
PRILOGA 1 
NAVODILA ZA UPORABO IN IZPOLNJEVANJE POLJ EUL

1
 

 
I. DEL 

 
SPLOŠNO 

 
A. SPLOŠNI OPIS 
 
Obrazci in dopolnilni obrazci se uporabijo:  
 
(a) če se zakonodaja Skupnosti nanaša na deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek ali 

za ponovni izvoz; 
(b) v prehodnem obdobju, ki ga določa Akt o pristopu k Skupnosti, pri trgovanju med 

Skupnostjo v sestavi pred pristopom in novimi državami članicami ter pri trgovanju med 
slednjimi za blago, za katero carinske dajatve in dajatve z enakim učinkom še niso bile 
povsem odpravljene, ali za blago, ki je predmet drugih ukrepov iz Akta o pristopu; 

(c) kadar pravila Skupnosti izrecno določajo njihovo uporabo, zlasti v okviru skupnostnega 
tranzitnega postopka za tranzitno deklaracijo za potnike in za pomožni postopek.  

 
V ta namen uporabljene obrazce in dopolnilne obrazce sestavljajo posamezni listi 
osemlistnega seta, ki jih je treba izpolniti za opravljanje formalnosti pri enem ali več carinskih 
postopkih: 
 
– izvod 1 obdržijo organi države članice, v kateri se opravijo izvozne (odpremne) 

formalnosti ali formalnosti skupnostnega tranzita; 
– izvod 2 uporablja izvozna država članica za statistične namene. Ta izvod lahko za 

statistične namene uporabi tudi država članica odpreme pri trgovanju med deli 
carinskega območja Skupnosti z različnimi fiskalnimi režimi; 

– izvod 3 se vrne izvozniku, potem ko ga s pečatom potrdi carinski organ; 
– izvod 4 obdrži namembni urad2 po končani skupnostni tranzitni operaciji ali kot dokazilo 

skupnostnega statusa blaga; 
– izvod 5 je povratni izvod za postopek skupnostnega tranzita; 
– izvod 6 obdržijo organi države članice, v kateri se opravijo uvozne formalnosti; 
– izvod 7 uporablja uvozna država članica za statistične namene. Ta izvod se lahko 

uporabi tudi za statistične namene uvozne države članice za trgovanje med deli 
carinskega območja Skupnosti z različnimi fiskalnimi režimi; 

– izvod 8 se vrne prejemniku. 
 
Možne so različne kombinacije, na primer: 
 
– izvoz, pasivno oplemenitenje ali ponovni izvoz: izvodi 1, 2 in 3; 
– skupnostni tranzit: izvodi 1, 4 in 5; 
– carinski postopki ob uvozu: izvodi 6, 7 in 8. 
 
V nekaterih primerih je treba skupnostni status blaga dokazati v namembnem kraju. Tedaj se 
izvod 4 uporabi kot dokument T2L. 
 
Podjetja lahko uporabijo tiskane podsete z ustreznimi izvodi, če so ti skladni z uradnim 
vzorcem in izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika.  
 

                                                
1
 Izraz "EFTA "se v tej prilogi ne nanaša le na države EFTA, ampak tudi na druge neskupnostne podpisnice 

konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi. 
2
 Izraz "urad" ali "carinski urad" se v tem pravilniku nanaša na vse carinske organe iz šifranta slovenskih carinskih 

organov v prilogi 2. 



Vsak podset mora biti zasnovan tako, da lahko v primeru, ko morajo polja vsebovati enake 
podatke v dveh udeleženih državah članicah, te podatke vnese na izvod 1 neposredno 
izvoznik ali glavni zavezanec, nato pa so zaradi posebne kemične obdelave papirja vidni na 
vseh izvodih. Če pa se podatki iz kakršnega koli razloga (zlasti če se vsebina informacije 
razlikuje glede na fazo operacije) ne smejo prenesti iz ene države članice v drugo, mora 
desenzibilizacija samokopirnega papirja omejiti reprodukcijo na zadevne izvode. 
 
Pri računalniški obdelavi deklaracij se lahko uporabijo podseti, v katerih ima vsak izvod 
dvojno funkcijo: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5. 
V tem primeru je treba na uporabljenih izvodih prečrtati številko v okvirčku za izvod, ki se ne 
uporablja. 
 
Vsak tak podset mora biti izdelan tako, da se podatki, ki morajo biti vidni na vsakem izvodu, 
prenesejo samokopirno. 
 
Kadar so v skladu s členom 205(3) izvedbene uredbe deklaracije za vnos blaga v carinski 
postopek, deklaracije za ponovni izvoz ali dokazila o skupnostnem statusu blaga, ki se ne 
pošilja v okviru notranjega skupnostnega tranzita, spisane na navadnem papirju z uradnimi 
ali zasebnimi sistemi za obdelavo podatkov, mora format teh deklaracij ali dokumentov 
ustrezati pogojem iz tega pravilnika ali izvedbene uredbe, tudi tistim, ki se nanašajo na 
hrbtno stran obrazca (za obrazce, uporabljene v skupnostnem tranzitnem postopku), razen: 

 
– barve za tisk, 
– uporabe poševnega tiska, 
– tiska ozadja za polja skupnostnega tranzita. 
 
Če se tranzitna deklaracija računalniško izdela pri uradu odhoda, se spremna tranzitna listina 
natisne preko uradnega sistema za obdelavo podatkov. 
 
 
B. ZAHTEVANI PODATKI 
 
Obrazec EUL vsebuje mnogo polj, vendar se uporabijo le nekatera, odvisno od zadevnega 
carinskega postopka. 
 
Brez vpliva na uporabo poenostavljenih postopkov so v naslednji tabeli (t. i. tabela EUL-SI) 
navedena polja, ki se lahko izpolnijo za posamezen postopek. Posebne določbe za vsako 
polje posebej, navedene v II. delu te priloge, veljajo ne glede na statuse polj, ki so navedeni 
v tabeli. 
 
Upoštevati je treba, da v tabeli navedeni statusi polj ne vplivajo na dejstvo, da se nekateri 
podatki zahtevajo le v upravičenih primerih (npr. posebna merska enota v polju 41 /status A/ 
se navede le, če to zahteva sistem TARIC). 

 
POLJA EUL A B C D E F G H I J K 

1 (1) A A A A A   A A A A 

1 (2) A A A A A   A A A A 

1 (3)      A A     

2 A A A A A A A A A   

2 (št.) A A A A A A 

[31] 

A     

3 A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

A 
[2][3] 

4      A 
[4] 

A     

5 A A A A A A A A A A A 



6      A 

[4] 
 A A   

7 C C C C C A 
[5] 

 C C C C 

8 A A A A A A 
[6] 

 A A A A 

8 (Št.)        A A A A 

12            

14 A A A A A  A A A A A 

14 (Št.) A A A A A  A A A A A 

15      A 
[2] 

     

15a A  A   A 
[5] 

 A A   

17      A 
[2] 

     

17a  A A A  A A 
[5] 

 A A   

17b            

18 (1) A 
[7][33] 

 A 
[7][33] 

 A 
[7][33] 

A 
[7][24] 

 A 
[7] 

A 
[7] 

  

18 (2)      A 
[8][24] 

     

19 A  A  A  A A  A 
[4] 

 A  A  A  A 

20 A  A  A   A A   

21 (1) A 
[1] 

    A 
[8][32] 

     

21 (2) A 
[8] 

 A 
[8] 

 A 
[8] 

A 
[8] 

 A 
[8] 

A 
[8] 

  

22 (1) A  A  A   A A  A 

22 (2) A  A  A   C C  C 

23 A   A  A   A A   

24 A  A  A   A A   

25 A  A  A   A A   

26 A 
[12] 

 A 
[12] 

 A 
[12] 

A 
[12] 

 A 
[13] 

A 
[13] 

  

27            

29 A  A A A       

30 A A 
 

A A A A 
[14] 

 A A A A 

31 A A A A A A A A A A A 

32  A A  A A A A A A A A  A 

33 (1) A A A A 
[15] 

A A 
[16] 

A 
[17] 

A A  A 

33 (2)        A A  A 

33 (3) A A      A A  A 

33 (4) A A      A A  A 

33 (5) A A A A 
[15] 

A   A A  A 

34a C 
[1] 

A C C C   A A A A 

34b            

35 A A A A A A A A A A A 

36        A A 
[17] 

  

37 (1) A A A A A   A A A A 

37 (2) A A A A A   A A A A 

38 A A A A A A 
[17] 

A 
[17] 

A A A A 

39        A A 
[17] 

  

40 A A A A A A A A A A A 

41 A A A A A   A A A A 



42        A A  A 

43        A 
[34] 

  A 
[34] 

44 A A A A A A 
[4] 

A A A A A 

45            

46 A A A  A   A A  A 

47 (vrsta)        A 
[18] 

A 
[18] 

 A  

47 (osnova)        A 
[18][30] 

A 
[18] 

 A 

47 (stopnja)        A 
[18][30] 

   

47 (znesek)        A 
[18] 

   

47 (skup. 
zn.) 

       A 
[18] 

   

47 (NP)        A 
[18] 

   

48        A    

49 A 
[23] 

A A 
[23] 

A A 
[23] 

  A 
[23] 

A 
[23] 

A A 

50 C  C  C A      

51      A 
[4] 

     

52       A      

53      A      

54 A A A A A  A A A A A 

55      A      

56      A      

Legenda: 

 
Nazivi stolpcev Šifre za prvo podpolje polja 37 (37 (1)) 

A Izvoz/odprema 10, 11, 23 
B Postopek carinskega skladiščenja za 

pridobitev plačila posebnih izvoznih 
nadomestil pred izvozom ali proizvodnja pod 
carinskim nadzorom in carinsko kontrolo 
pred izvozom in plačilom izvoznih nadomestil 

76, 77 

C Ponovni izvoz po carinskem postopku z 
ekonomskim učinkom, ki ni postopek 
carinskega skladiščenja (aktivno 
oplemenitenje, začasni uvoz, postopek 
predelave pod carinskim nadzorom) 

31 

D Ponovni izvoz po carinskem skladiščenju 31 
E Pasivno oplemenitenje 21, 22 
F Tranzit  
G Skupnostni status blaga  

H Sprostitev v prost promet 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 
61, 63, 68 

I Predložitev blaga v carinski postopek z 
ekonomskim učinkom, ki ni pasivno 
oplemenitenje, ali postopek carinskega 
skladiščenja (aktivno oplemenitenje (sistem 
odloga), začasni uvoz, postopek predelave 
pod carinskim nadzorom) 

51, 53, 54, 91, 92 

J Vnos blaga v carinska skladišča tipa A, B, C, 
E in F (opomba (1)) 

71, 78 

K Vnos blaga v carinsko skladišče tipa D 71, 78 



(opombi (2) in (3)) 

 
opomba (

1
) Stolpec J zajema tudi vnos blaga v proste cone kontrolne vrste II. 

opomba (
2
) Ta stolpec velja tudi za primere iz člena 525(3) izvedbene uredbe. 

opomba (
3
) Stolpec K zajema tudi vnos blaga v proste cone kontrolne vrste II.  

 
Simboli v poljih 

A Obvezen podatek. 

C Neobvezno za gospodarske subjekte: podatki, ki jih gospodarski subjekti lahko vpišejo, 
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 Priloga 37a. 
[5] Ta navedba se lahko zahteva le za računalniško podprte postopke. 

[6] To polje je neobvezno za države članice, če prejemnik nima sedeža v Skupnosti ali v 
državi članici EFTE. 

[7] Ne uporablja se za pošiljke v poštnem prometu ali po transportnih napeljavah. 
[8] Ne uporablja se za pošiljke v poštnem prometu ali po transportnih napeljavah ali 

železnicah. 
[12] Polje se ne sme izpolniti, če se izvozne formalnosti opravijo na točki izstopa iz 

Skupnosti. 
[13] Polje se ne sme izpolniti, če se uvozne formalnosti opravijo na vstopni točki v 

Skupnost. 
[14] To polje se lahko izpolni pri uporabi NCTS, kakor določa Priloga 37a. 

[15] Obvezno v primeru ponovnega izvoza po postopku skladiščenja v carinskem 
skladišču tipa D. 

[16] To podpolje je treba izpolniti, če:  
– tranzitno deklaracijo izdela ista oseba in ob istem času, kakor ali potem ko je 
izdelala carinsko deklaracijo, ki vsebuje tarifno oznako, ali  
– tranzitna deklaracija zajema blago s seznama v prilogi 44c ali 
– tako določa zakonodaja Skupnosti. 

[17] Izpolni se le, če tako zahteva zakonodaja Skupnosti. 
[18] Ta podatek se ne zahteva za blago, upravičeno do oprostitve uvoznih dajatev. 

[23] To polje se izpolni, če se deklaracija za vnos blaga v carinski postopek uporabi za 
zaključek postopka carinskega skladiščenja. 

[24] Če se blago prevaža v zabojnikih, ki bodo naloženi na cestna vozila, carinski organi 
lahko dovolijo glavnemu zavezancu, da tega polja ne izpolni, kadar registracija in 
država prevoznega sredstva iz logističnih razlogov nista znani že ob odhodu oziroma 
ob vložitvi tranzitne deklaracije in če lahko carinski organi zagotovijo, da bodo 
podatki o prevoznem sredstvu naknadno vpisani v polje 55. 

  
[30] Polje se ne izpolni pri postopkih 61 in 63. 

[31] Podatek je obvezen, če je pošiljatelj s sedežem v Republiki Sloveniji, v drugih 
primerih je opcijski. 

[32] Podatek je obvezen v primeru, da je registrska oznaka prevoznega sredstva ob 
prehodu meje drugačna, kot je navedena v polju 18 (ob prihodu). 

[33] Če 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 vložitvi carinske 
deklaracije in ob pogoju, da deklarant v svojih evidencah vodi podatke o prevoznem 
sredstvu in jih na zahtevo posreduje carinskemu organu. 



[34] Polje se ne izpolni pri postopkih E01 in E02 iz drugega podpolja polja 37. 

 

 
C. NAVODILA ZA UPORABO OBRAZCA 
 
Kadar uporabljeni set vsebuje en ali več izvodov, ki se lahko uporabijo v drugi državi članici, 
kot je tista, v kateri je bil prvotno izpolnjen, se obrazci izpolnijo s pisalnim strojem ali po 
drugem mehanografskem ali podobnem postopku. Za lažje izpolnjevanje obrazcev se 
obrazec vstavi v pisalni stroj tako, da se prva črka v polju 2 vpiše v malo polje v levem 
zgornjem kotu tega polja. 
 
Če so vsi izvodi podseta namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji, se lahko izpolnijo v 
čitljivem rokopisu, s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami. Enako velja za vpis podatkov na 
izvode, ki so namenjeni za postopek skupnostnega tranzitnega postopka. 
 
V obrazcu ne sme biti nobenih izbrisov ali pisanja čez besedilo. Morebitni popravki se 
naredijo tako, da se napačni podatki prečrtajo in dodajo pravilni. Tako narejene popravke 
mora oseba, ki jih je vnesla, podpisati, pristojni organ pa mora vnesti svoj zaznamek. Če je 
treba, pristojni organ lahko zahteva predložitev nove deklaracije. 
 
Obrazci se lahko izpolnijo tudi samokopirno. Na ta način se lahko izdelajo in izpolnijo pod 
pogojem, da se dosledno upoštevajo določbe o vzorcih obrazcev, velikosti obrazcev, jeziku, 
berljivosti, prepovedi brisanja in nepravilnega vpisa popravkov. 
 
Gospodarski subjekti izpolnijo le ustrezna številčna polja. Druga polja, označena z velikimi 
tiskanimi črkami, so namenjena upravni rabi. 
 
Ne glede na določbe člena 205 izvedbene uredbe, morajo imeti izvodi, ki jih obdrži urad 
odpreme/izvoza ali urad odhoda, izvirni podpis zadevne osebe oziroma oseb. 
 
Ob vložitvi deklaracije, ki jo podpiše deklarant ali njegov zastopnik, pri carinskem uradu se 
šteje, da zadevna oseba prijavlja blago v zahtevani postopek in je (ne glede na morebitno 
kazensko odgovornost na podlagi predpisov, veljavnih v pogodbenicah) odgovorna za: 

– točnost podatkov v deklaraciji, 
– pristnost priloženih listin, 
– izpolnjevanje vseh obveznosti, povezanih z vnosom blaga v postopek. 
 

Podpis glavnega zavezanca ali (če je to primerno) njegovega pooblaščenega zastopnika 
pomeni njegovo odgovornost za vse podatke v zvezi s skupnostno tranzitno operacijo v 
skladu z določbami o skupnostnem tranzitu. 
 
V zvezi s formalnostmi skupnostnega tranzita in formalnostmi na namembnem kraju je v 
interesu vsake osebe, udeležene v operaciji, da vsebino svoje deklaracije pred podpisom in 
vložitvijo pri carinskem uradu preveri. Zlasti mora zadevna oseba carinskemu organu takoj 
sporočiti vsako ugotovljeno neskladje med blagom, ki ga namerava deklarirati, in podatki, ki 
so že vpisani v dotedanje obrazce oziroma dokumente. V takem primeru je treba deklaracijo 
izdelati znova, na novih obrazcih. 
 
Neuporabljena polja morajo ostati prazna, razen če ni v III. delu te priloge drugače določeno. 

 
 

II. DEL 
 

PODATKI, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA 



 
 
A.  FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM 

SKLADIŠČENJEM ALI PROIZVODNJO POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO 

BLAGA, ZA KATERO VELJAJO IZVOZNA NADOMESTILA, PASIVNIM OPLEMENITENJEM, 
SKUPNOSTNIM TRANZITOM IN/ALI DOKAZOVANJEM SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA 

 
Polje 1 – Deklaracija 
 
V prvo podpolje se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 tega pravilnika (v nadaljevanju: iz priloge 
2). 
 
V drugo podpolje se z ustrezno šifro iz priloge 2 vpiše tip oziroma vrsta deklaracije. 
 
V tretje podpolje se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2. 
 
Polje 2 – Pošiljatelj/izvoznik 
 
Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar pošiljatelj/izvoznik 
nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz 
nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2. 
 
Za namene te priloge je opredelitev izraza "izvoznik" enaka opredelitvi iz carinske 
zakonodaje Skupnosti. V tem okviru se izraz "pošiljatelj" nanaša na osebo, ki nastopa kot 
izvoznik v primerih iz člena 206(3) izvedbene uredbe. 
 
Vpišeta se polno ime in naslov zadevne osebe. 
 
V primeru zbirne pošiljke se v polje vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek "Razno – 
00200", deklaraciji pa se priloži seznam pošiljateljev/izvoznikov. Pri vnosu podatkov v uradni 
sistem za računalniško obdelavo podatkov (v nadaljevanju: uradni računalniški sistem) se 
vnese celoten seznam pošiljateljev/izvoznikov, brez dodatne informacije oziroma zaznamka. 
 
Polje 3 – Obrazci 
 
Vpiše se zaporedna številka podseta glede na skupno število uporabljenih podsetov in 
dopolnilnih setov. Če se npr. uporabijo en obrazec EX in dva obrazca EX/c, se v obrazec EX 
vpiše 1/3 (tj. v prvo podpolje 1, v drugo podpolje 3), v prvi obrazec EX/c se vpiše 2/3 in v 
drugi obrazec EX/c 3/3. 
 
Če je deklaracija namesto iz enega osemlistnega seta sestavljena iz dveh štirilistnih setov, 
se za določitev števila obrazcev dva seta obravnavata kot eden. 
 
Polje 4 – Nakladnice 
 
Vpiše se število morebiti priloženih nakladnic ali število komercialnih opisnih seznamov 
blaga, ki jih je potrdil pristojni organ. 
 
Polje 5 – Postavke 
 
Vpiše se skupno število postavk, ki jih zadevna oseba deklarira na vseh uporabljenih 
obrazcih in dopolnilnih obrazcih (ali na nakladnicah ali komercialnih opisnih seznamih blaga). 
Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo. 
 



Polje 6 – Število tovorkov 
 
Vpiše se skupno število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko. 
 
Polje 7 – Opravilna številka 
 
Vpiše se komercialna referenčna številka, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki. Številka je 
lahko v obliki enotne referenčne številke pošiljke (UCR).3 
 
Polje 8 – Prejemnik 
 
Vpišeta se polno ime in naslov zadevne osebe ali oseb, ki se ji(m) blago pošilja. 
 
Kadar se zahteva identifikacijska številka, se vpiše številka EORI iz 16. točke 1. člena 
izvedbene uredbe. Če prejemniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše identifikacijska 
številka s strukturo, ki mora ustrezati merilom iz priloge 2. 
 
Če gre za zbirno pošiljko, se v polje vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek "Razno – 
00200", deklaraciji pa se priloži seznam prejemnikov. Pri vnosu podatkov v uradni 
računalniški sistem se vnese celoten seznam prejemnikov, brez dodatne informacije oziroma 
zaznamka. 
 
 
Polje 14 – Deklarant/zastopnik 
 
Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. 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. 
 
V polje se vpišeta polno ime in naslov zadevne osebe. 
 
Če sta deklarant in pošiljatelj ista oseba, se v polje vpiše dodatna informacija "pošiljatelj – 
00300", če pa sta deklarant in izvoznik ista oseba, se vpiše "izvoznik – 00400". Pri vnosu 
podatkov v uradni računalniški sistem se vnesejo identifikacijska številka ter polno ime in 
naslov zadevne osebe, brez dodatne informacije.  
 
Za označitev deklaranta ali vrste zastopanja se uporabi šifrant iz priloge 2. 
 
Polje 15 – Država odpreme/izvoza  
 
Za namene izvoznih formalnosti je "država članica dejanskega izvoza" tista država članica, iz 
katere je bilo blago prvotno odpremljeno za namen izvoza, če izvoznik nima sedeža v državi 
članici izvoza. Država članica izvoza je enaka državi članici dejanskega izvoza, če ni 
vključena nobena druga država članica. 
 
V polje 15a se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 za državo članico izvoza/odpreme blaga. V 
primeru tranzita se v polje 15 vpiše država članica, iz katere je blago odpremljeno. 
 
Polje 17 – Namembna država 
 

                                                
3
 Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje za enotno referenčno številko pošiljke (UCR – unique consignment 

reference number) za carinske namene (30. junij 2001). 

 

 



V polje 17a se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 za zadnjo v času izvoza poznano namembno 
državo, v katero se blago pošilja. 
 
Polje 18 – Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu 
 
Vpišejo se podatki o prevoznem sredstvu, na katero je blago neposredno naloženo ob 
zaključku izvoznih ali tranzitnih formalnosti. Sledi ustrezna šifra iz priloge 2 za državo 
prevoznega sredstva (ali vozila, ki poganja druga prevozna sredstva, če je prevoznih 
sredstev več). Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta 
registrski številki vlečnega vozila in priklopnika, ločeni s poševnico, sledi pa šifra države 
vlečnega vozila. 
 
V primeru večjega števila prevoznih sredstev se v polje vpiše zaznamek "Razno", deklaraciji 
pa se priloži ustrezen seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se 
vnese celoten seznam podatkov, brez zaznamka. 
 
Glede na prevozno sredstvo se lahko vpišejo naslednji podatki: 
 

Vrsta prevoznega sredstva oz. prometa 
 

Identifikacijski podatki 
 

promet po morju ali celinskih vodnih poteh ime plovila 

zračni promet številka in datum leta (če številke leta ni, se 
vpiše registrska številka letala) 

cestni promet registrska številka vozila 

železniški promet številka vagona 

 
Polje 19 – Zabojnik 
 
Vpiše se ustrezna šifra iz priloge 2 glede na predvideno stanje ob prečkanju zunanjih meja 
Skupnosti na podlagi podatkov, ki so na voljo ob zaključku izvoznih formalnosti. 
 
Polje 20 – Dobavni pogoji 
 
Z ustreznimi šiframi in navedbami iz priloge 2 se vpišejo pogoji iz komercialne pogodbe. 
 
Polje 21 – Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje 
 
Vpiše se ustrezna šifra iz priloge 2 za državo aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu 
zunanje meje Skupnosti, znano ob zaključku formalnosti. 
 
Če gre za kombinirani prevoz ali če se uporabi več prevoznih sredstev, je aktivno prevozno 
sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. Na primer: če je to tovornjak na morski ladji, je 
aktivno prevozno sredstvo ladja; če je to vlečno vozilo in priklopnik, je aktivno prevozno 
sredstvo vlečno vozilo. 
 
V primeru večjega števila prevoznih sredstev se v polje vpiše zaznamek "Razno", deklaraciji 
pa se priloži ustrezen seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se 
vnese celoten seznam podatkov, brez zaznamka. 
 
Glede na prevozno sredstvo se lahko vpišejo naslednji podatki: 
 

Vrsta prevoznega sredstva oz. prometa 
 

Identifikacijski podatki 
 

promet po morju ali celinskih vodnih poteh ime plovila 



zračni promet številka in datum leta (če številke leta ni, se 
vpiše registrska številka letala) 

cestni promet registrska številka vozila 

železniški promet številka vagona 

 
Polje 22 – Valuta in skupni znesek računa 
 
V prvo podpolje se vpiše šifra valute, v kateri je sestavljen račun, iz šifranta v prilogi 2.  
 
V drugo podpolje se vpiše znesek računa za vse deklarirano blago v valuti iz prvega 
podpolja. 
 
Polje 23 – Valutni tečaj 
 
Vpiše se veljavni menjalni tečaj med valuto računa in evri. 
 
Polje 24 – Vrsta posla 
 
Vpiše se ustrezna šifra iz priloge 2 za zadevno vrsto posla. 
 
Polje 25 – Vrsta prevoza na meji 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše vrsta predvidenega aktivnega prevoznega sredstva ob 
izstopu s carinskega območja Skupnosti. 
 
Polje 26 – Vrsta prevoza v notranjosti 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše vrsta prevoznega sredstva ob odhodu. 
 
Polje 27 – Kraj natovarjanja 
 
Z ustrezno šifro, če se ta zahteva, se vpiše kraj, znan ob zaključku formalnosti, kjer bo blago 
predvidoma naloženo na aktivno prevozno sredstvo, s katerim bo prešlo mejo. 
 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 

 
Polje 29 – Urad izstopa 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše carinski urad, pri katerem bo blago predvidoma 
zapustilo carinsko območje Skupnosti. 
 
 
Polje 30 – Blago se nahaja v/na 
 
Vpiše se natančna lokacija, kjer se blago lahko pregleda. 
 
Polje 31 – Tovorki in opis blaga; Oznake in številke – Številke zabojnikov – Število in 
vrsta  
 
Vpišejo se oznake, številke, količina in vrsta tovorkov oziroma v primeru nepakiranega blaga 
število takega blaga, vpisanega v deklaracijo, s potrebnimi podatki za zagotavljanje njegove 
istovetnosti. Opis blaga pomeni običajni trgovski opis blaga. Kadar se izpolni polje 33 
(Tarifna oznaka), mora biti opis blaga dovolj natančen, da omogoča uvrstitev blaga. V to 
polje se vpišejo tudi podatki, ki jih zahtevajo drugi predpisi. Vrste tovorkov se vpišejo z 
ustreznimi šiframi iz priloge 2. 



 
Pri uporabi zabojnikov je treba v polje vnesti tudi njihove identifikacijske oznake. 
 
V polje se vpišejo tudi morebitne posebne oznake z ustreznimi šiframi iz priloge 2. 
 
Pri večjem številu podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati na pisni obrazec, se v polje vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", deklaraciji pa se priloži ustrezen seznam. Pri vnosu podatkov v 
uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov. 
 
Polje 32 – Zaporedna številka postavke 
 
Vpiše se zaporedna številka postavke glede na skupno število deklariranih postavk na 
obrazcih in dopolnilnih obrazcih, navedeno v polju 5. 
 
Polje 33 – Tarifna oznaka 
 
Vpiše se številčna oznaka blaga, ki ustreza zadevni postavki, kot določa priloga 2. 
 
Polje 34 – Šifra države porekla 
 
V polje 34a se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 za državo porekla, kot je definirana v naslovu 
II carinskega zakonika. 
 
V polje 34b se vpiše regija odpreme ali proizvodnje zadevnega blaga. 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 35 – Bruto masa (v kg) 
 
Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v polju 31 zadevne postavke, izražena v kilogramih. 
Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne 
opreme. 
 
Če deklaracija za postopke iz stolpcev A do G tabele EUL-SI zajema več vrst blaga, se 
skupna bruto masa vpiše le v polje 35 prve postavke, preostala polja 35 pa ostanejo prazna.  
 
Če bruto masa, večja od enega kilograma, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na 
naslednji način: 

 od 0,001 do 0,499: zaokroži se navzdol na najbližji kilogram, 

 od 0,5 do 0,999: zaokroži se navzgor na naslednji kilogram.  
Zaokrožene vrednosti se v polje vpišejo brez decimalnih mest. 
 
Bruto masa, manjša od enega kilograma, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za paket, težak 654 
gramov). 
 
Polje 37 – Postopek 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše vrsta postopka, za katerega se blago deklarira.  
 
Polje 38 – Neto masa (v kg) 
 
Vpiše se neto masa blaga, opisanega v polju 31 zadevne postavke, izražena v kilogramih. 
Neto masa je masa samega blaga brez embalaže. 
 
Polje 40 – Skupna deklaracija/predlistina  
 



Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se vpišejo referenčni podatki predhodnega dokumenta oz. 
dokumenta, uporabljenega pred izvozom v tretjo državo / odpremo v državo članico. V 
primeru večjega števila dokumentov se v polje vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek 
"Razno – 00200", seznam zadevnih navedb pa se priloži deklaraciji. Pri vnosu podatkov v 
uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov, brez dodatne informacije 
oziroma zaznamka. 
 
Kadar se deklaracija nanaša na blago, ki se ponovno izvaža po zaključku postopka 
carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipa B, se vpišejo referenčni podatki 
deklaracije, s katero se je blago vneslo v ta postopek. 
 
Če se z deklaracijo blago uvaja v skupnostni tranzitni postopek, se navedejo predhodna 
carinska raba ali uporaba oziroma ustrezni carinski dokumenti. Če je treba v primeru 
tranzitnih postopkov, ki niso računalniško podprti, vnesti več kot eno navedbo, se v polje 
vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek "Razno – 00200", seznam zadevnih navedb pa 
se priloži tranzitni deklaraciji. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnese 
celoten seznam podatkov, brez dodatne informacije oziroma zaznamka. 
 
Polje 41 – Posebna merska enota 
 
Če je potrebno, se vpiše količina zadevnega blaga, izražena v enoti, ki je določena v 
nomenklaturi blaga. 
 
Polje 44 – Dodatne informacije / predložene listine / potrdila in dovoljenja 
 
Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se v polje vpišejo podatki, ki jih zahtevajo posebni veljavni 
predpisi, ter opravilne številke dokumentov, priloženih k deklaraciji, in zaporedne številke 
vseh kontrolnih izvodov T5 ali identifikacijske številke. 
 
Podpolje "Šifra D.I." (šifra za dodatne informacije) mora ostati prazno. 
 
Če se deklaracija za ponovni izvoz po zaključku postopka carinskega skladiščenja vloži pri 
carinskem uradu, ki ni nadzorni urad, je treba navesti še nadzorni urad in njegov popolni 
naslov oz. šifro. 
 
Pri večjem številu podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati na pisni obrazec, se v polje vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", deklaraciji pa se priloži ustrezen seznam. Pri vnosu podatkov v 
uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov. 
 
Polje 46 – Statistična vrednost 
 
Vpiše se statistična vrednost v skladu z definicijo iz 9. člena uredbe Komisije (ES) št. 
1917/2000, izražena v valuti države članice, v kateri so v skladu s predpisi Skupnosti 
opravljene izvozne formalnosti. 
 
Polje 47 – Obračun dajatev 
 
Vpiše se primerna osnova za obračun dajatev (vrednost, masa ali drugo). Kjer je treba, se z 
ustrezno šifro iz priloge 2 vpišejo naslednji podatki: 

 vrsta dajatve (npr. trošarine); 

 osnova za obračun dajatev; 

 veljavna stopnja dajatve; 

 plačljivi znesek dajatev; 

 izbrani način plačila (NP). 
 



Zneski v tem polju morajo biti izraženi v valuti države članice, v kateri so opravljene izvozne 
formalnosti. 
 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 48 – Odloženo plačilo 
 
Kjer je treba, se vpišejo identifikacijski podatki zadevnega dovoljenja; odlog plačila velja za 
odlog plačila carinskih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri izvozu. 
 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 49 – Oznaka skladišča 
 
Z uporabo ustrezne šifre iz priloge 2 se vpišejo identifikacijski podatki skladišča. 
 
Polje 50 – Glavni zavezanec 
 
Vpišejo se polno ime in naslov glavnega zavezanca ter njegova številka EORI iz 16. točke 1. 
člena izvedbene uredbe. V primeru zastopanja glavnega zavezanca se vpišeta polno ime in 
naslov pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje v imenu glavnega zavezanca. 
 
Ob upoštevanju posebnih določb o uporabi računalniških sistemov mora biti na izvodu, ki 
ostane pri uradu odhoda, lastnoročni podpis zadevne osebe. Če je glavni zavezanec pravna 
oseba, mora podpisnik poleg podpisa in popolnega imena navesti še svojo funkcijo (položaj).  
 
Pri izvoznih dejavnostih lahko deklarant ali njegov zastopnik vpiše ime in naslov osebe s 
sedežem na območju urada izstopa, ki se ji lahko izroči list 3 deklaracije, potrjen s strani 
omenjenega urada. 
 
Polje 51 – Predvideni uradi tranzita (in država) 
 
Vpišeta se šifra predvidenega urada vstopa v vsako državo EFTA, ki se prečka, in organ 
vstopa, pri katerem blago po prečkanju ozemlja države EFTE ponovno stopi na carinsko 
območje Skupnosti. Če pa pošiljka prečka ozemlje, ki ni ozemlje Skupnosti ali države EFTE, 
se vpiše urad izstopa, preko katerega transport zapušča Skupnost, in urad vstopa, pri 
katerem ponovno stopi v Skupnost.  
 
Zadevni carinski uradi se navedejo z uporabo ustreznih šifer iz priloge 2. 
 
Polje 52 – Zavarovanje 
 
Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se v podpolje "Šifra" vpiše vrsta zavarovanja ali opustitev 
zavarovanja za zadevno operacijo, v prvo vrsto polja za besedilom "Zavarovanje" pa se, če 
je ustrezno, vpiše številka potrdila o skupnem zavarovanju, številka potrdila o opustitvi 
zavarovanja oziroma številka kupona za posamezno zavarovanje in urad zavarovanja. 
 
Če skupno zavarovanje, opustitev zavarovanja ali posamezno zavarovanje ne velja za eno 
ali več spodaj omenjenih držav, se v polju „ne velja za“ z ustrezno šifro navede država 
oziroma države, za katere zavarovanje ne velja, iz šifranta držav v prilogi 2: 
– pogodbenice, ki niso članice EU, so pa podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem 

postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi, 
– Andoro, 
– San Marino. 



Če se uporabi posamezno zavarovanje v obliki gotovinskega pologa ali kuponov, velja za 
vse pogodbenice, ki so podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o 
poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi. 
 
Polje 53 – Namembni urad (in država) 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše urad, pri katerem bo blago predvidoma predloženo 
zaradi konca skupnostnega tranzitnega postopka. 
 
Polje 54 – Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika 
 
V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije. 
 
Ob upoštevanju posebnih določb o uporabi računalniških sistemov morata biti na izvodu, ki 
ostane pri uradu izvoza/odpreme, lastnoročni podpis in polno ime zadevne osebe. 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 16. točke 1. člena izvedbene uredbe 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. 
 
 
B.  FORMALNOSTI MED PREVOZOM  
 
Med trenutkom, ko blago zapusti urad izvoza in/ali odhoda, in trenutkom, ko blago prispe v 
namembni urad, se morajo na liste spremljajoče EUL vpisati podatki, ki se nanašajo na potek 
prevozne operacije. V dokument jih mora med operacijo prevoza vpisati prevoznik, 
odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je blago neposredno naloženo. Podatki so lahko 
izpolnjeni ročno, vendar morajo biti izpisani berljivo; v tem primeru mora biti obrazec 
izpolnjen s črnilom in velikimi tiskanimi črkami.  
 
Te navedbe, ki se vpisujejo le na lista 4 in 5 EUL, se nanašajo na naslednja polja: 
 
– Pretovor: uporabi se polje 55. 
 
Polje 55: Pretovor 
 
Prve tri vrstice tega polja izpolni prevoznik, kadar se blago med zadevnim prevozom 
pretovori z enega prevoznega sredstva na drugo ali iz enega zabojnika v drugega. 
 
Prevoznik lahko pretovori blago le ob predhodnem dovoljenju carinskih organov države 
članice, na območju katerih se bo opravil pretovor. 
 
Če ti carinski organi potem, ko so izvedli vse potrebne ukrepe, ocenijo, da se prevoz lahko 
normalno nadaljuje, potrdijo lista 4 in 5 tranzitne deklaracije. 
 
– Drugi dogodki: uporabi se polje 56. 
 
Polje 56: Drugi dogodki med prevozom 
 
Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi iz skupnostnega tranzitnega postopka. 
 



Če je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo 
(ne da bi se blago premikalo ali pretovorilo), se poleg tega v to polje vpiše registrska številka 
novega vlečnega vozila. V takih primerih uradni zaznamek pristojnih organov ni potreben. 
 
 
C. FORMALNOSTI PRI SPROSTITVI BLAGA V PROST PROMET, AKTIVNEM OPLEMENITENJU, 

ZAČASNEM UVOZU, POSTOPKU PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM, CARINSKEM 

SKLADIŠČENJU IN VNOSU BLAGA V PROSTE CONE KONTROLNE VRSTE II 
 
Polje 1 – Deklaracija 
 
V prvo podpolje se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2. 
 
V drugo podpolje se z ustrezno šifro iz priloge 2 vpiše tip oziroma vrsta deklaracije. 
 
Polje 2 – Pošiljatelj/izvoznik  
 
V polje se vpišeta polno ime in naslov zadnjega prodajalca blaga pred uvozom v Skupnost. 
Če zadevna oseba ni znana, se polje ne izpolni. 
 
Kadar se zahteva identifikacijska številka, se vpiše številka EORI iz 16. točke 1. člena 
izvedbene uredbe. Če pošiljatelju/izvozniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše 
identifikacijska številka s strukturo, ki mora ustrezati merilom iz priloge 2. 
 
V primeru zbirne pošiljke se v polje vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek "Razno – 
00200", deklaraciji pa se priloži seznam pošiljateljev/izvoznikov. Pri vnosu podatkov v uradni 
računalniški sistem se vnese celoten seznam pošiljateljev/izvoznikov, brez dodatne 
informacije oziroma zaznamka. 
 
Polje 3 – Obrazci 
 
Vpiše se zaporedna številka podseta glede na skupno število uporabljenih podsetov in 
dopolnilnih setov. Če se npr. uporabijo en obrazec IM in dva obrazca IM/c, se na obrazec IM 
vpiše 1/3 (tj. v prvo podpolje 1, v drugo podpolje 3), na prvi obrazec IM/c se vpiše 2/3 in na 
drugi obrazec IM/c 3/3. 
 
Polje 4 – Nakladnice 
 
Vpiše se število morebiti priloženih nakladnic ali število komercialnih opisnih seznamov 
blaga, ki jih je potrdil pristojni organ. 
 
Polje 5 – Postavke 
 
Vpiše se skupno število postavk, ki jih zadevna oseba deklarira na vseh uporabljenih 
obrazcih in dopolnilnih obrazcih (ali na nakladnicah ali komercialnih opisnih seznamih blaga). 
Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo. 
 
Polje 6 – Število tovorkov 
 
Vpiše se skupno število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko. 
 
Polje 7 – Opravilna številka 
 



Vpiše se komercialna referenčna številka, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki. Številka je 
lahko v obliki enotne referenčne številke pošiljke (UCR).4 
 
Polje 8 – Prejemnik 
 
Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar prejemnik nima 
številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz 
nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2. 

 
Vpišeta se polno ime in naslov zadevne osebe. 
 
V primeru vnosa blaga v postopek carinskega skladiščenja v zasebnem skladišču (tip C, D 
ali E) se vpišeta polno ime in naslov depozitarja, če ni isti kakor deklarant.  
 
V primeru zbirne pošiljke se v polje vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek "Razno – 
00200", deklaraciji pa se priloži seznam prejemnikov. Pri vnosu podatkov v uradni 
računalniški sistem se vnese celoten seznam prejemnikov, brez dodatne informacije oziroma 
zaznamka. 
 
Polje 12 – Podatki o vrednosti  
 
Vpišejo se podatki o vrednosti; npr. navedba dovoljenja, če carinski organi odstopijo od 
zahteve, da se vsaki carinski deklaraciji priloži DV1, ali podatki o prilagoditvah. 
 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 14 – Deklarant 
 
Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. 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. 
 
V polje se vpišeta polno ime in naslov zadevne osebe. 
 
Če sta deklarant in prejemnik ista oseba, se v polje vpiše dodatna informacija "prejemnik – 
00500". Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se vnesejo identifikacijska številka 
ter polno ime in naslov zadevne osebe, brez dodatne informacije. 
 
Za označitev deklaranta ali vrste zastopanja se uporabi šifrant iz priloge 2. 
 
Polje 15 – Država odpreme/izvoza 
 
Če blago v vmesni državi ni bilo predmet zadrževanja ali pravnih poslov, ki niso povezani s 
prevozom, se v polje 15a vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 za državo, iz katere je bilo blago 
prvotno odpremljeno v državo članico uvoza. V primeru takega zadrževanja ali pravnih 
poslov se za državo odpreme/izvoza šteje zadnja vmesna država. 
 
Polje 17 – Namembna država 
 
V polje 17a se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 za državo članico, ki je v času uvoza znana 
kot država končne destinacije blaga. 

                                                
4
 Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje za enotno referenčno številko pošiljke (UCR – unique consignment 

reference number) za carinske namene (30. junij 2001). 
 



 
V polje 17b se vpiše namembna regija zadevne države.  
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 18 – Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu  
 
Vpišejo se podatki o prevoznem sredstvu, na katero je blago neposredno naloženo v času 
predložitve pri carinskem uradu, kjer se opravijo carinske formalnosti. Če imata vlečno vozilo 
in priklopnik različni registrski številki, se vpišeta registrski številki vlečnega vozila in 
priklopnika, ločeni s poševnico. 
 
V primeru večjega števila prevoznih sredstev se v polje vpiše zaznamek "Razno", deklaraciji 
pa se priloži ustrezen seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se 
vnese celoten seznam podatkov, brez zaznamka. 
 
Glede na prevozno sredstvo, se lahko vpišejo naslednji podatki: 
 

Vrsta prevoznega sredstva oz. prometa 
 

Identifikacijski podatki 

promet po morju ali celinskih vodnih poteh ime plovila 

zračni promet številka in datum leta (če številke leta ni, se 
vpiše registrska številka letala) 

cestni promet registrska številka vozila 

železniški promet številka vagona 

 
Polje 19 – Zabojnik 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše stanje ob prečkanju zunanjih meja Skupnosti. 
 
Polje 20 – Dobavni pogoji 
 
Z ustreznimi šiframi in navedbami iz priloge 2 se vpišejo pogoji iz komercialne pogodbe. 
 
Polje 21 – Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se v drugo podpolje vpiše država aktivnega prevoznega sredstva 
ob prehodu zunanje meje Skupnosti. 
 
Če gre za kombinirani prevoz ali če se uporabi več prevoznih sredstev, je aktivno prevozno 
sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. Na primer: če je to tovornjak na morski ladji, je 
aktivno prevozno sredstvo ladja; če je to vlečno vozilo in priklopnik, je aktivno prevozno 
sredstvo vlečno vozilo. 
 
V primeru večjega števila prevoznih sredstev se v polje vpiše zaznamek "Razno", deklaraciji 
pa se priloži ustrezen seznam podatkov. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se 
vnese celoten seznam podatkov, brez zaznamka. 
 
Polje 22 – Valuta in skupni znesek računa 
 
V prvo podpolje se vpiše šifra valute, v kateri je sestavljen račun, iz šifranta v prilogi 2.  
 
V drugo podpolje se vpiše znesek računa za vse deklarirano blago v valuti iz prvega 
podpolja. 
 



Polje 23 – Valutni tečaj 
 
Vpiše se veljavni menjalni tečaj med valuto računa in evri. 
 
Polje 24 – Vrsta posla 
 
Vpiše se ustrezna šifra iz priloge 2 za zadevno vrsto posla. 
 
Polje 25 – Vrsta prevoza na meji 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše vrsta aktivnega prevoznega sredstva, na katerem je 
blago vstopilo na carinsko območje Skupnosti. 
 
Polje 26 – Vrsta prevoza v notranjosti 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše vrsta transporta ob prihodu. 
 
Polje 29 – Urad vstopa 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše carinski urad, pri katerem je blago vstopilo na carinsko 
območje Skupnosti. 
 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 30 – Blago se nahaja v/na 
 
Vpiše se natančna lokacija, kjer se blago lahko pregleda. 
 
Polje 31 – Tovorki in opis blaga; Oznake in številke – Številke zabojnikov – Število in 
vrsta 
 
Vpišejo se oznake, številke, količina in vrsta tovorkov oziroma v primeru nepakiranega blaga 
število takega blaga, vpisanega v deklaracijo, s potrebnimi podatki za zagotavljanje njegove 
istovetnosti. Opis blaga pomeni običajni trgovski opis blaga. Razen v primeru 
neskupnostnega blaga, vnesenega v postopek carinskega skladiščenja v skladiščih tipa A, B, 
C, E ali F, mora biti ta opis dovolj natančen, da omogoča takojšnje in nedvoumno 
prepoznavanje in uvrstitev blaga. V to polje se vpišejo tudi podatki, ki jih zahtevajo drugi 
predpisi (npr. DDV, trošarine). Vrste tovorkov se vpišejo z ustreznimi šiframi iz priloge 2. 
 
Pri uporabi zabojnikov je treba v polje vnesti tudi njihove identifikacijske oznake. 
 
V polje se vpišejo tudi morebitne posebne oznake z ustreznimi šiframi iz priloge 2. 
 
Pri večjem številu podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati na pisni obrazec, se v polje vpiše 
zaznamek "PO SEZNAMU", deklaraciji pa se priloži ustrezen seznam. Pri vnosu podatkov v 
uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov. 
 
Polje 32 – Zaporedna številka postavke 
 
Vpiše se zaporedna številka postavke glede na skupno število deklariranih postavk na 
obrazcih in dopolnilnih obrazcih, navedeno v polju 5. 
 
Polje 33 – Tarifna oznaka 
 
Vpiše se številčna oznaka blaga, ki ustreza zadevni postavki, kot določa priloga 2. 



 
Polje 34 – Šifra države porekla 
 
V polje 34a se vpiše ustrezna šifra iz priloge 2 za državo porekla, kot je definirana v naslovu 
II carinskega zakonika. 
 
V polje 34b se vpiše regija odpreme ali proizvodnje zadevnega blaga. 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 
 
Polje 35 – Bruto masa (v kg) 
 
Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v polju 31 zadevne postavke, izražena v kilogramih. 
Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne 
opreme. 
 
Če deklaracija za postopke iz stolpcev H do K tabele EUL-SI zajema več vrst blaga, se 
skupna bruto masa vpiše le v polje 35 prve postavke, preostala polja 35 pa ostanejo prazna.  
 
Če bruto masa, večja od enega kilograma, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na 
naslednji način: 

 od 0,001 do 0,499: zaokroži se navzdol na najbližji kilogram, 

 od 0,5 do 0,999: zaokroži se navzgor na naslednji kilogram.  
Zaokrožene vrednosti se v polje vpišejo brez decimalnih mest. 
 
Bruto masa, manjša od enega kilograma, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za paket, težak 654 
gramov). 
 
Polje 36 – Ugodnosti 
 
Vpišejo se podatki o tarifni obravnavi blaga. Če je izpolnjevanje polja določeno v tabeli EUL-
SI v točki B I. dela te priloge, je polje treba izpolniti, tudi če ugodnejša tarifna obravnava ni 
zahtevana. Vendar se to polje ne sme uporabiti v okviru menjave med deli carinskega 
območja Skupnosti, v katerih veljajo določbe Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347, z dne 
11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 
2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v 
zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72, z dne 20. 3. 2010, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES), in deli tega območja, v katerih ta določila 
ne veljajo, ali v okviru menjave med deli tega območja, v katerih te določbe ne veljajo. Vpiše 
se ustrezna šifra iz šifranta v prilogi 2. 
 
Komisija v seriji C Uradnega lista Evropske unije redno objavlja seznam kombinacij šifer, ki 
se lahko uporabljajo, skupaj s primeri in pojasnili. 
 
Polje 37 – Postopek 
 
Z ustrezno šifro iz priloge 2 se vpiše vrsta postopka, za katerega se blago deklarira.  
 
Polje 38 – Neto masa (v kg) 
 
Vpiše se neto masa blaga, opisanega v polju 31 zadevne postavke, izražena v kilogramih. 
Neto masa je masa samega blaga brez embalaže. 
 



Polje 39 – Kvota 
 
Vpiše se številka kvote, za katero zaproša deklarant. 
 
Polje 40 – Skupna deklaracija/predlistina 
 
Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se vpišejo referenčni podatki morebitne skupne deklaracije, 
uporabljene v državi članici uvoza, ali morebitnega predhodnega dokumenta. V primeru 
večjega števila dokumentov se v polje vpiše dodatna informacija oziroma zaznamek "Razno 
– 00200", seznam zadevnih navedb pa se priloži deklaraciji. Pri vnosu podatkov v uradni 
računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov, brez dodatne informacije oziroma 
zaznamka. 
 
Polje 41 – Posebna merska enota 
 
Če je potrebno, se vpiše količina zadevnega blaga, izražena v enoti, ki je določena v 
nomenklaturi blaga. 
 
Polje 42 – Vrednost postavke 
 
Vpiše se vrednost zadevne postavke, izražene v valuti iz polja 22. Vrednost se vpiše na dve 
decimalni mesti natančno. 
 
Polje 43 – Šifra vrednotenja 
 
Z ustrezno šifro Skupnosti iz priloge 2 se v polje vpiše uporabljena metoda vrednotenja. 
 
Polje 44 – Dodatne informacije / predložene listine / potrdila in dovoljenja 
 
Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se v polje vpišejo podatki, ki jih zahtevajo posebni veljavni 
predpisi, ter opravilne številke dokumentov, priloženih k deklaraciji, in zaporedne številke 
vseh kontrolnih izvodov T5 ali identifikacijske številke. 
 
Podpolje "Šifra D.I." (šifra za dodatne informacije) mora ostati prazno. 
 
Če se deklaracija za vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja vloži pri carinskem 
uradu, ki ni nadzorni urad, je treba navesti še nadzorni urad in njegov popolni naslov oz. 
šifro. 
 
V primeru večjega števila podatkov, ki jih ni mogoče v celoti vpisati na pisni obrazec, se v 
polje vpiše zaznamek "PO SEZNAMU", deklaraciji pa se priloži ustrezen seznam. Pri vnosu 
podatkov v uradni računalniški sistem se vnese celoten seznam podatkov. 
 
Kadar je blago oproščeno DDV pri dobavi v drugo državo članico, je informacije iz člena 
143(2) Direktive 2006/112/ES treba vnesti v polje 44, vključno z, na zahtevo države članice, 
dokazi, da je uvoženo blago namenjeno za prevoz ali odpošiljanje iz države članice uvoza v 
drugo državo članico. 
 
Polje 45 – Popravek 
 
V to polje se vpišejo podatki o kakršnih koli popravkih, če deklaracije ne spremlja obrazec 
DV1. Zneski v tem polju so izraženi v valuti države članice, v kateri so opravljene uvozne 
formalnosti. 
 
(Skladno s tabelo EUL-SI se to polje ne izpolnjuje.) 



 
Polje 46 – Statistična vrednost 
 
Vpiše se statistična vrednost v skladu z definicijo iz 9. člena uredbe Komisije (ES) št. 
1917/2000, izražena v valuti države članice, v kateri so v skladu s predpisi Skupnosti 
opravljene uvozne formalnosti. 
 
Polje 47 – Obračun dajatev 
 
Vpiše se primerna osnova za obračun dajatev (vrednost, masa ali drugo). Kjer je treba, se z 
ustrezno šifro iz priloge 2 vpišejo naslednji podatki: 

 vrsta dajatve (npr. uvozne dajatve, DDV); 

 osnova za obračun dajatev; 

 veljavna stopnja dajatve; 

 plačljivi znesek dajatev; 

 izbrani način plačila (NP). 
 
Zneski v tem polju morajo biti izraženi v valuti države članice, v kateri so opravljene uvozne 
formalnosti. 
 
Polje 48 – Odloženo plačilo 
 
Kjer je treba, se vpišejo identifikacijski podatki zadevnega dovoljenja; odlog plačila velja za 
odlog plačila carinskih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu. 

 
Primera vpisa podatkov dovoljenja za odlog plačila dajatev (an17): 
1. Običajen odlog plačila dajatev – SI00600106OP00111 

Razlaga: 
"SI006001" – šifra carinskega urada, ki je izdal dovoljenje za odlog plačila dajatev (an8) 
"06" – leto izdaje dovoljenja (n2) 
"OP" – oznaka dovoljenja za odlog plačila dajatev (a2) 
"00111" – zaporedna številka dovoljenja (n5) 

2. Odlog plačila dajatev v okviru dovoljenja za poenostavljen postopek z identifikacijsko 
oznako SI00001006HU00777 – SI00001006OP00777 
Razlaga: 
"SI000010" – šifra Generalnega carinskega urada, ki je izdal dovoljenje za odlog plačila 
dajatev v okviru dovoljenja za poenostavljen postopek (an8)  
"06" – leto izdaje dovoljenja (n2) 
"OP" – oznaka dovoljenja za odlog plačila dajatev (a2) 
"00777" – zaporedna številka dovoljenja (n5) 

 
Polje 49 – Oznaka skladišča 
 
Z uporabo ustrezne šifre iz priloge 2 se vpišejo identifikacijski podatki skladišča. 
 
Polje 54 – Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika 
 
V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije. 
 
Ob upoštevanju posebnih določb o uporabi računalniških sistemov morata biti na izvodu, ki 
ostane pri uradu uvoza, lastnoročni podpis in polno ime zadevne osebe. 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 16. točke 1. člena izvedbene uredbe 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. 
 
 

III. DEL 
 

OPOMBE V ZVEZI Z DOPOLNILNIMI OBRAZCI 
 
A. Dopolnilni obrazci se uporabijo le, če deklaracija zajema več kakor eno postavko (gl. polje 
5). Predložijo se skupaj z obrazcem IM, EX, EU ali CO. 
 
B. Navodila iz I. in II. dela te priloge veljajo tudi za dopolnilne obrazce. 
 
Pri tem je treba opozoriti: 

 v prvo podpolje polja 1 je treba vnesti simbole “IM/c”, “EX/c” ali “EU/c” (ali “CO/c”, kjer je 
to ustrezno). To polje se ne izpolni le v naslednjih primerih: 
– če se obrazec uporabi samo za skupnostni tranzit, saj se v tem primeru, odvisno od 

postopka skupnostnega tranzita, ki se uporabi za zadevno blago, v tretje podpolje 
polja 1 vnese “T1bis”, “T2bis”, “T2Fbis” ali “T2SMbis”; 

– če se obrazec uporabi samo za dokazilo o skupnostnem statusu blaga, saj se v tem 
primeru, odvisno od statusa zadevnega blaga, v tretje podpolje polja 1 vnese 
“T2Lbis”, “T2LFbis” ali “T2LSMbis”;  

 v poljih 2 in 8 se lahko navedeta le ime in morebitna identifikacijska številka zadevne 
osebe; 

 "seštevek" v polju 47 se nanaša na končni seštevek vseh postavk, ki jih zajemajo 
uporabljeni obrazci. Zato se uporabi le na zadnjem obrazcu IM/c, EX/c, EU/c ali CO/c, ki 
je priložen listini IM, EX, EU ali CO, zaradi prikaza skupnega zneska za plačilo po vrstah 
dajatev. 

 
C. Pri uporabi dopolnilnih obrazcev je treba: 

 prečrtati vsa neuporabljena polja 31 (Tovorki in opis blaga), da se tako preprečijo 
naknadni vpisi; 

 v primeru, ko je v tretjem podpolju polja 1 oznaka T, prečrtati polja 32 (Zaporedna 
številka postavke), 33 (Tarifna oznaka), 35 (Bruto masa (v kg)), 38 (Neto masa (v kg)), 40 
(Skupna deklaracija/predlistina) in 44 (Dodatne informacije/ predložene listine/ potrdila in 
dovoljenja) prve postavke blaga na tranzitni deklaraciji. V prvo polje 31 (Tovorki in opis 
blaga) se ne vpišejo oznake, številke, število in vrste tovorkov ali opis blaga. V prvo polje 
31 se navede število dopolnilnih obrazcev z oznako T1bis, T2bis oziroma T2Fbis. 

 


