
PRILOGA 3 
 
DOPOLNITEV NAVODIL IZ PRILOGE B IN D UREDBE 2015/2446/EU ZA UPORABO IN 
IZPOLNJEVANJE POLJ CARINSKE DEKLARACIJE ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET, 
POSEBNO RABO, CARINSKO SKLADIŠČENJE, ZAČASNI UVOZ, AKTIVNO 
OPLEMENITENJE, VNOS BLAGA V OKVIRU TRGOVINE Z OZEMLJI S POSEBNO 
DAVČNO UREDITVIJO, POŠTNI PROMET, POŠILJKE, KI SO UPRAVIČENE DO 
OPROSTITVE UVOZNE DAJATVE V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 23. ČLENA ALI 
PRVIM ODSTAVKOM 25. ČLENA UREDBE 1186/2009/EU, POENOSTAVLJENE UVOZNE 
DEKLARACIJE IN OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA 
 
IZPOLNJEVANJE POLJ 
 
Odvisno od zadevnega carinskega postopka se v Republiki Sloveniji izpolnjujejo le polja 
carinske deklaracije ali obvestila, kot sledi v preglednici Podatkovne zahteve za sprostitev v 
prosti promet, posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, 
vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, pošiljke, ki 
so upravičene do oprostitve uvozne dajatve (člen 23(1) ali 25(1) Uredbe 1186/2009), 
poenostavljeno uvozno deklaracijo in obvestilo o predložitvi blaga.  
Navedeni simboli ne vplivajo na dejstvo, da se nekatere navedbe predložijo le, če okoliščine 
to upravičujejo (npr. dodatne enote v polju 6/2 (41) /simbol A/ se navedejo le, če to zahteva 
sistem TARIC). 
 
Preglednica: Podatkovne zahteve za sprostitev v prosti promet, posebno rabo, carinsko 
skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s 
posebno davčno ureditvijo, poštni promet, pošiljke, ki so upravičene do oprostitve uvozne 
dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe 
1186/2009/EU), poenostavljeno uvozno deklaracijo in obvestilo o predložitvi blaga. 
 

Številka 
PE 

Ime PE 
Št. 

polja 
G3 H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7 I1 I2 

1/1 Vrsta deklaracije 1/1   A A A A A A  A  

1/2 
Dodatna vrsta 

deklaracije 
1/2  

 
A A A A   A A(63) A  

1/6 
Številka blagovne 

postavke 
32 

 
A A A A A A A A A(3) 

1/10 Postopek 
37 
(1) 

 
A A A A A A  A  

1/11 Dodatni postopek 
37 
(2) 

 
A A A A A A A A(5)  

2/1 
Poenostavljena 

deklaracija/predhodni 
dokumenti 

40 A A A A A A   A(7) A(5) A 

2/2 Dodatne informacije 44 
 

A A A A A A C A  

2/3 
Predložene listine, 

potrdila in dovoljenja, 
dodatna sklicevanja 

44 

 

A(7) A(7) A(7) A(7) A(7) A A(7) 
A(7) 
(9) 

 

2/4 
Referenčna številka / 

UCR 
7 

 
C C C C C C C C  

2/5 
Lokalna referenčna 

številka (LRN) 
  A A A A A A A A(63) A A 

2/6 Odlog plačila 48  A   C C    A A(53)   

2/7 
Identifikacija 

skladišča 
49 

 
A(11) A A(11) A(11) A(11) 

 
   

3/1 Izvoznik 2  A(12)   A(12) A(12) A(12) A(12) A A(12)  



3/2 
Identifikacijska 

številka izvoznika 
2 

(št.) 

 
A(14)   A(14) A(14) A(14) A(14)    

3/15 Uvoznik 8   A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12)  

3/16 
Identifikacijska 

številka uvoznika 
8 

(št.) 

 
A A A A A A A(14) A  

3/17 Deklarant  14  A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12)  

3/18 
Identifikacijska 

številka deklaranta 
14 

(št.) 

 
A A A A A A A A  

3/19 Zastopnik 14  A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12) A(12)  

3/20 
Identifikacijska 

številka zastopnika 
14 

(št.) 
A A A A A A A A A A 

3/21 
Oznaka statusa 

zastopnika 
14 A A A A A A A A A A 

3/24 Prodajalec 2  A(12)              

3/25 
Identifikacijska 

številka prodajalca 
2 

(št.) 
 

A              

3/26 Kupec  8  A(12)              

3/27 
Identifikacijska 
številka kupca 

8 
(št.) 

 
A              

3/30 
Identifikacijska 

številka osebe, ki 
carini predloži blago 

 A          

3/37 

Identifikacijska 
številka dodatnih 

udeležencev dobavne 
verige 

44 

 

C C C C C C  C  

3/39 
Identifikacijska 

številka imetnika 
dovoljenja 

44 

 

A A A A A A  A A(3) 

3/40 
Identifikacijska 

številka dodatnih 
davčnih referenc 

44 
 

A         A  A(54)   

3/41 

Identifikacijska 
številka osebe, ki 

carini predloži blago v 
primeru vpisa v 

evidence deklaranta 
ali predhodne vložitve 
carinske deklaracije 

 

 

        A 

3/45 

Identifikacijska 
številka osebe, ki 

zagotavlja 
zavarovanje 

  

 

A   A A        

3/46 

Identifikacijska 
številka osebe, ki 
poravna carinsko 

dajatev 

  

 

A       A A  A  

4/1 Dobavni pogoji 20  A(16)   A A A      

4/3 
Izračun davkov – 

vrsta davka 

47 
vrst

a 

 
A(18)   A(18) A(18) A(18) A  A(63)   

4/4 
Izračun davkov – 
davčna osnova 

47  
osn
ova 

 

A(18) C A(18) A(18) A(18) A  A(63)   

4/5 
Izračun davkov – 
davčna stopnja 

47 
stop
nja 

 

A(18)   C C A(18)  A A(63)   

4/6 
Izračun davkov – 

plačljiv znesek davka 

47 
znes

ek 

 

A(18)   C C A(18) A  A(63)   



4/7 
Izračun davkov – 

skupaj 

47 
skup

aj 

 

A(18)   C C A(18) A  A(63)   

4/8 
Izračun davkov – 

način plačila 

47 
nači

n 
plači

la 

 

A(18)   C C A(18)  A A(53)   

4/9 Dodatki in odbitki 45 
 A(16)

(20) 
      

A(16)
(20) 

     

4/10 Valuta računa 
22 
(1) 

 
A   A A A    A(5)  

4/11 Skupni znesek računa 
22 
(2) 

 
C   C C C    C  

4/12 
Enota nacionalne 

valute 
44 

 
A   A A        

4/13 Kazalniki vrednotenja 45 
 A(16)

(20) 
    A(21) 

A(16)
(20) 

     

4/14 
Cena/znesek 

postavke 
42 

 
A   A A A    A(5)  

4/15 Menjalni tečaj 23  A   A A        

4/16 Metoda vrednotenja 43  A   C C A      

4/17 Ugodnosti 36  A C A(23) A(23) A A   A(5)  

4/18 Vrednost              A A   

4/19 
Stroški prevoza do 
namembnega kraja 

  
 

          A A   

5/8 
Oznaka namembne 

države 
17a 

 
A A A A A      

5/9 
Oznaka namembne 

regije 
17b 

 
C C C C C      

5/14 
Oznaka države 
odpreme/izvoza 

15a 
 

A C A A A    A(5)  

5/15 
Oznaka države 

porekla 
34a 

 
A(28) A A(28) A(28) 

C 
(28) 

A  
A(5) 
(28) 

 

5/16 
Oznaka države 

preferencialnega 
porekla 

34b 

 

A(29) C A(29) A(29) 
C 

(29) 
   

A(5) 
(29) 

 

5/23 Lokacija blaga 30 A A A A A A   A(68) A A 

5/26 
Carinski urad 

predložitve 
44 

 
A(30) A(30) A(30) A(30) A(30)    A(30) A(30) 

5/27 
Nadzorni carinski 

urad 
44 

 
A(31) A(31) A(31) A(31)      A(31)  

CUV Carinski urad vložitve  A A A A A A A A A A 

5/31 Datum sprejema    A(51)   A(51) A(51) A(51)      

6/1 Neto masa (v kg) 38  A     A A(32) C  A(5)  

6/2 Dodatne enote 41  A A A A A(32)  A A(55) A(5)  

6/5 Bruto masa (v kg) 35  A A A A A A A A A(33) 

6/8 Opis blaga 31  A A A A A A A A  

6/9 Vrsta tovorkov 31  A A A A A    A A(33) 

6/10 Število tovorkov 31  A A A A A A A(52) A A(33) 

6/11 Odpremne oznake 31  A A A A A    A  

6/13 Oznaka CUS 31  A C C C C    C  

6/14 
Oznaka blaga – 

oznaka kombinirane 
nomenklature 

33 
(1) 

 
A C A A A A A A(5)  

6/15 
Oznaka blaga – 
oznaka TARIC 

33 
(2) 

 
A C A A C A  A(5)  



6/16 
Oznaka blaga – 
dodatne oznake 

TARIC 

33 
(3) 
(4) 

 
A C A A C A   A(5)  

6/17 
Oznaka blaga – 

nacionalne dodatne 
oznake 

33 
(5) 

 
A C A A C  A  A(5)  

6/18 
Število tovorkov 

skupaj 
6 

 
A   A A A      

6/19 Vrsta blaga              C    

7/2 Zabojnik 19  A A A A        

7/4 Vrsta prevoza na meji 25  A C A A A      

7/5 
Vrsta prevoza v 

notranjosti 
26 

 
A(41) 

C 
(41) 

A(41) A(41) A(41)      

7/9 
Identiteta prevoznega 
sredstva ob prihodu 

18 
(1) 

 
A(43)   A(43) A(43) A(43)      

7/10 
Identifikacijska 

številka zabojnika 
31 

 
A A A A A    A A 

7/14 
Identiteta aktivnega 

prevoznega sredstva 
ob prehodu meje 

 A        
  

7/15 
Država aktivnega 

prevoznega sredstva 
ob prehodu meje 

21 
(2) 

 
A(46)   A(46) A(46) A(46)    

  

8/1 
Zaporedna številka 

kvote 
39 

 
A         

 
 A(5) 

 

8/2 Vrsta zavarovanja 52 
 A(49) 

(61) 
  A(62) A(62)    A A(53) 

  

8/3 
Referenca 

zavarovanja 
52 

 A(49) 
(61) 

  A(62) A(62)    A A(53) 
  

8/5 Vrsta transakcije 24  A C A A A(32)      

8/6 Statistična vrednost 46  A C A A A      

MCD 
Morebitni carinski 

dolg/varščine 
 

 
A(60) A(60) A(60) A(60) A(60) A(60) A(60) 

  

 
 
Legenda: 
 
Naslovi stolpcev 

G3 Predložitev blaga carini 

H1 Deklaracije za sprostitev v prosti promet in posebni postopek – določena raba – 
deklaracija za posebno rabo 

H2 Posebni postopek – hramba – deklaracija za carinsko skladiščenje 

H3 Posebni postopek – določena raba – deklaracija za začasni uvoz 

H4 Posebni postopek – oplemenitenje – deklaracija za aktivno oplemenitenje 

H5 Deklaracija za vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo 

H6 Carinska deklaracija v poštnem prometu za sprostitev v prosti promet 

H7 Carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet za pošiljko, ki je upravičena do 
oprostitve uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 
25. člena Uredbe 1186/2009/EU 

I1 Poenostavljena uvozna deklaracija 

I2 Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali pri 
vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob uvozu 

 
Simboli v poljih 

A Obvezno: podatki, ki jih zahteva vsaka država članica. 

C Neobvezno za gospodarske subjekte: podatki, ki jih gospodarski subjekt lahko predloži, 
vendar jih države članice od njega ne morejo zahtevati. 



 
Opombe 

[3] Ta podatek se ne zahteva v primeru, da je bila carinska deklaracija vložena pred 
predložitvijo blaga v skladu s členom 171 zakonika. 

[5] Kadar se uporablja člen 166(2) zakonika (poenostavljene deklaracije na podlagi 
dovoljenj), državam članicam ni treba vpisati tega podatka, kadar jim pogoji, 
predpisani v dovoljenjih za zadevne postopke, dopuščajo, da navedbo tega 
podatkovnega elementa v dopolnilni deklaraciji odložijo. 

[7] Države članice lahko opustijo to obveznost, če jim njihovi sistemi omogočajo, da 
samodejno in nedvoumno razberejo ta podatek iz drugih navedb v deklaraciji. 

[9] Ta podatek je treba vpisati samo, kadar se uporablja člen 166(2) zakonika 
(poenostavljene deklaracije na podlagi dovoljenj); v tem primeru je to številka 
dovoljenja za poenostavljeni postopek. Ta podatkovni element pa lahko vsebuje tudi 
zadevno številko prevoznega dokumenta. 

[11] Ta podatek se zahteva, kadar se deklaracija o dajanju blaga v carinski postopek 
uporabi za zaključek postopka carinskega skladiščenja. 

[12] Ta podatek je obvezen samo v primerih, kadar za zadevno osebo ni podatka o 
številki EORI ali enolični identifikacijski številki tretje države, ki jo priznava Unija. 
Kadar je navedena številka EORI ali enolična identifikacijska številka tretje države, ki 
jo priznava Unija, se ime in naslov ne vpišeta. 

[14] Ta podatek se navede le, če je na voljo. 

[16] Državam članicam ni treba vpisati tega podatka, če carinske vrednosti zadevnega 
blaga ni mogoče določiti v skladu z določbami člena 70 zakonika. V tem primeru 
mora deklarant carinskim organom predložiti vse podatke, ki se lahko zahtevajo za 
določitev carinske vrednosti. 

[18] Ta podatek se ne zahteva za blago, upravičeno do oprostitve carinskih dajatev, 
razen če carinski organi menijo, da je potreben za uporabo določb o sprostitvi 
zadevnega blaga v prosti promet. 

[20] Država članica, ki je sprejela deklaracijo, opusti obveznost vpisa tega podatka, razen 
če je podatek nujen za pravilno določitev carinske vrednosti:                         
— kadar carinska vrednost pošiljke uvoženega blaga ne presega 20 000 EUR, če ne 
gre za delno ali večkratno pošiljko istega pošiljatelja istemu prejemniku, ali  
— kadar gre za uvoz nekomercialne narave, ali 
— v primeru blaga, ki ga isti prodajalec pod istimi trgovinskimi pogoji stalno dobavlja 
istemu kupcu. 

[21] Ta podatek se vpiše samo, če je carina izračunana v skladu s členom 86(3) 
zakonika. 

[23] Izpolni se le, če tako določa zakonodaja Unije. 

[28] Ta podatek se zahteva, kadar: (a) se preferencialna obravnava ne uporablja ali                                      
(b) država nepreferencialnega porekla ni enaka državi preferencialnega porekla. 

[29] Ta podatek se zahteva, kadar se preferencialna obravnava uporablja z ustrezno 
oznako iz PE 4/17 "Ugodnosti". 

[30] Ta podatek se uporabi samo v primeru centraliziranega carinjenja. 

[31] Ta podatek se uporabi samo v primeru, da se deklaracija za začasno hrambo ali 
carinska deklaracija za dajanje blaga v posebni postopek, razen v postopek tranzita, 
vloži pri finančnem uradu, ki ni nadzorni finančni urad, naveden na zadevnem 
dovoljenju. 

[32] Ta podatek se zahteva samo v primeru trgovinskih transakcij, ki vključujejo vsaj dve 
državi članici. 

[33] Ta podatek se vpiše samo, če sprostitev blaga v začasni hrambi zadeva le dele 
deklaracije za začasno hrambo, ki je bila predhodno vložena v povezavi z zadevnim 
blagom. 

[41] Tega podatkovnega elementa se ne sme vpisati, če se uvozne formalnosti opravijo 
na točki vstopa na carinsko območje Unije. 



[43] Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah. 

[46] Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah ali železnici. 

[49] Ta podatek se vpiše samo v primeru, kadar je blago dano v postopek posebne rabe, 
ali v primeru predhodnega uvoza oplemenitenih proizvodov ali predhodnega uvoza 
nadomestnih proizvodov. 

[51] Ta podatkovni element se uporablja samo v dopolnilnih deklaracijah. 

[52] Ta podatek se ne zahteva v primerih različnega blaga, ki je pakirano skupaj, in za 
poštne pošiljke. 

[53] Ta podatek se ne zahteva: 

(a) če je blago deklarirano za sprostitev v prosti promet na podlagi posebne 
ureditve za prodajo na daljavo iz tretjih držav in ozemelj uvoženega blaga iz 
oddelka 4 poglavja 6 naslova XII Direktive 2006/112/ES; ali 

(b) če je blago nekomercialnega značaja in ga iz tretje države pošljejo 
posamezniki drugim posameznikom v državi članici ter je oproščeno DDV v 
skladu s 1. členom Direktive Sveta 2006/79/ES (Direktiva Sveta 2006/79/ES z 
dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga 
nekomercialnega značaja iz tretjih držav (UL L 286, 17. 10. 2006, str. 15)). 

[54] Ta podatek se zahteva samo, če je blago deklarirano za sprostitev v prosti promet na 
podlagi posebne ureditve za prodajo na daljavo iz tretjih držav in ozemelj uvoženega 
blaga iz oddelka 4 poglavja 6 naslova XII Direktive 2006/112/ES. 

[55] Ta podatek se zahteva samo, če deklaracija zadeva blago iz 27. člena Uredbe (ES) 
št. 1186/2009. 

[60] Izpolni se le, če tako določajo navodila oziroma pojasnila carinskega organa. 

[61] Ta podatek se vpiše tudi pri postopku sprostitve v prosti promet, če je nastal carinski 
dolg. 

[62] Ta podatek se ne zahteva, kadar zavarovanje za morebitni carinski dolg za posebni 
postopek ni potrebno – blago s carinsko stopnjo 0 %. 

[63] Ta podatek se zahteva samo, kadar se carinska deklaracija vloži v SIAIS. 

[68] Ta podatek se ne navede v primeru predhodno vložene deklaracije. 

 
PODATKOVNE ZAHTEVE 
 
OPOMBE V ZVEZI S PODATKOVNIMI ZAHTEVAMI ZA PODATKOVNE ELEMENTE IZ 
TABELE 
 
Podatkovni element 1/11 – Dodatni postopek 
 
V podatkovni element se po potrebi vpišejo dodatni postopki z uporabo ustrezne oznake iz 
nacionalnega šifranta dodatnih postopkov, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Podatkovni element 2/1 – Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti 
 
V polje se po potrebi vpišejo predhodni dokumenti z uporabo ustrezne oznake iz 
nacionalnega šifranta predhodnih dokumentov, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Pri večjem številu podatkov se v polje 40 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov. 
 
Podatkovni element 2/2 – Dodatne informacije 
 
V podatkovni element se po potrebi vpišejo dodatne informacije z uporabo ustrezne oznake 
iz nacionalnega šifranta dodatnih informacij, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=OJ:L:2006:286:TOC


Podatkovni element 2/3 – Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna 
sklicevanja 
 
Seznam listin, potrdil, dovoljenj in dodatnih sklicevanj ter njihove oznake, 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. 
 
V podatkovni element se po potrebi vpišejo predložene listine, potrdila in dovoljenja ter 
dodatna sklicevanja z uporabo ustrezne oznake iz nacionalnega šifranta listin, potrdil in 
dovoljenj ter dodatnih sklicevanj, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Pri večjem številu podatkov se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.  
 
Podatkovni element 3/2 – Identifikacijska številka izvoznika 
 
Kadar izvozniku ni bila dodeljena številka EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc 
številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v 
prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Podatkovni element 3/16 – Identifikacijska številka uvoznika 
 
Kadar uvozniku ni bila dodeljena številka EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc 
številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v 
prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Podatkovni element 3/18 – Identifikacijska številka deklaranta 
 
Kadar deklarant nima številke EORI, mu lahko carinski organ dodeli ad hoc številko za 
zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb, ki je v prilogi 4 tega 
pravilnika. 
 
Podatkovni element 4/3 – Izračun davkov – vrsta davka 
 
V podatkovni element se po potrebi vpišejo vrste dajatev z uporabo ustrezne oznake iz 
nacionalnega šifranta vrst dajatev, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Podatkovni element 4/17 – Ugodnosti 
 
Seznam kombinacij oznak ugodnosti, ki se lahko uporabljajo, skupaj s primeri in pojasnili je 
objavljen na spletni strani Evropske komisije 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eucdm_guidance_document_sl.pdf.  
 
Podatkovni element 5/26 – Carinski urad predložitve 
 
Nacionalni šifrant slovenskih carinskih organov je v prilogi 4. 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. 
 
Podatkovni element 5/27 – Nadzorni carinski urad 
 
Uporabi se oznaka urada iz podatkovnega elementa 5/26. 

http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/carinske_listine_eul_ata_tir/#c393
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eucdm_guidance_document_sl.pdf
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


 
Podatkovni element CUV – Carinski urad vložitve 
 
Uporabi se oznaka urada iz podatkovnega elementa 5/26. 
 
Podatkovni element 6/8 – Opis blaga  
 
V podatkovni element se po potrebi vpišejo posebne oznake z uporabo ustrezne oznake iz 
nacionalnega šifranta posebnih oznak, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Pri večjem številu podatkov se v polje 31 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.  
 
Podatkovni element 6/17 – Oznaka blaga – nacionalne dodatne oznake  
 
V podatkovni element se po potrebi vpišejo dodatne oznake z uporabo ustrezne oznake iz 
nacionalnega šifranta dodatnih oznak, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 
Pri večjem številu podatkov se v polje 33 (5) standardne deklaracije v papirni obliki vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", k deklaraciji pa se priloži ustrezni seznam podatkov.  
 
Podatkovni element 7/9 – Identiteta prevoznega sredstva ob prihodu  
 
Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta registrski številki 
vlečnega vozila in priklopnika, ločeni s poševnico. 
 
Podatkovni element 7/14 – Identiteta 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. 
 
Podatkovni element 8/5 – Vrsta transakcije 
 
Vpiše se prva števka iz stolpca A in druga števka s seznama v stolpcu 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). 
 
Podatkovni element MCD – Morebitni carinski dolg/varščine 

 
V podatkovni element se po potrebi vpiše vrsta in znesek morebitnega carinskega dolga. 
 
Vrsta morebitnega carinskega dolga se vpiše z uporabo ustrezne oznake iz nacionalnega 
šifranta vrst morebitnega carinskega dolga, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. 
 


