
PRILOGA 2: DOPOLNITEV PODATKOVNIH ELEMENTOV ELEKTRONSKIH SPOROČIL, KI 
SE UPORABLJAJO ZA GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA POD REŽIMOM ODLOGA 
PLAČILA TROŠARINE, PRILOGE 1 UREDBE 684/2009/ES, S POGOJI ZA PODATKE, 
KATERIH VNOS JE POGOJEN, IN POJASNILI O IZPOLNJEVANJU SPOROČIL, PRI 
GIBANJU V REŽIMU ODLOGA ZNOTRAJ SLOVENIJE  
 
 

 

Dopolnitev stolpcev E in F tabel PRILOGE 1 UREDBE 684/2009/ES  
 

Naziv stolpca  Oznaka pogoja za podatke, katerih vnos je 
pogojen  

E 9, 90, 91, 92 

 

Naziv stolpca  Pojasnila o izpolnjevanju sporočila 

F 9 = nacionalno gibanje  
90 = oproščeni uporabnik 
91 = davka prosta prodajalna  
92 = oskrba plovil in letal 
obrat oproščenega uporabnika 
oproščeni uporabnik  
davka prosta prodajalna  

 
POGOJI IN POJASNILA, KI SE DODATNO VPIŠEJO V PODATKOVNE ELEMENTE, V 
SKLADU S Prilogo I Uredbe 684/2009/ES 
 
Tabela 1  
 
Podatkovni element a  
 
V stolpcu F se pojasnilu možnih vrednosti doda pojasnilo 9 = nacionalno gibanje, z obrazložitvijo, da se 
uporablja v vseh primerih nacionalnih gibanj, razen kadar ima oznaka vrste namembnega kraja 
vrednost »6 – izvoz« (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES).  
 
Podatkovni element 1a  
 
V stolpcu F se pojasnilu navedbe namembnega kraja pri gibanju dodajo pojasnila 90 = oproščeni 
uporabnik, 91 = davka prosta prodajalna in 92 = oskrba plovil in letal. 
 
Podatkovni element 2a 
 
V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED oproščenega 
uporabnika ali imetnika davka proste prodajalne. 
 
Podatkovni element 3 
 
V stolpcu E se oznaki vrste porekla v polju 9d doda oznaka pogoja »90« ali »91«. 
 
Podatkovni element 3a  
 
V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED obrata 
oproščenega uporabnika ali davka proste prodajalne. 
 
Podatkovni element 5a  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. V tretji 
alineji se oznaki vrste namembnega kraja, za katero se podatkovni element ne uporablja, doda oznaka 



 
 

pogoja »92«. V stolpcu F se v prvi alineji oznaki namembnega kraja dodajo pojasnila »90« in »91«, 
»oproščeni uporabnik« in »davka prosta prodajalna«.  
 
Podatkovni element 5h  
 
V stolpcu E se v drugi alineji za oznako namembnega kraja, za katero se podatkovni element ne 
uporablja, dodajo oznake pogoja »90«, »91« in »92«. 
 
Podatkovni element 7  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 
 
Podatkovni element 7a  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. V 
stolpcu F se v prvi alineji oznaki namembnega kraja dodata pojasnili »obrat oproščenega uporabnika« 
in »lokacija davka proste prodajalne«.  
 
Podatkovni element 7b  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 

 
Podatkovni element 7(c–f) 
 
V stolpcu E se v drugi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 

 
Podatkovni element 9d 
 
V stolpcu F se možnim vrednostim za poreklo blaga, ki se giba, doda pojasnilo »90 = oproščeni 
uporabnik« ali »91 = davka prosta prodajalna«. 

 
Tabela 3  
 
Podatkovni element 3a  
 
V stolpcu F se navedbi novega namembnega kraja pri gibanju z eno od vrednosti dodajo pojasnila 90 = 
oproščeni uporabnik, 91 = davka prosta prodajalna in 92 = oskrba letal in plovil. 
 
Podatkovni element 4a  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. V 
stolpcu F se v prvi alineji oznaki namembnega kraja dodajo pojasnila »90« in »91«, »oproščeni 
uporabnik« in »davka prosta prodajalna«.  
 
Podatkovni element 4h  
 
V stolpcu E se v drugi alineji oznaki vrste namembnega kraja, za katero se podatkovni element ne 
uporablja, dodajo oznake pogoja »90«, »91« in »92«.  
 
Podatkovni element 5  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 
 
Podatkovni element 5a 
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. V 
stolpcu F se v prvi alineji oznaki namembnega kraja dodajo pojasnila »90«, »91«, »obrat oproščenega 
uporabnika« in »lokacija davka proste prodajalne«.  
 
Podatkovni element 5b  



 
 

 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 
 
Podatkovni element 5(c–f)  
 
V stolpcu E se v drugi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 

 
Tabela 6  
 
Podatkovni element 3a  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. V tretji 
alineji se oznaki vrste namembnega kraja, za katero se podatkovni element ne uporablja, doda oznaka 
pogoja »92«. V stolpcu F se v prvi alineji oznaka vrste namembnega kraja dopolni s pojasnili »90«, 
»91«, »oproščeni uporabnik« in »davka prosta prodajalna«.  
 
Podatkovni element 3h  
 
V stolpcu E se v drugi alineji oznaki vrste namembnega kraja, za katero se podatkovni element ne 
uporablja, dodajo oznake pogoja »90«, »91« in »92«. 
 
Podatkovni element 4  
 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »91« in »92«. 

 
Podatkovni element 4a  

 
V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »91« in »92«. V 
stolpcu F se v prvi alineji oznaka vrste namembnega kraja dopolni s pojasnili »91«, »92«, »obrat 
oproščenega uporabnika« in »lokacija davka proste prodajalne«.  

 
Podatkovni element 4b  
 
V stolpcu E se v prvi alineji dodata oznaki pogoja »91« in »92«. 
 
Podatkovni element 4(c–f)  
 
V stolpcu E se v drugi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 
 
Podatkovni element 5  
V stolpcu E se vrsti namembnega kraja dodata oznaki pogoja »90« in »91«. 

 


