
 
PRILOGA 7 

 

 

OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE PLAČILA CARINSKE 

OBVEZNOSTI 

 

Banka – garant: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

za upravičenca iz garancije: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

po naročilu: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

i z d a j a 

 

»BANČNO GARANCIJO št. ………………………….. 

za zavarovanje plačila carinske obveznosti« 

 

Ta bančna garancija v znesku ………………………. EUR velja za zavarovanje plačila uvoznih in 

izvoznih dajatev, drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu oziroma izvozu, ter obresti in stroškov 

postopka (v nadaljevanju: carinska obveznost) v zvezi s carinskim postopkom oziroma postopki, 

začetimi v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti, od ……………… do ……………… 

 

Veljavnost bančne garancije oziroma končni rok za unovčenje garancije: …………………….. 

 

PODATKI O BANKI – GARANTU 

 

Matična številka:  

Davčna številka:  

Firma banke – garanta:   

Sedež:  

Poštna številka:  Kraj:   

Poravnalni račun,  

ki se vodi pri:  

 

PODATKI O NAROČNIKU GARANCIJE – CARINSKEM DOLŽNIKU 

 

Matična številka:  

Davčna oziroma druga 

identifikacijska številka: 

 

Osebno ime oziroma 

firma:  

 

Prebivališče oziroma 

sedež: 

 

Poštna številka:  Kraj:   
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Garant se zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora« plačal carinsko obveznost do višine, ki je 

navedena v tej bančni garanciji in je nastala oziroma bo lahko nastala v času veljavnosti garancije iz 

naslednjih carinskih postopkov: 

 

 sprostitev v prosti promet  začasni uvoz  

 carinsko skladiščenje   pasivno oplemenitenje 

 aktivno oplemenitenje   izvoz  

 predelava pod carinskim nadzorom   

(Označite carinski postopek, za katerega velja zavarovanje.) 

 

 

 

Ta bančna garancija se uporablja tudi za zavarovanje plačila carinske obveznosti v primerih, ko 

naročnik bančne garancije nastopa pred carinskimi organi kot direktni pooblaščenec carinskega 

dolžnika.  

(Označite veljavnost določbe oziroma jo izpustite, če ni potrebna.) 

 

 

 

Ta bančna garancija krije do višine zneska, navedenega v tej garanciji, tudi carinsko obveznost iz 

carinskih postopkov z ekonomskimi učinki, začetimi 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.  

(Označite veljavnost določbe oziroma jo izpustite, če ni potrebna.) 

 

 

 

 

 

Ta bančna garancija krije do višine zneska, navedenega v tej garanciji, 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 treba po carinskih predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost tudi po sprostitvi blaga v 

prosti promet. 

(Označite veljavnost določbe oziroma jo izpustite, če ni potrebna.) 

 

 

 

 

 

Na zahtevo naročnika te bančne garancije – carinskega dolžnika – se lahko ta bančna garancija 

do višine zneska, navedenega v tej garanciji, uporabi za odobritev odloga plačila, obročnega 

plačevanja in drugih plačilnih olajšav, ki jih predvideva veljavna zakonodaja in so pogojene s 

predložitvijo zavarovanja. 

(Označite veljavnost določbe oziroma jo izpustite, če ni potrebna.) 

 

Ta bančna garancija se znižuje za vsak po tej garanciji plačan znesek do zneska, navedenega v 

garanciji. 

 

Bančna garancija je izdana v treh enakih izvodih, od katerih enega prejme naročnik, enega 

upravičenec iz garancije in enega garant.  

 

 

M. P. 

 

 

……………………………                                                              ………………………………… 

(kraj in datum)                                                                               (podpis pooblaščene osebe) 


