 5 ECL). 
 

Namenjeno je vpisu odločitev pooblaščenih organov o ustreznosti pošiljke in vpisu ugotovitev 
carinskega delavca, ki je opravil preverjanje carinske deklaracije. 
 
V zgornjem delu polja pooblaščeni organi (fitosanitarni, veterinarski, tržni, sanitarni …) potrdijo 
(ne)ustreznost pošiljke, če je njihova kontrola oz. obveznost soglasja za izpeljavo carinskega postopka 
predpisana. 

 
Spodnji del polja je namenjen vpisu raznih zaznamkov carinskih delavcev, ki so: 
 
• opombe deklarantu o zavračanju carinske deklaracije v jasni in razumljivi obliki ter vsebini; 
• zaznamki carinskega delavca, ki opravi vnos deklaracije v CIS, o ugotovljenih napakah, vključno 

s šifro carinskega delavca; če dokument še nima številke kontrolnika, se vpiše tudi na ekranu vidni 
ident vnosa, ki pri ponovnem iskanju služi povezavi med ECL in že vpisanimi podatki; 

• dodatni zaznamki kontrolorja ali računalnika za usmerjanje preverjanja carinske deklaracije; 
• zaznamki carinskega delavca, ki ga je določil kontrolor, o preverjanju deklaracije; 
 

V tem polju mora carinski delavec navesti, kaj je bilo predmet njegovega pregleda oz. 
preverjanja (listine, blago, katere listine, kateri del blaga) in argumente, na podlagi katerih je 
ugotovil, da prijavljeni podatki v ECL ne ustrezajo dejanskim. Če so ugotovljene neskladnosti 
med prijavljenimi in dejanskimi podatki takšne, da imajo neposredne ali posredne materialne 
posledice, mora carinski delavec napisati zapisnik o preverjanju carinske deklaracije, katerega 
obrazec je priloga navodila Generalnega carinskega urada. Opomba o izdanem zapisniku se 
vpiše v deklaracijo. 
 

V primeru odvzema vzorcev mora carinski delavec navesti količino in vrsto blaga, ki ga je vzel kot 
vzorec, ter postavko ECL, pod katero je blago navedeno. 
 

D KONTROLA URADA ODHODA 

Žig: 

 

Ugotovitev: Gl. hrbtno stran 

Nameščene carinske oznake, število:  1x 

ID. oznake:  451 

Rok (zadnji dan):  E 080801 

 

Podpis: 



 
 

V primeru, da je carinski delavec zahteval od deklaranta dodatne podatke ali dokumente, mora to 
zapisati. Prav tako navede podatek, da je bil deklarant oz. njegov pooblaščenec odsoten med 
pregledom blaga, ter druge pomembne procesne dogodke. Pod svoje zaznamke se carinski 
delavec podpiše. 

 
• drugi zaznamki (npr. naknadno preverjanje). 
 
Polje F: ZAZNAMEK PRISTOJNEGA ORGANA  
 
Polje se nahaja na listih 4 in 5 ECL ter je namenjeno potrditvi podatkov o pretovoru blaga med 
tranzitom na drugo prevozno sredstvo, ki so navedeni v polju 55 ECL. 
 
Carinski delavec vpiše v polje vrsto, število in identifikacijsko oznako novonameščenih carinskih 
oznak, se podpiše in odtisne uradni žig carinskega organa. 
 
Polje G: ZAZNAMKI PRISTOJNIH ORGANOV 
 
Polje je namenjeno vpisu zaznamkov, ugotovitev pristojnih organov (npr. carine, policije …) v zvezi z 
izrednimi dogodki med prevozom, ki so navedeni v polju 56 na hrbtni strani listov 4 in 5 ECL. 
Pristojni organ potrdi svoje zaznamke z uradnim pečatom in podpisom. 
 
Polje H: NAKNADNA KONTROLA (če se kopija uporabi za ugotovitev statusa blaga v tranzitnem 

režimu EU) 
 
Polje, ki se nahaja na hrbtni strani lista 4 ECL, se zaenkrat ne izpolnjuje. 
 
Polje I: KONTROLA NAMEMBNEGA URADA (skupni tranzitni postopek) 
 
Polje se nahaja na hrbtni strani listov 4 in 5 ECL ter je razdeljeno na dva dela.  
 
V prvi del polja se vpiše: 

• datum predložitve blaga in ECL namembnemu uradu oz. pooblaščenemu prejemniku; 
• ugotovljeno stanje carinskih oznak in blaga z besedo "USTREZNO", če ni pripomb, oziroma z 

besedo "RAZLIKA", če se ugotovi razlika v količini blaga. V primeru razlike se navedejo še 
način, kako je bila ugotovljena (ob pregledu, na podlagi dokumentov), in predlagani ukrepi v 
zvezi s tem.  

 
V drugi del polja se vpiše: 

• datum potrditve uradu odhoda, 
• oznaka in zaporedna številka vknjižbe. 

 
Namembni urad svoje zaznamke potrdi z uradnim žigom in podpisom. 
 
SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK – POTRDILO PREJEMA 
 
Na zahtevo osebe, ki je predložila blago in tranzitno deklaracijo, namembni urad oz. pooblaščeni 
prejemnik potrdi pravilno izpolnjeno potrdilo prejema (odrezek lista 5 ECL).  
 
Polje J: KONTROLA NAMEMBNEGA URADA 
 
Polje J, ki se nahaja v spodnjem delu listov 6, 7 in 8 ECL, se pri uvoznih postopkih izpolni smiselno 
enako kot polje D pri izvoznih postopkih in tranzitu. 
 
Polje J, ki se nahaja na hrbtni strani lista 6 ECL, se izpolni smiselno enako kot polje E. 
 


