
PRILOGA 4 
 
DOPOLNITEV SEZNAMOV IZ PRILOGE B IN C UREDBE 2015/2447/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 32. ČLENA ALI 
PRVIM ODSTAVKOM 25. ČLENA (UREDBE 1186/2009), POENOSTAVLJENE UVOZNE 
DEKLARACIJE IN OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA 
 
Podatkovni element 1/11 – Dodatni postopek 

NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH POSTOPKOV  

Oznaka Opis oznake 

095 oprostitev plačila uvoznih dajatev v okviru diplomatskih in konzularnih 
odnosov 

096 obračun carine po pavšalni stopnji pri uvozu, ki ni komercialne narave za 
blago v pošiljkah posameznika drugemu posamezniku ali v osebni prtljagi 
potnikov 

099 druge oprostitve 

 
Podatkovni element 2/1  – Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti 

Primeri vpisa v podatkovni element 2/1: 
 

1. Blago je bilo  1. aprila 2021 v okviru poenostavitev carinskih postopkov carinjeno s 
poenostavljeno deklaracijo pri uvozu. Poenostavljena deklaracija je bila vpisana v 
carinsko evidenco SIAIS pod zaporedno številko 21SI00191340641234. V dopolnilni 
deklaraciji se v podatkovni element 2/1 vpiše: 
SDE - 21SI00191340641234. 
SDE (poenostavljena deklaracija) 
21SI00191340641234 (referenčna oznaka dokumenta) 
       "21" – leto vpisa obvestila o predložitvi v carinsko evidenco (n2) 
       "SI001913" – oznaka carinskega organa (an8) 

                     "40641234" – zaporedna številka iz carinske evidence SIAIS (n8). 
 

2. Vpis v evidence deklaranta z opustitvijo obveznosti predložitve blaga 
Blago je bilo  1. aprila  2021 vpisano v evidenco imetnika dovoljenja za vpis v 
evidence deklaranta pri uvozu pod zaporedno številko 225. V dopolnilni deklaraciji 
se v podatkovni element 2/1 vpiše: 
CLE-20210401-225-02. 
Razlaga: 
CLE (sklic/datum vpisa v evidence deklaranta)  
20210401-225-02 (referenčna oznaka dokumenta) 

"20210401" – datum vpisa v evidenco imetnika dovoljenja (llllmmdd) 
"-" – vezaj 
"225" – zaporedna številka iz evidence imetnika dovoljenja (n..11) 
"-" – vezaj 
"02" – lokacija vpisa v evidenco (n2) (Podatek se vpisuje, kadar podjetje vodi 
vpise v evidenco ločeno na več lokacijah in so te lokacije določene v dovoljenju. 
Če podjetje vpise v evidenco vodi na eni sami lokaciji, se vpiše 00). 
 

3. Vpis v evidence deklaranta brez opustitve obveznosti predložitve blaga 



Blago je bilo 1. aprila 2021 vpisano v evidence imetnika dovoljenja za vpis v 
evidence deklaranta pri uvozu pod zaporedno številko 225 in obvestilo o predložitvi 
blaga je bilo vpisano v carinsko evidenco SIAIS pod zaporedno številko 
21SI00191340641235. V dopolnilni deklaraciji se v podatkovni element 2/1 vpiše: 
CLE-21SI00191340641235. 
Razlaga: 
CLE (oznaka za datum in identifikacijski podatek vpisa blaga v evidence sklic/datum 
vpisa v evidence deklaranta) 
21SI00191340641235 (referenčna oznaka dokumenta) 
       "21" – leto vpisa obvestila o predložitvi v carinsko evidenco (n2) 
       "SI001913" – oznaka carinskega organa (an8) 

                     "40641235" – zaporedna številka iz carinske evidence SIAIS (n8) 
 

4. Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je carinski urad odhoda dodelil 
oznako MRN "21SI00191315043585" (za postopke v NCTS). V deklaraciji, ki uvaja 
blago v carinski postopek po koncu tranzitnega postopka, se v podatkovni element 
2/1 vpiše: 

      821-21SI00191315043585. 
              Razlaga: 
              821 (oznaka za deklaracijo za zunanji tranzit Unije T1) 

21SI0191315043585 (referenčna oznaka dokumenta) 
       "21" – leto vpisa tranzitnega dokumenta v carinsko evidenco NCTS (n2) 
       "SI001913" – oznaka carinskega organa (an8) 
       "15043585" – zaporedna številka iz carinske evidence SINCTS (n8) 

 
NACIONALNI ŠIFRANT PREDHODNIH DOKUMENTOV 

Oznaka Opis oznake 

11 tranzitna deklaracija – pomožni postopek 

12 uvozna deklaracija – pomožni postopek  

DIZ izhodna dispozicija – PC Koper 

 
Podatkovni element 2/2 – Dodatne informacije 

     Nacionalne dodatne informacije, se vpišejo v obliki oznake, sestavljene iz črkovnega znaka,  
     ki mu sledijo štirje črkovno-številčni znaki (npr. A0600, I0200), kateri sledi morebitna vsebina. 
 
     Nacionalne dodatne informacije se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki vpišejo s 
     petmestno oznako v okroglem oklepaju, ki ji sledi morebitna vsebina v okroglem oklepaju. 

Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne pišejo. 
 
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH INFORMACIJ 

Oznaka Opis oznake Vsebina 

A0600 poenostavitev izdelave carinske deklaracije za 
blago, ki spada pod različne tarifne podštevilke 

 

E0990 enotno dovoljenje za posebne postopke   

G0010 zavarovanje carinskega dolžnika ali osebe, ki 
lahko postane dolžnik 

 

G0030 zavarovanje za morebitni carinski dolg za 
posebni postopek ni potrebno – blago s carinsko 
stopnjo 0 % 

 

G0040 zavarovanje osebe, ki ni oseba, od katere se 
zavarovanje zahteva 

 

H0006 carinska deklaracija v poštnem prometu za 
sprostitev v prosti promet 

 

H0007 carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet  



za pošiljko, ki je upravičena do oprostitve uvozne 
dajatve v skladu s členom 23(1) ali členom 25(1) 
Uredbe (ES) št. 1186/2009 

I0200 izjava o zahtevani uporabi datuma, drugačnega 
od datuma vknjižbe carinske deklaracije 

DD/MM/LLLL 

I0550 slovenska identifikacijska številka za DDV ident. oznaka 

I0600 proizvodi so označeni z oznako CE  

I0700 zakonska podlaga, ki dovoljuje izjemo pri 
predložitvi dokumentov 

zakonska podlaga 

I0800   izjava predelovalnega obrata oznaka***/leto 
predelave 

I0900 uvoznik je poslovni uporabnik (Uredba 
2019/1148/EU) 

 

K1000 vpis besedila za potrebe skupne kmetijske 
politike 

besedilo 

M0400 identifikacijska številka (številka šasije) ident. oznaka 

M0410 znamka motornega vozila znamka 

M0420 tip motornega vozila tip 

M0430 vrsta goriva oznaka 

M0440 datum prve registracije  

M0450 število sedežev  

M0460 datum izdaje potrdila o skladnosti  

O0400 listino je izdala druga država ali njen urad  

O0500 prijava pošiljke, ki vsebuje lesen pakirni material  

O0550 prijava krme neživalskega izvora  

O0600 vpis besedila za potrebe prepovedi oziroma 
omejitev 

 

O0700 prijava živil neživalskega izvora (razen živil, ki 
sodijo v pristojnost Zdravstvenega inšpektorata) 

 

O0750 prijava pošiljke svežega sadja in zelenjave (tržni 
in drugi standardi) 

 

O0800 prijava pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov (fitosanitarni ukrepi) 

 

O0850 prijava pošiljke semenskega materiala kmetijskih 
rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala 

 

P0100 izdelek za katerega se dodatna dajatev (dodatna 
carina) ne uporablja (4. člen Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2018/724) 

 

P0110 izdelek za katerega se dodatna dajatev (dodatna 
carina – zaščitna) ne uporablja (4. člen 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2013)) 

 

P0200 tehnični dogovor med EU in Izraelom  kraj/poštna 
številka 
proizvodnje 

S0100 pooblaščeni pošiljatelj št. dov. 

S0400 pooblaščeni prejemnik št. dov. 

S0990 poenostavitve – drugo  

CV010 carinska vrednost blaga znesek v EUR 

V0200 prevozni stroški zunaj carinskega območja Unije znesek v EUR(1) 

V0210 zavarovanje zunaj carinskega območja Unije znesek v EUR(1) 

V0220 stroški za embalažo znesek v EUR(1) 

V0230 stroški, nastali v zvezi z zabojniki znesek v EUR(1) 

V0240 stroški natovarjanja in pretovarjanja znesek v EUR(1) 



V0250 drugi dodatni stroški pri prevozu do carinskega 
območja Unije 

znesek v EUR(1) 

V0300 provizije (razen nakupnih) znesek v EUR(1) 

V0310 stroški posrednikov znesek v EUR(1) 

V0320 stroški za materiale, sestavne dele in podobno 
blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po 
znižani ceni in jih vsebuje uvoženo blago 

znesek v EUR(1) 

V0330 stroški za orodja, kalupe, matrice in podobno 
blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po 
znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji 
uvoženega blaga 

znesek v EUR(1) 

V0340 stroški za material, ki ga je nudil kupec 
brezplačno ali po znižani ceni in je bil uporabljen 
pri izdelavi uvoženega blaga 

znesek v EUR(1) 

V0350 stroški za v tujini izdelane tehnologije, projekte, 
osnutke, načrte in skice, ki so bili potrebni za 
izdelavo uvoženega blaga 

znesek v EUR(1) 

V0370 licenčnine znesek v EUR(1) 

V0380 izkupiček od nadaljnje prodaje odstopa ali 
uporabe blaga, ki pripada prodajalcu 

znesek v EUR(1) 

V0400 drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost 
blaga 

znesek v EUR(1) 

V0500 prevozni in drugi stroški znotraj Unije znesek v EUR(2) 

V0520 nakupna provizija, če je prikazana ločeno od 
plačane ali plačljive cene 

znesek v EUR(2) 

V0530 plačila za gradnjo, postavitev, montažo, 
vzdrževanje ali tehnično pomoč, opravljeno v 
Uniji po uvozu 

znesek v EUR(2) 

V0600 drugi odbitki v Uniji znesek v EUR(2) 

V0650 vrednost unijskega blaga, vsebovana v 
oplemenitenem proizvodu, ki se odšteva pri 
izračunu carinske vrednosti 

znesek v EUR(6) 

V0700 stroški od kraja vstopa v Unijo do meje Republike 
Slovenije 

znesek v EUR(3) 

V0710 vrednost začasno izvoženega blaga na 
oplemenitenje 

znesek v EUR(4) 

V0720 vrednost informacije, ki je na nosilcu informacije znesek v EUR(5) 

V0950 vrednost unijskega blaga, vsebovana v 
oplemenitenem proizvodu, ki povečuje davčno 
osnovo 

znesek v EUR(7) 

V0960 stroški, ki povečujejo davčno osnovo za obračun 
DDV ob uvozu blaga 

znesek v EUR  

V0990 drugo znesek v EUR  

 
V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo: 

oznaka***/leto predelave: oznaka države izdaje izjave predelovalnega obrata/leto 
predelave; 

DD/MM/LLLL: dan/mesec/leto; 

ident. oznaka: identifikacijska oznaka; 

št. dov.: identifikacijska oznaka dovoljenja; 

znesek v EUR: vrednost blaga z računa oziroma stroškov, preračunana v 
evre, upoštevajoč valutni tečaj iz podatkovnega elementa 
4/10; 

zakonska podlaga: številčna oznako zakonske osnove/leto (npr. za Uredbo EU 



št. 322 iz leta 2021 se vpiše 322/2021); 

znamka: znamka motornega vozila; 

tip: tip motornega vozila; 

oznaka: enočrkovna oznaka (a1) vrste goriva (B – bencin, P – 
utekočinjeni naftni plin, D – dizel, E – elektrika, K – 
kombinirano); 

kraj/poštna številka 
proizvodnje: 

ime mesta, vasi ali industrijske cone, kjer je potekala 
proizvodnja/7-mestna poštna številka;  

(1) opomba: oznake za stroške, ki se vštevajo v carinsko 
vrednost za uvoženo blago, če niso upoštevani v plačani 
ali plačljivi ceni za uvoženo blago; 

(2) opomba: oznake za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko 
vrednost blaga; 

(3) opomba: oznaka za stroške, ki se prištevajo pri izračunu 
statistične vrednosti ob uvozu blaga; 

(4) opomba: oznaka, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka 
začasnega uvoza na oplemenitenje ali začasnega izvoza 
na oplemenitenje prijavi vrednost blaga, deklariranega ob 
začetku teh postopkov; 

(5) 
 
 
 
 
 

opomba: za blago, ki se uporablja kot nosilec informacij 
(npr. diskete, računalniški trakovi, filmi, načrti, avdio- in 
videotrakovi, CD-ROM-i …) in se trži za zagotavljanje 
informacij, statistična vrednost temelji na skupni vrednosti 
blaga; tj. ne zajema le nosilca, temveč tudi informacije na 
njem; 

(6) 
 

opomba: oznaka se uporabi v primerih ponovnega uvoza 
(postopka 6121 in 6321), ko oseba, ki je začasno izvozila 
blago, in oseba, ki ponovno uvaža oplemeniteni proizvod, 
nista isti osebi; 

(7) 
 

opomba: oznaka se uporabi, ko je v deklaraciji vpisana 
oznaka V0650; 

 
Podatkovni element 2/3 Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja1 

Nacionalne listine, potrdila in dovoljenja, ki se priložijo deklaraciji, ter dodatna sklicevanja, se 
vpišejo v obliki oznake, sestavljene iz številčnega znaka, ki mu sledijo trije črkovno-številčni 
znaki (npr. 3C10, 3D25), kateri sledi identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek 
listine, potrdila in dovoljenja, ter dodatnega sklicevanja, če ta obstaja.  
 

     Nacionalne listine, potrdila in dovoljenja se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki 
vpišejo s štirimestno oznako v okroglem oklepaju, ki ji sledi morebitna vsebina v okroglem 
oklepaju. 
Primer: Pri oprostitvi plačila davka na dodano vrednost v skladu s 15. točko prvega odstavka 
51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem 
besedilu: ZDDV-1) se v polje 44 standardne deklaracije v papirni obliki vpiše 
(3D50)(51/1/15).  
Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne pišejo. 
 
NACIONALNI ŠIFRANT LISTIN, POTRDIL IN DOVOLJENJ TER DODATNIH SKLICEVANJ
   

                                                
1 Velja tudi za dokumente, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ni potrebno priložiti 

deklaraciji, ker jih carinski organi vodijo v svojih evidencah. 



Oznaka Opis oznake Vsebina 

3C10 potrdila, izjave za uveljavljanje oprostitev plačila 
uvoznih dajatev 

 

3D25 odlog plačila okoljske dajatve za onesnaževanje 
zraka z izpustom CO2  - dobava goriva pravni osebi, 
ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila 
okoljske dajatve 

car. org./št./LLLL 

3D45 izjava za uveljavljanje oprostitve plačila okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe 
mazalnih olj in tekočin 

 

3D50 oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v 
nadaljnjem besedilu: DDV) 

člen ZDDV-1/ 
odstavek/točka 

3D51 obračun DDV po nižji stopnji v skladu z ZDDV-1  člen ZDDV-1/točka iz 
priloge I 

3D52 neobdavčljivi promet v skladu z ZDDV-1 člen ZDDV-1/ 
odstavek/točka 

3D53 obračun DDV po posebni nižji stopnji v skladu z 
ZDDV-1 

člen ZDDV-1/točka iz 
priloge IV 

3D90 oprostitev plačila DDV v skladu z mednarodnim 
sporazumom 

št. Ur. l./LLLL 

3D92 oprostitev davka na motorna vozila v skladu z ZDMV-
1 

člen ZDMV-1/točka 

3D93 vozilo ni predmet ZDMV-1 člen ZDMV-1/točka 

3D99 davki in takse – drugo  

3F20 izjava o vrednosti blaga  

3F40 obračun dajatev na prilogi  

3F90 deklaraciji priloženo več faktur  

3G03 potrdilo o opustitvi zavarovanja št./LLLL 

3I23 izjava o sukcesivnem carinjenju št./LLLL 

3I30 izjava o namenu uporabe  

3I50 izjava o skladnosti proizvodov  

3I90 druge izjave  

3I99 drugo potrdilo, dovoljenje iz države članice  

3K20 receptura, registrirana pri plačilni agenciji št./LLLL 

3K60 številka predhodnega obvestila št./LLLL 

3K99 skupna kmetijska politika – drugo  

3M01       motorno vozilo, ki ima poleg voznikovega sedeža še 
najmanj 7 sedežev        

      

3M04 motorno vozilo, konstruirano za prevoz ljudi in blaga 
(osebna večnamenska vozila) 

 

3O12 zavarovalna polica  

3O15 specifikacija blaga  

3O20 potrdilo o plačanih dajatvah  

3O26 kopija EUL referenčna oznaka 

3O65 poročilo o meritvah radioaktivnosti odpadnih kovin  

3O99 drugi dokumenti   

3P02 potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga  št./LLLL 

3P06 izjava na računu ali izjava o poreklu, ki jo sestavi 
kateri koli izvoznik na računu ali drugem trgovinskem 
dokumentu, kadar skupna vrednost izdelkov s 
poreklom ne presega 6000 EUR 

št./LLLL 

3P08 potrdilo o neposrednem prevozu/neposeganju v 
blago/nespreminjanju izdelkov  

št./LLLL 



3P21 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za finance 

št./LLLL 

3P22 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo 

št./LLLL 

3P23 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve 

št./LLLL 

3P24 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za zunanje zadeve 

št./LLLL 

3P25 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

št./LLLL 

3P26 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za obrambo 

št./LLLL 

3P27 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti 

št./LLLL 

3P28 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za kulturo 

št./LLLL 

3P29 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za infrastrukturo 

št./LLLL 

3P30 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za okolje in prostor 

št./LLLL 

3P31 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za izobraževanje, znanost in šport 

št./LLLL 

3P32 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za zdravje 

št./LLLL 

3P33 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za pravosodje 

št./LLLL 

3P34 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za javno upravo 

št./LLLL 

3P35 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Gospodarske oziroma 
Obrtne zbornice Slovenije 

št./LLLL 

3P36 potrdilo ali odločba Agencije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja 

št./LLLL 

3P41 potrdilo Tržnega inšpektorata RS št./LLLL 

3P42 potrdilo inšpekcije, pristojne za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

št./LLLL 

3P43 potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS št./LLLL 

3P44 potrdilo inšpektorata, pristojnega za okolje in prostor št./LLLL 

3P90 dovoljenje pristojnega organa države članice EU 
(Uredba 2019/1148/EU) 

št/LLLL 

3P99 druga potrdila  

3S12 dovoljenje za odobren kraj predložitve blaga carini št. dov. 

3S13 dovoljenje za postopek poenostavljene deklaracije  št. dov. 

3S14 dovoljenje za vpis v evidence deklaranta št. dov. 

3S15 dovoljenje za centralizirano carinjenje (CC) št. dov. 

3T01 trošarinski dokument – režim odloga plačila trošarine št./LLLL 

3T31 potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, 
za oprostitev plačila trošarine v skladu s 17. členom 
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) 

odstavek/točka 

3T44 dokazilo o popolnoma denaturiranem alkoholu  

3T99 izjava o oprostitvi plačila trošarine  

3X99 drugo izvozno dovoljenje  

 
V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo: 



car. org./št./LLLL: oznaka carinskega organa/identifikacijska oznaka 
dovoljenja/leto; 

člen ZDDV-1/ 
odstavek/točka: 

številka člena ZDDV-1 / številka odstavka (če obstaja) / 
številka točke (če obstaja), na kateri temelji oprostitev 
DDV; 

člen ZDDV-1/točka iz 
priloge I: 

številka člena ZDDV-1 / številka točke iz priloge I, na 
kateri temelji uporaba znižane stopnje DDV; 

člen ZDDV-1/točka iz 
priloge IV: 

številka člena ZDDV-1 / številka točke iz priloge IV, na 
kateri temelji uporaba posebne nižje stopnje DDV; 

št. Ur. l./LLLL: številka Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je 
bil mednarodni sporazum prvič objavljen/leto objave; 

št./LLLL: identifikacijska številka/leto; 

člen ZDMV-1/točka: številka člena ZDMV-1 / številka točke (če obstaja), na 
kateri temelji oprostitev; 

referenčna oznaka: oznaka carinskega organa/oznaka iz šifranta 
podatkovnega elementa 1/1/identifikacijska številka 
deklaracije/leto ali oznaka MRN deklaracije; 

št. dov.: identifikacijska oznaka dovoljenja za poenostavitve; npr. 
SIEIRSI00001020HU12345 (dovoljenje za vpis v 
evidence deklaranta, ki ga je izdal pristojni carinski organ, 
pod zaporedno številko 12345 leta 2020); 

odstavek/točka: 
 

številka odstavka/številka točke člena zakona, na kateri 
temelji oprostitev; 

 
Podatkovni element 3/2 – Identifikacijska številka izvoznika 

Kadar se zahteva identifikacijska številka izvoznika ob uvozu, se uporabi številka EORI. Če 
izvozniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z naslednjo 
strukturo: 

oznaka države (a2); oznaka UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska oznaka izvoznika 
(an..12) 

Oznaka UN/EDIFACT 3055: glede na označevanje podjetij v tretjih državah, 
navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje 
agencija ali druga institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana agencija bo 
navedena na seznamu agencij, ki ga izda Organizacija združenih narodov pod naslovom 
UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet) in 
ki zajema agencije, odgovorne za take sezname gospodarskih subjektov. 

Primer: JP1511234567890 za japonskega izvoznika (oznaka države: JP), 
katerega identifikacijska številka pri japonski carini (oznaka agencije 151 iz šifranta 
UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890. 

Številko EORI osebi iz države nečlanice (tj. osebi iz tretje države oziroma tretjim osebam) 
lahko dodeli FURS na podlagi predhodne registracije, ki jo opravi isti organ. Pogoji in pravila 
za registracijo tretje osebe ter struktura dodeljene edinstvene identifikacijske oznake tretje 
osebe, ki skupaj s predpono SI tvori številko EORI za zadevno tretjo osebo, so objavljeni na 
spletni strani FURS http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/. 
 
NACIONALNI ŠIFRANT ZA DOLOČENE SKUPINE OSEB  

Oznaka Opis oznake 

SIA1111111 fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji državi 

SIA2222222 fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi državi članici 

http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/


SIA3333333 gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi 

SIA4444444 tuja diplomatska predstavništva 

SIA5555555 drugo 

 
Podatkovni element 3/16 – Identifikacijska številka uvoznika 

Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz podatkovnega elementa 3/2. 
 
Podatkovni element 3/18 – Identifikacijska številka deklaranta 

Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz podatkovnega elementa 3/2. 
 
Podatkovni element 4/3 – Izračun davkov – vrsta davka 

NACIONALNI ŠIFRANT VRST DAJATEV 

Oznaka Opis oznake 

210 trošarina od energentov in električne energije 

220 trošarina od alkohola in alkoholnih pijač 

230 trošarina od tobačnih izdelkov – specifična trošarina 

240 trošarina od tobačnih izdelkov – proporcionalna trošarina 

250 okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z izpustom CO2 od tekočih goriv 

260 okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z izpustom CO2 od plinastih goriv 

270 okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z izpustom CO2 od trdih goriv 

290 druge oblike posebnih davkov oziroma dajatev 

450 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in 
tekočin 

920 davek od prometa motornih vozil 

 
V Republiki Sloveniji se izmed dovoljenih oznak za način plačila uporabljajo le oznake: 

A (gotovinsko plačilo), 
B (plačilo s kreditno kartico), 
G (preloženo plačilo – sistem DDV) in 
R (zavarovanje plačljivega zneska). 

 
Podatkovni element 5/26 – Carinski urad predložitve 

NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV 

Naziv  Oznaka 

GENERALNI FINANČNI URAD SI000010  

FINANČNI URAD CELJE  SI002006  

Oddelek za carinjenje Celje  SI002022 

Oddelek za trošarine Celje  SI002800 

FINANČNI URAD KOPER  SI006001 

Oddelek za carinjenje Koper  SI006036 

Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper  SI006044 

Oddelek za carinjenje Sežana  SI009043 

Carinska pisarna obmorski mejni prehod 
Piran  

SI006090 

Carinska pisarna mejni prehod Letališče 
Portorož 

SI006170 

Oddelek za trošarine Koper  SI006800 

FINANČNI URAD KRANJ SI005001 

Oddelek za carinjenje Kranj  SI001026 

Carinska pisarna Jesenice  SI005080 



Oddelek za trošarine in okoljske dajatve 
Jesenice 

SI005800 

FINANČNI URAD LJUBLJANA SI001000 

Oddelek za carinjenje Letališče Brnik  SI001034 

Oddelek za carinjenje Ljubljana  SI001913 

Oddelek za trošarine Ljubljana SI001800 

FINANČNI URAD MARIBOR  SI007008 

Oddelek za carinjenje Maribor SI007067 

Carinska pisarna mejni prehod Letališče 
Maribor  

SI007040 

Carinska pisarna Gruškovje SI007075 

Carinska pisarna Dravograd SI003053 

Oddelek za trošarine Maribor  SI007800 

FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA  SI004009 

Oddelek za carinjenje Murska Sobota SI004017 

Oddelek za trošarine Murska Sobota  SI004800 

FINANČNI URAD NOVA GORICA  SI008004 

Oddelek za carinjenje Vrtojba SI008128 

Carinska pisarna Idrija SI008071 

Oddelek za tranzit in zavarovanje SI008005 

Oddelek za trošarine Nova Gorica  SI008800 

FINANČNI URAD NOVO MESTO SI003001 

Oddelek za carinjenje Novo mesto SI001050 

Oddelek za carinjenje Obrežje SI001123 

Carinska pisarna Metlika SI001115 

Oddelek za trošarine Novo mesto SI001850 

Oddelek za trošarine Obrežje SI003850 

 
Podatkovni element 6/8 – Opis blaga  
 
NACIONALNI ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK 

Oznake za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z zakonodajo, in/ali 
vplivajo na izračun dajatev: 

Oznaka Opis oznake 

E0 Evropa; 100 m 

E1 Evropa; kg mlečne snovi 

E2 Evropa; kg suhe mlečne snovi 

E3 Evropa; 100 kg bruto mase 

E4 Evropa; 100 kg neto odcejene substance 

E5 Evropa; odstotek saharoze 

E6 Evropa; 100 kg neto mase preračunano na suho snov 

E7 Evropa; hektoliter 

E8 Evropa; odstotek alkohola 

E9 Evropa; kg skupnega alkohola 

EB Evropa; kilogram monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega 
plinskega olja, nefosilnega izvora, pridobljen s sintezo in/ali hidrotretiranjem 
(t. i. biodizel), vsebovanega v izdelku 

EC Evropa; tona kalijevega klorida 

ED Evropa; donos surovega sladkorja v odstotkih – v skladu s točko B priloge III 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 
1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671) 



EE Evropa; vsebnost bioetanola v kilogramih (masni delež) v mešanici, 
proizvedenega iz kmetijskih proizvodov 

EF Evropa; kilogram neto kalijevega acesulfama 

EG Evropa; kilogram goriva v svečah, svečkah in podobnem, vključno s stenjem 

EJ Evropa; carinska stopnja na podlagi javnega razpisa za uvoz sladkorja z 
oznako KN 1701 in referenčno številko 

EK Evropa; kos 

EP Evropa; polarizacija, polarimetrični odčitek uvoženega surovega sladkorja 

ES Evropa; cena CIF, pretvorjena v ceno proizvoda iz sladkornega sektorja 
standardne kakovosti 

NF nacionalni; terajoule 

NG nacionalni; gigajoule 

NJ nacionalni; megajoule 

NL nacionalni; liter 

NM nacionalni; standardni m3 

NN nacionalni; 1000 kilogramov 

NO nacionalni; kilogram 

NU nacionalni; gigavatna ura 

NV nacionalni; kilogram – homologacijski masi odšteta masa voznika, tj. 75 kg 

NE nacionalni; stopnja izpusta v Euro 

NC nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km – postopek NEDC 

NK nacionalni; moč motorja v kW 

NW nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km – postopek WLTP 

TA trošarina; odstotek čistega alkohola 

TC trošarina; drobnoprodajna cena za 1000 kosov ali drobnoprodajna cena za 1 
kg v primeru tobaka 

TE trošarina; mililiter 

TH trošarina; hektoliter 

TJ trošarina; gigajoule na 1000 kg 

TK trošarina; kg 

TL trošarina; 1000 litrov 

TM trošarina; m3 

TP trošarina; 1000 kosov 

TT trošarina; 1000 kg 

TV trošarina; megavatna ura 

Oznake za količine, v višini katerih se zaprosi za kvote, ki se delijo v skladu z 49. do 54. 
členom Uredbe 2015/2447/EU:  

K0 kvota; kilogram 

K1 kvota; evro 

K2 kvota; 1000 kosov 

K3 kvota; 1000 parov 

K4 kvota; tona 

K5 kvota; kvadratni meter 

K6 kvota; hektoliter 

K7 kvota; glava 

K8 kvota; kubični meter 

K9 kvota; kos 

KA kvota; liter 

KB kvota; par 

KC kvota; liter čistega alkohola 

KD kvota; tona – bruto masa 

KE kvota; tona – odcejena masa 

KF kvota; kilogram – bruto masa 



KG kvota; kilogram – odcejena masa 

KH kvota; kilometer 

Oznake za vpis vsebnosti snovi za določitev dodatne oznake za potrebe določitve 
višine kmetijske komponente, dodatne dajatve za sladkor ali dodatne dajatve za moko: 

MM mas. % mlečnih maščob 

MP mas. % mlečnih proteinov 

SG mas. % škroba/glukoze 

SI mas. % saharoze/invertnega sladkorja/izoglukoze 

 
Podatkovni element 6/17 – Oznaka blaga – nacionalne dodatne oznake 
 
V podatkovni element se vpiše nacionalna dodatna oznaka, ki jo je treba vpisati zaradi 
natančnejše uvrstitve blaga za potrebe nacionalne zakonodaje. Navedba nacionalnih 
dodatnih oznak se zahteva le v primerih, ko to zahteva sistem TARIC. Nacionalne dodatne 
oznake so navedene v nacionalnem šifrantu dodatnih oznak.  
 
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH OZNAK  

Oznaka Opis oznake 

S001 fitofarmacevtska sredstva v končni obliki 

S011 mamila in psihotropne substance (MIPS) 

S021 dinitronaftalen (DNT), nitrobenzen 

S022 nitroglicerin in drugi estri solitrne kisline 

S023 tulci z netilkami in netilke ter strelivo, ki vsebuje netilke ali tulce z netilkami 

S031 bojna jadralna letala in pilotirani zmaji 

S032 bojna letala brez pogona 

S033 bojni helikopterji 

S034 bojna letala in drugi zrakoplovi 

S035 simulatorji za zračne bitke za vojaško rabo 

S036 naprave za treniranje letenja na tleh za vojaško rabo 

S041 cevi, zaklepi in strelni mehanizmi za revolverje, samokrese, pištole, puške, 
bobnice za revolverje, menjalne in vložne cevi 

S042 puške za podvodni ribolov; dekorativno orožje; imitacija orožja; orožje, ki je 
trajno onesposobljeno za uporabo; orožje za signaliziranje, alarm; orožje za 
humano ubijanje živali; kratkocevno orožje za izstreljevanje pirotehničnih 
izdelkov 

S043 zračno orožje, orožje s tetivo, električni paralizatorji in razpršilci, kadar jih 
uvažajo ali izvažajo polnoletni posamezniki 

S071 cvetača 

S072 kitajsko zelje in ohrovt 

S073 fižol brez lupine 

S074 hruške, vzgojene iz Pyrus communis L. 

S075 mešanice, ki vsebujejo neoluščene lešnike 

S999 drugo 

T101 pogonsko gorivo 

T102 gorivo za ogrevanje 

T199 energent se ne uporablja kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje 

T201 pivo 

T202 vino 

T203 fermentirane pijače 

T204 vmesne pijače 



T205 etilni alkohol 

T301 cigarete 

T302 cigare in cigarilosi 

T303 drobno rezan tobak 

T304 ostali tobak 

T305 tobak za segrevanje 

T306 elektronske cigarete 

T999 blago ni trošarinski izdelek 

V211 novo motorno vozilo iz prvega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V212 rabljeno motorno vozilo iz prvega. odstavka 9. člena ZDMV-1 

V213 novo trikolo in štiri kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V214 rabljeno trikolo in štiri kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V215 novo bivalno vozilo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V216 rabljeno bivalno vozilo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V217 novo motorno kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V218 rabljeno motorno kolo iz drugega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V219 novo motorno vozilo iz tretjega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V220 rabljeno motorno vozilo iz tretjega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V221 novo motorno vozilo iz četrtega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V222 rabljeno motorno vozilo iz četrtega odstavka 9. člena ZDMV-1 

V223 bočne prikolice in podobni izdelki 

 
Podatkovni element MCD – Morebitni carinski dolg/varščine 
 
NACIONALNI ŠIFRANT VRST MOREBITNEGA CARINSKEGA DOLGA 

Z05 postopek 42 in 63 (DDV) 

Z10 postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo 

Z20 poenostavljena deklaracija (manjkajoči dokumenti o poreklu) 

Z25 poenostavljena deklaracija (manjkajoči podatki o vrednosti) 

Z30 nedokončano preverjanje (odvzem vzorca) 

Z35 nedokončano preverjanje (preverjanje porekla) 

122 kritična kvota (erga omnes) 

143 preferencialna kritična kvota 

147 kritična kvota carinske unije 

490 standardna uvozna vrednost 

551 začasna protidampinška dajatev 

553 začasna izravnalna dajatev 

555 
zavarovanje vezano na tekoče pobiranje protidampinških in izravnalnih 
dajatev 

652 dodatna dajatev za sladkor na podlagi cene CIF 

654 
dodatna dajatev na podlagi cene CIF, znižane v okviru ugodnosti tarifne 
kvote 

655 dodatna dajatev za perutninske izdelke 

658 znižana dodatna dajatev, ki temelji na ceni CIF 

 
 


