
PRILOGA 6 
 

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 A 

LRN številka A 

Registracija prevoznega sredstva ob prehodu meje A 

Datum in ura predložitve na prvo mesto prihoda na carinsko območje A 

Pričakovani datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje A 

Država urada prvega vstopa A [1] 

Skupno število postavk ob prihodu A 

Skupno število tovorkov ob prihodu A 

Skupna bruto masa A 

Zaporedna številka postavke ob prihodu A [2] 

Oznaka in številka prevozne listine A [2] 

MRN vstopne skupne deklaracije  A [2] 

Številka postavke iz vstopne skupne deklaracije C 

Prevoznik A 

Dejanski urad prvega vstopa  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 
dodatku D1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/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 
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 dodatku D1 
iz priloge 9 Uredbe 2016/341/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 
dodatku D1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta predloženih 
listin, ki je v prilogi 2 tega pravilnika, in številka prevozne listine. 
 
MRN vstopne skupne deklaracije 
Vpiše se MRN oznaka vstopne skupne deklaracije. 
 
Številka postavke iz vstopne skupne deklaracije 
Vpiše se številka postavke iz vstopne skupne deklaracije.  
 
Prevoznik 
Vpiše se EORI številka 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. 
 

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

