
PRILOGA 3 
 

PODATKI ZA SKUPNO DEKLARACIJO,  VZOREC OBRAZCA SKUPNE DEKLARACIJE IN 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POLJ SKUPNE DEKLARACIJE   
 
PODATKOVNI SET 
 
Tabela vsebuje nacionalno določen podatkovni set za skupno deklaracijo. 

 
POLJE SD 

1 Vložnik A 

2 Obrazci A [1] 

3 Postavke A [1] 

4 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu A 

5 Prevoznik A 

6 Urad odhoda C  

7 Opravilna številka C [1] 

8 Številka vagona A [3] 

9 Skupno število tovorkov A 

10 Skupna bruto masa (v kg) A 

11 Blago se nahaja v/na A 

12 Oznaka predhodnega dokumenta A 

13 Številka predhodnega dokumenta A 

14 Zavarovanje A [4] 

15 LRN številka A [2] 

16 Zaporedna številka postavke A [1] 

17 Opis blaga A 

18 Bruto masa (v kg) A 

19 Število tovorkov A 

20 Prejemnik A 

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja C 

22 Številka zabojnika C [5] 
23 Kraj in datum/Ime, priimek in podpis vložnika A [1] 

Vrsta dokumenta A [2] 

Vrsta prevoza A [2] 

Referenčna številka C [2] 

 
Legenda: 
 
SD – skupna deklaracija za začasno hrambo 

 
Simboli v poljih 

A Obvezen podatek. 
C Neobvezen 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. 
 
 
 
 
 
 



VZOREC OBRAZCA SKUPNE DEKLARACIJE 

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 13 Številka predhodnega dokumenta

14 Zavarovanje 15 LRN številka

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 22 Številka zabojnika

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 22 Številka zabojnika

D ROK ZAČASNE HRAMBE (ZADNJI DAN)

23 Kraj in datum

Ime, priimek in podpis vložnika

SKUPNA DEKLARACIJA

Pečat

 
 
 
 
 



1 Vložnik št. 2 Obrazci A CARINSKI ORGAN

      SKUPNA 

 DEKLARACIJA

16 Zap. št. postavke VKNJIŽBA B RAZKNJIŽBA

17 Opis blaga 18 Bruto masa (v kg) a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik št. C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja 22 Številka zabojnika

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 22 Številka zabojnika

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 22 Številka zabojnika

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 22 Številka zabojnika

Dopolnilni list

 
 



 
PODATKI SE VPIŠEJO V POLJA KOT SLEDI  
 
Polje 1 – Vložnik 
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno šifro iz 
šifranta držav, ki se nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS in EORI številka 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 šifro iz šifranta držav, ki se nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS. 
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, sledi pa 
šifra države vlečnega vozila. 
 
Polje 5 – Prevoznik  
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno šifro iz 
šifranta držav, ki se nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS in EORI številka prevoznika, če 
je znana. 
 
Polje 6 – Urad odhoda 
Uporabi se šifra urada, ki ima opredeljeno vlogo urada odhoda. Nacionalni šifrant slovenskih 
carinskih organov, se nahaja v prilogi 2. 
Šifre slovenskih carinskih organov z njihovo vlogo in podatki o carinskih organih v drugih 
državah članicah so dosegljivi na spletni strani Evropske komisije. 
 
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 na pisni obrazec, se v polje vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", obrazcu pa se priloži ustrezen seznam. Pri vnosu podatkov v 
uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov. 
 
Polje 9 – Skupno število tovorkov  
Vpiše se skupno število tovorkov, za katere se vlaga skupna deklaracija. 
 
Polje 10 – Skupna bruto masa (v kg) 
Vpiše se seštevek bruto mas blaga, navedenih v poljih 18 vseh postavk skupne deklaracije, 
izražen v kilogramih. 
 
Polje 11 – Blago se nahaja v/na   
Vpiše se natančen kraj in številka odločbe za uporabljen prostor začasne hrambe. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sl


Primer: Obrežje – Terminal št. 2 – 424-555555/2015 
 
Polje 12 – Oznaka predhodnega dokumenta 
Vpiše se predhodni dokument z uporabo ustrezne šifre iz šifranta predhodnih dokumentov, ki 
se nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS in/ali nacionalnega šifranta predhodnih 
dokumentov, ki se nahaja v prilogi 2. 
 
Polje 13 – Številka predhodnega dokumenta 
Vpiše se številka predhodnega dokumenta. 
 
Polje 14 – Zavarovanje 
Vpiše se: 

 
A če se morebitni carinski dolg zavaruje z 

gotovinskim pologom; 

R: številka instrumenta zavarovanja če se morebitni carinski dolg zavaruje z 
drugim instrumentom zavarovanja." 

 
Polje 15 – LRN številka 
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 šifre iz šifranta vrst tovorkov, ki se nahaja v prilogi 38 Uredbe 
2454/93/EGS. 
 
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 šifro iz 
šifranta držav, ki se nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS in EORI številka prejemnika, če 
je znana. 
 
Polje 21 – Predložene listine/potrdila in dovoljenja 
Vpišejo se listine/potrdila in dovoljenja z uporabo ustrezne šifre iz šifranta listin/potrdil in 
dovoljenj, ki se nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS in/ali nacionalnega šifranta 
listin/potrdil in dovoljenj, ki se nahaja v prilogi 2 tega pravilnika ter šifre, določene z navodili in 
pojasnili o skupni deklaraciji.  
 
Polje 22 – Številka zabojnika 
Vpiše se številka zabojnika/ov. 
 



Pri večjem številu podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati na pisni obrazec, se v polje vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", obrazcu pa se priloži ustrezen seznam. Pri vnosu podatkov v 
uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov. 
  
Polje 23 – Kraj in datum; ime, priimek in podpis vložnika 
Vpišejo se kraj in datum vložitve skupne deklaracije 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 SD za skupno deklaracijo. 
 
Vrsta prevoza 
Vpiše se vrsta prevoza ob prihodu z uporabo ustrezne šifre iz šifranta vrste prevoza, ki se 
nahaja v prilogi 38 Uredbe 2454/93/EGS. 
 
Referenčna številka 
Vpiše se oznaka ZAČASNA HRAMBA. 
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ČRKOVNIH POLJ NA OBRAZCU SKUPNE 
DEKLARACIJE, KI JIH IZPOLNI CARINSKI ORGAN 
 
Polje A – CARINSKI ORGAN 
Vpišeta se zaporedna številka vpisa v carinsko evidenco in datum sprejema skupne 
deklaracije. 
Primer: 15SI001123P0002463/10.4.2015 
 
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 skupne deklaracije. 
Primer: 15SI00112315017337/15.05.2015 
 
b Bruto masa (v kg) 
Vpiše se bruto masa blaga iz razdolžene postavke skupne deklaracije, 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 za pridobitev ene od carinsko dovoljenih rab ali uporab. Carinski organi 
potrdijo skupno deklaracijo z uradnim pečatom, navedbo datuma, imenskim žigom in 
podpisom. 

 
 


