
PRILOGA 2 
ŠIFRE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU EUL(1), (2) 

 
1. SPLOŠNE OPOMBE 
 
Če se tranzitne formalnosti opravijo z izmenjavo elektronskih sporočil, se uporabijo navodila 
iz te priloge in priloge 38 izvedbene uredbe, razen če prilogi 37a ali 37c izvedbene uredbe ne 
določata drugače. 
 
V nekaterih primerih so podrobno določene zahteve glede vrste in dolžine podatkovnega 
vnosa (t. i. format polja). 
Oznake za različne vrste podatkov so: 
a črkovni, 
n številčni, 
an črkovno-številčni. 
Število za oznako pomeni dovoljeno dolžino podatkovnega vnosa. Dve piki pred navedbo 
dolžine pomenita, da dolžina podatkovnega vnosa ni natančno določena, vendar število 
znakov ne sme presegati navedenega števila. 
 
2. ŠIFRE 
 
Polje 1: Deklaracija 
 
1. podpolje (a2) 

 
ŠIFRANT POLJA 1/1         S-1_(1/1) 
EX  za blagovno menjavo z državami in ozemlji zunaj carinskega območja 

Skupnosti, razen držav EFTA 

 za vnos blaga v carinski postopek iz stolpcev A in E tabele EUL-SI 

 za dodelitev blagu carinsko dovoljeno uporabo ali rabo iz stolpcev C in D 
tabele EUL-SI 

 za odpremo neskupnostnega blaga v okviru menjave med državami 
članicami 

IM  za blagovno menjavo z državami in ozemlji zunaj carinskega območja 
Skupnosti, razen držav EFTA 

 za vnos blaga v carinski postopek iz stolpcev H do K tabele EUL-SI 

 za vnos neskupnostega blaga v carinski postopek v okviru menjave med 
državami članicami 

EU  v okviru blagovne menjave z državami EFTE 

 za vnos blaga v carinski postopek iz stolpcev A, E in H do K tabele EUL-
SI 

 za dodelitev blagu carinsko dovoljeno uporabo ali rabo iz stolpcev C in D 
tabele EUL-SI 

CO  v zvezi s skupnostnim blagom, za katero v prehodnem obdobju po 
pristopu novih držav članic veljajo posebni ukrepi 

 vnos blaga v 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 

 v zvezi s skupnostnim blagom v okviru blagovne menjave med deli 

                                                
(1)

 Uporaba izrazov izvoz, ponovni izvoz, uvoz in ponovni uvoz v tej prilogi zajema tudi odpremo, ponovno 
odpremo, vnos in ponovni vnos. 
(2)

 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. 



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 tistimi deli tega območja, v katerih se te določbe 
ne uporabljajo 

 
2. podpolje (a1) 

 
ŠIFRANT POLJA 1/2         S-2_(1/2) 
A za običajno deklaracijo (običajni postopek na podlagi člena 62 carinskega 

zakonika) 
B za nepolno deklaracijo (poenostavljeni postopek po členu 76(1)(a) carinskega 

zakonika) 

C za poenostavljeno deklaracijo (poenostavljeni postopek po členu 76(1)(b) 
carinskega zakonika) 

D za vložitev običajne deklaracije (kakor je navedeno pod šifro A), preden 
deklarant lahko predloži blago 

E za vložitev nepopolne deklaracije (kakor je navedeno pod šifro B), preden 
deklarant lahko predloži blago 

F za vložitev poenostavljene deklaracije (kakor je navedeno pod šifro C), preden 
deklarant lahko predloži blago 

X za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku iz šifer B in E 
Y za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku iz šifer C in F 
Z za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku po členu 76(1)(c) 

carinskega zakonika (vpis blaga v evidence) 
 
Šifre D, E in F se lahko uporabijo le v okviru postopka na podlagi člena 201(2) izvedbene 
uredbe, če carinski organi odobrijo vložitev deklaracije, preden deklarant lahko predloži 
blago. 
 
3. podpolje (an..5) 
 
ŠIFRANT POLJA 1/3         S-3_(1/3) 

T1 za blago, ki se prevaža v zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku 
T2 za blago, ki se prevaža v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku 

skladno s členoma 163 ali 165 carinskega zakonika, razen v primerih, pri 
katerih se uporabi člen 340c(2) izvedbene uredbe 

T2F za blago, ki se prevaža v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku 
skladno s členom 340c(1) izvedbene uredbe 

T2SM za blago, dano v notranji skupnostni tranzitni postopek zaradi uporabe člena 
2 Sklepa 4/42 Odbora za sodelovanje med EGS in Republiko San Marino z 
dne 22. decembra 1992 

T za zbirne pošiljke na podlagi člena 351 izvedbene uredbe (v tem primeru se 
prazni prostor za črko T prečrta) 

T2L obrazec za dokazovanje skupnostnega statusa blaga 
T2LF obrazec za dokazovanje skupnostnega statusa blaga, ki se pošilja na del ali 

z dela carinskega območja Skupnosti, kjer se ne uporabljajo določbe 
direktive Sveta 2006/112/ES 

T2LSM obrazec za dokazovanje statusa blaga, namenjenega v San Marino, zaradi 



uporabe člena 2 Sklepa 4/92 Odbora za sodelovanje med EGS in Republiko 
San Marino z dne 22. decembra 1992 

 
Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik 
 

Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob izvozu, se uporabi številka 
EORI, ki ima naslednjo strukturo: 

Polje 
 

Vsebina 
 

Vrsta polja 
 

Format 
polja 
 

Primer 
 

1 
 

Oznaka države članice, ki dodeli 
številko (šifra države ISO alpha-2) 
 

črkovno 2 
 

a2 
 

PL 
 

2 
 

Edinstvena identifikacijska oznaka  
v državi članici 
 

črkovno 
- številčno 15 
 

an..15 
 

1234567890ABCDE 
 

Primer številke EORI: PL1234567890ABCDE za poljskega izvoznika (šifra države 
PL), ki ima edinstveno identifikacijsko oznako 1234567890ABCDE. 

Šifra države: črkovna nomenklatura Skupnosti za države in ozemlja temelji na 
veljavnih šifrah ISO alpha-2 (a2), če so združljive s šiframi držav iz drugega odstavka 5. 
člena Uredbe št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki 
Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1172/95. 

Za edinstveno identifikacijsko oznako slovenske osebe se uporabi njena davčna 
številka iz registra davčnih zavezancev Republike Slovenije. Na podlagi te številke Carinska 
uprava Republike Slovenije slovenskim osebam dodeli številko EORI. Pogoji in pravila za 
dodelitev številke EORI ter njena struktura so objavljeni na spletni strani Carinske uprave 
Republike Slovenije. 

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

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

Šifra 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 OZN 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 (šifra države: JP), katerega 
identifikacijska številka pri japonski carini (šifra 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 Carinska uprava Republike Slovenije na podlagi predhodne 

                                                
UL L 152, 16. 6. 2009, str. 23. 



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 Carinske uprave 
Republike Slovenije. 
 
ŠIFRANT DRŽAV S-4_(2) 
Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem 
nomenklature držav in ozemelj (UL L št. 328/2012, str. 7) 
 

Oznaka Besedilo Opis 
AD Andora  
AE Združeni arabski emirati Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, 

Sharjah in Umm al Qaiwain 
AF Afganistan  
AG Antigva in Barbuda  
AI Angvila  
AL Albanija  
AM Armenija  
   

AO Angola vključno Cabinda 
AQ Antarktika ozemlje južno od 60° južne zemljepisne širine; ne 

vključuje Francoskega južnega ozemlja (TF), 
Bouvetovega otoka (BV), Južne Georgie in otokov 
Južni Sandwich (GS) 

AR Argentina  
AS Ameriška Samoa  
AT Avstrija  
AU Avstralija  
AW Aruba  
AZ Azerbajdžan  
BA Bosna in Hercegovina  
BB Barbados  
BD Bangladeš  
BE Belgija  
BF Burkina Faso  
BG Bolgarija  
BH Bahrajn  
BI Burundi  
BJ Benin  
BL Saint-Barthélemy  
BM Bermudi  
BN Država Brunej pogosto imenovana Brunej 
BO Večnacionalna država 

Bolivija 
pogosto imenovana Bolivija 

BQ Bonaire, St. Eustatius in 
Saba 

 

BR Brazilija  
BS Bahami  
BT Butan  
BV Bouvetov otok  
BW Bocvana  
BY Belorusija  
BZ Belize  



CA Kanada  
CC Kokosovi (Keeling) otoki  
CD Demokratična republika 

Kongo 
nekdaj Zair 

CF Srednjeafriška republika  
CG Kongo  
CH Švica vključno nemško ozemlje Büsingen in italijanska 

občina Campione d'Italia 
CI Slonokoščena obala  
CK Cookovi otoki  
CL Čile  
CM Kamerun  
CN Kitajska   
CO Kolumbija  
CR Kostarika  
CU Kuba  
CV Zelenortski otoki  
CW Curaçao  
CX Božični otok  
CY Ciper  
CZ Češka republika  
DE Nemčija vključno otok Heligoland; brez ozemlja Büsingen 
DJ Džibuti  
DK Danska  
DM Dominika  
DO Dominikanska republika  
DZ Alžirija  
EC Ekvador vključno otočje Galapagos 
EE Estonija  
EG Egipt  
EH Zahodna Sahara  
ER Eritreja  
ES Španija vključno Balearski otoki in Kanarski otoki; brez Ceute 

(XC) in Melille (XL) 
ET Etiopija  
FI Finska vključno Alandski otoki 
FJ Fidži  
FK Falklandski otoki   
FM Mikronezija (Federativne 

države) 
Chuuk, Kosrae, Pohnpei in Yap 

FO Ferski otoki  
FR Francija vključno Monako in francoski čezmorski departmaji 

(Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinik in 
Réunion) ter francoski severni del St. Martina 

GA Gabon  
GB Združeno kraljestvo Velika Britanija, Severna Irska, Kanalski otoki in otok 

Man 
GD Grenada vključno južni Grenadini 
GE Gruzija  
GH Gana  
GI Gibraltar  
GL Grenlandija  
GM Gambija  
GN Gvineja  



GQ Ekvatorialna Gvineja  
GR Grčija  
GS Južna Georgia in otoki 

Južni Sandwich 
 

GT Gvatemala  
GU Guam  
GW Gvineja Bissau  
GY Gvajana  
HK Hongkong posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske 

Hongkong 
HM Heardov otok in 

McDonaldovi otoki 
 

HN Honduras vključno otoki Swan 
HR Hrvaška  
HT Haiti  
HU Madžarska  
ID Indonezija  
IE Irska  
IL Izrael  
IN Indija  
IO Britansko ozemlje 

Indijskega oceana 
otočje Chagos 

IQ Irak  
IR Iran (Islamska republika)  
IS Islandija  
IT Italija vključno Livigno; brez občine Campione d'Italia 
JM Jamajka  
JO Jordanija  
JP Japonska  
KE Kenija  
KG Kirgiška republika  
KH Kambodža  
KI Kiribati  
KM Komori Anjouan, Grande Comore in Moheli 
KN Saint Kitts in Nevis  
KP Demokratična ljudska 

republika Koreja 
pogosto imenovana Severna Koreja 

KR Republika Koreja pogosto imenovana Južna Koreja 
KW Kuvajt  
KY Kajmanski otoki  
KZ Kazahstan  
LA Laoška ljudska 

demokratična republika 
pogosto imenovana Laos 

LB Libanon  
LC Saint Lucia  
LI Lihtenštajn  
LK Šrilanka  
LR Liberija  
LS Lesoto  
LT Litva  
LU Luksemburg  
LV Latvija  
LY Libija  
MA Maroko  



MD Republika Moldavija  
ME Črna gora  
MG Madagaskar  
MH Marshallovi otoki  
MK3 Nekdanja jugoslovanska 

republika Makedonija 
 

ML Mali  
MM Mjanmar pogosto imenovan Burma 

MN Mongolija  
MO Macao  posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske 

Macao 
MP Severni Marianski otoki  
MR Mavretanija  
MS Montserrat  
MT Malta vključno Gozo in Comino 
MU Mauritius Mauritius, otok Rodrigues, otoki Agalega in plitvina 

Cargados Carajos (otočje Saint Brandon) 
MV Maldivi  
MW Malavi  

MX Mehika  
MY Malezija polotok Malezija in Vzhodna Malezija (Labuan, Sabah 

in Sarawak) 
MZ Mozambik  
NA Namibija  
NC Nova Kaledonija vključno otočje Loyalty (Lifou, Mare in Ouvea) 
NE Niger  
NF Norfolški otok  
NG Nigerija  
NI Nikaragva vključno z otočjem Corn 
NL Nizozemska  
NO Norveška vključno otočje Svalbard in otok Jan Mayen 
NP Nepal  
NR Nauru  
NU Niue  
NZ Nova Zelandija brez Rossovega odvisnega ozemlja (Antarktika) 
OM Oman  
PA Panama vključno nekdanja cona prekopa 
PE Peru  
PF Francoska Polinezija otoki Marquesas, otoki Society (vključno s Tahitijem), 

otoki Tuamotu, otoki Gambier in otočje Austral  
PG Papua Nova Gvineja vzhodni del Nove Gvineje; Bismarckovo otočje 

(vključno z Novo Britanijo, Novo Irsko, Lavongai (New 
Hanover) in otočjem Admirality); Severni Salomonovi 
otoki (Bougainville in Buka); otoki Trobriand, otok 
Woodlark; otočje d'Entrecasteaux in otočje Louisiade 

PH Filipini  
PK Pakistan  
PL Poljska  
PM Saint Pierre in Miquelon  
PN Pitcairn vključno z otoki Ducie, Henderson in Oeno 

                                                
3
 Začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo določeno po zaključku pogajanj, ki 

trenutno potekajo v Združenih narodih. 



PS Zasedeno palestinsko 
ozemlje 

Zahodni breg (vključno z Vzhodnim Jeruzalemom) in 
Gaza 

PT Portugalska vključno z Azori in Madeiro 
PW Palau  
PY Paragvaj  
QA Katar  
RO Romunija  
RU Ruska federacija pogosto imenovana Rusija 
RW Ruanda  
SA Saudova Arabija  
SB Salomonovi otoki  
SC Sejšeli otok Mahe, otok Praslin, La Digue, Fregate in 

Silhouette; otočje Amirantes (vključno Desroches, 
Alphonse, Plate in Coëtivy); otočje Farquhar (vključno 
s Providence); otoki Aldabra in Cosmoledo  

SD Sudan  
SE Švedska  
SG Singapur  
SH Saint Helena  
SI Slovenija  
SK Slovaška  
SL Sierra Leone  
SM San Marino  
SN Senegal  
SO Somalija  
SR Surinam  
SS Južni Sudan  
ST Sao Tome in Principe  
SV Salvador  
SX Sint Maarten (nizozemski 

del) 
otok Saint Martin je razdeljen na francoski severni in 
nizozemski južni del 

SY Sirska arabska republika pogosto imenovana Sirija 
SZ Svazi  
TC Otoki Turks in Caicos  
TD Čad  
TF Francosko južno ozemlje vključno otočje Kerguelen, otok Amsterdam, otok 

Svetega Pavla, otočje Crozet in francoski otoki, 
razpršeni v Indijskem oceanu, ki zajemajo Bassas da 
Indija, otok Europa, otočje Glorioso ter otoka Juan de 
Nova in Tromelin 

TG Togo  
TH Tajska  
TJ Tadžikistan  
TK Tokelau  
TL Vzhodni Timor  
TM Turkmenistan  
TN Tunizija  
TO Tonga  
TR Turčija  
TT Trinidad in Tobago  
TV Tuvalu  
TW Tajvan  ločeno carinsko območje Tajvan, Penghu, Kinmen in 

Matsu 
TZ Združena republika Pemba, Tanganjika in otok Zanzibar 



Tanzanija 
UA Ukrajina  
UG Uganda  
UM Stranski zunanji otoki 

Združenih držav 
vključno otoki Baker, Howland in Jarvis, atol 
Johnston, greben Kingman, otoki Midway, otok 
Navassa, atol Palmyra ter otok Wake 

US Združene države  vključno Portoriko 
UY Urugvaj  
UZ Uzbekistan  
VA Sveti sedež (Vatikanska 

mestna država) 
 

VC Saint Vincent in 
Grenadine 

 

VE Bolivarska republika 
Venezuela 

pogosto imenovana Venezuela 

VG Deviški otoki (britanski)  
VI Deviški otoki (ZDA)  
VN Vietnam  
VU Vanuatu  
WF Otoki Wallis in Futuna vključno otok Alofi 
WS Samoa nekdaj poznana kot Zahodna Samoa 
XC Ceuta  
XK Kosovo kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta 

Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999 
XL Melilla vključno Peñon de Velez de la Gomera, Peñon de 

Alhucemas in otoki Chafarinas 
XS Srbija  
YE Jemen nekdaj Severni Jemen in Južni Jemen 
YT Mayotte Grande-Terre in Pamandzi 
ZA Južna Afrika  
ZM Zambija  
ZW Zimbabve  
   
RAZNO   
   
EU Evropska unija oznaka, rezervirana za določitev porekla blaga v 

okviru trgovine z državami nečlanicami, v skladu s 
pogoji iz ustreznih določb EU. Oznaka se ne 
uporablja za statistične namene 

QP odprto morje pomorsko območje zunaj teritorialnih voda 
QQ zaloge in oskrba neobvezna rubrika 
ali   
QR zaloge in oskrba v okviru 

trgovine znotraj Unije 
neobvezna rubrika 

QS zaloge in oskrba v okviru 
trgovine s tretjimi 
državami 

neobvezna rubrika 

QU države in ozemlja, ki niso 
navedena 

neobvezna rubrika 

ali   

QV države in ozemlja, ki niso 
navedena v okviru 
trgovine znotraj Unije 

neobvezna rubrika 



QW države in ozemlja, ki niso 
navedena v okviru 
trgovine s tretjimi 
državami 

neobvezna rubrika 

QX države in ozemlja, ki niso 
navedena iz komercialnih 
ali vojaških razlogov 

neobvezna rubrika 

ali   

QY države in ozemlja, ki niso 
navedena iz komercialnih 
ali vojaških razlogov v 
okviru trgovine znotraj 
Unije 

neobvezna rubrika 

QZ države in ozemlja, ki niso 
navedena iz komercialnih 
ali vojaških razlogov v 
okviru trgovine s tretjimi 
državami 

neobvezna rubrika 

 
NACIONALNI ŠIFRANT ZA DOLOČENE SKUPINE OSEB NS-5_(2) 

SIA1111111 fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji državi 

SIA2222222 fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi državi članici 

SIA3333333 gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi 

SIA4444444 tuja diplomatska predstavništva 

SIA5555555 Drugo 

 
Polje 8: Prejemnik 
 

Kadar se zahteva identifikacijska številka prejemnika ob uvozu, se uporabi številka EORI s 
strukturo, določeno v opisu za polje 2. 

Kadar se zahteva identifikacijska številka prejemnika ob izvozu, se uporabi številka EORI. 
Če prejemniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z naslednjo 
strukturo: 

šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra uvoznika (an..12) 

 
Uporabijo se šifre držav iz polja 2. 
 
Polje 14: Deklarant/zastopnik 
 
(a) Pred polno ime in naslov se vpiše ena od naslednjih šifer (n1) za označbo deklaranta ali 

vrste zastopanja: 
 
ŠIFRANT DEKLARANT/VRSTE ZASTOPANJA     S-6_(14) 
1 deklarant 

2 zastopnik (neposredno zastopanje v smislu prve alineje člena 5(2) carinskega 
zakonika) 

3 zastopnik (posredno zastopanje v smislu druge alineje člena 5(2) carinskega 
zakonika) 

 



Če se ta podatkovni element natisne na papirni dokument, se natisne v oglate oklepaje 
(npr. [1], [2] ali [3]). 

 
(b) Kadar se zahteva identifikacijska številka deklaranta/zastopnika, se uporabi številka 

EORI s strukturo, določeno v opisu za polje 2. 
 
Polje 15a: Šifra države odpreme/izvoza 
 
Uporabijo se šifre držav iz polja 2. 
 
Polje 17a: Šifra namembne države 
 
Uporabijo se šifre držav iz polja 2. 
 
Polje 18: Država prevoznega sredstva ob odhodu 
 
Uporabijo se šifre držav iz polja 2. 
 
Polje 19: Zabojnik (Zab.) 
 
Ustrezne šifre (n1) so: 
 
ŠIFRANT ZA ZABOJNIKE        S-7_(19) 

0 blago se ne prevaža v zabojnikih 
1 blago se prevaža v zabojnikih 

 
Polje 20: Dobavni pogoji 
 
Šifre in navedbe, ki se vpišejo v prvi dve podpolji tega polja, so: 
 
ŠIFRANT DOBAVNIH POGOJEV       S-8_(20) 

Prvo podpolje Pomen Drugo podpolje 

Šifra Incoterms Incoterms — ICC/ECE 
 

Natančna lokacija 

Šifra, običajno za cestni in 
železniški prevoz 

  

DAF (Incoterms 2000) Dobavljeno na meji Kraj 

 
Šifre za vse vrste prevoza 

  

EXW (Incoterms 2010) Franko tovarna Kraj 

FCA (Incoterms 2010) Franko prevoznik Kraj 

CPT (Incoterms 2010) Prevoz plačan do Namembni kraj 

CIP (Incoterms 2010) Prevoz in zavarovanje plačana do Namembni kraj 

DAT (Incoterms 2010) Dobavljeno na terminalu Namembni terminal v 
pristanišču ali namembni 
kraj 

DAP (Incoterms 2010) Dobavljeno v kraj Namembni kraj 

DDP (Incoterms 2010) Dobavljeno, dajatve plačane Namembni kraj 

DDU (Incoterms 2000) Dobavljeno, dajatve neplačane Namembni kraj 

Šifre, običajno za prevoz po 
morju ali celinskih plovnih 
poteh 

  

FAS (Incoterms 2010) Franko ob ladijski bok Pristanišče odpreme 

FOB (Incoterms 2010) Franko na ladijski krov Pristanišče odpreme 



CFR (Incoterms 2010) Stroški in prevoznina Namembno pristanišče 

CIF (Incoterms 2010) Stroški, zavarovanje in prevoznina Namembno pristanišče 

DES (Incoterms 2000) Dobavljeno na ladji Namembno pristanišče 

DEQ (Incoterms 2000) Dobavljeno na obali Namembno pristanišče 

XXX Drugi dobavni pogoji Opis dobavnih pogojev 
po pogodbi 

 
V tretje podpolje tega polja se vpiše ena izmed šifer lege kraja: 
 
ŠIFRANT LEGE KRAJA        S-9_(20) 

1 če kraj leži na ozemlju zadevne države članice 
2 če kraj leži na ozemlju druge države članice 

3 drugo (kraj leži zunaj Skupnosti) 

 
Polje 21: Država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje 
 
Uporabijo se šifre držav iz polja 2. 
 
Polje 22: Valuta računa 
 
Valuta računa se vpiše v obliki ISO alpha-3 šifre valute (šifre ISO 4217 za označevanje valut 
in denarnih enot). 
 
Šifrant valut          S-10_(22) 
Šifra Valuta Država 

AED 
dirham Združenih arabskih 
emiratov 

Združeni arabski emirati  

AFN afgan Afganistan  

ALL lek Albanija  
AMD armenski dram Armenija  

ANG 
nizozemskoantilski gulden Curaçao (Nizozemski Antili), Sint Maarten 

(nizozemski del) 

AOA kvanza  Angola  
ARS argentinski peso Argentina  

AUD avstralski dolar Avstralija, Božični otok, Heardov otok in 
McDonaldovi otoki, Kiribati, Kokosovi 
(Keeling) otoki, Nauru, Norfolški otok, 
Tuvalu 

AWG arubski gulden Aruba  

AZN azerbajdžanski manat Azerbajdžan 
BAM konvertibilna marka Bosna in Hercegovina  

BBD barbadoški dolar Barbados  
BDT taka Bangladeš  

BGN bolgarski lev Bolgarija  
BHD bahrajnski dinar Bahrajn  

BIF burundski frank Burundi  
BMD bermudski dolar Bermudi  

BND brunejski dolar Brunej 
BOB boliviano Bolivija  

BRL brazilski real Brazilija  
BSD bahamski dolar Bahami  

BTN ngultrum Butan  
BWP pula Bocvana  



BYR beloruski rubelj  Belorusija  
BZD belizejski dolar Belize  
CAD kanadski dolar Kanada 

CDF kongoški frank Kongo, Demokratična republika  
CHF švicarski frank Švica, Liechtenstein  

CLP čilski peso Čile  
CNY juan renmimbi Kitajska  

COP kolumbijski peso Kolumbija  
CRC kostariški kolon Kostarika  

CUP kubanski peso Kuba  
CVE kapverdski eskudo Zelenortski otoki  

CZK češka krona Češka republika 
DJF džibutski frank Džibuti  

DKK danska krona Danska, Ferski otoki, Grenlandija 
DOP dominikanski peso Dominikanska republika  

DZD alžirski dinar Alžirija  
EGP egiptovski funt Egipt  

ERN nakfa Eritreja  
ETB etiopski bir Etiopija  

EUR evro Andora, Avstrija, Belgija, Finska, Francija, 
Francoska Gvajana, Francosko južno 
ozemlje, Grčija, Guadeloupe, Irska, Italija, 
Luksemburg, Martinik, Monako, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Reunion, San 
Marino, Črna gora, Saint Pierre in Miquelon, 
Slovenija, Sveti sedež (Vatikanska mestna 
država), Španija, Ciper, Malta, Slovaška, 
Alandski otoki, Estonija, Evropska unija, 
Meyotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin 

FJD fidžijski dolar Fidži  
FKP falklandski funt Falklandski otoki (Malvini) 

GBP angleški funt 
Združeno kraljestvo (Velika Britanija), Otok 
Guernsey, Otok Jersey, Otok Man 

GEL lari Gruzija  
GHS ganski cedi Gana  

GIP gibraltarski funt Gibraltar  
GMD dalasi Gambija  

GNF gvinejski frank Gvineja  
GTQ kvecal Gvatemala  

GYD gvajanski dolar Gvajana  
HKD hongkonški dolar Hongkong  

HNL lempira Honduras  
HRK  hrvaška kuna Hrvaška 

HTG gurd Haiti  
HUF forint Madžarska 

IDR rupija Indonezija  
ILS novi izraelski šekel Izrael  

INR indijska rupija Indija, Butan  
IQD iraški dinar  Irak  

IRR iranski rial Iran (Islamska republika)  
ISK islandska krona Islandija  

JMD jamajski dolar Jamajka  
JOD jordanski dinar Jordanija 

JPY jen Japonska 



KES kenijski šiling Kenija  
KGS som Kirgiška republika 
KHR riel Kambodža  

KMF komorski frank Komori  
KPW severnokorejski von Koreja, Demokratična ljudska republika  

KRW von Koreja, Republika  
KWD kuvajtski dinar Kuvajt  

KYD kajmanski dolar Kajmanski otoki  
KZT tenge Kazahstan  

LAK kip Laos  
LBP libanonski funt Libanon  

LKR šrilanška rupija Šrilanka  
LRD liberijski dolar Liberija  

LSL loti Lesoto  
LTL litvanski litas Litva  

LVL latvijski lats Latvija  
LYD libijski dinar Libija  

MAD maroški dirham Maroko, Zahodna Sahara  
MDL moldavijski lev Moldavija, Republika  

MGA malgaški ariari Madagaskar 

MKD denar 
Makedonija, Nekdanja jugoslovanska 
republika  

MMK kjat Mjanmar  

MNT tugrik Mongolija  
MOP pataka Macao  

MRO uguija Mavretanija  
MUR mavricijska rupija Mauritius 

MVR rufija Maldivski otoki  
MWK malavijska kvača Malavi  

MXN mehiški peso  Mehika  
MYR malezijski ringit Malezija  

MZN metikal Mozambik  
NAD namibijski dolar Namibija  

NGN naira  Nigerija  
NIO zlata kordova Nikaragva  

NOK norveška krona 
Norveška, Bouvetov otok, Svalbard in Jan 
Mayen  

NPR nepalska rupija Nepal  
NZD novozelandski dolar Nova Zelandija, Niue, Cookovi otoki, 

Pitcairn, Tokelau  

OMR omanski rial Oman  
PAB balboa Panama  

PEN novi sol Peru  
PGK kina Papua - Nova Gvineja  

PHP filipinski peso Filipini  
PKR pakistanska rupija Pakistan  

PLN zlot Poljska  
PYG gvarani Paragvaj  

QAR katarski rial Katar  
RON novi lev Romunija  

RSD srbski dinar Srbija 
RUB ruski rubelj Ruska federacija  

RWF ruandski frank Ruanda  
SAR savdski rial Saudova Arabija  



SBD solomonski dolar Salomonovi otoki  
SCR sejšelska rupija Sejšeli  
SDG sudanski funt Sudan  

SEK švedska krona Švedska 
SGD singapurski dolar Singapur  

SHP funt Svete Helene Saint Helena  
SLL leone Sierra Leone  

SOS somalski šiling Somalija  
SRD surinamski dolar Surinam  

SSP južno sudanski funt Južni Sudan 
STD dobra Sao Tome in Principe  

SVC salvadorski kolon Salvador  
SYP sirski funt Sirska arabska republika  

SZL lilangeni Svazi  
THB bat Tajska  

TJS somoni Tadžikistan  
TMT novi manat Turkmenistan  

TND tunizijski dinar Tunizija  
TOP paanga Tonga  

TRY nova turška lira Turčija 
TTD dolar Trinidada in Tobaga Trinidad in Tobago  

TWD novi tajvanski dolar Tajvan, Provinca Kitajske  
TZS tanzanijski šiling Tanzanija, Združena republika  

UAH hryvnia Ukrajina  
UGX ugandski šiling Uganda  

USD ameriški dolar Združene države Amerike, Ameriška 
Samoa, Britansko ozemlje Indijskega 
oceana, Deviški otoki (ZDA), Deviški otoki 
(britanski), Ekvador, Guam, Haiti, 
Marshallovi otoki, Mikronezija (federativne 
države), Palau, Panama, Portoriko, 
Salvador, Severni Marianski otoki, Timor-
Leste, Turks in Caicos, Bonaire, St. 
Eustatius in Saba, Stranski zunanji otoki 
Združenih držav 

UYU urugvajski peso Urugvaj  
UZS uzbekistanski sum Uzbekistan  

VEF bolivar fuerte Venezuela  
VND dong Vietnam  

VUV vatu Vanuatu  
WST tala Samoa  

XAF CFA-frank BEAC Čad, Ekvatorialna Gvineja, Gabon, 
Kamerun, Kongo, Srednjeafriška republika  

XCD vzhodnokaribski dolar Angvila, Antigva in Barbuda, Dominika, 
Grenada  
Montserrat, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucija, 
Saint Vincent in Grenadine  

XOF CFA-frank BCEAO Benin, Burkina Faso, Gvineja Bissau, Mali, 
Niger, Senegal, Slonokoščena obala, Togo  

XPF CFP-frank 
Francoska Polinezija, Nova Kaledonija, 
Otoki Wallis in Futuna 

YER jemenski rial Jemen  

ZAR rand  Južna Afrika, Lesoto, Namibija  
ZMK kvača Zambija  



ZWR zimbabvejski dolar Zimbabve  

 
 
Polje 24: Vrsta posla 
 
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna številčna oznaka iz stolpca A tabele iz člena 

10(2) Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010, v drugo podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B. 
 
ŠIFRANT VRSTE POSLOV S-11_(24) 

PRVO PODPOLJE DRUGO PODPOLJE 

Šifra Pomen Dodatna členitev vrste posla 

1 Posli, ki vključujejo dejanski ali 
nameravani prenos lastništva od 
rezidentov na nerezidente za 
finančno ali drugo nadomestilo 
(razen poslov pod 2, 7 in 8)   
 

1 Neposredni nakup/prodaja 

2 Dobava za prodajo po ogledu ali po 
preizkusu, za konsignacijo ali s 
posredovanjem komisionarja 

3 Barterski posli (nadomestilo v naravi) 

4 Finančni zakup (nakup na odplačilo) (1) 

9 Drugo 

2 Brezplačno vračilo ali zamenjava 
blaga po registraciji prvotnega posla 

1 Vračilo blaga 

2 Zamenjava za vrnjeno blago 

3 Zamenjava (npr. v garanciji) za blago, ki 
ni bilo vrnjeno 

9 Drugo 

3 Posli, ki vključujejo prenos 
lastništva brez finančnega 
nadomestila ali nadomestila v 
naravi (npr. pošiljke pomoči)  

0  

4 Postopki z namenom oplemenitenja 
(2) po pogodbi (brez prenosa 
lastništva na predelovalca) 

1 Blago, za katerega se pričakuje, da se 
bo vrnilo v začetno državo izvoznico 

2 Blago, za katerega se ne pričakuje, da 
se bo vrnilo v začetno državo izvoznico 

5 Postopki, ki sledijo oplemenitenju 
po pogodbi (brez prenosa lastništva 
na predelovalca) 

1 Blago, ki se vrača v začetno državo 
izvoznico 

2 Blago, ki se ne vrača v začetno državo 
izvoznico 

6 Posebni posli, zabeleženi za 
nacionalne namene 

4  Posli z namenom popravila oziroma 
vzdrževanja (servisiranja) blaga proti 
plačilu 

5 Posli, ki sledijo popravilu oziroma 
vzdrževanju (servisiranju) blaga proti 
plačilu 

7 Postopki v okviru skupnih 
obrambnih projektov ali drugih 
skupnih medvladnih proizvodnih 
programov   

0  
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8 Posli, ki vključujejo dobavo 
gradbenega materiala in tehnične 
opreme v okviru splošne pogodbe o 
gradnji ali projektiranju, ki ne 
zahteva ločenega računa za blago, 
izda pa se račun za celotno 
pogodbeno vrednost 

0  

9 Drugi posli, ki jih ni mogoče uvrstiti 
pod  druge oznake 

1 Najem, izposoja, operativni zakup, ki 
presega 24 mesecev 

9 Drugo 

(1) Finančni zakup vključuje posle, v katerih se obroki obračunajo tako, da pokrijejo vso ali 
skoraj vso vrednost blaga. Tveganje in koristi lastništva se prenesejo na zakupnika. Z 
iztekom pogodbe postane zakupnik zakoniti lastnik blaga. 
(2) Oplemenitenje obsega posle (spreminjanje, izdelava, sestavljanje, izboljšava, 
prenova…) s ciljem proizvodnje novega ali resnično izboljšanega izdelka. To ne vključuje 
nujno spremembe uvrstitve izdelka. Dejavnosti oplemenitenja za lasten račun 
predelovalca niso zajeti v to oznako in se zabeležijo pod oznako 1 v stolpcu A. 

 
Polje 25: Vrsta prevoza na meji 
 
ŠIFRANT VRSTE PREVOZA       S-12_(25) 

Šifra (n1) Opis 
1 prevoz po morju 

2 železniški prevoz 
3 cestni prevoz 

4 zračni prevoz 
5 poštna pošiljka 

7 transportne napeljave 
8 prevoz po notranjih vodnih poteh 

9 lastni pogon 
 
Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti 
 
Uporabijo se šifre za polje 25. 
 
Polje 29: Urad izstopa/vstopa 
 
Uporabijo se šifre (an8) z naslednjo strukturo: 

 prva dva znaka (a2) določata državo z uporabo šifer držav iz polja 2, 

 naslednjih šest znakov (an6) označuje zadevni urad v tej državi. 
 
Šifrant slovenskih carinskih organov je objavljen na koncu te priloge, podatki o carinskih 
organih v drugih državah članicah pa so dosegljivi na spletni strani:  
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/sl/csrdhome.htm. 
 
Polje 31: Tovorki in opis blaga; Oznake in številke – Številke zabojnikov – Število in 
vrsta 
 
Za vrsto tovorkov se uporabijo naslednje šifre (Priporočilo UN/ECE št. 21/rev. 8.1 z dne 12. 
julija 2010): 
 
ŠIFRANT VRST TOVORKOV       S-14_(31) 

Aerosol AE 

Ampula, nezaščitena  AM 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/sl/csrdhome.htm


Ampula, zaščitena  AP 

Bala (30 jardov)  BT 

Bala, nestisnjena  BN 

Bala, stisnjena  BL 

Balon (velika trebušasta steklenica), nezaščiten  BF 

Balon (velika trebušasta steklenica), zaščiten  BP 

Balon, steklen, pletenka, nezaščitena CO 

Balon, steklen, pletenka, zaščitena CP 

Blok OK 

Boben  DR 

Boben, aluminijast 1B 

Boben, aluminijast, s snemljivim pokrovom QD 

Boben, aluminijast, z nesnemljivim pokrovom QC 

Boben, iz vezanega lesa 1D 

Boben, jeklen 1A 

Boben, jeklen, s snemljivim pokrovom QB 

Boben, jeklen, z nesnemljivim pokrovom QA 

Boben, lesen 1W 

Boben, plastičen IH 

Boben, plastičen, s snemljivim pokrovom QG 

Boben, plastičen, z nesnemljivim pokrovom QF 

Boben, vlaknen 1G 

Boben, železen  DI 

Brez kletke  UC 

Bruna (tramovi), v povezu  GZ 

Bruno (tram)  GI 

Cev  TU 

Cev, s šobo  TV 

Cev, zložljiva TD 

Cevi, v povezu  TZ 

Cevka  PI 

Cevke, v povezu  PV 

Cisterna, pravokotna TK 

Cisterna, valjasta TY 

Cisterna-zabojnik TG 

Čutara FL 

Deska PN 

Deske, v povezu PZ 

Embalaža PK 

Embalaža, cevasta  IF 

Embalaža, kartonasta, z odprtinami za nošenje steklenic  IK 

Embalaža, razstavna, kartonasta IB 

Embalaža, razstavna, kovinska ID 

Embalaža, razstavna, lesena  IA 

Embalaža, razstavna, plastična IC 

Embalaža, s plastičnim okencem IE 

Embalaža, zavito v papir IG 

Enota UN 

Hlod LG 

Hlodi, v povezu LZ 

Ingot IN 

Ingoti, v povezu IZ 



Izdelek, nepakiran, v obliki tablice ali kosa  T1 

Jeklenka, plinska GB 

Kad (čeber) TB 

Kad (čeber), s pokrovom TL 

Kangla, za mleko CC 

Kapsula AV 

Karton (škatla iz lepenke)  CT 

Kaseta (blagajna)  CF 

Kaseta (za film) CQ 

Kletka  CG 

Kletka, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) DG 

Kletka, za primer prevračanja  CW 

Klobčič AL 

Kolut (obroč)  RG 

Korito BI 

Kos PP 

Košara  BK 

Košara (vrša) CE 

Košara, s pokrovom  HR 

Košara, z ročajem, kartonasta  HC 

Košara, z ročajem, lesena HB 

Košara, z ročajem, plastična  HA 

Košarica, za sadje PJ 

Kotel (velik sod) VA 

Kovček (skrinja), mornariški SE 

Kovček, potovalni TR 

Kovček, ročni  SU 

Kovček, vojaški  FO 

Kozarec JR 

Krčljiva toplotna folija  SW 

Krsta  CJ 

List ST 

List, iz kartona CM 

List, zavit v plastiko SP 

Listi, v povezu SZ 

Lonec PT 

Mreža NT 

Mreža, cevasta, plastična  NU 

Mreža, cevasta, tekstilna  NV 

Mreža, za sadje  RT 

Navoj  CL 

Nepakirano ali razpakirano  NE 

Nepakirano ali razpakirano, ena enota NF 

Nepakirano ali razpakirano, več enot NG 

Ni na voljo NA 

Obešalnik HN 

Okvir FR 

Ovoj SY 

Ovojnica  EN 

Ovojnica, jeklena SV 

Paket  PC 

Paleta  PX 



Paleta, 100 cm × 110 cm  AH 

Paleta, AS 4068–1993 OD 

Paleta, CHEP, 100 cm × 120 cm OC 

Paleta, CHEP, 40 cm × 60 cm OA 

Paleta, CHEP, 80 cm × 120 cm OB 

Paleta, ISO T11 OE 

Paleta, iz debelejše valovite lepenke TW 

Paleta, lesena 8A 

Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 100 cm  PD 

Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 120 cm  PE 

Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 60 cm  AF 

Paleta, zaboj, kombiniran zaboj brez pokrova in paleta  PB 

Paleta, zavita v krčljivo toplotno folijo  AG 

Palica BR 

Palica (drog) RD 

Palice (drogovi), v povezu RZ 

Palice, v povezu BZ 

Palice, v povezu  BY 

Papir, vmesni  SL 

Pas B4 

Pladenj  PU 

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, kartonast  DY 

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, lesen DX 

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, plastičen DW 

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, kartonast DV 

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, lesen  DT 

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, plastičen DS 

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, polistirenski DU 

Pladenj, neprožen, s pokrovom, zložljiv (CEN TS 14482:2002) IL 

Pladenj, z vodoravno zloženimi ploščatimi izdelki GU 

Platforma, nedoločena teža in velikost OF 

Pločevina  SM 

Pločevinka TN 

Plošča BD 

Plošča, kovinska/steklena PG 

Plošče, kovinske/steklene, v povezu PY 

Pnevmatika TE 

Pokrov (prevleka) CV 

Ponjava  CZ 

Posoda, (običajno kovinska), pravokotna  CA 

Posoda, (običajno kovinska), valjasta  CX 

Posoda, (običajno kovinska), z ročajem in dulcem  CD 

Posoda, kovinska  MR 

Posoda, lesena  AD 

Posoda, papirnata  AC 

Posoda, plastična  PR 

Posoda, steklena  GR 

Posoda, vlaknena  AB 

Posoda, za živila FT 

Posoda, zavita v plastiko  MW 

Pribor KI 

Prtljaga LE 



Razdelilnik (doza) DN 

Razpršilo  AT 

Razsuto, odpadna kovina VS 

Razsuto, plin (pri 1 031 mbar in 15 °C) VG 

Razsuto, tekočina  VL 

Razsuto, trdna snov, drobni delci („prah“) VY 

Razsuto, trdna snov, večji delci („grude“)  VO 

Razsuto, trdna snov, zrnati delci („zrna“)  VR 

Razsuto, utekočinjeni plin (pri neobičajni temperaturi/tlaku)  VQ 

Ročka, jeklena 3A 

Ročka, jeklena, s snemljivim pokrovom QL 

Ročka, jeklena, z nesnemljivim pokrovom QK 

Ročka, plastična 3H 

Ročka, plastična, s snemljivim pokrovom QN 

Ročka, plastična, z nesnemljivim pokrovom QM 

Ročka, pravokotna JC 

Ročka, valjasta JY 

Sani  SI 

Sestavljena embalaža, plastična posoda 6H 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem bobnu YC 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v bobnu iz vezanega lesa YG 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v jeklenem bobnu YA 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v jekleni letveni škatli YB 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v leseni škatli YF 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v plastičnem bobnu YL 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vezanega lesa  YH 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vlaknenih plošč YK 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v trdni plastični škatli YM 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v vlaknenem bobnu YJ 

Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem zaboju YD 

Sestavljena embalaža, steklena posoda 6P 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem bobnu YQ 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem zaboju YR 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v bobnu iz vezanega lesa YT 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v jeklenem bobnu YN 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v jekleni letveni škatli YP 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v leseni škatli YS 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v pleteni košari s pokrovom YV 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v raztegljivem plastičnem pakiranju YY 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v škatli iz vlaknenih plošč  YX 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v trdnem plastičnem pakiranju YZ 

Sestavljena embalaža, steklena posoda v vlaknenem bobnu YW 

Set SX 

Skleda BM 

Skodelica CU 

Skrinja CH 

Snop TS 

Sod  CK 

Sod (147 l)  BA 

Sod (190 l) TI 

Sod (238 l ali 286 l)  HG 

Sod (490,96 l)  BU 



Sod, lesen 2C 

Sod, lesen, s čepom QH 

Sod, lesen, s snemljivim pokrovom  QJ 

Sod, velik (1 144,98 l) TO 

Sodček, za maslo ali mast (okrog 40 l)  FI 

Sodček, za žeblje (45,36 kg) KG 

Steklenica, nezaščitena, trebušasta  BS 

Steklenica, nezaščitena, valjasta  BO 

Steklenica, pletenka  WB 

Steklenica, pletenka, velika, nezaščitena DJ 

Steklenica, pletenka, velika, zaščitena DP 

Steklenica, zaščitena, trebušasta BV 

Steklenica, zaščitena, valjasta BQ 

Steklenička, za zdravila  VI 

Stojalo  RK 

Stojalo, za obleke RJ 

Stožec, kornet AJ 

Sveženj  BE 

Sveženj, lesen 8C 

Škatla BX 

Škatla, aluminijasta 4B 

Škatla, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox DH 

Škatla, iz naravnega lesa 4C 

Škatla, iz predelanega lesa 4F 

Škatla, iz vezanega lesa 4D 

Škatla, iz vlaknenih plošč 4G 

Škatla, lesena 4A 

Škatla, lesena, iz naravnega lesa, navadna QP 

Škatla, lesena, iz naravnega lesa, s stenami, ki preprečujejo presejanje QQ 

Škatla, plastična 4H 

Škatla, plastična, raztegljiva  QR 

Škatla, plastična, trdna QS 

Škatla, pločevinasta  CI 

Škatla, s pokrovom na pregib AI 

Škatla, za tekočine BW 

Škatlica, za vžigalice  MX 

Šop BH 

Tekočinska cisterna, „flexibag“ FB 

Tekočinski tank, „flexitank“ FE 

Tram SB 

Tuljava, motek, vretence  RL 

Tuljava, motek, vretence  SO 

Tuljava, valjec, motek, vretence, zvitek  BB 

Vakuumsko pakirano VP 

Valj  CY 

Vedro (čeber)  PL 

Vedro (škaf)  BJ 

Velika količina, kup LT 

Voziček, ploski FW 

Vozilo VN 

Vrč (bokal) JG 

Vrč, lončen PH 



Vreča BG 

Vreča, iz jute GY 

Vreča, iz jute JT 

Vreča, iz plastičnega sloja  XD 

Vreča, iz polivinila 44 

Vreča, iz rogoza MT 

Vreča, iz tkanih plastičnih niti 5H 

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, brez notranje prevleke/podloge  XA 

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, vodotesna XC 

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, zaščitena proti presejanju  XB 

Vreča, ogromna JB 

Vreča, papirnata  5M 

Vreča, papirnata, večslojna  XJ 

Vreča, papirnata, večslojna, vodotesna XK 

Vreča, plastična  EC 

Vreča, prožna embalaža FX 

Vreča, tekstilna  5L 

Vreča, tekstilna, brez notranje prevleke/podloge  XF 

Vreča, tekstilna, vodotesna XH 

Vreča, tekstilna, zaščitena proti presejanju  XG 

Vreča, večdelna MB 

Vreča, večja  ZB 

Vreča, večja, za razsuti tovor 43 

Vreča, velika  SA 

Vreča, velika, večslojna  MS 

Vreča, z ročaji TT 

Vrečica  SH 

Vrečka (mošnja) PO 

Vreteno SD 

Vzajemno opredeljeno  ZZ 

Zaboj  CS 

Zaboj, iz letev  SK 

Zaboj, izotermičen  EI 

Zaboj, jeklen SS 

Zaboj, lesen 7B 

Zaboj, lesen, za nalaganje („liftvan“) LV 

Zaboj, s paletno podlago, lesen  EE 

Zaboj, s paletno podlago, plastičen EG 

Zaboj, s paletno podlogo  ED 

Zaboj, s paletno podlogo, kartonast EF 

Zaboj, s paletno podlogo, kovinski EH 

Zaboj, večdelni (predalnik)  NS 

Zaboj, za čaj TC 

Zaboj, za prevoz s kombijem („vanpack“)  VK 

Zaboj, za živali  PF 

Zabojček / stojalo CR 

Zabojček / stojalo, za steklenice  BC 

Zabojček za sadje in zelenjavo, leseni LU 

Zabojček, kovinski MA 

Zabojček, lesen 8B 

Zabojček, lesen, za steklo FD 

Zabojček, nizek  SC 



Zabojček, večnivojski, kartonast  DC 

Zabojček, večnivojski, lesen DB 

Zabojček, večnivojski, plastičen  DA 

Zabojček, za mleko MC 

Zabojček, za pivo CB 

Zabojček, za razsuti tovor, kartonast  DK 

Zabojček, za razsuti tovor, lesen DM 

Zabojček, za razsuti tovor, plastičen  DL 

Zabojček, za sadje  FC 

Zabojnik, brez pokrova, običajno kovinski P2 

Zabojnik, galona (4,55 l ali 3,79 l) GL 

Zabojnik, ki sicer ni opredeljen kot prevozna oprema CN 

Zabojnik, kovinski ME 

Zabojnik, prožen 1F 

Zabojnik, za avtomobile 7A 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik WA 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast  WD 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast, pod tlakom nad 10 kPa WH 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast, za tekočine  WL 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita ZS 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne plastike, za 
tekočine  

ZR 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne plastike, pod 
tlakom 

ZP 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne plastike, za 
trdne snovi 

ZM 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, za 
tekočine 

ZQ 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, pod 
tlakom  

ZN 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, za trdne 
snovi 

PLN 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega lesa ZW 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega lesa, z notranjo podlogo WU 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz plastičnega sloja WS 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz predelanega lesa ZY 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz predelanega lesa, z notranjo 
podlogo 

WZ 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, prevlečen  WP 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, prevlečen, s 
podlogo  

WR 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, s podlogo  WQ 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, brez 
prevleke/podloge  

WN 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike AA 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, prostostoječ, za 
tekočine 

ZK 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, prostostoječ, pod 
tlakom 

ZH 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, prostostoje, za trdne 
snovi 

ZF 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s konstrukcijsko 
opremo, za tekočine  

ZJ 



Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s konstrukcijsko 
opremo, pod tlakom 

ZG 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s konstrukcijsko 
opremo, za trdne snovi 

ZD 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega lesa ZX 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega lesa, z notranjo podlogo  WY 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vlaknenih plošč ZT 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen  WC 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, pod tlakom nad 10 kPa WG 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, za tekočine  WK 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski  WF 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, pod tlakom nad 10 kPa  WJ 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, vendar ne jeklen ZV 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, za tekočine  WM 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat, večslojen  ZA 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat, večslojen, vodotesen ZC 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, prožen ZU 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, brez prevleke/podloge  WT 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, prevlečen  WV 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, prevlečen, s podlogo  WX 

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, s podlogo  WW 

Zabojnik, za sadje in zelenjavo, „octabin“ OT 

Zabojnik, zunanji OU 

Zavojček  PA 

Zvitek  RO 

Zvitek, filmski  FP 

 
 
NACIONALNI ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK ZA POLJE 31   NS-15_(31) 
Šifre za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z zakonodajo, in/ali vplivajo 
na izračun dajatev: 
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 III priloge I 

uredbe (ES) št. 318/06 

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

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; CIF-cena, pretvorjena v ceno proizvoda iz sladkornega sektorja 

standardne kvalitete 

NJ nacionalni; megajoule 
NL nacionalni; liter 

NM nacionalni; standardni m3 

NO nacionalni; kilogram 

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 
NK nacionalni; moč motorja v kW 

NP nacionalni; prostornina motorja v ccm 
NT nacionalni; količina izpusta trdnih delcev v g/km 

TA trošarina; odstotek čistega alkohola 
TB trošarina; odstotek biogoriva v energentu 

TC trošarina; drobnoprodajna cena za 1000 kosov 
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 
Šifre za količine, v višini katerih se zaprosi za kvote, ki se delijo v skladu s členi od 
308a do 308c izvedbene uredbe: 
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 

Šifre 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 
 
 
Polje 33: Tarifna oznaka 
 



Prvo podpolje (osemmestna številka) 
 
Vpiše se oznaka blaga iz kombinirane nomenklature. 
 
Če se obrazec uporabi za skupnostni tranzitni postopek, se v to podpolje vpiše tarifna 
podštevilka blaga, sestavljena iz najmanj šestih številk, iz harmoniziranega sistema 
poimenovanj in šifrskih oznak blaga. Vendar se v podpolje vpiše osemmestna oznaka iz 
kombinirane nomenklature, če zakonodaja Skupnosti to zahteva.  
 
Drugo podpolje (dvomestna številka) 
 
Podpolje se izpolni v skladu z oznako TARIC (dva znaka – podštevilka TARIC za uporabo 
posebnih ukrepov Skupnosti glede formalnosti, ki se opravijo v namembnem kraju). 
 
Tretje podpolje (štirimestna oznaka) 
 
Podpolje se izpolni v skladu z oznako TARIC (prva dodatna oznaka). 
 
Četrto podpolje (štirimestna oznaka) 
 
Podpolje se izpolni v skladu z oznako TARIC (druga dodatna oznaka). 
 
Peto podpolje (štirimestna oznaka) 
 
V podpolje se vpiše štirimestna 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 zahtev sistem TARIC. Nacionalne dodatne 
oznake so navedene v šifrantu nacionalnih dodatnih oznak.  
 
ŠIFRANT NACIONALNIH DODATNIH OZNAK      NS-16_(33) 

S001 fitofarmacevtska sredstva v končni obliki 

S011 mamila in psihotropne substance (MIPS) 

S021 dinitronaftalen (DNT) 

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 

T103 neposlovna uporaba 

T104 poslovna uporaba 

T105 električna energija, za katero ne nastane obveznost obračuna trošarine 

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 

T999 blago ni trošarinski izdelek 

V111 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem z 
notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami z izmeničnim gibanjem bata, ali 
motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki uporablja kombinacijo 
batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim 
gibanjem bata, s katerim koli drugim pogonom 

V112 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem z 
notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 
6 

V113 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki uporablja kombinacijo 
batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo, s katerim koli 
drugim pogonom, ali motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z 
batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo 
izpusta večjo ali enako Euro 6 

V114 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z električnim pogonom 

V115 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na dizelsko gorivo, ki ni z 
batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo in ni 
kombinacija z električnim pogonom 

V116 motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV z motorjem izključno 
na električni pogon 

V117 motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV s pogonom na 
bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z motorjem izključno na električni pogon 

V118 trikolo ali štirikolo, ki ni z motorjem izključno na električni pogon 

V119 motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem, ki ni 
kolo z motorjem 

V120 kolo z (batnim) motorjem iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV 

V121 motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z motorjem izključno na 
električni pogon 

V122 motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV, ki ni z batnim motorjem 
ali motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV, ki ni z motorjem 
izključno na električni pogon 

V123 trikolo oziroma štirikolo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z motorjem 
izključno na električni pogon 



V124 motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV s pogonom na 
dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno na električni pogon 

V125 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na bencin ali utekočinjen 
naftni plin, ki ni z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s 
svečkami, z izmeničnim gibanjem bata 

V126 motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na dizelsko gorivo, ki ni z 
batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo in je 
kombinacija z električnim pogonom 

 
Polje 34a: Šifra države porekla 
 
Uporabijo se šifre držav iz polja 2. 
 
Polje 36: Ugodnosti 
 
To polje je namenjeno trimestnim šifram, sestavljenim iz enomestne šifre iz točke 1 in 
dvomestne šifre iz točke 2. 
 
Spodaj so navedene veljavne šifre: 
 
1. Prva številka trimestne šifre 
 

1 tarifni režim erga omnes 
2 splošni sistem preferencialov (GSP) 

3 tarifni preferenciali, razen navedenih pod šifro 2 
4 carinske dajatve v skladu z določbami sporazumov o carinski uniji, ki jih je sklenila 

Evropska unija 
 
2. Naslednji dve številki trimestne šifre 
 
00 nič od navedenega v nadaljevanju 

10 tarifna opustitev 
15 tarifna opustitev s podrobno navedeno posebno uporabo 

18 tarifna opustitev z dokazilom o posebni naravi izdelka 
19 začasna opustitev za izdelke, uvožene z dokazilom o plovnosti 

20 tarifna kvota * 
23 tarifna kvota s podrobno navedeno posebno uporabo * 

25 tarifna kvota z dokazilom o posebni naravi izdelka * 
28 tarifna kvota, ki sledi pasivnemu oplemenitenju * 

40 posebna končna uporaba, ki izhaja iz skupne carinske tarife 
50 dokazilo o posebni naravi izdelka 

 
Komisija v seriji C Uradnega lista Evropske unije redno objavlja seznam kombinacij šifer, ki 
se lahko uporabljajo, skupaj s primeri in pojasnili. Seznam je objavljen tudi na spletni strani 
Carinske uprave Republike Slovenije (ŠIFRANT UGODNOSTI; S-17_(36)). 

 
POLJE 37: POSTOPEK 
 
A. Prvo podpolje 
 

                                                
*
 Ko je zahtevana tarifna kvota izčrpana, države članice lahko odobrijo zahtevo za katero koli drugo veljavno 

ugodnost. 



Šifre, ki se vpišejo v to podpolje, so štirimestne, sestavljene iz dvomestne šifre za zahtevani 
postopek, ki ji sledi druga dvomestna šifra za prejšnji postopek. Seznam dvomestnih šifer je 
naveden spodaj. 
 
"Prejšnji postopek" pomeni postopek, v katerega je bilo dano blago, preden je bilo dano v 
zahtevani postopek.  
 
Če je prejšnji postopek postopek skladiščenja ali začasni uvoz ali če je blago prišlo iz proste 
cone, je treba ustrezno šifro tega postopka uporabiti le v primeru, pri katerem blago ni dano v 
carinski postopek z ekonomskim učinkom (pasivno oplemenitenje, aktivno oplemenitenje ali 
predelava pod carinskim nadzorom). 
 
Na primer: ponovni izvoz blaga, uvoženega v okviru postopka aktivnega oplemenitenja (AO) 
(sistem odloga) in naknadno danega v postopek carinskega skladiščenja = 3151 (in ne 3171) 
(prvi postopek = 5100; drugi postopek = 7151; ponovni izvoz = 3151). 
 
Tudi pri ponovnem uvozu predhodno začasno izvoženega blaga se uvedba enega od zgoraj 
navedenih odložnih postopkov šteje za preprost uvoz po tem postopku. Označitev postopka 
ponovnega uvoza se navede le, če se blago sprosti v prost promet. 
 
Na primer: hkratna sprostitev v prost promet in vnos v domačo porabo za blago, ki je bilo 
izvoženo po postopku pasivnega oplemenitenja in dano v postopek carinskega skladiščenja 
ob ponovnem uvozu = 6121 (in ne 6171) (prvi postopek: začasni izvoz za pasivno 
oplemenitenje = 2100; drugi postopek: shranjevanje v carinskem skladišču = 7121; tretji 
postopek = sprostitev v prost promet + vnos v domačo porabo = 6121).  
 
Šifre, ki so na spodnjem seznamu označene s črko (a), se ne morejo uporabiti za prvi dve 
mesti šifre postopka, temveč le za navedbo prejšnjega postopka.  
 
Na primer: 4054 = vnos za sprostitev v prost promet in domačo porabo blaga, ki je bilo prej 
dano v postopek AO (sistem odloga) v drugi državi članici. 
 
SEZNAM DVOMESTNIH ŠIFER ZA POSTOPKE: 
 
Štirimestna šifra se sestavi iz dveh v nadaljevanju navedenih osnovnih elementov. 

 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/1       S-18_(37/1) 

00 Ta šifra se uporabi za navedbo, da ni bilo prejšnjega postopka. (a) 
 

01 Sprostitev v prost promet s hkratno odpremo iz države v okviru menjave med 
deli carinskega območja Skupnosti, v katerih veljajo določbe direktive Sveta 
2006/112/ES, in deli tega območja, v katerih te določbe ne veljajo, ali v okviru 
menjave med deli tega območja, v katerih te določbe ne veljajo. 
 
Sprostitev v prost promet blaga, ki je hkrati ponovno odpremljeno v okviru 
menjave med Skupnostjo in državami, s katerimi ta sestavlja carinsko unijo.  
 
Primer: Blago, ki prihaja iz tretje države, je sproščeno v prost promet v Franciji in 
poslano na Kanalske otoke. 
 

02 Sprostitev v prost promet z namenom uporabe postopka aktivnega 
oplemenitenja (sistem povračila carine). 
 
Razlaga: Aktivno oplemenitenje (sistem povračila carine) skladno s členom 
114(1)(b) carinskega zakonika. 



 
07 Sprostitev v prost promet s hkratnim vstopom v postopek skladiščenja razen 

carinskega skladiščenja.  
 
Razlaga: Ta šifra se uporabi, ko se blago sprosti v prost promet, vendar DDV in 
mogoče tudi trošarine niso bile plačane.  
 
Primera:  
1. Uvoženi stroji so sproščeni v prost promet, vendar DDV ni plačan. Plačilo 
DDV se odloži za čas, ko je blago v fiskalnem skladišču ali na odobrenem 
območju. 
 
2. Uvožene cigarete so sproščene v prost promet, vendar DDV in trošarine niso 
bile plačane. Plačilo DDV in trošarin se odloži za čas, ko je blago v fiskalnem 
skladišču ali na odobrenem območju. 
 

10 Trajni izvoz. 
 
Primer: Običajni izvoz skupnostnega blaga v tretjo državo, vendar tudi izvoz 
skupnostnega blaga v dele carinskega območja Skupnosti, v katerih ne veljajo 
določbe direktive Sveta 2006/112/ES. 
 

11 Izvoz nadomestnih izdelkov, pridobljenih iz enakovrednega blaga v postopku 
aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) pred vnosom blaga v postopek. 
 
Razlaga: Predhodni izvoz (EX-IM) v skladu s členom 115(1)(b) carinskega 
zakonika.  
 
Primer: Izvoz cigaret, izdelanih iz skupnostnega tobaka pred vnosom tobačnih 
listov iz tretje države v postopek aktivnega oplemenitenja. 
 

21 Začasni izvoz v okviru postopka pasivnega oplemenitenja. 
 
Razlaga: Postopek pasivnega oplemenitenja na podlagi členov 145 do 160 
carinskega zakonika. Glej tudi šifro 22. 
 

22 Začasni izvoz, razen tistega, ki je naveden pod šifro 21. 
 
Primer: Hkratna uporaba postopka pasivnega oplemenitenja in postopka 
pasivnega oplemenitenja z ekonomskim učinkom za tekstilne izdelke (uredba 
Sveta (ES) št. 3036/94). 
 

23 Začasni izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju. 
 
Primer: Začasni izvoz izdelkov, kot so vzorci, strokovna oprema ipd., za 
razstave.  
 

31 Ponovni izvoz. 
 
Razlaga: Ponovni izvoz neskupnostnega blaga, ki je bilo predhodno v odložnem 
postopku z ekonomskim učinkom.  
 
Primer: Blago je bilo v postopku carinskega skladiščenja in se pozneje deklarira 
za ponovni izvoz. 
 



40 Hkratna sprostitev v prost promet in vnos v domačo porabo za blago brez 
davčne oproščene dobave. 
 
Primer: Blago, ki prihaja iz tretje države s plačilom carinskih dajatev in DDV. 
 

41 Hkratna sprostitev v prost promet in vnos v domačo porabo za blago v okviru 
postopka aktivnega oplemenitenja (sistem povračila carine). 
 
Primer: Postopek aktivnega oplemenitenja s plačilom carinskih dajatev in 
nacionalnih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu. 
 

42 Hkratna sprostitev v prosti promet in vnos v domačo porabo za blago, ki je 
oproščeno DDV v okviru davčne dobave v drugo državo članico in, kjer se 
uporablja, odlog plačila trošarin. 
 
Obrazložitev: Oprostitev plačila DDV in po potrebi odlog plačila trošarin se 
odobrita, ker uvozu sledi davčna dobava znotraj Skupnosti ali prenos blaga v 
drugo državo članico. V tem primeru se DDV in po potrebi trošarina plačata v 
namembni državi članici. Za uporabo tega postopka morajo udeleženci 
izpolnjevati pogoje iz člena 143(2) Direktive 2006/112/ES in po potrebi pogoje iz 
člena 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES. 
 
Primer 1: Uvoz blaga, ki je oproščeno plačila DDV, po davčnem zastopniku. 
 
Primer 2: Trošarinsko blago, uvoženo iz tretje države, ki je sproščeno v prosti 
promet in zanj velja oprostitev DDV pri davčni dobavi v drugo državo članico. 
Sprostitvi v prosti promet takoj sledi gibanje pod režimom odloga plačila trošarin 
od kraja uvoza, ki ga začne registrirani pošiljatelj v skladu s členom 17(1)(b) 
Direktive 2008/118/ES. 
 

43 Hkratna sprostitev v prost promet in vnos blaga v domačo porabo v okviru 
izvajanja posebnih ukrepov v zvezi s plačilom zneska v prehodnem obdobju po 
pristopu novih držav članic. 
 
Primer: Sprostitev v prost promet za kmetijske izdelke, za katere v prehodnem 
obdobju po pristopu novih držav članic veljajo posebni carinski postopki ali 
posebni ukrepi med novimi državami članicami in preostalo Skupnostjo, kakršni 
so se včasih uporabljali za ES in PT.  
 

45 Sprostitev blaga v prost promet in domača poraba za DDV ali trošarine in vnos 
takega blaga v postopek fiskalnega skladiščenja. 
 
Razlaga: Oprostitev plačila DDV ali trošarin v vnosom blaga v postopek 
fiskalnega skladiščenja.  
 
Primera: 
1. Cigarete, uvožene iz tretje države, so sproščene v prost promet, in DDV je bil 
plačan. Plačilo trošarin se odloži za čas, ko je blago v fiskalnem skladišču ali v 
odobrenem območju. 
 
2. Cigarete, uvožene iz tretje države, so sproščene v prost promet in trošarine so 
bile plačane. Plačilo DDV se odloži za čas, ko je blago v fiskalnem skladišču ali 
na odobrenem območju. 
 

48 Hkratna sprostitev v prost promet in vnos v domačo porabo za nadomestno 



blago v okviru postopka pasivnega oplemenitenja pred izvozom blaga za 
začasni izvoz. 
 
Razlaga: Sistem standardne zamenjave (IM-EX), predhodni uvoz v skladu s 
členom 154(4) carinskega zakonika. 
 

49 Vnos skupnostnega blaga v domačo porabo v okviru menjave med deli 
carinskega območja Skupnosti, v katerih veljajo določbe direktive Sveta 
2006/112/ES, in deli tega območja, v katerih te določbe ne veljajo, ali v okviru 
menjave med deli tega območja, v katerih te določbe ne veljajo. 
 
Vnos blaga v domačo porabo v okviru menjave med Skupnostjo in državami, s 
katerimi ta sestavlja carinsko unijo. 
 
Razlaga: Uvoz z vnosom za domačo porabo za blago iz tistih delov Skupnosti, v 
katerih ne velja direktiva Sveta 2006/122/ES. Uporaba EUL je določena v členu 
206. 
 
Primera: 
1. Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese v domačo porabo v Belgiji. 
2. Blago, ki prihaja iz Turčije in se vnese v domačo porabo v Nemčiji. 

51 Postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga). 
 
Razlaga: Aktivno oplemenitenje (sistem odloga) v skladu s členom 114(1)(a) in 
(2)(a) carinskega zakonika.  
 

53 Uvoz v okviru postopka začasnega uvoza. 
 
Primer: Začasni uvoz, npr. za razstavo. 
 

54 Postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) v drugi državi članici (brez 
sprostitve v prost promet v tej državi članici). (a) 
 
Razlaga: Ta šifra se uporabi za evidentiranje pretoka blaga zaradi statistike o 
trgovini znotraj Skupnosti.  
 
Primer: Blago iz tretje države se vnese v postopek aktivnega oplemenitenja v 
Belgiji (5100). Po postopku aktivnega oplemenitenja je blago odpremljeno v 
Nemčijo za sprostitev v prost promet (4054) ali nadaljnjo predelavo (5154). 
 

61 Ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v prost promet in domačo porabo za blago 
brez davčno oproščene dobave. 
 

63 Ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v prosti promet in vnosom v domačo porabo 
za blago, ki je oproščeno DDV v okviru davčne dobave v drugo državo članico 
in, kjer se uporablja, odlog plačila trošarin. 
 
Obrazložitev: Oprostitev plačila DDV in po potrebi odlog plačila trošarin, se 
odobri, ker ponovnemu uvozu sledi davčna dobava znotraj Skupnosti ali prenos 
blaga v drugo državo članico. V tem primeru se DDV in po potrebi trošarina 
plačata v namembni državi članici. Za uporabo tega postopka morajo udeleženci 
izpolnjevati pogoje iz člena 143(2) Direktive 2006/112/ES in po potrebi pogoje iz 
člena 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES. 
 
Primer 1: Ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju ali začasnem izvozu, pri 



čemer se davčni dolg zaračuna davčnemu zastopniku. 
 
Primer 2: Trošarinsko blago, ponovno uvoženo po oplemenitenju in sproščeno v 
prosti promet, za katerega velja oprostitev DDV pri davčni dobavi v drugo državo 
članico. Sprostitvi v prosti promet takoj sledi gibanje pod režimom odloga plačila 
trošarin od kraja ponovnega uvoza, ki ga začne registrirani pošiljatelj v skladu s 
členom 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES. 

68 Ponovni uvoz z delnim vnosom v domačo porabo in hkratno sprostitvijo v prost 
promet ter vnosom blaga v postopek skladiščenja, ki ni postopek carinskega 
skladiščenja. 
 
Primer: Predelani alkoholni napitki so ponovno uvoženi in dani v trošarinsko 
skladišče. 
 

71 Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja. 
 
Razlaga: Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja. Postopek na noben 
način ne dopušča hkratnega vnosa blaga v trošarinsko ali davčno skladišče. 
 

76 
Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih 
izvoznih nadomestil pred izvozom. 

Primer: Odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, dano v postopek 
carinskega skladiščenja pred izvozom (člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1741/2006 
z dne 24. novembra 2006 o pogojih za dodelitev posebnega izvoznega 
nadomestila za odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, dano v 
postopek carinskega skladiščenja pred izvozom* 

________________________________ 

*UL L 329, 25. 11. 2006, str. 7. 
77 

Proizvodnja blaga pod nadzorom carinskih organov in pod carinsko kontrolo (v 
smislu člena 4(13) in (14) Zakonika) pred izvozom in plačilom izvoznih 
nadomestil. 

Primer: Konzervirani proizvodi iz govejega in telečjega mesa proizvedeni pod 
nadzorom carinskih organov in carinsko kontrolo pred izvozom (člena 2 in 3 
Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 z dne 23. novembra 2006 o posebnih 
podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere 
konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa* 
________________________________ 

*UL L 325, 24. 11. 2006, str. 12 
78 Vnos blaga v prosto cono kontrolne vrste II. 

 
91 Vnos blaga v postopek predelave pod carinskim nadzorom. 

 
92 Postopek predelave pod carinskim nadzorom v drugi državi članici (brez 

sprostitve v prost promet v tej državi članici). (a) 
 
Razlaga: Ta šifra se uporabi za evidentiranje pretoka blaga za namene statistike 
o trgovini znotraj Skupnosti. 
 



Primer: Blago iz tretje države se vnese v postopek predelave pod carinskim 
nadzorom v Belgiji (9100). Po postopku predelave je blago odpremljeno v 
Nemčijo za sprostitev v prost promet (4092) ali nadaljnjo predelavo (9192). 
 

 
B. Drugo podpolje  
 
1. Če se to polje uporabi za določitev postopka Skupnosti, se v polje vpiše šifra, sestavljena 
iz črkovnega znaka, ki mu sledita dva črkovno-številčna znaka. Prvi znak določa kategorijo 
ukrepov na naslednji način:  
 
aktivno oplemenitenje Axx 

pasivno oplemenitenje Bxx 
oprostitve Cxx 

začasni uvoz Dxx 
kmetijski izdelki Exx 

drugo Fxx 
 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-A      S-19_(37/2-A) 

Aktivno oplemenitenje (AO) 
(člen 114 carinskega zakonika) 

 

Postopek Šifra 

Uvoz  
blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) po 
predhodnem izvozu pridobljenih izdelkov, pridobljenih iz mleka in 
mlečnih izdelkov 

A01 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) in 
namenjeno vojaški rabi v tujini 

A02 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) in 
namenjeno za ponovni izvoz v epikontinentalni pas 

A03 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) (le 
DDV) 

A04 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) (le 
DDV) in namenjeno za ponovni izvoz v epikontinentalni pas 

A05 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem povračila 
carine) in namenjeno vojaški rabi v tujini 

A06 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem povračila 
carine) in namenjeno za ponovni izvoz v epikontinentalni pas 

A07 

blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem povračila 
carine) brez odloga trošarin 

A08 

Izvoz  

pridobljeni proizvodi, pridobljeni iz mleka in mlečnih izdelkov A51 
pridobljeni proizvodi, vneseni v postopek aktivnega oplemenitenja 
(sistem odloga) (le DDV) 

A52 

pridobljeni proizvodi, vneseni v postopek aktivnega oplemenitenja in 
namenjeni za vojaško rabo v tujini 

A53 

 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-B      S-20_(37/2-B) 

Pasivno oplemenitenje (PO) 
(člen 145 carinskega zakonika) 

 

Postopek Šifra 



Uvoz  
pridobljeni proizvodi, ki se vračajo v državo članico, v kateri so bile 
plačane dajatve 

B01 

pridobljeni proizvodi, ki se vračajo po garancijskem popravilu B02 
pridobljeni proizvodi, ki se vračajo po garancijski zamenjavi B03 

pridobljeni proizvodi, ki se vračajo po pasivnem oplemenitenju in 
odlogu DDV v primeru posebne uporabe 

B04 

pridobljeni proizvodi, ki se vračajo z delno oprostitvijo carinskih dajatev, 
če se stroški postopka predelave uporabijo pri obračunu (člen 591 
izvedbene uredbe) 

B05 

Izvoz  

blago, uvoženo za AO in izvoženo na popravilo v postopku PO B51 
blago, uvoženo za AO in izvoženo zaradi garancijske zamenjave B52 

PO na podlagi sporazumov s tretjimi državami, če je mogoče, v 
kombinaciji DDV in PO 

B53 

samo DDV PO B54 
 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-C      S-21_(37/2-C) 

Oprostitve 

(Uredba (ES) št. 1186/2009) 

 Številka člena Šifra 

Oprostitev uvoznih dajatev   

Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenašajo svoje običajno 
prebivališče v Skupnost 

3 C01 

Poročni in gospodinjski predmeti, uvoženi v primeru poroke  12(1) C02 

Običajna poročna darila  12(2) C03 

Osebna lastnina, pridobljeno z dedovanjem 17 C04 

Šolske uniforme, izobraževalno gradivo in s tem povezana 
gospodinjska oprema 

21 C06 

Pošiljke zanemarljive vrednosti 23 C07 

Pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja drugi fizični osebi 25 C08 

Proizvodna sredstva in druga oprema, uvožena pri prenosu 
dejavnosti iz tretje države v Skupnost 

28 C09 

Proizvodna sredstva in druga oprema v lasti oseb, ki 
opravljajo svobodni poklic, ter pravnih oseb, ki opravljajo 
neprofitno dejavnost 

34 C10 

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni 
instrumenti in naprave, navedeni v Prilogi I 

42 C11 

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni 
instrumenti in naprave, navedeni v Prilogi II 

43 C12 

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni 
instrumenti in naprave, uvoženi izključno v nekomercialne 
namene (vključno z rezervnimi deli, sestavnimi deli, dodatki 
in orodji) 

44-45 C13 



Oprema, ki se uvaža za nekomercialne namene s strani ali 
v imenu institucije ali organizacije za znanstveno 
raziskovanje s sedežem zunaj Skupnosti 

51 C14 

Laboratorijske živali ter biološke ali kemične snovi, 
namenjene za raziskave 

53 C15 

Zdravilne učinkovine človeškega izvora ter reagenti za 
ugotavljanje krvnih skupin in tipizacijo tkiv 

54 C16 

Instrumenti in naprave za medicinske raziskave, diagnostiko 
ali zdravljenje 

57 C17 

Referenčne snovi za nadzor kakovosti zdravil 59 C18 

Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih 
športnih prireditvah 

60 C19 

Blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije  61  C20 

Predmeti iz Priloge III, ki so namenjeni slepim 66 C21 

Predmeti za slepe, navedeni v Prilogi IV, ki jih slepi uvozijo 
za lastno uporabo (vključno z rezervnimi deli, sestavnimi 
deli, dodatki in orodji) 

67(1)(a) in 
67(2) 

C22 

Predmeti za slepe, navedeni v Prilogi IV, ki jih uvozijo 
nekatere ustanove ali organizacije (vključno z rezervnimi 
deli, sestavnimi deli, dodatki in orodji) 

67(1)(b) in 
67(2) 

C23 

Predmeti, namenjeni invalidnim osebam (razen slepim), ki 
jih invalidne osebe uvozijo za lastno uporabo (vključno z 
rezervnimi deli, sestavnimi deli, dodatki in orodji) 

68(1)(a) in 
68(2)  

C24 

Predmeti, namenjeni invalidnim osebam (razen slepim), ki 
jih uvozijo nekatere ustanove ali organizacije (vključno z 
rezervnimi deli, sestavnimi deli, dodatki in orodji) 

68(1)(b) in 
68(2)  

C25 

Blago, ki se uvozi za pomoč žrtvam nesreč 74 C26 

Častna odlikovanja ali nagrade 81 C27 

Darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov 82 C28 

Blago, namenjeno monarhom ali voditeljem držav 85 C29 

Vzorci blaga zanemarljive vrednosti, ki je uvoženo za 
pospeševanje prodaje 

86 C30 

Tiskovine in oglaševalsko gradivo, uvoženo za 
pospeševanje prodaje 

87-89 C31 

Proizvodi, uporabljeni ali porabljeni na sejmu ali podobni 
prireditvi 

90 C32 

Blago, uvoženo za preglede, analizo ali preizkuse 95 C33 

Pošiljke, poslane organizacijam za varstvo avtorskih pravic 
ali industrijskih in komercialnih patentnih pravic 

102 C34 

Turistična informativna literatura 103 C35 

Razni dokumenti in predmeti 104 C36 



Pomožni materiali za natovarjanje in zaščito blaga med 
prevozom 

105 C37 

Stelja, krma in krmila za živali med prevozom 106 C38 

Gorivo in maziva v kopenskih motornih vozilih in v posebnih 
zabojnikih 

107 C39 

Materiali za pokopališča in spomenike vojnim žrtvam 112 C40 

Krste, pogrebne žare in okrasni pogrebni predmeti 113 C41 

Oprostitev plačila izvoznih dajatev   

Udomačene živali, ki se izvažajo ob prenosu kmetijskih 
dejavnosti iz Skupnosti v tretjo državo 

115 C51 

Krma in krmila za živali med izvozom 121 C52 

 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-D      S-22_(37/2-D) 

Začasni uvoz 
(carinski zakonik in izvedbena uredba) 

 

 Številka člena IU Šifra 

palete 556 D01 

zabojniki 557 D02 
prevozna sredstva 558 D03 

predmeti za osebno rabo in športne namene, ki jih 
uvažajo popotniki 

563 D04 

gradivo za razvedrilo pomorščakov 564 D05 
materiali za pomoč pri nesrečah 565 D06 

medicinska, kirurška in laboratorijska oprema 566 D07 
živali 567 D08 

blago, namenjeno za dejavnosti, povezane z 
vzdrževanjem obmejnega pasu 

567 D09 

mediji za prenos zvoka, slik ali podatkov 568 D10 
promocijsko gradivo 568 D11 
strokovna oprema 569 D12 

pedagoško gradivo in znanstvena oprema 570 D13 
embalaža, polna 571(a) D14 

embalaža, prazna 571(b) D15 
kalupi, matrice, bloki, risbe, skice, merilni instrumenti, 
instrumenti za preverjanje in testiranje ter drugi podobni 
predmeti 

572 D16 

posebno orodje in instrumenti 572 D17 
blago, ki je predmet testiranj 573(a) D18 

blago, uvoženo na podlagi zadovoljivih rezultatov na 
vhodni kontroli, v povezavi s prodajno pogodbo 

573(b) D19 

blago, ki se uporabi za izvajanje testiranja 573(c) D20 
vzorci 574 D21 

nadomestna sredstva za proizvodnjo 575 D22 
blago, ki se razstavi ali uporabi na javni prireditvi 576(1) D23 

blago na ogled (dva meseca) 576(2) D24 
umetniška dela, zbirateljski predmeti in starine 576(3a) D25 

blago, uvoženo zaradi prodaje na dražbi 576(3b) D26 
rezervni deli, dodatki in oprema 577 D27 



blago, uvoženo v posebnih situacijah brez ekonomskega 
učinka 

578(b) D28 

blago, ki se uvozi občasno in ne za več kakor tri mesece 578(a) D29 

 
 Številka člena CZ Šifra 

začasni uvoz z delno oprostitvijo plačila dajatev 142 D51 
 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-E      S-23_(37/2-E) 

Kmetijski proizvodi 
 

Postopek Šifra 

Uvoz  
uporaba vrednosti na enoto za določanje carinske vrednosti za 
nekatere vrste kvarljivega blaga (člen 152(1)(a)a izvedbene uredbe) 

E01 

Standardne uvozne vrednosti (na primer: Uredba (EU) št. 543/2011) E02 

Izvoz  
kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, na 
podlagi izvoznega potrdila (blago iz priloge I Rimske pogodbe) 

E51 

kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo in ki ne 
potrebujejo izvoznega potrdila (blago iz priloge I Rimske pogodbe) 

E52 

kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, 
izvoženi v majhnih količinah, ki ne potrebujejo izvoznega potrdila 
(blago iz priloge I Rimske pogodbe) 

E53 

kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, v 
skladu s potrdilom o nadomestilu (blago, ki ni navedeno v prilogi I 
Rimske pogodbe) 

E61 

kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo in ki ne 
potrebujejo potrdila o nadomestilu (blago, ki ni navedeno v prilogi I 
Rimske pogodbe) 

E62 

kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, 
izvoženi v majhnih količinah, brez potrdila o nadomestilu (blago, ki ni 
navedeno v prilogi I Rimske pogodbe) 

E63 

kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, 
izvoženi v majhnih količinah, ki so zanemarljive za obračun minimalnih 
stopenj preverjanja 

E71 

 
ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-F      S-24_(37/2-F) 

Drugo 
 

 

Postopek Šifra 

Uvoz  

oprostitev plačila uvoznih dajatev za vrnjeno blago (člen 185 
carinskega zakonika) 

F01 

oprostitev plačila uvoznih dajatev (posebne okoliščine, navedene v 
členu 844/1 izvedbene uredbe: kmetijsko blago) 

F02 

oprostitev plačila uvoznih dajatev (posebne okoliščine, navedene v 
členu 846/2 izvedbene uredbe: popravilo ali obnovitev) 

F03 

nadomestni izdelki, vrnjeni v Skupnost po predhodnem izvozu ali 
ponovnem izvozu (člen 187 carinskega zakonika) 

F04 

Gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarin od 
kraja uvoza v skladu s členom 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES. 

F06 

predelava pod carinskim nadzorom, če se šteje, da so gospodarski 
pogoji izpolnjeni (člen 552/1, prvi pododstavek izvedbene uredbe) 

F11 

oprostitev plačila uvoznih dajatev za proizvode morskega ribolova in F21 



druge proizvode, pridobljene v teritorialnem morju tretje države z 
ladjami, ki so registrirane ali vpisane v seznam v državi članici in 
plujejo pod zastavo take države 

oprostitev plačila uvoznih dajatev za izdelke, pridobljene iz 
proizvodov morskega ribolova in drugih proizvodov, pridobljenih v 
teritorialnem morju tretje države na krovu predelovalnih ladij, ki so 
registrirane ali vpisane v seznam v državi članici in plujejo pod 
zastavo take države 

F22 

blago, ki se po predhodnem vnosu v postopek pasivnega 
oplemenitenja vnese v postopek skladiščenja brez odloga trošarin 

F31 

blago, ki se po predhodnem vnosu v postopek aktivnega 
oplemenitenja vnese v postopek skladiščenja brez odloga trošarin 

F32 

blago, ki se po izvajanju nadzora tipa II v prosti coni vnese v 
postopek skladiščenja brez odloga trošarin 

F33 

blago, ki se po predhodnem vnosu v postopek predelave pod 
carinskim nadzorom vnese v postopek skladiščenja brez odloga 
trošarin 

F34 

sprostitev v prost promet za blago za prireditve ali prodajo, ki je dano 
v postopek začasnega uvoza, pri čemer se za obračun uporabijo 
elementi obračuna, veljavni ob sprejetju deklaracije za vnos v prost 
promet 

F41 

sprostitev v prost promet za (stranske) pridobljene proizvode, če je 
treba uporabiti njihove carinske dajatve (člen 122(a) carinskega 
zakonika) 

F42 

sprostitev v prost promet za blago, dano v postopek aktivnega 
oplemenitenja, ali sprostitev v prost promet za (stranske) pridobljene 
proizvode brez kompenzacijskih obresti (člen 519/4 izvedbene uredbe) 

F43 

Izvoz  

izvoz za vojaško rabo F51 
oskrba F61 

oskrba z blagom, ki je upravičeno do nadomestila F62 
vnos v oskrbovalno skladišče (členi 37 do 40 Uredbe Komisije (ES) št. 
612/2009(*)) 
________________________________ 
*UL L 186, 17. 7. 2009, str. 1 

F63 

iznos blaga iz oskrbovalnega skladišča, namenjenega za oskrbo F64 

 
2. Šifre za izključno nacionalno uporabo morajo biti sestavljene iz številčnega znaka ter dveh 
črkovno-številčnih znakov, skladno z lastno nomenklaturo države članice. 
 
NacionalnI šifrANT POSTOPKOV 37/2     NS-25_(37/2) 

sprostitev blaga, ki je predmet carinskega nadzora zaradi posebne 
uporabe, v prost promet 

094 

Oprostitev plačila uvoznih dajatev v okviru diplomatskih in konzularnih 
odnosov 

095 

druge oprostitve 099 

 
Polje 40: Skupna deklaracija/predlistina 
 
V polje se vpišejo črkovno-številčne (an..26) šifre. 
 
Vsaka šifra je sestavljena iz treh delov, ki so med seboj ločeni z vezaji (-). Prvi del šifre (a1) 
se uporablja za razlikovanje med tremi kategorijami, ki so navedene v nadaljevanju. Drugi 
del šifre (an..3) je kombinacija številk in/ali črk ter služi ugotavljanju vrste dokumenta. Tretji 



del šifre (an..20) predstavlja potrebne podatke za prepoznavanje dokumenta, bodisi 
identifikacijsko številko ali drug identifikacijski podatek. 
 
1. Prvi del šifre (a1): 
 
ŠIFRANT KATEGORIJ PREDHODNIH DOKUMENTOV    S-26_(40) 

skupna deklaracija X 
začetna deklaracija pri poenostavljenih postopkih Y 

prejšnji dokument Z 
 
2. Drugi del šifre (an..3): 
 

Iz šifranta predhodnih dokumentov se izbere ustrezna šifra. 
 

Šifrant zajema šifro "CLE", ki pomeni "datum in identifikacijski podatek vpisa blaga v 
evidence" (člen 76(1)(c) carinskega zakonika). Datum se zapiše na naslednji način: 
llllmmdd.  

 
3. Tretji del šifre (an..20): 
 

Vpiše se identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek dokumenta. 
 

Primeri: 

 
1. Kot skupna deklaracija se uporabi obrazec "Skupna deklaracija". Skupna deklaracija, 

ki ima dve postavki, je vpisana v carinsko evidenco skupnih deklaracij pod 

zaporedno številko 1564 pri carinskem organu s šifro SI001123 leta 2006. V 

deklaraciji, ki uvaja blago iz druge postavke v eno izmed carinsko dovoljenih rab ali 

uporab blaga, se v polje 40 vpiše: 

X-ZZZ-06SI0011230001564002. 
Razlaga: 

X (oznaka za skupno deklaracijo) 

ZZZ (Za obrazec "Skupna deklaracija" v šifrantu S-27_(40) ni predvidena posebna šifra, zato 

se uporabi oznaka za drugo.) 

06SI0011230001564002 (identifikacijski podatek dokumenta) 

"06" – leto vpisa skupne deklaracije v carinsko evidenco (n2) 

"SI001123" – šifra carinskega organa (an8) 

"0001564" – zaporedna številka iz carinske evidence (n7) 

"002" – zaporedna številka postavke skupne deklaracije (n3) 

 

2. Ladijski tovorni list z dvestotimi postavkami, vpisan v carinsko evidenco skupnih 

deklaracij leta 2006 pod zaporedno številko 222 pri carinskem organu s šifro 

SI006044, se uporabi kot skupna deklaracija. V deklaraciji, ki uvaja blago iz stoprve 

postavke v eno izmed carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga, se v polje 40 vpiše: 

X-705-06SI0060440000222101. 
Razlaga: 

X (oznaka za skupno deklaracijo) 

705 (oznaka za ladijski tovorni list) 

06SI0060440000222101 (identifikacijski podatek dokumenta) 

"06" – leto vpisa skupne deklaracije v carinsko evidenco (n2) 

"SI006044" – šifra carinskega organa (an8) 

"0000222" – zaporedna številka iz carinske evidence (n7) 

"101" – zaporedna številka postavke skupne deklaracije (n3) 

 



3. Blago je bilo dne 15. 02. 2006 vpisano v evidence imetnika dovoljenja za hišno 

carinjenje pri uvozu oz. izvozu pod zaporedno številko 225. Vpis v evidence 

predstavlja začetno deklaracijo. V dopolnilni deklaraciji se v polje 40 vpiše: 

Y-CLE-20060215-225-02. 
Razlaga: 

Y (oznaka za začetno deklaracijo pri poenostavljenih postopkih) 

CLE (oznaka za datum in identifikacijski podatek vpisa blaga v evidence) 

20060215-225-02 (identifikacijski podatek) 

"20060215" – 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. V primeru, da 

podjetje vpise v evidenco vodi na eni sami lokaciji, se vpiše 00.) 

 

4. Blago je bilo dne 15. 01. 2006 v okviru poenostavljenih carinskih postopkov 

carinjeno po postopku poenostavljenega prijavljanja pri uvozu oz. izvozu. Začetna 

deklaracija je bila v carinsko evidenco začetnih deklaracij pri poenostavljenih 

postopkih prijavljanja pri uvozu oz. izvozu pri carinskem organu s šifro SI002081 

vpisana pod zaporedno številko 222. V dopolnilni deklaraciji se v polje 40 vpiše: 

Y-380-06SI0020810000222. 
Razlaga: 

Y (oznaka za začetno deklaracijo pri poenostavljenih postopkih) 

380 (oznaka za trgovski račun) 

06SI0020810000222 (identifikacijski podatek dokumenta) 

"06" – leto vpisa začetne deklaracije v carinsko evidenco (n2) 

"SI002081" – šifra carinskega organa (an8) 

"0000222" – zaporedna številka iz carinske evidence (n7) 

 

5.  Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je odhodni urad dodelil MRN oznako 

“06SI00208100012345” (za postopke v NCTS). V deklaraciji, ki uvaja blago v eno izmed 

carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga po koncu tranzitnega postopka, se v polje 40 vpiše: 

Z-821-06SI00208100012345. 

Razlaga: 

Z (oznaka za predhodni dokument) 

821 (oznaka za deklaracijo za zunanji skupnostni tranzit T1) 

06SI00208100012345 (identifikacijski podatek – MRN oznaka) 

"06" – leto vpisa tranzitnega dokumenta v evidenco NCTS (n2) 

"SI002081" – šifra carinskega organa (an8) 

"00012345" – številka iz evidence NCTS (n8)". 

 
ŠIFRANT PREDHODNIH DOKUMENTOV      S-27_(40) 
seznam zabojnikov 235 

nakladnica (dobavnica) 270 
dobavnica 271 
proforma račun (proforma faktura) 325 

trgovski račun (trgovska faktura) 380 
interni tovorni list 703 

glavni ladijski tovorni list (konosament) 704 
ladijski tovorni list 705 

tovorni list CIM (železnica) 720 
spremni list v železniškem prometu SMGS 722 

cestni tovorni list 730 



letalski tovorni list 740 
glavni letalski tovorni list 741 
odpremnica (poštne pošiljke) 750 

multimodalni/kombinirani transportni dokument 760 
blagovni manifest 785 

specifikacija k fakturi 787 
deklaracija za skupnostni tranzit – mešane pošiljke (T) 820 

deklaracija za zunanji skupnostni tranzit (T1) 821 
deklaracija za notranji skupnostni tranzit (T2) 822 

kontrolni izvod T5 823 
zvezek TIR 952 

zvezek ATA 955 
datum in identifikacijski podatek vpisa blaga v evidence CLE 

informativni list INF3 IF3 
informativni list INF8 IF8 

blagovni manifest – poenostavljeni postopek MNS 
deklaracija za notranji skupnostni tranzit – člen 340c(1) izvedbene uredbe T2F 

T2M T2M 
skupna deklaracija za začasno hrambo 337 

vstopna skupna deklaracija 355 
drugo ZZZ 

 
Če se predhodni dokument sestavi na obrazcu EUL, se za šifro dokumenta uporabijo šifre za 
prvo podpolje polja 1 (IM, EX, CO in EU). 
 
Primer: 

Deklaracija za postopek začasnega uvoza je vpisana v carinsko evidenco pod evidenčno številko 

41234569 pri carinskem organu s šifro SI001123 leta 2009. V deklaraciji za ponovni izvoz se v polje 

40 vpiše: 

Z-IM-09SI00112341234569. 

Razlaga: 

Z (oznaka za predhodni dokument) 

IM (šifra iz prvega podpolja polja 1 predhodnega dokumenta) 

09SI00112341234569 (identifikacijski podatek predhodnega dokumenta) 

»09« – leto vpisa predhodnega dokumenta v carinsko evidenco (n2) 

»SI001123« – šifra carinskega organa (an8) 

»41234569« – številka iz carinske evidence (n8). 

 
Polje 43: Šifra vrednotenja 
 
Za določbe, ki se uporabljajo pri določanju carinske vrednosti uvoženega blaga, veljajo 
naslednje šifre: 
 
ŠIFRANT METOD VREDNOTENJA       S-28_(43) 

Šifra Člen carinskega 
zakonika 

Metoda vrednotenja 



1 29(1) transakcijska vrednost uvoženega blaga 
2 30(2)(a) transakcijska vrednost enakega blaga 
3 30(2)(b) transakcijska vrednost podobnega blaga 

4 30(2)(c) deduktivna metoda vrednotenja 
5 30(2)(d) metoda izračunane vrednosti 

6 31 vrednotenje na podlagi razpoložljivih podatkov (metoda 
"fall-back") 

 
Polje 44: Dodatne informacije/ predložene listine/ potrdila in dovoljenja 
 
1.  Dodatne informacije  
 

Za šifriranje skupnostnih dodatnih informacij carinske narave se uporabijo petmestne 
šifre. Šifra sledi dodatni informaciji, razen če zakonodaja Skupnosti ne določa, da se 
namesto besedila uporabi samo šifra. 
 
Primer: Deklarant lahko v polje 44 vpiše »RET-EXP« ali šifro 30400, s čimer navede, da 

želi, da se mu izvod 3 vrne. (člen 793a(2) izvedbene uredbe). 
 
Zakonodaja Skupnosti določa vpis določenih dodatnih informacij tudi v druga polja poleg 
polja 44. Te informacije je treba zapisati v šifrirani obliki na podlagi istih pravil, kot veljajo 
za dodatne informacije, ki se vpišejo v polje 44. Poleg tega se v polje 44 vpišejo dodatne 
informacije, za katere zakonodaja Skupnosti ne določa polja, v katero se vpišejo. 
 
Slovenske nacionalne dodatne informacije se vpišejo s petmestno šifro v okroglem 
oklepaju, ki ji sledi morebitna vsebina v okroglem oklepaju. 
Primer: Pri oprostitvi plačila davka na dodano vrednost v skladu z 2. točko 26. člena 

Zakona o davku na dodano vrednost se v polje 44 vpiše (3D050)(26/2). 
Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne vnašajo. 
 
Vse vrste dodatnih informacij (skupnostnih in nacionalnih) so navedene na koncu te 
priloge. 
 

2.  Predložene listine, potrdila in dovoljenja4 
 

(a) Listine, potrdila in skupnostna ali mednarodna dovoljenja ali druga sklicevanja, ki se 
predložijo skupaj z deklaracijo, je treba vpisati v obliki šifre, sestavljene iz 4 
alfanumeričnih znakov, in ki jim po potrebi sledi identifikacijska številka ali drug 
identifikacijski podatek. Seznam listin, potrdil, dovoljenj in drugih sklicevanj ter njihove 
šifre je na voljo v podatkovni zbirki TARIC. Seznam je objavljen tudi na spletni strani 
Carinske uprave Republike Slovenije (ŠIFRANT LISTIN, POTRDIL IN DOVOLJENJ; S-
31_(44-2)). 
 
(b) Nacionalne listine, potrdila in dovoljenja, ki se priložijo deklaraciji, se vpišejo v obliki 
šifre, sestavljene iz številčnega znaka, ki mu sledijo trije črkovno-številčni znaki (npr. 
2123, 34d5), tem pa je lahko dodana identifikacijska številka ali drug identifikacijski 
podatek. Prvi štirje znaki so šifre, ki temeljijo na lastni nomenklaturi zadevne države 
članice. 
Slovenske nacionalne šifre se začnejo s številko 3, nacionalni šifrant listin, potrdil in 
dovoljenj pa je naveden na koncu te priloge. 
 

                                                
4
 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. 



Vse vrste predloženih listin, potrdil in dovoljenj se vpišejo s šifro v okroglem oklepaju, ki ji 
sledi morebitna vsebina v okroglem oklepaju. Pri vnosu podatkov v uradni računalniški 
sistem se oklepaji ne vnašajo. 
 

Polje 47: Obračun dajatev 
 
Prvi stolpec: Vrsta dajatev 
 
(a) šifrant vrst dajatev         S-33_(47) 
carinske dajatve za industrijske izdelke A00 

carinske dajatve za kmetijske proizvode A10 
dodatne dajatve A20 

dokončne protidampinške dajatve A30 
začasne protidampinške dajatve A35 

dokončne izravnalne dajatve A40 
začasne izravnalne dajatve A45 

davek na dodano vrednost (DDV) B00 
kompenzacijske obresti (DDV) B10 

zamudne obresti (DDV) B20 
izvozne dajatve C00 

izvozne dajatve za kmetijske proizvode C10 
zamudne obresti D00 

kompenzacijske obresti (npr. aktivno oplemenitenje) D10 
dajatve, pobrane v imenu drugih držav E00 

 
(b) Šifre za izključno državno uporabo morajo biti sestavljene iz številčnega znaka in dveh 
črkovno-številčnih znakov, skladno z lastno nomenklaturo države članice. 
 

NACIONALNI ŠIFRANT VRST DAJATEV      NS-34_(47) 

trošarina od energentov in električne energije 210 
trošarina od alkohola in alkoholnih pijač 220 

trošarina od tobačnih izdelkov – specifična trošarina 230 
trošarina od tobačnih izdelkov – proporcionalna trošarina 240 

okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 od tekočih goriv 250 
okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 od plinastih goriv 260 

okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 od trdih goriv 270 
druge oblike posebnih davkov oziroma dajatev 290 

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in 
tekočin 

450 

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih 
motornih vozil 

460 

davek od prometa motornih vozil 920 

 
Zadnji stolpec: Način plačila 
 

Države članice lahko uporabljajo naslednje šifre: 
ŠIFRANT NAČINOV PLAČILA       S-35_(47) 
A gotovinsko plačilo 
B plačilo s plačilno kartico 

C plačilo s čekom 
D drugo (npr. neposredna bremenitev transakcijskega računa agenta) 

E odloženo ali preloženo plačilo 
F odloženo plačilo – carinski sistem 

G preloženo plačilo – sistem DDV (23. člen direktive Sveta 2006/112/ES) 



H elektronsko nakazilo 
J plačilo prek poštne uprave (poštni paket) ali druge službe javnega sektorja 

ali vladne službe 

K dobropis dajatev ali povračilo 
M jamstvo, tudi gotovinski polog 

P iz transakcijskega računa agenta 
R zavarovanje 

S lastni jamstveni račun 
T iz jamstvenega računa agenta 

U iz jamstva agenta – stalno pooblastilo 
V iz jamstva agenta – posamično pooblastilo 

O jamstvo pri intervencijski agenciji 
 

V Republiki Sloveniji se izmed dovoljenih šifer za način plačila uporabljajo le šifre: 
A (gotovinsko plačilo), 
B (plačilo s plačilno kartico) in 
R (zavarovanje). 

 
Polje 49: Oznaka skladišča 
 
Šifra za oznako skladišča je sestavljena iz treh delov: 
1. (a1) 

Iz črke, ki določa tip skladišča v skladu s členom 525 izvedbene uredbe. Za skladišča, ki 
niso zajeta v tem členu, se uporabita šifri: 
Y za necarinsko skladišče, 
Z za prosto cono ali prosto skladišče. 

2. (an..14) 
Iz identifikacijske oznake, ki jo dodeli država članica pri izdaji dovoljenja. Ta oznaka je 
pri dovoljenjih, izdanih v Republiki Sloveniji, sestavljena iz šifre nadzornega carinskega 
organa in evidenčne številke skladišča (npr. SI001077002345). 

3. (a2) 
Iz šifre države iz šifranta držav, navedenega pri polju 2 v tej prilogi, za državo članico, ki 
je dovoljenje izdala. 

 
ŠIFRANT TIPOV SKLADIŠČ        S-36_(49) 

A javno carinsko skladišče 
B javno carinsko skladišče 

C zasebno carinsko skladišče 
D zasebno carinsko skladišče 

E zasebno carinsko skladišče 
F javno carinsko skladišče 

Y necarinsko skladišče 
Z prosta cona ali prosto skladišče 

 
Polje 50: Glavni zavezanec 
 
Kadar se zahteva identifikacijska številka glavnega zavezanca, se uporabi številka EORI s 
strukturo, določeno v opisu za polje 2. 
 
Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in država) 
 
Uporabijo se šifre iz polja 29. 



 
Polje 52: Zavarovanje 
 
ŠIFRANT VRST ZAVAROVANJA       S-37_(52) 

Situacija Šifra 
(n1) 

Druge navedbe 

opustitev zavarovanja (člen 94(4) carinskega 
zakonika in člen 380(3) izvedbene uredbe) 

0 – št. potrdila o opustitvi 
zavarovanja  

skupno zavarovanje 1 – št. potrdila o skupnem 
zavarovanju 

– urad zavarovanja 
posamezno zavarovanje, ki ga nudi garant 2 – številka zavarovanja 

– urad zavarovanja 
posamezno zavarovanje z gotovinskim pologom 3  

posamezno zavarovanje v obliki kupona 4 – številka kupona za 
posamezno zavarovanje 

opustitev zavarovanja, ko višina zavarovanja ne 
presega 500 EUR (člen 189(5) carinskega 
zakonika) 

5  

zavarovanje se ne zahteva (člen 95 carinskega 
zakonika) 

6  

zavarovanje se ne zahteva za javne organe 8  
posamezno zavarovanje na podlagi 3. točke 
priloge 47a k izvedbeni uredbi 

9 – številka zavarovanja 
– urad zavarovanja 

   

zavarovanje se ne zahteva od urada odhoda do 
prvega urada tranzita (člen 10/2(b) konvencije o 
skupnem tranzitnem postopku) 

7  

zavarovanje se ne zahteva (člen 10/2(a) 
konvencije o skupnem tranzitnem postopku) 

A  

 
Za vpis držav za besedilom "ne velja za" se uporabijo šifre držav iz šifranta držav, 
navedenega pri polju 2. 
 
Polje 53: Namembni urad (in država) 
 
Uporabijo se šifre iz polja 29. 
 

Dodatne informacije 
 
ŠIFRANT DODATNIH INFORMACIJ (šifre XXXXX)    S-29_(44-1) 

Pravna 
podlaga 

Opis Dodatna informacija Polje EUL Šifra 

Splošna kategorija – šifra 0xxxx 

člen 497(3) 
izvedbene 
uredbe 

zahtevek za dovoljenje 
za deklaracijo blaga za 
carinski postopek z 
ekonomskim učinkom 

"Poenostavljeno 
dovoljenje" 

44 00100 

priloga 37 
izvedbene 
uredbe 

več izvoznikov, 
prejemnikov, predlistin 

"Razno" 2, 8 in 40 00200 

priloga 37 
izvedbene 
uredbe 

istovetnost deklaranta in 
pošiljatelja 

"Pošiljatelj" 14 00300 



priloga 37 
izvedbene 
uredbe 

istovetnost deklaranta in 
izvoznika 

"Izvoznik" 14 00400 

priloga 37 
izvedbene 
uredbe 

istovetnost deklaranta in 
prejemnika 

"Prejemnik" 14 00500 

Ob uvozu – šifra 1xxxx 

odstavek 1 
člena 2 
uredbe (ES) 
št. 1147/2002 

Začasna opustitev 
avtonomnih dajatev 

"Uvoz s potrdilom o 
plovnosti " 

44 10100 

člen 549/1 
izvedbene 
uredbe 

zavrnitev aktivnega 
oplemenitenja (sistem 
odloga) 

"Blago AO/O" 44 10200 

člen 549/2 
izvedbene 
uredbe 

zavrnitev aktivnega 
oplemenitenja (sistem 
odloga) (posebni ukrepi 
trgovinske politike) 

"Blago AO/O, 
trgovinska politika" 

44 10300 

člen 550 
izvedbene 
uredbe 

zavrnitev aktivnega 
oplemenitenja (povračilo 
carine) 

"Blago AO/P" 44 10400 

člen 583 
izvedbene 
uredbe 

začasni uvoz "Blago ZU" 44 10500 

Ob izvozu – šifra 3xxxx 

člen 298 
izvedbene 
uredbe 

izvoz kmetijskega blaga 
- posebna uporaba 

Člen 298 uredbe 
(EGS) št. 2454/93, 
Posebna uporaba: 
blago, deklarirano za 
izvoz – uporaba 
kmetijskih nadomestil 
izključena 

44 30300 

člen 793a (2) 
izvedbene 
uredbe 

Želim, da se mi izvod 3 
vrne. 

"RET-EXP" 44 30400 

 
 
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH INFORMACIJ   NS-30_(44-1) 

Šifra Opis šifre Vsebina 

3D050 oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v 
nadaljevanju: DDV) 

člen 
ZDDV/odstavek/toč
ka 

3D051 obračun DDV po nižji stopnji v skladu z Zakonom 
o DDV 

člen ZDDV/točka iz 
priloge I 

3D052 neobdavčljiv promet v skladu z Zakonom o DDV  

3D092 oprostitev davka na motorna vozila v skladu z 
Zakonom o davkih na motorna vozila 

člen ZDMV/točka 

3E009 gospodarski pogoji za aktivno oplemenitenje šifra* 

3E029 gospodarski pogoji za predelavo pod carinskim 
nadzorom 

šifra** 

3E099 enotno dovoljenje za postopke z ekonomskim 
učinkom 

 

3G001 zavarovanje deklaranta ali njegovega zastopnika št. GRN 

3G002 opustitev predložitve zavarovanja za državne  



organe 

3G004 zavarovanje tretje osebe št. GRN 

3I010 zaključek postopka, začetega pred 1. 5. 2004  

3I020 izjava o zahtevani uporabi datuma, drugačnega 
od datuma vknjižbe EUL 

DD/MM/LLLL 

3I055 slovenska identifikacijska številka za DDV ident. oznaka 

3I070 zakonska osnova, ki dovoljuje izjemo pri 
predložitvi dokumentov 

zakonska osnova 

3I080 Izjava predelovalnega obrata šifra*** / leto 
predelave 

3K100 vpis besedila za potrebe skupne kmetijske 
politike 

besedilo 

3L001 šifra za kontrolo licenc za opravljanje poslov 
zastopanja in dovoljenj za opravljanje zastopanja 
v carinskih zadevah 

oznaka L/oznaka D 

3O040 Listino je izdala druga država ali njen urad.  

3O050 prijava pošiljke, ki vsebuje lesen pakirni material  

3O055 prijava krme neživalskega izvora  

3O060 vpis besedila za potrebe prepovedi oziroma 
omejitev 

 

3O070 Prijava živil neživalskega izvora (razen živil, ki 
sodijo v pristojnost Zdravstvenega inšpektorata) 

 

3P009 šifra države porekla blaga – Vpis šifre se 
zahteva, ko je izbrana ugodnost carinska unija 
EU – Turčija in je hkrati za to blago uvedena 
protidampinška in/ali izravnalna dajatev. Vpis 
šifre se zahteva ne glede na to, ali je 
protidampinška in/ali izravnalna dajatev uvedena 
za vpisano državo porekla ali ne. 

šifra***  
 

3S010 pooblaščeni pošiljatelj št. dov. 

3S011 nepopolna deklaracija v skladu s 76/1/a členom 
CZ 

 

3S040 pooblaščeni prejemnik št. dov. 

3S099 poenostavljeni postopki – drugo  

3CV01 carinska vrednost blaga znesek v EUR 

3CV02 fakturna vrednost blaga, namenjenega za izvoz znesek v EUR(1) 

3V020 prevozni stroški zunaj carinskega območja 
Skupnosti 

znesek v EUR(2) 

3V021 zavarovanje zunaj carinskega območja Skupnosti znesek v EUR(2) 

3V022 stroški za embalažo znesek v EUR(2) 

3V023 stroški, nastali v zvezi z zabojniki znesek v EUR(2) 

3V024 stroški natovarjanja in pretovarjanja znesek v EUR(2) 

3V025 drugi dodatni stroški pri prevozu do carinskega 
območja Skupnosti 

znesek v EUR(2) 

3V030 provizije (razen nakupnih) znesek v EUR(2) 

3V031 stroški posrednikov znesek v EUR(2) 

3V032 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(2) 

3V033 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(2) 

3V034 stroški za material, ki ga je nudil kupec znesek v EUR(2) 



brezplačno ali po znižani ceni in je bil uporabljen 
pri izdelavi uvoženega blaga 

3V035 stroški za v tujini izdelane tehnologije, projekte, 
osnutke, načrte in skice, ki so bile potrebne za 
izdelavo uvoženega blaga 

znesek v EUR(2) 

3V037 licenčnine znesek v EUR(2) 

3V038 izkupiček od nadaljnje prodaje odstopa ali 
uporabe blaga, ki pripada prodajalcu 

znesek v EUR(2) 

3V040 drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost 
blaga 

znesek v EUR(2) 

3V050 prevozni in drugi stroški znotraj Skupnosti znesek v EUR(3) 

3V052 nakupna provizija, če je prikazana ločeno od 
plačane ali plačljive cene 

znesek v EUR(3) 

3V053 plačila za gradnjo, postavitev, montažo, 
vzdrževanje ali tehnično pomoč, opravljeno v 
Skupnosti po uvozu 

znesek v EUR(3) 

3V060 drugi odbitki v Skupnosti znesek v EUR(3) 

3V070 stroški od kraja vstopa v Skupnost do meje 
Republike Slovenije 

znesek v EUR(4) 

3V071 vrednost začasno uvoženega blaga ali začasno 
izvoženega blaga na oplemenitenje 

znesek v EUR 5) 

3V072 vrednost informacije, ki se nahaja na nosilcu 
informacije 

znesek v EUR(6) 

3V090 stroški, ki se odštevajo pri izračunu statistične 
vrednosti ob izvozu blaga 

znesek v EUR  

3V091 stroški, ki se prištevajo pri izračunu statistične 
vrednosti ob izvozu blaga 

znesek v EUR  

3V096 stroški, ki povečujejo davčno osnovo za obračun 
DDV ob uvozu blaga 

znesek v EUR  

3V099 drugo znesek v EUR  

 
Opombi: 
 
1. V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo: 
člen 
ZDDV/odstavek/točka: 

številko člena Zakona o DDV / številko odstavka (če obstaja) / 
številko točke (če obstaja), na kateri temelji oprostitev DDV; 

člen ZDMV/točka iz 
priloge I: 
člen ZDMV/točka: 

številko člena Zakona o DDV / številko točke iz priloge I, na 
kateri temelji uporaba znižane stopnje DDV; 
številko člena Zakona o davku na motorna vozila / številko 
točke (če obstaja), na kateri temelji oprostitev; 

šifra*: oznako za gospodarske pogoje iz priloge 70, del B, izvedbene 
uredbe, pri čemer prvi dve mesti določata šifro gospodarskega 
pogoja. V primeru šifre 30 za oznako gospodarskega pogoja se 
za šifro dodatno vpiše točka, ki določa posamezen primer; npr.: 
(3E009)(30/1); 

šifra**: oznako za gospodarske pogoje iz priloge 76, del A, izvedbene 
uredbe. Vpiše se zaporedna številka primera iz tabele; npr.: 
(3E029)(16); 

šifra***: 
šifra***/leto predelave: 

šifro iz Šifranta držav S-4_(2); 
šifra države izdaje izjave predelovalnega obrata / leto 
predelave; 

dav. št./evid. št.: davčno številko imetnika zavarovanja / evidenčno številko vpisa 
zavarovanja v register Generalnega carinskega urada; 

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



ident. oznaka identifikacijsko oznako; 
št. dov.: identifikacijsko oznako dovoljenja; 
znesek v EUR: vrednost blaga z računa oziroma stroškov, preračunana v evre, 

upoštevajoč valutni tečaj iz polja 23 EUL; 
oznaka L/oznaka D evidenčna oznaka licence za opravljanje poslov zastopanja (tj. 

zap. št. potrdila) / evidenčna oznaka dovoljenja (tj. zap. št. 
dovoljenja) za opravljanje poslov zastopanja v carinskih 
zadevah; 

zakonska osnova številčno oznako zakonske osnove / leto (npr. za uredbo ES št. 
322 iz leta 2004 se vpiše 322/2004) 

(1) opombo: Če deklaracija vsebuje več postavk, se pri vsaki 
postavki v polje 44 vpiše fakturna vrednost blaga, namenjenega 
za izvoz. Vsota vrednosti posameznih postavk mora biti enaka 
vrednosti blaga iz polja 22, izraženi v evrih; 

(2) opombo: Šifre za stroške, ki se vštevajo v carinsko vrednost za 
uvoženo blago, če niso upoštevani v plačani ali plačljivi ceni za 
uvoženo blago; 

(3) opombo: Šifre za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost 
blaga; 

(4) opombo: Šifra za stroške, ki se prištevajo pri izračunu 
statistične vrednosti ob uvozu blaga; 

(5) opombo: Šifra, 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; 

(6) 
 
 
 
 
št. GRN: 
 
znamka: 
tip: 
oznaka: 

opombo: 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; 
sklicno številko instrumenta zavarovanja iz evidence 
predloženih instrumentov zavarovanja; 
znamko motornega vozila; 
tip motornega vozila; 
enočrkovno oznako (a1) vrste goriva (B – bencin, P – 
utekočinjeni naftni plin, D – dizel, E – elektrika, K – 
kombinirano). 

 
2. Šifre 3G001, 3G002, 3G004, 3S010, 3S040, 3S016, 3S099, 3I020, 3I050 in 3L001 se v 
polje 44 vpišejo le pri prvi postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno 
deklaracijo. 

 
Predložene listine, potrdila in dovoljenja 

 
NACIONALNI ŠIFRANT LISTIN, POTRDIL IN DOVOLJENJ  NS-32_(44-2) 

Šifra Opis šifre Vsebina 

3C10 potrdila, izjave za uveljavljanje oprostitev plačila 
uvoznih dajatev 

 

3D25 dovoljenje oproščenega proizvajalca – odlog plačila 
okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo 
CO2 

car. org./št./LLLL 

3D42 dokument kot dokaz, da je namembni kraj blaga v 
drugi državi članici 

št. 

3D45 oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin 

 



3D46 oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil 

 

3D90 oprostitev plačila DDV v skladu z mednarodnim 
sporazumom 

št. Ur. l./LLLL 

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  

3I42 izjava uvoznika o odpremi blaga v drugo državo 
članico 

 

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  
3O12 zavarovalna polica  

3O15 specifikacija blaga  
3O20 potrdilo o plačanih dajatvah  

3O25 dodatni list EUL št. lista EUL/št. 
3O26 kopija EUL referenčna oznaka 

3O30 kopija umaknjene EUL po končanem postopku referenčna oznaka 
3O60 potrdilo o pregledu krme (Priloga A Direktive 

98/68/ES) 
 

3O65 poročilo o meritvah radioaktivnosti odpadnih kovin  
3O99 ostali priloženi dokumenti – drugo  

3P02 dolgoročno potrdilo o gibanju blaga EUR.1  št./LLLL 
3P03 potrdilo EUR.2 št./LLLL 

3P06 izjava na računu ali drugem komercialnem 
dokumentu 

št./LLLL 

3P07 izjava pooblaščenega izvoznika na računu ali drugem 
komercialnem dokumentu 

št./LLLL 

3P08 drugo potrdilo o direktni pošiljki št./LLLL 
3P15 izjava na računu v skladu z 89. členom izvedbene 

uredbe (GSP) 
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 in okolje 

št./LLLL 

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

št./LLLL 

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

št./LLLL 

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

št./LLLL 

3P31 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, št./LLLL 



pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport 

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

št./LLLL 

3P33 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za pravosodje in 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  
3P42 potrdilo inšpekcije, pristojne za varno hrano, 

veterinarstvo  in varstvo rastlin 
 

3P43 potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS  

3P44 potrdilo inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo in 
okolje 

 

3P99 druga potrdila  
3S13 dovoljenje za poenostavljen postopek prijavljanja št. dov. 

3S14 dovoljenje za hišno carinjenje št. dov. 
3T01 trošarinski dokument – režim odloga plačila trošarine št./LLLL 

3T31 oprostitev plačila trošarine v skladu z 31. členom 
Zakona o trošarinah 

odstavek/točka 

3T32 oprostitev plačila trošarine v skladu z 32. členom 
Zakona o trošarinah 

odstavek/točka 

3T44 dokazilo o popolnoma denaturiranem alkoholu  
3T46 dokazilo o označenosti mineralnega olja za namene 

ogrevanja 
 

3T54 dokazila o dodanem biogorivu v skladu s 6. členom 
Pravilnika o plačilu trošarine za energente, ki so jim 
dodana biogoriva 

 

3T99 trošarine – drugo  

3X99 drugo izvozno dovoljenje  
 
Opombi: 
 
1. V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo: 
car. org./št./LLLL: šifro carinskega organa / identifikacijsko oznako dovoljenja / 

leto; 
št. Ur. l./LLLL: številko Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je bil 

mednarodni sporazum prvič objavljen / leto objave; 
št./LLLL: identifikacijsko številko / leto; 
št. lista EUL/št. številčno oznako lista iz seta EUL/število listov; npr. za list št. 

3 se vpiše (3O25)(3/1); 
referenčna oznaka: šifro carinskega organa / šifro iz šifranta polja (1/1) / 

identifikacijsko številko deklaracije / leto ali MRN oznako 
deklaracije; 

št. dov. identifikacijsko oznako dovoljenja za poenostavljen postopek; 
npr. SI00001005HU12345 (dovoljenje za hišno carinjenje pri 
uvozu, ki ga je izdal GCU, pod zaporedno številko 12345 leta 
2005); 

odstavek/točka: 
 
št.: 

številko odstavka / številko točke člena zakona, na kateri 
temelji oprostitev; 
identifikacijsko številko. 

 



2. Šifre 3D42, 3G03, 3I23, 3I42, 3S13 IN 3S14 se v polje 44 vpišejo le v prvi postavki 
zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo. 

 
 
 

Slovenski carinski organi 
 

ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV     NS-13_(29) 

Naziv Šifra 

  

GENERALNI CARINSKI URAD SI000010 

  

CARINSKI URAD CELJE SI002006 

Izpostava Celje SI002022 

Oddelek za trošarine Celje SI002800 

  

CARINSKI URAD DRAVOGRAD SI003002 

Izpostava Dravograd SI003053 

Oddelek za trošarine Dravograd SI003800 

  

CARINSKI URAD JESENICE SI005005 

Izpostava Plavški travnik SI005080 

Center za TARIC in kvote SI005100 

Oddelek za trošarine Jesenice SI005800 

  

CARINSKI URAD KOPER SI006001 

Izpostava Koper  SI006036  

Izpostava Luka Koper SI006044 

Izpostava Potniška luka Koper  SI006060  

Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Piran  SI006090  

Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Letališče Portorož  SI006170 

Oddelek za trošarine Koper SI006800 

  

CARINSKI URAD LJUBLJANA SI001000 

Izpostava Kranj SI001026 

Izpostava Letališče Brnik SI001034 

Izpostava Novo mesto SI001050 

Izpostava Pošta Ljubljana SI001042 

Izpostava Terminal Ljubljana SI001913 

Oddelek za trošarine Ljubljana SI001800 

Oddelek za trošarine Novo mesto SI001850 

  

CARINSKI URAD MARIBOR SI007008 

Izpostava Maribor SI007067 

Izpostava Maribor, mejni prehod Letališče Maribor  SI007040 

Oddelek za trošarine Maribor SI007800 

  

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA SI004009 

Izpostava Murska Sobota SI004017 

Oddelek za trošarine Murska Sobota SI004800 

  

CARINSKI URAD NOVA GORICA SI008004 

Izpostava Vrtojba SI008128 



Oddelek za Intrastat SI008006 

Oddelek za tranzit SI008005 

Oddelek za centralno pomoč uporabnikom SI008007 

Oddelek za trošarine Nova Gorica SI008800 

  

CARINSKI URAD SEŽANA SI009000 

Izpostava Terminal Sežana SI009043 

Oddelek za trošarine Sežana SI009800 

  

CARINSKI URAD BREŽICE SI003000 

Izpostava Obrežje SI001123 

Oddelek za trošarine Brežice SI003850 

 


