
 
PRILOGA 13 

 

 
POTRDILO O SPREJEMU INSTRUMENTA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE PLAČILA 

CARINSKE OBVEZNOSTI 

 

1. Imetnik instrumenta zavarovanja ………….……………………. je pri davčnem organu ……………. 

predložil instrument zavarovanja za zavarovanje plačila uvoznih in izvoznih dajatev, drugih dajatev, ki 

se plačujejo pri uvozu oziroma izvozu, obresti, zamudnih obresti in stroškov postopka (v nadaljevanju: 

carinska obveznost) v znesku …………….. EUR. 

 

2. Instrument zavarovanja velja za zavarovanje plačila carinske obveznosti iz naslova carinskega 

postopka oziroma carinskih postopkov od ………….. do …………. Datum izteka veljavnosti 

instrumenta zavarovanja oziroma končni rok za unovčitev je ………….. 

 

3. Instrument zavarovanja je predložen v obliki: 

 

 bančne garancije št. ………….., z dne ………….. 

 garantnega pisma  št. ………….., z dne ………… 

 gotovinskega pologa na račun št. …………………., z dne ………….   

 drugo 

 

4. Predloženi instrument zavarovanja je v evidenci predloženih instrumentov zavarovanja za plačilo 

dajatev vknjižen pod sklicno številko zavarovanja (GRN): …………………… 

 

5. Podatki o imetniku instrumenta zavarovanja:  

 

Davčna oziroma druga 

identifikacijska številka: 

 

Osebno ime oziroma 

firma:  

 

Prebivališče oziroma 

sedež: 

 

Poštna številka:  Kraj:   

 

6. Imetnik instrumenta zavarovanja lahko uporablja instrument zavarovanja za zavarovanje plačila 

carinske obveznosti, ki je nastala ali bi lahko nastala iz naslednjih carinskih postopkov:  

 

 sprostitev v prost promet  začasni uvoz  

 carinsko skladiščenje   pasivno oplemenitenje 

 aktivno oplemenitenje   izvoz  

 predelava pod carinskim nadzorom   

 

 

 

 

Ta instrument zavarovanja se uporablja tudi za zavarovanje plačila carinske obveznosti v 

primerih, ko imetnik instrumenta zavarovanja nastopa pred davčnimi organi kot direktni 

pooblaščenec carinskega dolžnika.  

 

 

 

Ta instrument zavarovanja krije do višine zneska, navedenega v tem instrumentu zavarovanja, 

tudi carinsko obveznost iz carinskih postopkov z ekonomskimi učinki, začetih v obdobju 

veljavnosti predhodnega instrumenta zavarovanja št. ……………, z dne …………, če ti še niso 

bili zaključeni v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti in bi carinska obveznost še lahko nastala.  



 

 

 

 

 

Ta instrument zavarovanja krije do višine zneska, navedenega v tem instrumentu zavarovanja, 

tudi carinsko obveznost iz carinskih postopkov, začetih v obdobju veljavnosti predhodnega 

instrumenta zavarovanja št. ………….., z dne ………., ki bi lahko nastala po sprejetju dopolnilne 

deklaracije, zaključku preverjanja carinske deklaracije, zaradi ukrepa začasne uvedbe dajatev ali 

v drugih primerih, ko je potrebno po carinskih predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost 

tudi po sprostitvi blaga v prost promet. 

 

 

 

 

 

Na zahtevo imetnika tega instrumenta zavarovanja – carinskega dolžnika se lahko ta instrument 

zavarovanja do višine zneska, navedenega v tem instrumentu zavarovanja, uporabi za odobritev 

odloga plačila, obročnega plačevanja in drugih plačilnih olajšav, ki jih predvideva veljavna 

zakonodaja in so pogojene s predložitvijo zavarovanja. 

 

7. Jamstvo iz tega instrumenta zavarovanja se znižuje za vsak po tem instrumentu zavarovanja 

plačani znesek do skupnega zneska instrumenta zavarovanja. 

 

8. To potrdilo je izdano v dveh enakih izvodih. 

 

 
 
 
…………………..                                                                         …………………………………………… 
(kraj in datum)                                                                                  (žig in podpis pooblaščene osebe) 


