
PRILOGA 7 
 

OBRAZEC ZA USKLADITEV PODATKOV V CARINSKI DEKLARACIJI 

 

OBRAZEC ZA USKLADITEV PODATKOV V CARINSKI DEKLARACIJI 

Deklarant ali njegov zastopnik (polno ime in 

naslov/sedež ): 

Številka carinske deklaracije 

(MRN) 
z dne: 

       
              

Število postavk:       

Deklarant 

      

Carinski organ (oznaka):       

(identifikacijska 

številka):   

Številka: 
      

U. p.: MF-FURS 

 Dopolnilna deklaracija (167. člen Uredbe 952/2013/EU) z dne        

 Obrazec se šteje kot vloga za uskladitev podatkov (tretji odst. 63. člena ZUP
1
, 28. člen ZICZEU

2
) 

 

POLJE/PODATKOVNI 

ELEMENT CARINSKE 

DEKLARACIJE PREJŠNJI PODATEK NOVI PODATEK 

   

 

POSTAVKE 

 

Dodajanje 

postavke 
Številka carinske deklaracije (MRN):   z dne: 

 

Črtanje 

postavke 
            

    Zap. št. postavke:       

  

POLJE/PODATKOVNI 

ELEMENT CARINSKE 

DEKLARACIJE PREJŠNJI PODATEK NOVI PODATEK 

   

                                                
1
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 

2
 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) 



ČRKOVNA POLJA B, D, J  

  

Številka carinske deklaracije (MRN) z dne: 

            

  

  

POLJE/PODATKOVNI 

ELEMENT 

CARINSKE 

DEKLARACIJE PREJŠNJI PODATEK NOVI PODATEK 

B 

Podatki za 

vknjižbo 
B1       B1       

B2       B2       

B3       B3       

B4       B4       

D 

Rok za vložitev 

dopolnilne 

deklaracije 

(167. člen 

Uredbe 

952/2013/EU) 

            

Datum 

zaključka 

postopka  
            

J 

Rok za vložitev 

dopolnilne 

deklaracije 

(167. člen 

Uredbe 

952/2013/EU) 

            

Datum 

zaključka 

postopka  
            

  

Uradni zaznamek (izpolni carinski organ): 

 
 

 
 
 
 
 

 

Zahtevku stranke za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji na podlagi 28. člena ZICZEU se 

UGODI. Skladno z 28. členom ZICZEU se odločba izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku na tem 

obrazcu. 

 

(Uskladitev podatkov na zahtevo stranke, 173. člen Uredbe 952/2013/EU in 28. člen ZICZEU) 

 

 

 

 

Drugi razlogi za uskladitev podatkov, navedeni v odločbi 

številka: 

        z dne:        

 



 

(izpolni vložnik zahtevka)   (izpolni carinski organ)   

    

Opombe oz. dodatna pojasnila:  Oznaka carinskega organa:         

      

  

Kraj in datum:                

  

  Priloge (popis dokumentov oz. dokazil, priloženih 

vlogi): Ime, priimek in podpis uradne osebe, ki je vodila 

postopek: 

1.       

  

  

2.       

          3.       

4.       

    

Kraj in datum:         Ime, priimek in podpis uradne osebe, ki je odločala: 

  

  

          Podpis vložnika zahtevka:         

    

  

   

  

   

Žig: Žig: 

    

 

Navodilo za izpolnjevanje Obrazca za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji 

 

1. V obrazcu se navedejo samo podatki za tista polja/podatkovne elemente carinske deklaracije, ki se spreminjajo.  

 

2. Polja/podatkovni elementi carinske deklaracije, ki se spreminjajo, se izpolnjujejo v skladu z dodatkoma C1 in 

D1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU, v skladu s prilogo B, C in D Uredbe 2015/2446/EU in Uredbe 

2015/2447/EU ter Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo 

Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti. 

 

3. Če se spreminjajo podatki, ki so enaki v vseh postavkah, se pri prvi postavki v polje »Zap. št. postavke« vpiše 

»00«.  

To pomeni, da bodo spremenjeni podatki vneseni v vse postavke. 

 


