
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 F G 

1 (1) Deklaracija A A    A A   

1 (2) A A A A   

1 (3)     A A 

2 Pošiljatelj/izvoznik A A A A A A 

2 (št.) A A A A C A 

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

4 Nakladnice     A [4] A 

5 Postavke A A A A A A 

6 Število tovorkov skupaj     A [4]  

7 Referenčna številka C C C C A [5]  

8 Prejemnik A A A A A [6]  

8 (št.)       

12 Podatki o vrednosti       

14 Deklarant/zastopnik A A A A  A 

14 (št.) A A A A  A 

15 Država odpreme/izvoza     A [2]  

15a A A   A [5]  

17 Namembna država     A [2]  

17a  A A  A A [5]  

17b       

18 (1) Identiteta in država 
registracije prevoznega sredstva 
ob odhodu 

A 
[7][33] 

A 
[7][33] 

 
A 

[7][33] 
A 

[7][24] 
 

18 (2) 
    

A 
[8][24] 

 

19 Zabojnik A A A A A [4]  

20 Dobavni pogoji A A  A   

21 (1) Identiteta in država 
registracije aktivnega 
prevoznega sredstva ob prehodu 
meje 

A [1]    
A 

[8][32] 
 

21 (2) A [8] A [8]  A [8] A [8]  

22 (1) Valuta in skupni znesek 
računa 

A A  A   

22 (2) A A  A   

23 Menjalni tečaj A A  A   

24 Vrsta transakcije A A  A   

25 Vrsta prevoza na meji A A  A   

26 Vrsta prevoza v notranjosti A [12] A [12]  A [12] A [12]  



27 Kraj natovarjanja       

29 Urad izstopa/vstopa A A A A   

30 Blago se nahaja v/na A A A A A [14]  

31 Tovorki in opis blaga; oznake 
in številke – številke zabojnikov – 
število in vrsta 

A A A A A A 

32 Številka postavke  A A A A A A 

33 (1) Oznaka blaga A A A [15] A A [16] A [17] 

33 (2)       

33 (3) A      

33 (4) A      

33 (5) A A  A   

34a Oznaka države porekla C [1] C C C   

34b       

35 Bruto masa (v kg) A A A A A A 

36 Ugodnosti       

37 (1) Postopek A A A A   

37 (2) A A A A   

38 Neto masa (v kg) A A A A A [17] A [17] 

39 Kvota       

40 Skupna deklaracija/predhodni 
dokument 

A A A A A A 

41 Dodatne enote A A A A   

42 Cena postavke       

43 Metoda vrednotenja       

44 Dodatne 
informacije/predloženi 
dokumenti/potrdila in dovoljenja 

A A A A 
A 
[4] 

A 

45 Prilagoditev       

46 Statistična vrednost A A  A   

47 Izračun davkov (vrsta)       

47 (osnova)       

47 (stopnja)       

47 (znesek)       

47 (skup. zn.)       

47 (NP)       

48 Odlog plačila       

49 Identifikacija skladišča A [23] A [23] A A [23]   

50 Imetnik postopka C C  C A  

51 Predvideni uradi tranzita (in 
država) 

    A [4]  

52 Zavarovanje      A  

53 Namembni urad (in država)     A  

54 Kraj in datum, podpis in ime 
deklaranta ali njegovega 
zastopnika 

A A A A  A 

55 Pretovarjanje     A  

56 Drugi dogodki med prevozom     A  



Legenda: 
 

Nazivi stolpcev Oznake za prvo podpolje polja 37 
(37/1) 

A Izvoz/odprema 10, 11, 23 

C Ponovni izvoz po posebnem postopku, ki ni 
postopek carinskega skladiščenja  

31 

D Ponovni izvoz po carinskem skladiščenju 31 

E Pasivno oplemenitenje 21, 22 

F Tranzit  

G 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 



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. 
 



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.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sl
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/carinske_listine_eul_ata_tir/#c393


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. 
 
 


