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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341
z dne 17. decembra 2015
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi
določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne
delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku
Unije (zakonik) (1) in zlasti členov 6, 7, 131, 153, 156 in 279 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Zakonik v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenaša pooblastilo za dopolnitev nekaterih nebistvenih
elementov zakonika.

(2)

Zakonik spodbuja uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, kot je določena v Odločbi
št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki jo šteje za ključno pri olajševanju trgovine in hkratnemu
zagotavljanju učinkovitosti carinskih kontrol. V členu 6(1) zakonika je natančneje določeno, da vse izmenjave
informacij med carinskimi organi ter med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi ter shranjevanje takšnih
informacij potekajo z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov. Praviloma morajo informacijski in komuni
kacijski sistemi v vseh državah članicah gospodarskim subjektom omogočiti enake storitve.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/255/EU (3) (delovni program), ki temelji na obstoječem dokumentu načrtovanja,
povezanim z vsemi carinskimi projekti v zvezi z informacijsko tehnologijo in pripravljenim v skladu z Odločbo
70/2008/ES, vsebuje seznam elektronskim sistemov, ki jih bodo morale razviti države članice in po potrebi
države članice v tesnem sodelovanju s Komisijo, da bi se lahko zakonik začel uporabljati v praksi.

(4)

V zvezi s tem člen 278 zakonika določa, da se lahko, če elektronski sistemi, potrebni za izvajanje določb
zakonika, še ne delujejo, sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki niso tehnike elektronske obdelave
podatkov, začasno uporabljajo, in sicer najpozneje do 31. decembra 2020.

(5)

Čeprav bi se morali prehodni ukrepi, ki jih vsebuje ta uredba, načeloma uporabljati najpozneje do 31. decembra
2020, bi se glede na praktične razloge in razloge vodenja projektov iz delovnega programa, kadar je datum
začetka delovanja elektronskega sistema pred končnim rokom, ki ga zakonik določa za uporabo prehodnih

(1) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
(2) Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23,
26.1.2008, str. 21).
(3) Izvedbeni sklep Komisije 2014/255/EU z dne 29. aprila 2014 o oblikovanju delovnega programa za carinski zakonik Unije (UL L 134,
7.5.2014, str. 46).
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določb, morala uporaba zadevnih sredstev za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki niso tehnike elektronske
obdelave podatkov, določene s to uredbo, zaradi ohranjanja pravne varnosti gospodarskih subjektov, sprejeti kot
alternativa zadevnim elektronskim sistemom, kadar so že začeli delovati, nato pa bi jih bilo treba nehati
uporabljati.
(6)

Glede na nerazpoložljivost elektronskih sistemov, potrebnih za izmenjavo informacij med carinskimi organi ter
med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi, bi bilo treba določiti prehodne ukrepe v zvezi z obliko takih
zahtevkov in odločb. Vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe je v skladu z veljavnimi predpisi
Unije in nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov.

(7)

Kadar so pred sprejetjem odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje potrebna posvetovanja med carinskimi
organi več kot ene države in če ta posvetovanja zadevajo izmenjavo in shranjevanje informacij prek elektronskih
sredstev, ki še niso začela delovati, je treba oblikovati prehodne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se takšna
posvetovanja lahko nadaljujejo.

(8)

Ker je treba elektronski sistem, ki se nanaša na zavezujoče tarifne informacije (ZTI), še posodobiti, in da bi se
trgovcem zagotovila pomoč pri določanju pravilne tarifne uvrstitve, bi se morala sredstva za zahtevke in odločbe
za ZTI v papirni in elektronski obliki, ki so trenutno v uporabi, še naprej uporabljati, vse dokler se sistem v celoti
ne posodobi.

(9)

Ker je treba elektronski sistem, ki je potreben za uporabo določb zakonika, ki urejajo zahtevek za pridobitev
dovoljenja za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in njegovo odobritev, še posodobiti, se morajo
sredstva v papirni in elektronski obliki, ki so trenutno v uporabi, še naprej uporabljati, vse dokler se sistem ne
posodobi.

(10)

Ker je za obdobje do posodobitve nacionalnih sistemov uvoza treba uporabljati obstoječi sistem za deklaracije
z navedbami v zvezi s carinsko vrednostjo (DV1), bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodne določbe v zvezi s
sporočanjem nekaterih elementov glede carinske vrednosti blaga.

(11)

Člen 147 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 (1). se nanaša na elektronski sistem, ki je vzpostavljen za izmenjavo
in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki se lahko uporabljajo v več kot eni državi članici. Dokler tega
elektronskega sistema ni, je treba predvideti druga sredstva za shranjevanje in izmenjavo teh informacij.

(12)

Ker sistem nadzora uvoza (ICS), ki je potreben za uporabo določb zakonika, ki urejajo vstopno skupno
deklaracijo, še ni v celoti posodobljen, bi bilo treba še naprej uporabljati trenutno uporabljena sredstva za
izmenjavo in shranjevanje informacij, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov iz člena 6(1) zakonika.

(13)

Podobno bi bilo treba glede na to, da lahko trenutni sistem nadzora uvoza sprejme vstopno skupno deklaracijo
samo s predložitvijo enega nabora podatkov, začasno odložiti uporabo členov, ki določajo zagotavljanje podatkov
v več kot enem naboru podatkov, in sicer dokler se sistem nadzora uvoza ne posodobi, ter določiti alternativne
zahteve.

(14)

Da bi se podprle in zagotovile carinske formalnosti v zvezi z vnosom blaga, kar se tiče varstva in varnosti
Evropske unije in njenih državljanov, ter da bi se zagotovilo, da se carinski nadzor začne v primernem trenutku
in je ustrezno izveden pred začetkom uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestila o predložitvi in
začasno hrambo, bi bilo treba določiti alternativne načine za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki urejajo
obvestilo o prihodu, obvestilo o preusmeritvi, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo.

(15)

Da se zagotovi nemoteno delovanje postopkov v zvezi z dajanjem blaga v določeni carinski postopek, bi morala
biti uporaba carinskih deklaracij v papirni obliki dovoljena hkrati z obstoječimi nacionalnimi sistemi uvoza,
dokler ti niso posodobljeni.

(16)

Glede na to, da novi nabori podatkov in obrazci, ki jih zahteva zakonik, ter določbe v zvezi z njimi, sprejete na
podlagi zakonika, ne bodo na voljo, dokler se nacionalni sistemi uvoza ne posodobijo, bi bilo za zagotovitev
pravne varnosti za gospodarske subjekte treba določiti možnost, da se carinske deklaracije lahko predložijo
z drugim naborom podatkov.

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb
Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).
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(17)

Medtem ko gospodarski subjekti uporabljajo poenostavljeno deklaracijo ter do posodobitve avtomatiziranega
izvoznega sistema in nacionalnih sistemov uvoza, bi bilo treba določiti drugačne roke za vložitev dopolnilne
deklaracije. Države članice bi zato morale imeti možnost, da določijo drugačne roke, kot so določeni v členu 146
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (1).

(18)

V istem smislu bi bilo treba v prehodnem obdobju državam članicam dovoliti, da dopustijo, da se poenostavljena
carinska deklaracija vloži v obliki trgovinskega ali upravnega dokumenta.

(19)

Kadar je carinska deklaracija vložena pred predložitvijo blaga in preden bodo elektronski sistemi začeli delovati
ali bodo posodobljeni, bi moralo biti dovoljeno, da se obvestilo o predložitvi blaga pri carinskih organih vloži
prek obstoječih nacionalnih sistemov ali na druge načine.

(20)

Obveznost vložitve carinske deklaracije prek elektronske izmenjave informacij iz člena 6(1) zakonika in trenutno
veljavne opustitve obveznosti vložitve skupne deklaracije za poštne pošiljke pomenijo velik izziv za izvajalce
poštnih storitev. Možnost uporabe deklaracije z manjšim naborom podatkov, ki velja za nekatere poštne pošiljke,
tudi zahteva prilagoditve v podatkovnem toku ter v podporni infrastrukturi IT izvajalcev poštnih storitev in
carinskih organov držav članic. Prehodne določbe so potrebne zato, da se omogoči nemotene prilagoditve
pravilom, določenim v Delegiranem uredbe (EU) 2015/2446.

(21)

Ker v okviru zakonika ni sistema odločb carinskih organov, bi se morale vse informacije v zvezi z zahtevki in
dovoljenji za centralizirano carinjenje med prehodnim obdobjem še naprej objavljati, da se za potrebe
spremljanja Komisiji in državam članicam zagotovi dostop do njih.

(22)

Da se omogoči nemoten in neprekinjen prevoz blaga po železnici, bi bilo treba pred posodobitvijo novega
informacijsko podprtega tranzitnega sistema (NCTS) določiti pravila za nadaljevanje postopka tranzita Unije, ki
temelji na papirnih dokumentih za blago, ki se prevaža po železnici.

(23)

Treba bi bilo določiti pravila za nadaljnjo uporabo manifestov v papirni ali elektronski obliki, da se zagotovi
neprekinjeno in učinkovito gibanje prek letalskih in ladijskih družb, dokler niso zadevni sistemi gospodarskih
subjektov posodobljeni.

(24)

Za zagotovitev učinkovitega delovanja zgoraj navedene prehodne ureditve, bi bilo treba spremeniti tudi določene
določbe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

(25)

Nobena določba te uredbe ne bi smela Komisiji ali državam članicam naložiti, da posodobijo ali začnejo
uporabljati tehnične sisteme, če to ni v skladu s ciljnimi datumi iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU.

(26)

Določbe te uredbe bi se morale uporabljati od 1. maja 2016, da se omogoči uporaba zakonika v celoti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Predmet urejanja
1.
Ta uredba določa prehodne ukrepe za sredstva za izmenjavo in shranjevanje podatkov iz člena 278 zakonika,
dokler elektronski sistemi, ki so potrebni za uporabo določb zakonika, še ne delujejo.
(1) Delegirana uredba (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
podrobnimi pravili, ki določajo nekatere določbe carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

L 69/4

SL

Uradni list Evropske unije

15.3.2016

2.
Zahteve glede podatkov, oblik in kod, ki se uporabljajo za prehodna obdobja, določena v tej uredbi, Delegirani
uredbi (EU) 2015/2446 in Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447, so določene v Prilogah k tej uredbi.

ODDELEK 1

Odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje
Člen 2
Zahtevki in odločbe
Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v zvezi z zahtevki in odločbami ter v zvezi s katerim koli poznejšim
dogodkom, ki bi lahko vplival na prvotni zahtevek ali odločbo, ki ima učinek v eni državi članici ali v več državah
članicah, uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 3
Sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij
1.
Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU, carinski organi zagotovijo razpoložljivost sredstev za izmenjavo in shranjevanje informacij, da se
zagotovijo posvetovanja, ki naj bi se opravila v skladu s členom 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.
2.
Vsak carinski organ določi kontaktne točke, pristojne za vsako izmenjavo informacij med njimi in drugimi
carinskimi organi ter med njimi in Komisijo, ter Komisiji sporoči kontaktne podatke kontaktnih točk.
3.

Komisija objavi seznam kontaktnih točk na svojem spletišču.

ODDELEK 2

Odločbe v zvezi z ZTI
Člen 4
Oblika zahtevkov in odločb za ZTI
1.
Do datumov posodobitve sistema ZTI iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko
dovolijo, da se v zvezi z zahtevki in odločbami za ZTI ter v zvezi s katerim koli poznejšim dogodkom, ki bi lahko
vplival na prvotni zahtevek ali odločbo, uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
2.

V primerih, na katere se nanaša odstavek 1, velja:

(a) do datuma posodobitve prve faze elektronskega sistema:
(i) zahtevki za odločbo za ZTI se pošljejo v obliki obrazca iz Priloge 2; in
(ii) odločbe za ZTI se sprejmejo v obliki obrazca iz Priloge 3;
(b) od datuma posodobitve prve faze elektronskega sistema do datuma posodobitve druge faze elektronskega sistema:
(i) zahtevki za odločbo za ZTI se pošljejo v obliki obrazca iz Priloge 4; in
(ii) odločbe za ZTI se sprejmejo v obliki obrazca iz Priloge 5.
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ODDELEK 3

Zahtevek za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)

Člen 5
Oblika zahtevkov in dovoljenj
1.
Do datuma posodobitve sistema AEO iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko
dovolijo, da se v zvezi z zahtevki in odločbami za AEO ali v zvezi s katerim koli poznejšim dogodkom, ki bi lahko
vplival na prvotni zahtevek ali odločbo, uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
2.

V primerih, na katere se nanaša odstavek 1 tega člena, velja:

(a) zahtevki za status AEO se vložijo v obliki obrazca iz Priloge 6; in
(b) dovoljenja za status AEO se izdajo v obliki obrazca iz Priloge 7.

POGLAVJE 2
CARINSKA VREDNOST BLAGA

Člen 6
Deklaracija o carinski vrednosti blaga
1.
Do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinska
deklaracija za sprostitev v prosti promet vključuje navedbe v zvezi s carinsko vrednostjo.
2.
Carinski organi lahko dovolijo, da se v zvezi s predložitvijo navedb iz odstavka 1 lahko uporabijo sredstva, ki niso
tehnike elektronske obdelave podatkov.
3.
Če se navedbe iz odstavka 1 predložijo s sredstvi, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se za to uporabi
obrazec iz Priloge 8.
4.
Carinski organi lahko opustijo obveznost po predložitvi navedb iz odstavka 1 tega člena, če carinske vrednosti
zadevnega blaga ni mogoče določiti na podlagi člena 70 zakonika.
5.
Razen če je to nujno za pravilno določitev carinske vrednosti, carinski organi opustijo obveznost po predložitvi
navedb iz odstavka 1 v katerem koli od naslednjih primerov:
(a) kadar carinska vrednost uvoženega blaga v pošiljki ne presega 20 000 EUR, če pošiljka ni del delne ali večkratne
pošiljke istega pošiljatelja istemu prejemniku;
(b) kadar je transakcija, povezana s sprostitvijo blaga v prosti promet, nekomercialne narave;
(c) kadar predložitev zadevnih navedb ni potrebna za uporabo skupne carinske tarife;
(d) kadar carinskih dajatev, določenih v skupni carinski tarifi, ni treba plačati.
6.
V primeru, da isti prodajalec po istih trgovinskih pogojih stalno dobavlja blago istemu kupcu, carinski organi
lahko opustijo stalno zahtevo po predložitvi navedb iz odstavka 1.
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POGLAVJE 3
ZAVAROVANJE MOREBITNEGA ALI OBSTOJEČEGA CARINSKEGA DOLGA

Člen 7
Sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij
1.
Do datumov začetka uporabe sistema upravljanja zavarovanj v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji
uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
2.
V primeru iz odstavka 1 tega člena se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki se lahko
uporabljajo v več kot eni državi članici, kot je določeno v členu 147 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, in ki se podajo
za kateri koli namen, ki ni tranzit, uporabi naslednje:
(a) shranjevanje informacij opravijo carinski organi vsake države članice v skladu z obstoječim nacionalnim sistemom in
(b) za izmenjavo informacij med carinskimi organi se uporabi elektronska pošta.
3.

Kontaktna točka, določena v skladu s členom 3(2), je pristojna za izmenjavo iz odstavka 2(b).

Člen 8
Spremljanje referenčnega zneska s strani carinskih organov
1.
Do datuma začetka uporabe sistema upravljanja zavarovanj iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU oseba
iz člena 155(4) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 v zahtevku za zagotovitev splošnega zavarovanja podrobno navede
razdelitev referenčnega zneska med države članice, v katerih izvaja dejavnosti, razen glede blaga, danega v tranzitni
postopek Unije, ki ga mora pokriti zavarovanje.
2.
Carinski urad zavarovanja, ki prejme zahtevek, se posvetuje z drugimi državami članicami, ki so navedene v
zahtevku, o razdelitvi referenčnega zneska, ki ga zahteva oseba, ki mora zagotoviti zavarovanje, v skladu s členom 14
Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.
3.
V skladu s členom 157 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 je vsaka država članica pristojna za spremljanje svojega
dela referenčnega zneska.

POGLAVJE 4
PRIHOD BLAGA IN ZAČASNA HRAMBA

Člen 9
Obvestilo o prihodu morskega plovila ali zrakoplova
Do datumov začetka uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo v okviru
zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v skladu s členom 133
zakonika za predložitev obvestila o prihodu morskega plovila ali zrakoplova uporabijo sredstva, ki niso tehnike
elektronske obdelave podatkov.

Člen 10
Predložitev blaga carini
Do datumov začetka uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo v okviru
zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi dovolijo, da se v skladu s členom 139
zakonika za predložitev blaga carini uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
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Člen 11
Deklaracija za začasno hrambo
Do datumov začetka uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo v okviru
zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v skladu s členom 145
zakonika za predložitev deklaracije za začasno hrambo uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave
podatkov.

POGLAVJE 5
CARINSKI STATUS ZA DAJANJE BLAGA V CARINSKI POSTOPEK
ODDELEK 1

Carinski status blaga

Člen 12
Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, za katerega se uporablja poenostavljeni postopek tranzita Unije
Kadar se v skladu s členom 24(1) te uredbe za blago, ki se prevaža po zraku ali morju, uporablja postopek tranzita
Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, se do datumov posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega
sistema (NCTS) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga predloži
z navedbo črke „C“ (enakovredna oznaki „T2L“) ob zadevnih postavkah na manifestu.

Člen 13
Obrazci za dokazovanje carinskega statusa unijskega blaga
1.
Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi
z dokazovanjem carinskega statusa unijskega blaga uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
2.
Kadar se za dokazovanje carinskega statusa unijskega blaga uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske
obdelave podatkov, se dokument „T2L“ ali „T2LF“ predloži na obrazcu izvod 4 ali izvod 4/5 iz naslova III Priloge B-01
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
3.
Po potrebi se navedenemu obrazcu doda en ali več dopolnilnih listov, ki ustrezajo izvodu 4 ali izvodu 4/5 iz
naslova IV Priloge B-01 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
4.
Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi dovolijo, da se namesto dopolnilnih listov kot opisnih delov
dokumentov „T2L“ ali „T2LF“ uporabijo nakladnice, ki se pripravijo na obrazcu iz poglavja III dela II Priloge 72-04 k
Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447.
5.
Kadar carinski organi za pripravo dokumenta „T2L“ ali „T2LF“ uporabijo tehnike elektronske obdelave podatkov, ki
pa ne dovoljujejo uporabe dopolnilnih listov, se obrazec iz odstavka 2 tega člena dopolni z enim ali več obrazci, ki
ustrezajo izvodu 4 ali izvodu 4/5 iz naslova III Priloge B-01 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
6.
Kadar pooblaščeni izdajatelj uporabi posebni žig iz člena 129(2)(e)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, carinski
organi navedeni žig odobrijo, ustreza pa vzorcu iz poglavja II dela II Priloge 72-04 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446.
Uporabita se oddelka 23 in 23.1 Priloge 72-04 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447.
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ODDELEK 2

Dajanje blaga v carinski postopek

Člen 14
Sredstva za izmenjavo podatkov
Do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi
lahko dovolijo, da se za predložitev carinskih deklaracij za dajanje blaga v spodaj naštete carinske postopke uporabijo
sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov:
(a) sprostitev v prosti promet;
(b) carinsko skladiščenje;
(c) začasni uvoz;
(d) posebna raba;
(e) aktivno oplemenitenje.

Člen 15
Obrazci za carinske deklaracije
Kadar se za carinske postopke iz člena 14 uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se do
datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, carinske deklaracije
predložijo na obrazcih iz Priloge 9 ali iz Dodatkov B1 do D1, kakor je ustrezno.

Člen 16
Obrazci za poenostavljene carinske deklaracije
1.
Kadar se v okviru postopka iz člena 14 te uredbe poenostavljene carinske deklaracije iz člena 166 zakonika vložijo
z uporabo sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se do datumov posodobitve nacionalnega sistema
uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, uporabijo ustrezni obrazci iz Priloge 9 in Dodatkov B1 do B5.
2.
Kadar je osebi izdano dovoljenje za redno uporabo poenostavljene deklaracije iz člena 166(2) zakonika v zvezi s
postopkom iz člena 14 te uredbe, lahko carinski organi do datumov posodobitve sistemov iz odstavka 1 kot
poenostavljeno deklaracijo sprejmejo trgovinski ali upravni dokument pod pogojem, da ta dokument vsebuje vsaj
navedbe, potrebne za prepoznavanje blaga, in mu je priložen zahtevek, da se blago da v zadevni carinski postopek.

Člen 17
Vložitev carinske deklaracije pred predložitvijo blaga
Kadar se carinska deklaracija vloži pred predložitvijo blaga v skladu s členom 171 zakonika, lahko carinski organi do
zadevnih datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema (AES) v okviru zakonika in posodobitve
nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU dovolijo, da se za vložitev obvestila o
predložitvi uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
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Člen 18
Načini izmenjave informacij za centralizirano carinjenje
1.
Do zadevnih datumov začetka uporabe sistema centraliziranega carinjenja za uvoz (CCI) in avtomatiziranega
izvoznega sistema (AES) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi, ki jih dovoljenje za centrali
zirano carinjenje zadeva, sodelujejo pri oblikovanju ureditev, s katerimi zagotavljajo skladnost s členom 179(4) in (5)
zakonika.
2.
Carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo informacij med carinskimi organi ter med carinskimi organi in
imetniki dovoljenj za centralizirano carinjenje uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 19
Shranjevanje informacij
1.
Države članice Komisiji predložijo seznam zahtevkov in dovoljenj za centralizirano carinjenje, ki ga Komisija shrani
v ustrezni skupini v Komunikacijsko-informacijskem centru za uprave, podjetja in državljane (CIRCABC).
2.

Države članice seznam iz odstavka 1 posodabljajo.

Člen 20
Zavrnitev zahtevka za centralizirano carinjenje
Do zadevnih datumov začetka uporabe sistema centraliziranega carinjenja za uvoz in avtomatiziranega izvoznega
sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi, pristojni za sprejetje odločbe, zavrnejo
zahtevek za centralizirano carinjenje, če bi izdaja dovoljenja pomenila nesorazmerno upravno breme.

Člen 21
Vpis v evidence deklaranta
1.
Do zadevnih datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza in začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega
sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se, razen v primerih, ko se
obveznost predložitve blaga carinskim organom opusti v skladu s členom 182(3) zakonika, za vložitev obvestila o
predložitvi uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
2.
Do datuma začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU
carinski organi lahko dovolijo, da se za dajanje blaga v postopek izvoza ali ponovnega izvoza obvestilo o predložitvi
nadomesti s carinsko deklaracijo, vključno s poenostavljeno deklaracijo.
POGLAVJE 6
POSEBNI POSTOPKI
ODDELEK 1

Splošne določbe za posebne postopke, ki niso tranzitni postopek
Člen 22
Obrazec za zahtevke in dovoljenja v zvezi s posebnimi postopki
1.
Kadar zahtevek za dovoljenje iz člena 211(1) zakonika ne temelji na carinski deklaraciji in je predložen s sredstvi,
ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru
zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU predloži na obrazcu iz Priloge 12 k tej uredbi.
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2.
Kadar carinski organi, pristojni za odločanje o zahtevku iz odstavka 1, dovoljenje izdajo, uporabijo obrazec iz
Priloge 12.

Člen 23
Sredstva, ki se lahko uporabijo za standardizirano izmenjavo informacij
1.
Do datumov začetka uporabe informativnih listov za posebne postopke v okviru zakonika iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za standardizirano izmenjavo informacij
uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.
2.
Kadar so za standardizirano izmenjavo informacij iz člena 181 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 uporabljena
sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se uporabijo informativni listi iz Priloge 13 k tej uredbi.
3.
Za namene odstavka 1 se informativni listi iz Priloge 13 berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz dodatka k tej
uredbi.
4.
Kadar se standardizirana izmenjava informacij iz člena 181 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 zahteva za
postopek iz člena 1(27) navedene uredbe, se lahko uporabi katera koli metoda standardizirane izmenjave informacij.

ODDELEK 2

Tranzit
Člen 24
Splošne določbe
1.
Do datumov posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU se za blago, ki se prevaža po železnici, zraku ali morju, kot je določeno v členih 25, 26 in 29 do 51 te
uredbe, uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih.
2.
Do 1. maja 2018 se za tiste gospodarske subjekte, ki še niso posodobili sistemov, potrebnih za uporabo
člena 233(4)(e) zakonika, za blago, ki se prevaža po zraku ali morju uporabljajo postopki tranzita Unije, ki temeljijo na
elektronskem manifestu, kot je določeno v členih 27, 28, 29, 52 in 53 te uredbe.
Do navedenega datuma se postopki iz členov 27, 28, 29, 52 in 53 obravnavajo kot enakovredni postopku, določenemu
v členu 233(4)(e) zakonika in se ne zahteva zavarovanje v skladu s členom 89(8)(d) zakonika.

Člen 25
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
železnici
1.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
železnici, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) vložnik je železniško prevozno podjetje;
(b) vložnik ima sedež v carinskem območju Unije;
(c) vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni
obveznosti, povezane s postopkom; in
(d) vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.
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2.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
železnici, se uporablja v vseh državah članicah.

Člen 26
Dovoljenja za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
zraku ali morju
1.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
zraku ali morju, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) v primeru postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, je vložnik
letalska družba;
(b) v primeru postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po morju, je vložnik
pomorska družba;
(c) vložnik ima sedež v carinskem območju Unije;
(d) vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni
obveznosti, povezane s postopkom; in
(e) vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.
2.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
zraku ali morju, se uporablja v državah članicah, navedenih v dovoljenju.

Člen 27
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža
po zraku
1.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po
zraku, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) vložnik je letalska družba, ki opravlja veliko število letov med letališči Unije;
(b) vložnik ima sedež na carinskem območju Unije ali ima registrirani sedež, glavni sedež ali stalno poslovno enoto v
Uniji;
(c) vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni
obveznosti, povezane s postopkom; in
(d) vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.
2.
Ob sprejetju zahtevka za navedeno dovoljenje pristojni carinski organi obvestijo druge države članice, na ozemlju
katerih so letališča odhoda in namembna letališča, povezana z elektronskimi sistemi, ki omogočajo izmenjavo podatkov.
Če v 60 dneh od obvestila ni prejet ugovor, pristojni carinski organi izdajo dovoljenje.
3.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po
zraku, se uporablja samo za postopke tranzita Unije med letališči, ki so navedena v dovoljenju.
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Člen 28
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža
po morju
1.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po
zraku, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) vložnik je pomorska družba, ki opravlja veliko število plovb med pristanišči Unije;
(b) vložnik ima sedež na carinskem območju Unije ali ima registrirani sedež, glavni sedež ali stalno poslovno enoto v
Uniji;
(c) vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni
obveznosti, povezane s postopkom; in
(d) vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.
2.
Ob sprejetju zahtevka za navedeno dovoljenje pristojni carinski organi obvestijo druge države članice, na ozemlju
katerih so pristanišča odhoda in namembna pristanišča, povezana z elektronskimi sistemi, ki omogočajo izmenjavo
podatkov.
Če v 60 dneh od obvestila ni prejet ugovor, pristojni carinski organi izdajo dovoljenje.
3.
Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po
morju, se uporablja samo za postopke tranzita Unije med pristanišči, ki so navedena v dovoljenju.

Člen 29
Določbe v zvezi z dovoljenji za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago,
ki se prevaža po železnici, zraku ali morju ter za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem
manifestu, za blago, ki se prevaža po zraku ali po morju
1.

Dovoljenje iz členov 25, 26, 27 in 28 se izda le pod pogojem, da:

(a) pristojni carinski organ meni, da bo lahko nadziral uporabo postopka tranzita Unije in opravljal kontrole, ne da bi
bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevnih oseb;
(b) vložnik vodi evidenco, ki pristojnim carinskim organom omogoča opravljanje učinkovite kontrole.
2.
Kadar je vložnik imetnik dovoljenja AEO iz člena 38(2)(a) zakonika, se zahteve iz členov 25(1)(d), 26(1)(e),
27(1)(d) in 28(1)(d) ter iz odstavka 1 tega člena štejejo za izpolnjene.

Člen 30
Tovorni list CIM kot tranzitna deklaracija za postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za
blago, ki se prevaža po železnici
Tovorni list CIM se šteje za tranzitno deklaracijo za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih,
za blago, ki se prevaža po železnici, če se uporablja za prevoze, ki jih opravljajo pooblaščena železniška prevozna
podjetja v medsebojnem sodelovanju.
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Člen 31
Imetnik postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in
njegove obveznosti
1.

Imetnik postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, je:

(a) pooblaščeno železniško prevozno podjetje, ki ima sedež v državi članici in ki sprejme v prevoz blago s tovornim
listom CIM kot tranzitno deklaracijo za postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago Unije,
ki se prevaža po železnici, in izpolni polje 58b na tovornem listu CIM tako, da odkljuka polje „da“ in vnese svojo
kodo UIC; ali
(b) kadar se prevoz začne zunaj carinskega območja Unije in blago vstopi na to carinsko območje, katero koli drugo
pooblaščeno železniško prevozno podjetje, ki ima sedež v državi članici in v imenu katere železniško prevozno
podjetje tretje države izpolni polje 58b.
2.
Imetnik tega postopka se obveže, da je odgovoren za implicitno izjavo naslednjih ali nadomestnih železniških
prevoznih podjetij, ki so vključena v uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, da
izpolnjujejo zahteve za postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.

Člen 32
Obveznosti pooblaščenega železniškega prevoznega podjetja
1.
Blago zaporedoma prevzamejo in njegov prevoz opravijo različna pooblaščena železniška prevozna podjetja na
nacionalni ravni in pooblaščena železniška prevozna podjetja, ki sodelujejo v prevozu se izrečejo za solidarno
odgovorne carinskim organom za kateri koli morebitni carinski dolg.
2.
Ne glede na obveznosti imetnika postopka iz člena 233(1) in (2) zakonika so druga pooblaščena železniška
prevozna podjetja, ki prevzamejo blago med prevozom in so navedena v polju 57 tovornega lista CIM, tudi odgovorna
za pravilno uporabo tranzitnega postopka Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.
3.
Železniška prevozna podjetja medsebojno sodelujejo in se dogovorijo za skupni sistem za preverjanje in
preiskovanje nepravilnosti gibanja blaga ter so odgovorna za:
(a) ločeno poravnavo stroškov prevoza na podlagi informacij, ki jih je treba hraniti za vsak tranzitni postopek Unije, za
blago, ki se prevaža po železnici, za zadevna neodvisna pooblaščena železniška prevozna podjetja v vsaki državi
članici pa za vsak mesec;
(b) za razčlenitev prevoznih stroškov za vsako državo članico, na ozemlju katere blago vstopi med uporabo tranzitnega
postopka Unije za blago, ki se prevaža po železnici; in
(c) za plačilo pripadajočega dela stroškov vsakega od pooblaščenih železniških prevoznih podjetij, ki sodelujejo v
prevozu.

Člen 33
Formalnosti pri carinskem uradu odhoda
1.
Kadar je blago dano v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
železnici, in kadar se postopek tranzita Unije začne in konča znotraj carinskega območja Unije, se blago in tovorni list
CIM predloži carinskemu uradu odhoda.
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Carinski urad odhoda jasno vnese v polje, namenjeno carini, na listih 1, 2 in 3 tovornega lista CIM:

(a) oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226(1) in (2)
zakonika;
(b) oznako „T2“, kadar se blago giblje v okviru postopka notranjega tranzita Unije v skladu s členom 227(1) zakonika;
ali
(c) oznako „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
Oznaki „T2“ ali „T2F“ se potrdita z žigom carinskega urada odhoda.
3.

Vsi izvodi tovornega lista CIM se vrnejo zadevni osebi.

4.
Pooblaščena železniška prevozna podjetja zagotovijo, da se blago, ki se prevaža v okviru postopka tranzita Unije,
ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, označi z nalepko s piktogramom, katere vzorec
je prikazan v Prilogi 10. Nalepke se nalepijo ali natisnejo neposredno na tovorni list CIM in na ustrezni vagon pri
vagonskih pošiljkah, v drugih primerih pa na posamezni tovorek oziroma tovorke. Nalepke se lahko nadomestijo
z žigom, ki ponazarja piktogram, prikazan v Prilogi 10.
5.
Kadar se prevoz začne zunaj carinskega območja Unije, končal pa naj bi se na tem območju, carinski urad,
pristojen za mejno postajo, prek katere blago vstopi na carinsko območje Unije, nastopa v vlogi carinskega urada
odhoda.
Pri carinskem uradu odhoda ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 34
Nakladnice
1.
V primeru tovornega lista CIM, ki vsebuje več kot en vagon ali zabojnik, se lahko uporabijo nakladnice, določene v
obliki iz Priloge 11.
2.
Nakladnice vsebujejo številko vagona, na katerega se nanaša tovorni list CIM, ali po potrebi številko zabojnika, ki
vsebuje blago.
3.
Pri prevozih, ki se začnejo na carinskem območju Unije in zajemajo blago, ki se prevaža v okviru postopka
zunanjega tranzita Unije, pa tudi blago, ki se prevaža v okviru postopka notranjega tranzita Unije, se sestavijo ločene
nakladnice;
Zaporedne številke nakladnic, ki se nanašajo na eno od obeh kategorij blaga, se vpišejo v polje, ki je predvideno za
poimenovanje blaga na tovornem listu CIM.
4.

Nakladnice, ki so priložene tovornemu listu CIM, so njegov sestavni del in imajo enak pravni učinek.

5.

Izvirnik nakladnic se potrdi z žigom odpremne postaje.

Člen 35
Formalnosti pri carinskem uradu tranzita
Kadar se uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, ni
treba opraviti nobenih formalnosti na carinskem uradu tranzita.
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Člen 36
Formalnosti pri namembnem carinskem uradu
1.
Kadar blago, ki je dano v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po
železnici, prispe v namembni carinski urad, pooblaščeno železniško prevozno podjetje temu carinskemu uradu predloži
naslednje:
(a) blago;
(b) lista 2 in 3 tovornega lista CIM.
Namembni carinski urad pooblaščenemu železniškemu prevoznemu podjetju vrne list 2 tovornega lista CIM, takoj
ko odtisne svoj žig, list 3 tovornega lista CIM pa obdrži.
2.

Carinski urad, pristojen za namembno postajo, nastopa v vlogi namembnega carinskega urada.

Vendar če je blago na vmesni postaji sproščeno v prosti promet ali dano v drug carinski postopek, carinski urad,
pristojen za to postajo, nastopa v vlogi namembnega urada. Navedeni carinski urad odtisne žig na lista 2 in 3 tovornega
lista CIM in dodatni izvod lista 3 tovornega lista CIM, ki ga je predložilo pooblaščeno železniško prevozno podjetje, in
jih potrdi z eno od naslednjih navedb:
— Cleared,
— Dédouané,
— Verzollt,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Toldbehandet,
— Εκτελωνισμένο,
— Despachado de aduana
— Desalfandegado,
— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat,
— Propušteno,
— Lõpetatud,
— Nomuitots,
— Išleista,
— Vámkezelve,
— Mgħoddija,
— Odprawiony,
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— Ocarinjeno,
— Prepustené,
— Оформено, ali
— Vămuit
— Ocarinjeno.
Carinski urad pooblaščenemu železniškemu prevoznemu podjetju vrne lista 2 in 3 tovornega lista CIM, takoj ko odtisne
svoj žig, dodatni izvod lista 3 tovornega lista CIM pa obdrži.
3.
Postopek iz odstavka 2 tega člena se ne uporablja za proizvode, ki so predmet trošarin, kakor so opredeljeni v
členu 1(1) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi
Direktive 92/12/EGS (1).
4.
V primeru iz odstavka 2 tega člena lahko pristojni carinski organ namembne države članice zahteva naknadno
preverjanje zaznamkov, ki jih napravijo pristojni carinski organi za vmesno postajo na listu 2 in 3 tovornega lista CIM.
5.
Člen 33(1), (2) in (3) se uporablja za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za
blago, ki se prevaža po železnici, kadar se prevoz začne na carinskem območju Unije, konča pa zunaj tega območja.
Carinski urad, pristojen za mejno postajo, prek katere blago, ki je dano v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih
dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, zapusti carinsko območje Unije, nastopa v vlogi namembnega
carinskega urada. Pri namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 37
Spremembe prevozne pogodbe
Kadar se prevozna pogodba spremeni, tako da se:
(a) prevoz, ki naj bi se končal zunaj carinskega območja Unije, konča na njem ali
(b) prevoz, ki naj bi se končal na carinskem območju Unije, konča zunaj njega,
pooblaščena železniška prevozna podjetja ne izpolnijo spremenjene pogodbe brez predhodnega soglasja carinskega
urada odhoda.
V vseh drugih primerih lahko pooblaščena železniška prevozna podjetja spremenjeno pogodbo izpolnijo; o spremembi
brez odlašanja obvestijo carinski urad odhoda.

Člen 38
Postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, kadar se
prevoz začne in konča zunaj carinskega območja Unije
Kadar se uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in se
prevoz začne zunaj carinskega območja Skupnosti, kjer naj bi se tudi končal, nastopata v vlogi carinskega urada odhoda
in namembnega carinskega urada tista carinska urada, ki sta navedena v členu 33(5) oziroma 36(5).
Pri carinskem uradu odhoda oziroma namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.
(1) Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9,
14.1.2009, str. 12).
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Člen 39
Postopek notranjega tranzita
1.
Kadar se uporabljajo določbe Konvencije o skupnem tranzitnem postopku in se unijsko blago prevaža prek ene ali
več držav s skupnim tranzitom, se blago da v postopek notranjega tranzita Unije za celotno pot od postaje odhoda na
carinskem območju Unije do namembne postaje na carinskem območju Unije v skladu s pogoji, ki jih določa vsaka
država članica, brez predložitve tovornega lista CIM in blaga na carinskem uradu odhoda ter brez namestitve ali tiskanja
nalepk iz člena 33(4).
Pri namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.
2.
Kadar se unijsko blago prevaža po železnici z ene točke v državi članici do točke v drugi državi članici prek enega
ali več ozemelj tretje države, ki ni država skupnega tranzita, se uporablja postopek notranjega tranzita Unije. V tem
primeru se smiselno uporabljajo določbe odstavka 1.
3.
V primeru iz odstavka 2 tega člena se uporaba postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za
blago, ki se prevaža po železnici, na ozemlju tretje države začasno odloži.

Člen 40
Postopek zunanjega tranzita
V primerih iz člena 33(5) in člena 38 je blago dano v postopek zunanjega tranzita Unije, razen če je carinski status
unijskega blaga določen v skladu s členi 153, 154 in 155 zakonika.

Člen 41
Obračunske službe pooblaščenih železniških prevoznih podjetij in carinski nadzor
1.
Pooblaščena železniška prevozna podjetja hranijo evidence pri svojih obračunskih službah in za preiskovanje
nepravilnosti uporabijo skupno dogovorjeni sistem, ki ga izvajajo te službe.
2.
Carinski organi države članice, v kateri ima pooblaščeno železniško prevozno podjetje sedež, imajo dostop do
podatkov, ki jih ima obračunska služba tega podjetja.
3.
Za namene carinske kontrole pooblaščeno železniško prevozno podjetje da carinskim organom v namembni
državi članici na voljo vse tovorne liste CIM, ki jih uporablja kot tranzitno deklaracijo za uporabo postopka tranzita
Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici, in sicer v skladu z določbami iz
medsebojnega dogovora s tem organom.

Člen 42
Uporaba postopka tranzita Unije
1.
Kadar se uporabi postopek tranzita Unije, člen 25 in členi 29 do 45 ne vplivajo na uporabo postopka iz
členov 188, 189 in 190 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ter iz členov 291 do 312 in točke 19 Priloge 72-04 k
Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447, člen 33(4) in člen 41 te uredbe pa se vseeno uporabljata.
2.
V primerih iz odstavka 1 se pri izpolnjevanju tovornega lista CIM sklicevanje na glavno referenčno številko
tranzitne deklaracije razločno vpiše v polje, predvideno za navedbe o spremnih listinah.
3.
Poleg tega list 2 tovornega lista CIM overi železniško prevozno podjetje, pristojno za zadnjo železniško postajo v
postopku tranzita Unije. To podjetje dokument overi, potem ko ugotovi, da prevoz blaga poteka na podlagi unijske
tranzitne deklaracije.
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Člen 43
Pooblaščeni pošiljatelj
Kadar predložitev tovornega lista CIM kot tranzitne deklaracije in blaga pri carinskem uradu odhoda ni potrebna za
blago, ki ga mora pooblaščeni pošiljatelj dati v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki
se prevaža po železnici, carinski organi odhoda sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so listi 1, 2 in 3 tovornega
lista CIM označeni z oznakami „T1“, „T2“ oziroma „T2F“.

Člen 44
Pooblaščeni prejemnik
Kadar blago prispe v kraj pooblaščenega prejemnika iz člena 233(4)(b) zakonika, lahko carinski organi določijo, da
z odstopanjem od člena 315 izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, pooblaščeno železniško prevozno podjetje ali prevozno
podjetje lista 2 in 3 tovornega lista CIM dostavi neposredno namembnemu carinskemu uradu.

Člen 45
Uporaba drugih postopkov tranzita Unije, ki temeljijo na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža
po železnici
Pod pogojem, da je izvajanje ukrepov Unije, ki se uporabljajo za blago, dano v postopek tranzita Unije, zagotovljeno:
(a) imajo države članice pravico, da še naprej uporabljajo postopke tranzita Unije, ki temeljijo na papirnih dokumentih,
za blago Unije, ki se prevaža po železnici, ki so že bili vzpostavljeni z dvostranskimi ali večstranskimi medsebojnimi
dogovori; in
(b) ima vsaka država članica pravico, da še naprej uporablja postopke tranzita Unije, ki temeljijo na papirnih
dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici, če se za blago ne zahteva, da se prenese na ozemlje druge
države članice.

Člen 46
Manifest kot tranzitna deklaracija za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za
blago, ki se prevaža po zraku
1.
Letalski družbi se lahko izda dovoljenje za uporabo blagovnega manifesta kot tranzitne deklaracije, če vsebina tega
manifesta ustreza obrazcu iz Dodatka 3 k Prilogi 9 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila sprejeta v
Chicagu dne 7. decembra 1944.
2.
Dovoljenje iz člena 26 za postopke tranzita Unije določa obliko manifesta ter letališča odhoda in namembna
letališča. Letalska družba, pooblaščena v skladu s členom 26, pošlje overjeno kopijo navedenega dovoljenja pristojnim
carinskim organom vsakega letališča, ki je udeleženo v postopku.
3.
Kadar prevoz vključuje blago, ki se v skladu s členom 226 zakonika giblje v okviru postopka zunanjega tranzita
Unije, ali blago, ki se giblje v skladu s členom 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, se tako blago navede na ločenih
manifestih.

Člen 47
Formalnosti, ki jih mora izvesti letalska družba
1.

Letalska družba v manifest vpiše naslednje informacije:

(a) oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;
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(b) oznako „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;
(c) naziv letalske družbe, ki prevaža blago;
(d) številko leta;
(e) datum leta;
(f) letališče odhoda in namembno letališče.
2.
Poleg informacij, zahtevanih v odstavku 1, letalska družba za vsako pošiljko v navedeni manifest vpiše naslednje
informacije:
(a) številko letalskega tovornega lista;
(b) število tovorkov;
(c) trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo blaga,
(d) bruto maso.
3.
Kadar je blago v skupinah, se njegov opis v manifestu po potrebi nadomesti z vnosom „konsolidacija“; kar se lahko
okrajša. V teh primerih letalski tovorni listi za pošiljke v manifestu vsebujejo trgovski opis blaga skupaj z vsemi
potrebnimi podatki za njegovo identifikacijo. Ti letalski tovorni listi se priložijo manifestu.
4.

Letalska družba vpiše datum in manifest podpiše.

5.

Vsaj dva izvoda manifesta se predložita pristojnim carinskim organom na letališču odhoda, ki obdržijo en izvod.

6.

En izvod manifesta se predloži pristojnim carinskim organom na namembnem letališču.

Člen 48
Preverjanje seznama manifestov, ki se uporabljajo kot tranzitne deklaracije v papirni obliki za blago, ki se
prevaža po zraku
1.
Pristojni carinski organi vsakega namembnega letališča enkrat mesečno overijo seznam manifestov, ki jih sestavijo
letalske družbe in ki so bili navedenim organom predloženi v preteklem mesecu, ter ga pošljejo carinskim organom
vsakega letališča odhoda.
2.

Seznam za vsak manifest vsebuje naslednje informacije:

(a) številko manifesta;
(b) oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu s členom 47(1)(a) in (b);
(c) naziv letalske družbe, ki je prevažala blago;
(d) številko leta; in
(e) datum leta.
3.
Dovoljenje iz člena 26 lahko tudi določa, da lahko letalske družbe same pošljejo seznam iz odstavka 1 pristojnim
carinskim organom vsakega letališča odhoda.
4.
Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih s seznama, pristojni carinski organi namembnega
letališča o tem obvestijo pristojne carinske organe letališča odhoda in pristojni carinski organ, ki je dovoljenje izdal, in se
pri tem zlasti sklicujejo na letalske tovorne liste za zadevno blago.
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Člen 49
Manifest kot tranzitna deklaracija za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za
blago, ki se prevaža po morju
1.
Pomorska družba, pooblaščena v skladu s členom 26, uporabi blagovni manifest kot tranzitno deklaracijo, v obliki,
ki je določena v dovoljenju.
2.
Dovoljenje za postopke tranzita Unije določa pristanišča odhoda in namembna pristanišča. Pomorska družba,
pooblaščena v skladu s členom 26, pošlje overjeno kopijo dovoljenja carinskim organom vsakega pristanišča, ki je
udeleženo v postopku.
3.
Kadar prevoz vključuje blago, ki se v skladu s členom 226 zakonika giblje v okviru postopka zunanjega tranzita
Unije, ali blago, ki se giblje v skladu s členom 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, se tako blago navede na ločenih
manifestih.

Člen 50
Formalnosti, ki jih izvaja pomorska družba
1.

Pomorska družba v manifest vpiše naslednje informacije:

(a) oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;
(b) oznako „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;
(c) naziv in polni naslov pomorske družbe, ki opravlja prevoz blaga;
(d) ime plovila;
(e) pristanišče odhoda;
(f) namembno pristanišče
(g) datum prevoza v pomorskem prometu.
2.
Poleg informacij, zahtevanih v odstavku 1, pomorska družba za vsako pošiljko v navedeni manifest vpiše naslednje
informacije:
(a) številko nakladnice;
(b) število, vrsto, oznake in identifikacijske številke tovorkov;
(c) trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo blaga,
(d) bruto maso;
(e) identifikacijske številke zabojnikov, če je to primerno.
3.

Pomorska družba vpiše datum in manifest podpiše.

4.

Vsaj dva izvoda manifesta se predložita pristojnim carinskim organom v pristanišču odhoda, ki obdržijo en izvod.

5.

En izvod manifesta se predloži pristojnim carinskim organom v namembnem pristanišču.
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Člen 51
Preverjanje seznama manifestov, ki se uporabljajo kot tranzitne deklaracije v papirni obliki za blago, ki se
prevaža po morju
1.
Pristojni carinski organi vsakega namembnega pristanišča enkrat mesečno overijo seznam manifestov, ki jih
sestavijo pomorske družbe in ki so bili navedenim organom predloženi v preteklem mesecu, ter ga pošljejo pristojnim
carinskim organom vsakega pristanišča odhoda.
2.

Navedeni seznam za vsak manifest vsebuje naslednje informacije:

(a) številko manifesta;
(b) oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu s členom 50(1)(a) in (b);
(c) ime pomorske družbe, ki je prevažala blago; in
(d) datum prevoza v pomorskem prometu.
3.
Dovoljenje iz člena 26 lahko tudi določa, da lahko ladjarske družbe same pošljejo navedeni seznam iz odstavka 1
pristojnim carinskim organom vsakega pristanišča odhoda.
4.
Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih s seznama, pristojni carinski organi namembnega
pristanišča o tem obvestijo pristojne carinske organe pristanišča odhoda in pristojen carinski organ, ki je dovoljenje
izdal, in se pri tem zlasti sklicujejo na nakladnice za zadevno blago.

Člen 52
Elektronski manifest kot tranzitna deklaracija za postopek tranzita Unije za blago, ki se prevaža po zraku
1.
Letalska družba pošlje manifest, sestavljen na letališču odhoda, namembnemu letališču, pri čemer uporabi
elektronski sistem, ki omogoča izmenjavo informacij.
2.

Letalska družba vpiše eno od naslednjih oznak ob ustrezne postavke na manifestu:

(a) „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;
(b) „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;
(c) „TD“, če se blago že giblje v okviru postopka tranzita Unije ali se prevaža v postopku aktivnega oplemenitenja,
carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza. Tudi v takšnih primerih letalska družba vpiše oznako „TD“ na ustrezni
letalski tovorni list, pa tudi referenco za uporabljeni postopek, številko in datum tranzitne deklaracije ali prenosnega
dokumenta ter ime urada, ki ga je izdal;
(d) „C“ za unijsko blago, ki se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije;
(e) „X“ za unijsko blago, ki se izvaža, a se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije.
3.

Manifest vključuje tudi informacije iz člena 47(1)(c) do (f) in člena 47(2).

4.
Šteje se, da je postopek tranzita Unije končan, ko sta manifest, poslan po elektronskem sistemu, ki omogoča
izmenjavo informacij, in blago predložena pristojnim carinskim organom namembnega letališča.
5.
Dokumentacija, ki jo hrani letalska družba v skladu s členom 29(1)(b), vsebuje vsaj informacije iz odstavkov 2
in 3.
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Po potrebi pristojni carinski organi na namembnem letališču pošljejo pristojnim carinskim organom na letališču odhoda
ustrezne podatke iz manifesta, ki so ga prejeli prek elektronskega sistema, ki omogoča izmenjavo informacij, v
preverjanje.

6.

Letalska družba obvesti pristojne carinske organe o vseh kršitvah in nepravilnostih.

7.
Pristojni carinski organi na namembnem letališču čim prej obvestijo pristojne carinske organe na letališču odhoda
in pristojni carinski organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.

Člen 53

Elektronski manifest kot tranzitna deklaracija za postopek tranzita Unije za blago, ki se prevaža po morju

1.
Pomorska družba pošlje manifest, sestavljen v pristanišču odhoda, namembnemu pristanišču, pri čemer uporabi
elektronski sistem, ki omogoča izmenjavo informacij.

2.
Pomorska družba lahko uporabi enotni manifest za vse blago, ki se prevaža. V tem primeru vpiše eno od
naslednjih oznak ob ustrezne postavke na manifestu:
(a) „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;
(b) „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;
(c) „TD“, če se blago že giblje v okviru postopka tranzita Unije ali se prevaža v postopku aktivnega oplemenitenja,
carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza. Tudi v takšnih primerih pomorska družba vpiše oznako „TD“ na
ustrezni nakladnici ali drugem primernem komercialnem dokumentu, pa tudi referenco za uporabljeni postopek,
številko in datum tranzitne deklaracije ali prenosnega dokumenta ter ime urada, ki ga je izdal;
(d) „C“ za unijsko blago, ki se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije
(e) „X“ za unijsko blago, ki se izvaža, a se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije.
3.

Manifest vključuje tudi informacije iz člena 50(1)(c) do (g) in člena 50(2).

4.
Šteje se, da je postopek tranzita Unije končan, ko sta manifest, poslan po elektronskem sistemu, ki omogoča
izmenjavo informacij, in blago predložena pristojnim carinskim organom namembnega pristanišča.

5.
Dokumentacija, ki jo hrani pomorska družba v skladu s členom 29(1)(b), vsebuje vsaj informacije iz odstavkov 2
in 3.

Po potrebi pristojni carinski organi v namembnem pristanišču pošljejo pristojnim carinskim organom na letališču
odhoda ustrezne podatke iz manifesta, ki so ga prejeli prek elektronskega sistema, ki omogoča izmenjavo informacij, v
preverjanje.

6.

Pomorska družba obvesti pristojne carinske organe o vseh kršitvah in nepravilnostih,

Pristojni carinski organi v namembnem pristanišču čim prej obvestijo pristojne carinske organe v pristanišču odhoda in
pristojni carinski organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.
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POGLAVJE 7

IZNOS BLAGA S CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

Člen 54
Izstop blaga
Do datuma začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi
z izstopom blaga iz carinskega območja Unije uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

POGLAVJE 8

KONČNE DOLOČBE

Člen 55
Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se spremeni:
(1) v členu 2 se dodajo naslednji odstavki:
„3.
Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se do datuma začetka prve faze posodobitve sistema zavezujoče
tarifne informacije in sistema nadzor 2 iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU stolpec 1a Priloge A k tej
uredbi ne uporablja, uporabljajo pa se zadevne zahteve glede podatkov iz prilog 2 do 5 Delegirane uredbe Komisije
(EU) 2016/341 (*).
Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se do datuma posodobitve sistema AEO iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU stolpec 2 Priloge A k tej uredbi ne uporablja, uporabljajo pa se zadevne zahteve glede podatkov iz
prilog 6 in 7 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341.
4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena se do zadevnih datumov začetka delovanja ali posodobitve zadevnih
sistemov IT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU za sisteme IT iz Priloge 1 k Delegirani uredbi
(EU) 2016/341 skupne zahteve glede podatkov iz Priloge B te uredbe ne uporabljajo.
Do zadevnih datumov začetka uporabe ali posodobitve ustreznih sistemov IT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki se zahtevajo za deklaracije, obvestila in dokazila o
carinskem statusu, v povezavi s sistemi IT iz Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, veljajo zahteve glede
podatkov iz Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341.
Kadar zahteve glede podatkov za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki se zahtevajo za deklaracije, obvestila in
dokazila o carinskem statusu, niso določene v Prilogi 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, države članice
zagotovijo, da so zadevne zahteve glede podatkov take, da dopuščajo uporabo določb, ki urejajo te deklaracije,
obvestila in dokazila o carinskem statusu.
5. Do datuma začetka uporabe sistema za odločbe carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi odločijo, da se uporabijo zahteve glede podatkov, ki so
alternativne zahtevam glede podatkov iz Priloge A k tej uredbi, in sicer za naslednje zahtevke in dovoljenja:
(a) zahtevki in dovoljenja v zvezi s poenostavitvijo za določitev zneskov, ki so del carinske vrednosti blaga;
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(b) zahtevki in dovoljenja v zvezi s splošnimi zavarovanji;
(c) zahtevki in dovoljenja za odlog plačila;
(d) zahtevki in dovoljenja za upravljanje prostorov za začasno hrambo iz člena 148 zakonika;
(e) zahtevki in dovoljenja za redni ladijski prevoz;
(f)

zahtevki in dovoljenja za pooblaščenega izdajatelja;

(g) zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega tehtalca banan;
(h) zahtevki in dovoljenja za samooceno;
(i)

zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega prejemnika operacij TIR;

(j)

zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega pošiljatelja za tranzit Unije;

(k) zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega prejemnika za tranzit Unije;
(l)

zahtevki in dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak;

(m) zahtevki in dovoljenja za uporabo tranzitne deklaracije z zmanjšanim naborom podatkov;
(n) zahtevki in dovoljenja za uporabo elektronske prevozne listine kot carinske deklaracije.
6. Če država članica v skladu z odstavkom 5 odloči, da je treba uporabljati alternativne zahteve glede podatkov,
zagotovi, da te alternativne zahteve glede podatkov državi članici omogočajo, da preveri, ali so pogoji za izdajo
zadevnega dovoljenja, izpolnjeni, in ali vključujejo vsaj naslednje zahteve:
(a) Identifikacija vložnika/imetnika dovoljenja (podatkovni element 3/2 Identifikacija vložnika/imetnika dovoljenja
ali odločbe, ali, če ni veljavne številke EORI vložnika, podatkovni element 3/1 Vložnik/imetnik dovoljenja ali
odločbe);
(b) Vrsta zahtevka ali dovoljenja (podatkovni element 1/1 Oznaka vrste zahtevka/odločbe)
(c) Uporaba dovoljenja v eni ali po potrebi več državah članicah (podatkovni element 1/4 Ozemeljska veljavnost –
Unija).
7. Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika carinski organi lahko
dovolijo, da se zahteve glede podatkov za zahtevke in dovoljenja iz Priloge 12 k Delegirani uredbi Komisije
(EU) 2016/341 uporabljajo namesto zahtev glede podatkov iz Priloge A k tej uredbi, in sicer za naslednje postopke:
(a) zahtevki in dovoljenja za uporabo poenostavljene deklaracije;
(b) zahtevki in dovoljenja za centralizirano carinjenje;
(c) zahtevki in dovoljenja za vpis podatkov v evidence deklaranta;
(d) zahtevki in dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja;
(e) zahtevki in dovoljenja za uporabo postopka pasivnega oplemenitenja;
(f) zahtevki in dovoljenja za uporabo posebne rabe;
(g) zahtevki in dovoljenja za uporabo začasnega uvoza;
(h) zahtevki in dovoljenja za upravljanje prostorov za hrambo za carinsko skladiščenje.
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8. Ne glede na odstavek 7, kadar zahtevek za dovoljenje temelji na podlagi carinske deklaracije v skladu s
členom 163(1) te uredbe se do datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema (AES) v okviru
zakonika ali in posodobitve nacionalnih sistemov uvoza, carinska deklaracija vsebuje tudi naslednje podatke:
(a) Zahteve glede podatkov, skupne vsem postopkom:
— vrsto oplemenitenja ali uporabe blaga,
— tehnične opise blaga in/ali oplemenitenih proizvodov ter način identifikacije,
— predvideni rok za zaključek postopka,
— predlagani urad zaključka postopka (ne za posebno rabo); in
— kraj oplemenitenja ali uporabe.
(b) Posebne zahteve glede podatkov za aktivno oplemenitenje:
— oznake gospodarskih pogojev iz Dodatka k Prilogi 12 Delegirane uredbe (EU) 2016/341,
— ocenjeni normativ porabe ali način za določitev tega normativa; in
— ali se znesek uvozne dajatve izračuna v skladu s členom 86(3) zakonika (označite ‚da‘ ali ‚ne‘).
(*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika
Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
(UL L 69, 15.3.2016, str. 1).“;
(2) v členu 3 se dodajo naslednji odstavki:
„Z odstopanjem od odstavka 1 se do datuma posodobitve sistema EORI iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU skupne zahteve glede podatkov iz Priloge 12-01 ne uporabljajo.
Do datuma posodobitve sistema EORI države članice zbirajo in hranijo podatke iz dodatka E Priloge 9 k Delegirani
uredbi (EU) 2016/341, ki predstavljajo evidenco EORI, in sicer:
(a) podatke iz točk 1 do 4 iz dodatka E Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341;
(b) podatke iz točk 5 do 12 iz dodatka E Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, kadar to zahtevajo
nacionalni sistemi;
Države članice zbrane podatke redno vnašajo v sistem EORI v skladu s tretjim odstavkom tega odstavka.
Z odstopanjem od drugega in tretjega odstavka tega člena za države članice zbiranje podatkovnih elementov iz
točke 4, poglavja 3 dela I Priloge 12-01, ni obvezno. Kadar država članica element zbere, ga mora vnesti v
sistem EORI takoj, ko je to mogoče po posodobitvi tega sistema.“;
(3) v členu 104 se dodajo naslednji odstavki:
„3. Do datumov posodobitve sistema nadzora uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se
odstavek 2 tega člena ne uporablja, vložitev vstopne skupne deklaracije za blago in poštne pošiljke pa se opusti.

4. Do datuma posodobitve sistema za nadzor izvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se vložitev
vstopne skupne deklaracije za blago v pošiljkah, katerih realna vrednost ne presega 22 EUR, opusti, če carinski
organi v dogovoru z gospodarskim subjektom pristanejo, da bodo opravili analizo tveganja na podlagi informacij,
ki jih vsebuje ali zagotavlja sistem, ki ga uporablja gospodarski subjekt.“;
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(4) v členu 106 se doda naslednji odstavek:
„3.
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena se do datuma posodobitve sistema za nadzor izvoza iz
Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU vstopna skupna deklaracija vloži v naslednjih rokih:
(a) za lete, ki trajajo manj kot štiri ure, najpozneje ob uri dejanskega odhoda zrakoplova; in
(b) za lete, ki trajajo štiri ure ali več, najmanj štiri ure pred prihodom zrakoplova na prvo letališče na carinskem
območju Unije.“
(5) v členu 112 se doda naslednji odstavek:
„3.
Odstavka 1 in 2 tega člena se do datumov posodobitve sistema nadzora uvoza iz Priloge k Izvedbenemu
sklepu 2014/255/EU ne uporabljata.“;
(6) v členu 113 se doda naslednji odstavek:
„4.
Odstavka 1 in 3 tega člena se do datumov posodobitve sistema nadzora uvoza iz Priloge k Izvedbenemu
sklepu 2014/255/EU ne uporabljata.“;
(7) vstavi se člen 122a:
„Člen 122a
Informacijski in komunikacijski sistem RSS
(Člen 155(2) zakonika)
1. Do datuma začetka uporabe sistema za odločbe carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU Komisija in carinski organi držav članic z uporabo sistema elektronskega
informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz shranjujejo naslednje informacije in imajo dostop do njih:
(a) podatki o zahtevkih;
(b) dovoljenja za redne ladijske prevoze in, če je ustrezno, njihove spremembe ali preklice;
(c) imena pristanišč postanka in imena plovil, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve;
(d) vse ostale pomembne informacije.
2. Carinski organi države članice, na katere je bil naslovljen zahtevek prek sistema elektronskega informiranja in
sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1 o tem obvestijo carinske organe drugih držav članic, ki jih ladijski
prevoz zadeva.
3. Če obveščeni carinski organi zavrnejo zahtevek, se to sporoči prek sistema elektronskega informiranja in
sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1.
4. Sistem elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1 se uporablja za
shranjevanje dovoljenj in obveščanje carinskih organov držav članic, ki jih ladijski prevoz zadeva, da je bilo
dovoljenje izdano.
5. Kadar dovoljenje razveljavi carinski organ, pri katerem je bil vložen zahtevek, ali do tega pride na zahtevo
pomorske družbe, ta carinski organ o razveljavitvi obvesti carinske organe držav članic, ki jih ladijski prevoz
zadeva, in sicer prek sistema elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1.“;
(8) v členu 124 se doda naslednji odstavek:
„Prvi odstavek tega člena se do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru zakonika iz
Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU ne uporablja.“;
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(9) vstavi se člen 124a:
„Člen 124a
Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga z uporabo dokumenta T2L ali T2LF
(člen 6(3)(a) zakonika)
Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu unijskega blaga iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU in kadar se uporabi dokument ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ v papirni obliki, velja:
(a) Zadevna oseba vpiše ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ v desno podpolje polja 1 na obrazcu in ‚T2Lbis‘ ali ‚T2LFbis‘ v desno
podpolje polja 1 na uporabljenih dopolnilnih listih.
(b) Carinski organi lahko katero koli osebo pooblastijo za uporabo nakladnic, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev, če za
navedene osebe velja, da:
— imajo sedež v Uniji,
— redno izdajajo dokazila o carinskem statusu unijskega blaga ali njihovi carinski organi vedo, da lahko
izpolnjujejo pravne obveznosti za uporabo teh dokazil,
— niso hudo ali večkrat kršile carinskih ali davčnih predpisov.
(c) Dovoljenje iz točke (b) se odobri le:
— kadar carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne
obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe; in
— kadar zadevne osebe vodijo evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol.
(d) Dokument ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ se sestavi v enem izvirniku.
(e) V primeru zaznamka carinskih organov ta vsebuje naslednje podatke, ki morajo biti, če je mogoče, navedeni v
polju ‚C‘. Urad odhoda:
— na dokumentih ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada, datum
zaznamka ter registrsko številko ali številko odpremne deklaracije, kjer je to potrebno,
— pri dopolnilnih listih ali nakladnicah številko, navedeno na dokumentu ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, ki se vpiše z žigom,
na katerem je ime pristojnega urada, ali ročno; kadar se vpiše ročno, je treba dodati uradni žig navedenega
urada.
Dokumenti se vrnejo zadevni osebi.“;
(10) v členu 126 se doda naslednji odstavek:
„3.
V primeru zaznamka carinskih organov, ta do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu unijskega
blaga v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, vsebuje naziv in žig pristojnega carinskega
urada, podpis uradnika tega urada, datum zaznamka ter registrsko številko ali številko odpremne deklaracije, če je
potrebna.“;
(11) vstavi se člen 126a:
„Člen 126a
Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga v obliki manifesta pomorske družbe
(člen 6(3)(a) zakonika)
1. Manifest pomorske družbe do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru zakonika iz
Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU vsebuje vsaj naslednje informacije:
(a) naziv in polni naslov pomorske družbe;
(b) ime plovila;
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(c) kraj in datum natovarjanja blaga;
(d) kraj raztovarjanja blaga.
Manifest mora za vsako pošiljko vsebovati tudi:
(e) sklicevanje na ladijsko nakladnico ali drug trgovinski dokument;
(f) številko, opis, oznake in referenčne številke tovorkov;
(g) običajno trgovsko poimenovanje blaga, ki vsebuje dovolj podatkov za ugotavljanje njegove istovetnosti;
(h) bruto maso v kilogramih;
(i) morebitne identifikacijske številke zabojnikov; in
(j) naslednje navedbe o statusu blaga:
— črko ‚C‘ (ki ustreza ‚T2L‘) za blago, katerega carinski status unijskega blaga je mogoče dokazati,
— črko ‚F‘ (ki ustreza ‚T2LF‘) za blago, katerega status unijskega blaga je mogoče dokazati in ki se pošilja v del
carinskega območja Unije, kjer se določbe Direktive 2006/112/ES ne uporabljajo, oziroma iz tega območja,
— črko ‚N‘ za vse drugo blago.
2. V primeru zaznamka carinskih organov manifest pomorske družbe vsebuje naziv in žig pristojnega
carinskega urada, podpis uradnika tega urada in datum zaznamka.“;
(12) člen 128 se spremeni:
(a) naslov se nadomesti:
„Olajšave za izdajanje dokazila, ki ga izda pooblaščeni izdajatelj“
(b) odstavek 2 se nadomesti:
„2.
Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru zakonika iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi vsake države članice lahko dovolijo kateri koli osebi s
sedežem na carinskem območju Unije, ki zaprosi za dovoljenje za določitev carinskega statusa unijskega blaga
na podlagi računa ali prevozne listine za blago s carinskim statusom unijskega blaga, katerega vrednost presega
15 000 EUR, dokumenta ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali manifesta pomorske družbe, da uporabi takšne dokumente, ne da
bi jih morala predložiti pristojnemu carinskemu uradu v zaznamek.“;
(c) dodajo se naslednji odstavki:
„3.
4.

Dovoljenja iz odstavkov 1 in 2 izda pristojni carinski urad na zahtevo zadevne osebe.
Dovoljenje iz odstavka 2 se izda samo če:

(a) zadevna oseba ni hudo ali večkrat kršila carinskih ali davčnih predpisov;
(b) pristojni carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne
obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe;
(c) zadevna oseba vodi evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol; in
(d) zadevna oseba redno izdaja dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga ali zanj pristojni carinski organ
ve, da lahko izpolnjuje pravne obveznosti za uporabo teh dokazil;
5.
Če je zadevna oseba pridobila status pooblaščenega gospodarskega subjekta v skladu s členom 38
zakonika, se pogoji iz odstavka 4(a) do (c) štejejo za izpolnjene.“;
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(13) vstavijo se členi 129a do 129d:
„Člen 129a
Formalnosti ob izdaji dokumenta ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, računa ali prevozne listine s strani pooblaščenega
izdajatelja
(člen 6(3)(a) zakonika)
1. Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU
pooblaščeni izdajatelj naredi kopijo vsakega dokumenta ‚T2L‘ ali‚T2LF‘, ki je izdan. Carinski organi določijo pogoje,
po katerih se izvod predloži za kontrolo in hrani vsaj tri leta.
2.

Dovoljenje iz člena 128(2) zlasti določa:

(a) carinski urad, pristojen za predhodno potrjevanje obrazcev ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, ki se uporabljajo za sestavo
zadevnih dokumentov, za namene člena 129b(l);
(b) način, kako pooblaščeni pošiljatelj dokazuje, da so bili obrazci pravilno uporabljeni;
(c) izvzete kategorije ali gibanja blaga;
(d) obdobje, v katerem pooblaščeni pošiljatelj obvešča pristojni carinski urad, in način obveščanja, da lahko opravi
vse potrebne kontrole pred odhodom blaga;
(e) da mora biti prednja stran zadevnih trgovinskih dokumentov ali polje ‚C. Urad odhoda‘ na prednji strani
obrazcev, uporabljenih za sestavo dokumentov ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, in po potrebi dopolnilnih listov vnaprej
žigosana z žigom carinskega urada iz odstavka 2(a) in podpisana s strani uradnika tega urada; ali
(i) vnaprej žigosana z žigom carinskega urada iz odstavka 2(a) in podpisana s strani uradnika tega urada; ali
(ii) žigosana s posebnim žigom pooblaščenega izdajatelja. Odtis žiga se na obrazce lahko vtisne vnaprej, kadar
tiskanje opravi tiskarna, ki je bila za to pooblaščena. Polja 1 in 2 ter 4 do 6 posebnega žiga morajo biti
dopolnjena z naslednjimi informacijami:
— grbom države ali drugimi znaki ali črkami, ki označujejo državo,
— pristojnim carinskim uradom,
— datumom,
— pooblaščenim izdajateljem in
— številko dovoljenja.
(f) Pooblaščeni pošiljatelj izpolni in podpiše obrazec najpozneje ob odpremi blaga. Vpiše tudi v polje ‚D. Kontrola,
ki jo opravi urad odhoda‘ na dokumentu ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali na jasno vidno mesto na uporabljenem
komercialnem dokumentu, in sicer naziv pristojnega carinskega urada, datum izpolnjevanja dokumenta in
enega od naslednjih zaznamkov:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
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— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odesílatel
— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj.
Člen 129b
Olajšave za pooblaščenega izdajatelja
(člen 6(3)(a) zakonika)
1. Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU
je pooblaščenemu izdajatelju lahko dovoljeno, da opusti podpisovanje dokumentov ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali uporabljenih
komercialnih dokumentov, ki so opremljeni s posebnim žigom iz člena 129a(2)(e)(ii) in so bili sestavljeni
z elektronskim ali avtomatskim sistemom obdelave podatkov. Ta opustitev se odobri pod pogojem, da je
pooblaščeni pošiljatelj tem organom predhodno dal pisno izjavo, s katero potrjuje svojo odgovornost za pravne
posledice, ki izhajajo iz izdaje vseh dokumentov ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali vseh trgovinskih dokumentov s posebnim
žigom.
2. Dokumenti ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali komercialni dokumenti, sestavljeni v skladu z odstavkom 1, na mestu podpisa
pooblaščenega pošiljatelja vsebujejo enega od naslednjih zaznamkov:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
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— Befriad från underskrift
— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Oslobodenie od podpisu
— Освободен от подпис
— Dispensă de semnătură
— Oslobođeno potpisa.
Člen 129c
Dovoljenje za pripravo manifesta pomorske družbe po odhodu
(Člen 153(2) zakonika)
Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko
carinski organi države članice pomorski družbi dovolijo, da manifesta pomorske družbe iz člena 199(2) Izvedbene
uredbe (EU) 2015/2447, ki je namenjen dokazovanju carinskega statusa unijskega blaga, ne sestavi do najpozneje
prvega dneva po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče.

Člen 129d
Pogoji za dovoljenje za pripravo manifesta pomorske družbe po odhodu
(Člen 153(2) zakonika)
1. Do datuma začetka uporabe sistema za odločbe carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se le mednarodnim pomorskim družbam odobri, da jim ni treba sestaviti
manifesta pomorske družbe, ki je namenjen dokazovanju carinskega statusa unijskega blaga, do najpozneje prvega
dneva po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče, in sicer, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
(a) imajo sedež v Uniji;
(b) redno izdajajo dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ali njihovi carinski organi vedo, da lahko
izpolnjujejo pravne obveznosti za uporabo teh dokazil;
(c) niso hudo ali večkrat kršile carinskih ali davčnih predpisov;
(d) uporabljajo elektronski sistem izmenjave podatkov za prenos informacij med pristaniščem odhoda in
namembnim pristaniščem na carinskem ozemlju Unije;
(e) opravijo veliko število voženj med državami članicami po priznanih progah.
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Dovoljenje iz odstavka 1 se izda samo:

(a) kadar carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne
obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe; in
(b) kadar zadevne osebe vodijo evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol.
3. Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO iz člena 38(2)a zakonika, se šteje, da so zahteve iz
odstavkov 1(c) in 2(b) tega člena izpolnjene.

4. Ob prejemu zahtevka carinski organi države članice, v kateri ima pomorska družba sedež, o zahtevku
obvestijo druge države članice, na ozemljih katerih so pristanišča odhoda in namembna pristanišča.

Če carinski organi v 60 dneh od obvestila ne prejmejo ugovora, odobrijo uporabo poenostavljenega postopka iz
člena 129c.

To dovoljenje velja v zadevnih državah članicah in se uporablja samo za prevoz med pristanišči, na katere se
nanaša.

5.

Poenostavitev se opravi na naslednji način:

(a) manifest za pristanišče odhoda se po elektronskem sistemu za izmenjavo podatkov pošlje v namembno
pristanišče;
(b) pomorska družba v manifest vpiše informacije iz člena 126a;
(c) manifest, ki je bil poslan po sistemu elektronske izmenjave podatkov (manifest z izmenjavo podatkov), se
predloži carinskim organom v pristanišču odhoda najpozneje prvi delovni dan po odhodu plovila in vsekakor
pred prihodom plovila v namembno pristanišče. Kadar carinski organi nimajo dostopa do informacijskega
sistema, ki so ga potrdili in v katerem je shranjen manifest z izmenjavo podatkov, lahko zahtevajo, da se jim
predloži natisnjen manifest z izmenjavo podatkov;
(d) manifest z izmenjavo podatkov se predloži carinskim organom v namembnem pristanišču. Kadar carinski
organi nimajo dostopa do informacijskega sistema, ki so ga potrdili in v katerem je shranjen manifest
z izmenjavo podatkov, lahko zahtevajo, da se jim predloži natisnjen manifest z izmenjavo podatkov.
6.

Poslati je treba naslednja obvestila:

(a) pomorska družba carinske organe obvesti o vseh kršitvah in nepravilnostih;
(b) carinski organi v namembnem pristanišču čim prej obvestijo carinske organe v pristanišču odhoda in organ, ki
je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.“;
(14) v členu 138 se doda naslednji odstavek:
„Vendar se do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza držav članic, v katerih se blago šteje za
prijavljeno, kot je določeno v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, uporablja naslednje:
(a) točka (f) prvega odstavka se uporablja samo, kadar je zadevno blago deležno tudi oprostitve drugih dajatev, in
(b) za blago, katerega realna vrednost ne presega 22 EUR, se šteje, da je prijavljeno za sprostitev v prosti promet v
skladu s členom 141.“;
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(15) v členu 141 se doda naslednji odstavek:
„5.
Do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza držav članic, v katerih se blago šteje za prijavljeno, kot
je določeno v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, se za blago, katerega realna vrednost ne presega
22 EUR, šteje, da je prijavljeno za sprostitev v prosti promet ob predložitvi carini v skladu s členom 139 zakonika,
pod pogojem, da carinski organi zahtevane podatke sprejmejo.“;

(16) v členu 144 se dodata naslednja odstavka:
„Do datuma posodobitve ustreznih nacionalnih sistemov uvoza, potrebnih za vložitev obvestil o predložitvi iz
Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, se šteje, da so bile carinske deklaracije za sprostitev blaga v poštnih
pošiljkah iz prvega odstavka v prosti promet, vložene in sprejete s samo predložitvijo blaga carini, pod pogojem,
da se blagu priloži deklaracija CN22 ali CN23 ali oboje.
V primerih iz prvega pododstavka člena 141(2) in (3) se prejemnik šteje za deklaranta in po potrebi dolžnika. V
primerih iz drugega pododstavka člena 141(2) in (4) se pošiljatelj šteje za deklaranta in po potrebi dolžnika.
Carinski organi lahko določijo, da se izvajalci poštnih storitev štejejo za deklaranta in po potrebi za dolžnika.“;
(17) v členu 146 se doda naslednji odstavek:
„4.
Do zadevnih datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema in posodobitve ustreznih
nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU in brez poseganja v člen 105(1)
zakonika lahko carinski organi dovolijo druge roke, kot so določeni v odstavkih 1 in 3 tega člena.“;

(18) v členu 181 se doda naslednji odstavek:
„5.
Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se lahko do datumov začetka uporabe informativnih listov za
posebne postopke v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU uporabijo sredstva, ki niso
tehnike elektronske obdelave podatkov.“

(19) v členu 184 se doda naslednji odstavek:
„Do datumov posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/255/EU se glavna referenčna številka tranzitne deklaracije carinskim organom predloži s sredstvi iz točk (b)
in (c) prvega odstavka.“.

Člen 56

Datumi za posodobitev ali začetek uporabe zadevnih elektronskih sistemov

1.
Komisija na svoji spletni strani objavi podroben pregled datumov za posodobitev ali začetek uporabe elektronskih
sistemov iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU. Komisija ta pregled sproti posodablja.

2.
Države članice Komisijo čim prej, v vsakem primeru pa najpozneje šest mesecev pred načrtovanim datumom
začetka uporabe sistemov iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, podrobno obvestijo o svojih nacionalnih
načrtih v zvezi s časovnim razporedom začetka uporabe zadevnih sistemov IT. Države članice Komisijo sproti obveščajo
o svojih nacionalnih načrtih v zvezi s tem.
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Člen 57
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. maja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. decembra 2015
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA 1
LEGENDA

Naslovi stolpcev
Stolpci tabele
iz Priloge B

Deklaracije/obvestila/dokazila o carinskem
statusu unijskega blaga

Sistemi IT iz Priloge k Izvedbe
nemu sklepu 2014/255/EU

Prehodne podatkovne zahteve
iz te Delegirane uredbe

A1

Izstopna skupna deklaracija

AES

Priloga 9 – Dodatek A

A2

Izvozna skupna deklaracija – hitre pošiljke AES

Priloga 9 – Dodatek A

A3

Obvestilo o ponovnem izvozu

—

B1

Izvozna deklaracija in deklaracija za po AES
novni izvoz

Priloga 9 – Dodatek C1

B2

Posebni postopek – oplemenitenje – dekla nacionalni SPE
racija za pasivno oplemenitenje

Priloga 9 – Dodatek C1

B3

Deklaracija za carinsko skladiščenje unij nacionalni SPE
skega blaga

Priloga 9 – Dodatek C1

B4

Deklaracija za odpremo blaga v okviru tr nacionalni
govine s posebnimi davčnimi ozemlji

—

C1

Poenostavljena izvozna deklaracija

Priloga 9 – Dodatek A

C2

Predložitev blaga carinskim organom v nacionalni EXP
primeru vpisa v evidence deklaranta ali pri
vložitvi carinske deklaracije pred predložit
vijo blaga ob izvozu

—

D1

Posebni postopek – tranzitna deklaracija

Priloga 9 – Dodatka C1 in
C2

D2

Posebni postopek – tranzitna deklaracija posodobitev NCTS
z zmanjšanim naborom podatkov – (žele
zniški, letalski in pomorski prevoz)

—

D3

Posebni postopek – tranzit – uporaba elek nacionalni
tronske prevozne listine kot carinske de
klaracije – (letalski in pomorski prevoz)

—

E1

Dokazilo o carinskem statusu unijskega PoUS
blaga (T2L/T2LF)

Priloga 9 – Dodatek C1

E2

Manifest za carinsko blago

—

F1a

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po ICS2
morju in celinskih plovnih poteh – po
polni nabor podatkov

AES

AES

posodobitev NCTS

PoUS in nacionalni sistemi
za pooblaščene izdajatelje

Priloga 9 – Dodatek A
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Prehodne podatkovne zahteve
iz te Delegirane uredbe

F1b

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po ICS2
morju in celinskih plovnih poteh – delni
nabor podatkov, ki ga predloži prevoznik

—

F1c

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po ICS2
morju in celinskih plovnih poteh – delni
nabor podatkov, ki ga predloži oseba
v skladu s členom 127(6) zakonika
in v skladu s prvim pododstavkom
člena 112(1)

—

F1d

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po ICS2
morju in celinskih plovnih poteh – delni
nabor podatkov, ki ga predloži oseba
v skladu s členom 127(6) zakonika
in v skladu z drugim pododstavkom
člena 112(1)

—

F2a

Vstopna skupna deklaracija – letalski to ICS2
vorni prevoz (splošno) – popolni nabor
podatkov

Priloga 9 – Dodatek A

F2b

Vstopna skupna deklaracija – letalski to ICS2
vorni prevoz (splošno) – delni nabor pod
atkov, ki ga predloži prevoznik

—

F2c

Vstopna skupna deklaracija – letalski to ICS2
vorni prevoz (splošno) – delni nabor pod
atkov, ki ga predloži oseba v skladu s
členom 127(6) zakonika in v skladu s
členom 113(1)

—

F2d

Vstopna skupna deklaracija – letalski to ICS2
vorni prevoz (splošno) – minimalni nabor
podatkov, ki se predloži pred natovarja
njem v zvezi s primeri iz drugega pod
odstavka člena 106(1) in v skladu s čle
nom 113(1)

—

F3a

Vstopna skupna deklaracija – hitre po ICS2
šiljke – popolni nabor podatkov

Priloga 9 – Dodatek A

F3b

Vstopna skupna deklaracija – hitre po ICS2
šiljke – minimalni nabor podatkov, ki se
predloži pred natovarjanjem v zvezi s pri
meri iz drugega pododstavka člena 106(1)

—

F4a

Vstopna skupna deklaracija – poštne po ICS2
šiljke – popolni nabor podatkov

—

F4b

Vstopna skupna deklaracija – poštne po ICS2
šiljke – delni nabor podatkov, ki ga pred
loži prevoznik

—
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F4c

Vstopna skupna deklaracija – poštne po ICS2
šiljke – minimalni nabor podatkov, ki se
predloži pred natovarjanjem v zvezi
s primeri iz drugega pododstav
ka člena 106(1) (1) in v skladu s člen
om 113(2)

—

F4d

Vstopna skupna deklaracija – poštne po ICS2
šiljke – delni nabor podatkov na ravni po
sode, ki se predloži pred natovarjanjem v
zvezi s primeri iz drugega pododstavka
člena 106(1) in v skladu s členom 113(2)

—

F5

Vstopna skupna deklaracija – cestni in že ICS2
lezniški prevoz

Priloga 9 – Dodatek A

G1

Obvestilo o preusmeritvi

ICS2

Priloga 9 – Dodatek A

G2

Obvestilo o prihodu

Nacionalni AN in ICS2

—

G3

Predložitev blaga carini

nacionalni PN

—

G4

Deklaracija za začasno hrambo

nacionalni TS

—

G5

Obvestilo o prihodu v primeru gibanja nacionalni TS
blaga v začasni hrambi

—

H1

Deklaracije za sprostitev v prosti promet nacionalni IMP
in posebni postopek – posebna uporaba –
deklaracija za posebno rabo

Priloga 9 – Dodatek C1
Priloga DV1 (samo za dekla
racijo za sprostitev v prosti
promet)

H2

Posebni postopek – skladiščenje – deklara nacionalni SPE
cija za carinsko skladiščenje

Priloga 9 – Dodatek C1

H3

Posebni postopek – določena raba– dekla nacionalni SPE
racija za začasni uvoz

Priloga 9 – Dodatek C1

H4

Posebni postopek – oplemenitenje – dekla nacionalni SPE
racija za aktivno oplemenitenje

Priloga 9 – Dodatek C1

H5

Deklaracija za vnos blaga v okviru trgo nacionalni IMP
vine s posebnimi davčnimi ozemlji

—

H6

Carinska deklaracija v poštnem prometu nacionalni IMP
za sprostitev v prosti promet

—
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Sistemi IT iz Priloge k Izvedbe
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I1

Poenostavljena uvozna deklaracija

nacionalni IMP

I2

Predložitev blaga carinskim organom v nacionalni IMP
primeru vpisa v evidence deklaranta ali pri
vložitvi carinske deklaracije pred predložit
vijo blaga ob uvozu

15.3.2016
Prehodne podatkovne zahteve
iz te Delegirane uredbe

Priloga 9 – Dodatek A
—

(1) Minimalni nabor podatkov, ki se predloži pred natovarjanjem, ustreza podatkom v carinski deklaraciji CN23.
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POJASNJEVALNE OPOMBE

1. Vložnik:
Vpiše se polno ime gospodarskega subjekta vložnika.
2. Pravni status vložnika:
Vpiše se pravni status, kot je naveden v dokumentu o ustanovitvi.
3. Datum ustanovitve:
Vpiše se – s številkami – dan, mesec in leto ustanovitve.
4. Naslov kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen:
Vpiše se polni naslov kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen, vključno z državo.
5. Lokacija glavne poslovne enote podjetja:
Vpiše se polni naslov poslovne enote podjetja, v kateri se izvajajo glavne dejavnosti.
6. Kontaktna oseba:
Navedejo se polno ime, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov kontaktne osebe, ki ste jo imenovali v
vašem podjetju in na katero se obrnejo carinski organi pri preučevanju zahtevka.
7. Korespondenčni naslov
Vpiše se le, če se razlikuje od naslova kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen.
8., 9. in 10. Identifikacijska številka za DDV, identifikacijska številka trgovca in uradna registrska številka:
Vpišejo se zahtevane številke.
Identifikacijska številka trgovca je identifikacijska številka, registrirana pri carinskem organu.
Uradna registrska številka je registrska številka, ki jo dodeli registrski urad.
Če so te številke enake, se vpiše le identifikacijska številka za DDV.
Če vložnik nima identifikacijske številke trgovca, ker v državi članici vložnika ta številka ne obstaja, se polje ne izpolni.
11. Zahtevana vrsta dovoljenja:
Vstavite križec v ustrezno polje.
12. Gospodarski sektor dejavnosti:
Opišite svojo dejavnost.
13. Države članice, v katerih se izvajajo carinske dejavnosti:
Vpiše(-jo) se ustrezna(-e) oznaka(-e) države ISO-alpha-2.
14. Informacije o mejnem prehodu:
Navedejo se imena carinskih uradov, ki se redno uporabljajo kot mejni prehodi.
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15. Že dodeljene poenostavitve ali olajšave, potrdila iz člena 28(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447
in/ali status reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, pridobljen v skladu s členom 28(3) Izvedbene
uredbe (EU) 2015/2447
V primeru že dodeljenih poenostavitev se navedejo vrsta poenostavitve, ustrezen carinski postopek in številka dovoljenja.
Ustrezen carinski postopek se vpiše v obliki oznak, ki se uporabljajo v drugem ali tretjem podpolju polja 1 enotne
upravne listine.
Če je vložnik zahtevka imetnik enega ali več navedenih dovoljenj/potrdil, se navedeta vrsta in številka dovoljenj(-a)/
potrdil(-a).
16., 17. in 18. Uradi za dokumentacijo/glavno knjigovodstvo:
Vpišejo se polni naslovi ustreznih uradov. Če imajo uradi isti naslov, se izpolni le polje 16.
19. Ime, datum in podpis vložnika:
Podpis: podpisnik navede tudi svoj službeni položaj. Podpisnik mora biti vedno oseba, ki predstavlja vložnika kot celoto.
Ime: ime in žig vložnika.
Število prilog: vložnik navede naslednje splošne informacije:
1.

Pregled glavnih lastnikov/delničarjev, pri čemer se navedejo imena in naslovi ter njihovi sorazmerni deleži. Pregled
članov upravnega odbora. Ali carinski organi že od prej poznajo lastnike zaradi neizpolnjevanja zahtev?

2.

Oseba iz uprave vložnika, ki je odgovorna za carinske zadeve.

3.

Opis gospodarskih dejavnosti vložnika.

4.

Specifikacija podrobnosti različnih lokacij vložnika in kratki opisi dejavnosti, ki se izvajajo na vsaki lokaciji. Specifi
kacija, ali vložnik in vsaka lokacija v dobavni verigi deluje v svojem imenu in na svoj račun ali deluje v svojem
imenu in na račun druge osebe ali pa deluje v imenu in na račun druge osebe.

5.

Specifikacija, ali se blago kupi od podjetij in/ali dobavlja podjetjem, ki so povezana z vložnikom.

6.

Opis notranje strukture organizacije vložnika. Priložite, če obstaja, dokumentacijo o nalogah/pristojnostih vsakega
oddelka in/ali funkcije.

7.

Skupno število zaposlenih in število vsakega oddelka.

8.

Imena glavnih uradnih upraviteljev (generalnih direktorjev, vodij oddelkov, računovodij, vodje carinskega oddelka
itd.). Opis sprejetih postopkov v položajih, ko pristojni uslužbenec ni prisoten, začasno ali stalno.

9.

Imena in položaj oseb v organizaciji vložnika s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju carin.
Ocena ravni znanja teh oseb v zvezi z uporabo informacijskih tehnologij v carinskih in poslovnih postopkih ter
splošnimi poslovnimi zadevami.

10. Strinjanje ali nestrinjanje z objavo informacij v dovoljenju AEO na seznamu pooblaščenih gospodarskih subjektov
iz člena 14x(4).
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Številka dovoljenja
Številka dovoljenja se vedno začne z oznako države ISO-alpha-2 države članice izdaje, ki ji sledi ena od naslednjih
oznak:
AEOC za dovoljenje AEO – carinske poenostavitve
AEOS za dovoljenje AEO – varstvo in varnost
AEOS za potrdilo AEO – carinske poenostavitve / varstvo in varnost
Zgoraj navedenim oznakam sledi nacionalna številka dovoljenja.
1. Imetnik dovoljenja AEO
Navedejo se polno ime imetnika iz polja 1 obrazca za zahtevek iz Priloge 1C, identifikacijska številka za DDV iz polja 8
obrazca za zahtevek, identifikacijska številka trgovca iz polja 9 obrazca za zahtevek, če je ustrezno, in uradna registrska
številka iz polja 10 obrazca za zahtevek.
2. Organ izdaje
Podpis, ime carinske uprave države članice in žig.
Ime carinske uprave države članice se lahko navede na regionalni ravni, če tako zahteva organizacijska struktura carinske
uprave.
Označitev vrste dovoljenja
Vstavite križec v ustrezno polje.
3. Datum, ko začne dovoljenje veljati
Navedejo se dan, mesec in leto v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
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PRILOGA 9

Dodatek A
1.

Uvodne opombe k tabelam

Opomba 1 Splošno
1.1 Skupna deklaracija, ki jo je treba vložiti za blago, ki vstopa na carinsko območje Unije ali ga zapušča, vsebuje
informacije, ki so za vsak zadevni primer ali način prevoza navedene v tabelah 1 do 5. Zahtevek za
preusmeritev, ki ga je treba vložiti, kadar aktivno prevozno sredstvo, ki vstopa na carinsko območje Unije,
najprej prispe v carinski urad v državi članici, ki ni bil prijavljen v vstopni skupni deklaraciji, vsebuje
informacije, navedene v tabeli 6.
1.2 Tabele 1 do 7 vključujejo vse podatkovne elemente, ki so potrebni za zadevne postopke, deklaracije in zahtevke
za preusmeritev. Zagotavljajo celovit prikaz zahtev, ki so potrebne za različne postopke, deklaracije in zahtevke
za preusmeritev.
1.3 Naslovi stolpcev so sami po sebi razumljivi ter se nanašajo na te postopke in deklaracije.
1.4 Črka „X“ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatkovni element za postopek ali deklaracijo
iz naslova zadevnega stolpca navesti na ravni blagovnih postavk deklaracije. Črka „Y“ v določenem polju tabele
pomeni, da je treba zadevni podatkovni element za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca
navesti v glavi deklaracije. Črka „Z“ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatkovni element
za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca vpisati v okviru podatkov o prevozu. Kakršna koli
kombinacija črk „X“, „Y“ in „Z“ pomeni, da se zadevni podatkovni element lahko zahteva za postopek ali
deklaracijo iz naslova ustreznega stolpca v katerem koli zadevnem delu deklaracije.
1.5 Pojasnila in opombe iz oddelka 4 v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami, poenostavljenimi
postopki ter zahtevki za preusmeritev se uporabljajo za podatkovne elemente v tabelah 1 do 7.
Opomba 2 Carinska deklaracija, uporabljena kot vstopna skupna deklaracija
2.1. Kadar se carinska deklaracija iz člena 162 zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 130(1)
zakonika, mora navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posamezni postopek v skladu
z Dodatkom C1 ali Dodatkom C2, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1
do 4.
Kadar se carinska deklaracija iz člena 166 zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 130(1)
zakonika, mora navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v tabeli 7, vsebovati tudi
navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 do 4.
2.2. Kadar je carinska deklaracija iz člena 162 zakonika predložena v obliki AEO v skladu s členom 38(2)(b)
zakonika in je uporabljena kot skupna deklaracija, mora navedena deklaracija v skladu s členom 130(1)
zakonika poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v skladu z Dodatkom C1 ali Dodatkom C2, vsebovati
tudi navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija AEO“ v tabeli 5.
Kadar je carinska deklaracija iz člena 166 zakonika predložena v obliki AEO v skladu s členom 38(2)(b)
zakonika in je uporabljena kot skupna deklaracija, mora navedena deklaracija v skladu s členom 130(1)
zakonika poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v tabeli 7, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Vstopna
skupna deklaracija AEO“ v tabeli 5.
Opomba 3 Carinska deklaracija pri izvozu
3.1. Kadar se v skladu s členom 263(3)(a) zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 162 zakonika, mora
navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v skladu z Dodatkom C1 ali
Dodatkom C2, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Izstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 in 2.
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Kadar se v skladu s členom 263(3)(a) zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 166 zakonika, mora
navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v tabeli 7, vsebovati tudi navedbe iz
stolpca „Izstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 in 2.
Opomba 4 Druge posebne okoliščine v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami ter posebne vrste
prevoza blaga. Opomba k tabelam 2 do 4.
4.1. Stolpca „Izstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke“ in „Vstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke“ v tabeli 2
zajemata zahtevane podatke, ki se po elektronski poti predložijo carinskim organom za analizo tveganja pred
odpremo ali prispetjem hitrih pošiljk. Poštne službe se lahko odločijo, da carinskim organom po elektronski
poti predložijo podatke iz navedenih stolpcev tabele 2 za analizo tveganja pred odpremo ali prispetjem
poštnih pošiljk.
4.2. V tej prilogi pomeni hitra pošiljka posamezen predmet, ki se prevaža prek celostne storitve, ki vključuje
hitro/časovno določeno zbiranje, prevoz, carinjenje in dostavo paketov, pri čemer se sledi lokaciji pošiljke in
ohranja nadzor nad njo ves čas izvajanja storitve.
4.5. Tabeli 3 in 4 vsebujeta informacije, ki se zahtevajo za vstopne skupne deklaracije pri cestnem in železniškem
prevozu.
4.6. Tabela 3 za cestni prevoz se uporablja tudi za multimodalni prevoz, razen če je v oddelku 4 določeno drugače.
Opomba 5 Poenostavljeni postopki
5.1. Deklaracije za poenostavljene postopke iz člena 166 zakonika vsebujejo informacije, ki so navedene v tabeli 7.
5.2. Zmanjšan nabor nekaterih podatkovnih elementov pri poenostavljenih postopkih ne zmanjšuje zahtev iz
dodatkov C1 in D1 in ne vpliva nanje, kar velja zlasti za informacije, ki jih je treba navesti v dopolnilnih
deklaracijah.

2.

Zahteve za vstopne in izstopne skupne deklaracije

2.1 Zahteve za letalski in pomorski prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh ter druge načine prevoza ali primere, ki niso vključeni
v tabele 2 do 4 – Tabela 1
Izstopna skupna deklaracija
(glej opombo 3.1)

Vstopna skupna deklaracija
(glej opombo 2.1)

Y

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Ime

Število postavk

Vložnik skupne deklaracije
Prejemnik
Prevoznik
Oseba, ki jo je treba obvestiti
Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega
sredstva ob prehodu meje

Z
X/Y
Z
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Izstopna skupna deklaracija
(glej opombo 3.1)

Vstopna skupna deklaracija
(glej opombo 2.1)

Referenčna številka prevoza

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carin
sko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Y
Z

Carinski urad izstopa

Y

Lokacija blaga

Y

Kraj natovarjanja

X/Y

Oznaka kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

X

Število tovorkov

X

X

Odpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

X/Y

Številka blagovne postavke

X

X

Oznaka blaga

X

X

X/Y

X/Y

X

X

Številka carinske oznake

X/Y

X/Y

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overitev

Y

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

Y

Bruto masa (v kg)
Oznaka ZN za nevarne snovi

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

Z
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2.2 Hitre pošiljke – Tabela 2

Ime

Izvozna skupna deklaracija –
hitre pošiljke
(glej opombe 3.1 in 4.1
do 4.3)

Vstopna skupna deklaracija –
hitre pošiljke
(glej opombe 2.1 in 4.1
do 4.3)

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke
Številka prevozne listine
Pošiljatelj
Vložnik skupne deklaracije
Prejemnik
Prevoznik

Z

Referenčna številka prevoza

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carin
sko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Carinski urad izstopa

Y

Lokacija blaga

Y

Kraj natovarjanja

Y

Oznaka kraja raztovarjanja
Opis blaga

Y

X/Y
X

X

Številka blagovne postavke

X

X

Oznaka blaga

X

X

X/Y

X/Y

X

X

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overitev

Y

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

Y

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

Bruto masa (v kg)
Oznaka ZN za nevarne snovi
Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

Z
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2.3 Cestni prevoz – Podatki v vstopni skupni deklaraciji – Tabela 3

Ime

Število postavk

Cestni prevoz – vstopna skupna
deklaracija
(glej opombo 2.1)

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu
meje

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Kraj natovarjanja

X/Y

Oznaka kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Oznaka blaga

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

Oznaka ZN za nevarne snovi
Številka carinske oznake

X
X/Y

Datum deklaracije

Y

Podpis/overitev

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y
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2.4 Železniški prevoz – Podatki v vstopni skupni deklaraciji – Tabela 4
Ime

Število postavk

Železniški prevoz – vstopna skupna
deklaracija (glej opombo 2.1)

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik vstopne skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu
meje

Z

Referenčna številka prevoza

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Kraj natovarjanja

X/Y

Oznaka kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Oznaka blaga

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

Oznaka ZN za nevarne snovi
Številka carinske oznake

X
X/Y

Datum deklaracije

Y

Podpis/overitev

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y
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2.5 Pooblaščeni gospodarski subjekti – Manjše podatkovne zahteve za vstopne skupne deklaracije – Tabela 5

Ime

Vstopna skupna deklaracija
(glej opombo 2.2)

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Oseba, ki jo je treba obvestiti

X/Y

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu
meje

Z

Referenčna številka prevoza

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Carinski urad izstopa
Kraj natovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Oznaka blaga

X

Datum deklaracije

Y

Podpis/overitev

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

Z

L 69/70

Uradni list Evropske unije

SL

15.3.2016

2.6 Zahteve za zahtevke za preusmeritev – Tabela 6
Ime

3.

Vrsta prevoza na meji

Z

Identifikacija prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznaka države prijavljenega prvega urada vstopa

Z

Vložnik zahtevka za preusmeritev

Z

Glavna referenčna številka

X

Številka blagovne postavke

X

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Oznaka dejanskega prvega mesta prihoda

Z

Zahteve za poenostavljene postopke – Tabela 7
Poenostavljena deklaracija –
izvoz (glej opombo 3.1)

Poenostavljena deklaracija –
uvoz (glej opombo 2.1)

Deklaracija

Y

Y

Število postavk

Y

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X

X

Številka prevozne listine

X/Y

X/Y

Pošiljatelj/izvoznik

X/Y

Ime

Prejemnik

X/Y

Deklarant/zastopnik

Y

Y

Oznaka deklaranta / statusa zastopnika

Y

Y

Oznaka valute

X

Carinski urad izstopa

Y

Opis blaga

X

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

X

Število tovorkov

X

X

X/Y

X/Y

Odpremne oznake
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Poenostavljena deklaracija –
izvoz (glej opombo 3.1)

Poenostavljena deklaracija –
uvoz (glej opombo 2.1)

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

X

Oznaka blaga

X

X

Bruto masa (v kg)

X

Postopek

X

X

Neto masa (v kg)

X

X

Znesek postavke

X

Referenčna številka za vpis v evidence deklaranta

X

X

Številka dovoljenja

X

X

Dodatne informacije

4.

X

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overitev

Y

Y

Pojasnjevalne opombe k podatkovnim elementom
Glavna referenčna številka
Zahtevek za preusmeritev: glavna referenčna številka se lahko uporablja namesto naslednjih dveh podatkovnih
elementov:
— identifikacija prevoznega sredstva ob prehodu meje,
— datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje.
Deklaracija
Vnesejo se oznake iz Dodatka D1 za prvo in drugo podpolje polja 1 enotne upravne listine.

Število postavk (1)
Skupno število postavk, prijavljenih v deklaraciji ali skupni deklaraciji.
[Sklic: polje 5 enotne upravne listine]

Enotna referenčna številka pošiljke
Enotna številka, določena za blago za vnos, uvoz, iznos in izvoz.
Uporabljajo se oznake Svetovne carinske organizacije (ISO 15459) ali njim ustrezne oznake.
Skupne deklaracije: uporablja se lahko namesto številke prevozne listine, če slednja ni na voljo.
Poenostavljeni postopki: informacija se lahko navede, če je na voljo.
Ta podatek zagotavlja vez z drugimi uporabnimi viri informacij.
[Sklic: polje 7 enotne upravne listine]
(1) Samodejno ga ustvarijo računalniški sistemi.
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Številka prevozne listine
Oznaka prevozne listine, ki zajema prevoz blaga na carinsko območje ali z njega. Kadar vložnik vstopne skupne
deklaracije ni hkrati tudi prevoznik, je treba navesti tudi številko prevozne listine prevoznika.
To vključuje oznako za vrsto prevozne listine, kot jo določa Dodatek D1, sledi pa ji identifikacijska številka zadevne
listine.
Ta podatek se lahko uporabi namesto enotne referenčne oznake pošiljke [UCR], če slednja ni na voljo. Zagotavlja
povezavo z drugimi uporabnimi viri informacij.
Izstopne skupne deklaracije pri oskrbi ladij in zrakoplovov: številka računa ali nakladnice.
Vstopne skupne deklaracije pri cestnem prevozu: ta informacija se navede, če je znana, lahko pa vključuje tako
sklicevanje na zvezek TIR kot tudi na CMR.

Pošiljatelj
Oseba, ki odpremi blago, kot v pogodbi o prevozu določi oseba, ki naroča prevoz.
Izstopne skupne deklaracije: To informacijo je treba navesti, kadar se razlikuje od vložnika skupne deklaracije. Ta
informacija je v obliki številke EORI pošiljatelja, kadar je ta številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Kadar
številka EORI pošiljatelja ni na voljo, se navedeta pošiljateljeva polno ime in naslov. Kadar so navedbe, zahtevane za
izstopno skupno deklaracijo, vključene v carinsko deklaracijo v skladu s členom 263(3)(a) zakonika in členom 162
zakonika, ta informacija ustreza „pošiljatelju/izvozniku“ navedene carinske deklaracije.
Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se
lahko to informacijo navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država
sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije.
Številka ima naslednjo strukturo:

Polje

1

Vsebina

Vrsta polja

Identifikator tretje države (oznaka države črkovno –
ISO-alpha-2)
2-mestno

Oblika

a2

Primeri

US
JP
CH

2

Enotna identifikacijska številka v tretji dr alfanumerično – an..15
žavi
do 15-mestno

1234567890ABCDE
AbCd9875F
pt20130101aa

Primeri: „US1234567890ABCDE“ za pošiljatelja iz ZDA (oznaka države: US), katerega enotna identifikacijska
številka je 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ za pošiljatelja iz Japonske (oznaka države: JP), katerega enotna
identifikacijska številka je AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ za pošiljatelja iz Švice (oznaka države: CH), katerega
enotna identifikacijska številka je pt20130101aa.
Identifikator tretje države: črkovne oznake Evropske unije za države in ozemlja temeljijo na veljavnih oznakah
ISO-alpha-2 (a2), če so združljive z oznakami države iz člena 5(2) Uredbe (ES) 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 (1).
(1) UL L 152, 16.6.2009, str. 23.
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Če se navede številka EORI pošiljatelja ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se pošiljateljeva ime
in naslov ne navedeta.
Vstopne skupne deklaracije: Ta informacija je v obliki številke EORI pošiljatelja, kadar je navedena številka dostopna
vložniku skupne deklaracije. Če številka EORI pošiljatelja ni na voljo, se navedeta pošiljateljeva polno ime in naslov.
Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se
lahko to informacijo navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država
sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena
številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k temu
podatkovnemu elementu.
Če se navede številka EORI pošiljatelja ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se pošiljateljeva ime
in naslov ne navedeta.

Pošiljatelj/izvoznik
Oseba, ki pripravi izvozno deklaracijo – ali se ta pripravi v njenem imenu – in je lastnica blaga ali ima podobno
pravico razpolaganja z blagom v času, ko je deklaracija sprejeta.
Vnese se številka EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke
EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.
[Sklic: polje 2 enotne upravne listine]

Vložnik skupne deklaracije
Ta informacija je v obliki številke EORI vložnika skupne deklaracije. Vložnikova ime in naslov se ne navedeta.
Vstopne skupne deklaracije: Ena od oseb iz člena 127(4) zakonika.
Izstopne skupne deklaracije: Oseba, opredeljena v členu 271(2) zakonika. Ta informacija se ne navede, če je v skladu
s členom 263(1) zakonika blago zajeto s carinsko deklaracijo.
Opomba: Ta informacija je potrebna za določitev osebe, ki je odgovorna za vložitev deklaracije.

Vložnik zahtevka za preusmeritev
Zahtevek za preusmeritev: oseba, ki poda zahtevek za preusmeritev ob vnosu. Ta informacija je v obliki številke
EORI vložnika zahtevka za preusmeritev. Vložnikova ime in naslov se ne navedeta.

Prejemnik
Oseba, ki se ji blago dejansko pošilja.
Izstopne skupne deklaracije: V primerih iz tretjega pododstavka člena 215(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se
ta informacija v obliki polnega imena in naslova prejemnika navede, če je na voljo. Kadar se blago prevaža na
podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, je prejemnik neznan, njegove
navedbe pa se nadomestijo z oznako v polju 44 izvozne deklaracije:
Pravna podlaga

Dodatek A

Opis

Situacije v primeru izstopne skupne deklaracije, ko se blago 44
prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z za
znamkom „z bianko indosamentom“, pri kateri prejemnik
ni znan.

Polje

Oznaka

30600
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Ta podatek je v obliki številke EORI prejemnika, kadar je navedena številka dostopna vložniku skupne deklaracije.
Če številka EORI prejemnika ni na voljo, se navedeta polno ime in naslov prejemnika.
Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se
lahko to informacijo navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država
sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena
številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k
podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.
Kadar se navede številka EORI prejemnika ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se prejemnikova
ime in naslov ne navedeta.
Vstopne skupne deklaracije: To informacijo je treba navesti, če se razlikuje od vložnika skupne deklaracije. Kadar se
blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, je prejemnik
neznan in njegove navedbe se nadomestijo z oznako 10600:
Pravna podlaga

Dodatek A

Opis

Situacije v primeru vstopnih skupnih deklaracij, ko se blago
prevaža na podlagi prenosljivih nakladnic po odredbi z za
znamkom „z bianko indosamentom“, pri katerih prejemnik
ni znan.

Oznaka

10600

Kadar je treba vnesti to informacijo, se navede v obliki številke EORI prejemnika, kadar je navedena številka
dostopna vložniku skupne deklaracije. Če številka EORI prejemnika ni na voljo, se navedeta polno ime in naslov
prejemnika.
Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se
lahko ta informacija navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država
sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena
številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k
podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.
Kadar se navede številka EORI prejemnika ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se prejemnikova
ime in naslov ne navedeta.

Deklarant/zastopnik
Navesti ga je treba, če se razlikuje od pošiljatelja/izvoznika ob izvozu oziroma prejemnika ob uvozu.
Ta informacija je v obliki številke EORI deklaranta/zastopnika.
[Sklic: polje 14 enotne upravne listine]

Oznaka deklaranta / statusa zastopnika
Oznaka, ki predstavlja deklaranta ali status zastopnika. Uporabljajo se oznake iz Dodatka D1 za polje 14 enotne
upravne listine.

Prevoznik
Ta informacija se ne navede, kadar je to vložnik vstopne skupne deklaracije, razen če se v okviru programa
trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija prizna, zagotavljajo olajšave. V tem primeru se ta informacija
lahko navede in je v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je Uniji sporočila zadevna tretja država.
Navedena številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe
k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.
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Kadar se ta informacija razlikuje od vložnika vstopne skupne deklaracije, se navede v obliki polnega imena in
naslova prevoznika.
Ta informacija je v obliki številke EORI prevoznika ali enotne identifikacijske številke prevoznika tretje države:
— kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije
in/ali
— v primeru pomorskega prevoza, prevoza po celinskih plovnih poteh ali letalskega prevoza.
Ta informacija je v obliki številke EORI prevoznika, če je ta povezan v carinski sistem in želi prejemati obvestila iz
člena 185(3) ali 187(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.
Kadar se navede številka EORI prevoznika ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se prevoznikova
ime in naslov ne navedeta.

Oseba, ki jo je treba obvestiti
Oseba, ki jo je treba ob vstopu obvestiti o prihodu blaga. To informacijo je treba navesti, kadar je primerno. Ima
obliko številke EORI osebe, ki jo je treba obvestiti, kadar je ta številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Če
številka EORI osebe, ki jo je treba obvestiti, ni na voljo, se navedeta polno ime in naslov osebe, ki jo je treba
obvestiti.
Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se
lahko ta informacija navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država
sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena
številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k
podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.
Kadar se navede številka EORI osebe, ki jo je treba obvestiti, ali njena enotna identifikacijska številka tretje države, se
ime in naslov te osebe ne navedeta.
Vstopna skupna deklaracija: Kadar se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z
bianko indosamentom“, pri kateri prejemnik ni omenjen in je vnesena oznaka 10600, je vedno treba navesti osebo,
ki jo je treba obvestiti.
Izstopna skupna deklaracija: Kadar se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z
bianko indosamentom“, pri kateri prejemnik ni omenjen, morajo biti v polju „Prejemnik“ namesto navedb o
prejemniku vpisane navedbe o osebi, ki jo je treba obvestiti. Če izvozna deklaracija vsebuje navedbe za izstopno
skupno deklaracijo, se v polje 44 zadevne izvozne deklaracije vpiše oznaka 30600.

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje
Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva, ki prečka mejo carinskega območja Unije. Pri
identiteti se uporabljajo opredelitve pojmov iz Dodatka C1 za polje 18 enotne upravne listine. Pri pomorskem
prevozu in prevozu po celinskih plovnih poteh je treba prijaviti identifikacijsko številko ladje IMO ali enotno
evropsko identifikacijsko številko plovila (ENI). Pri letalskem prevozu ni treba navesti nobene informacije.
Za državo registracije se uporabljajo oznake iz Dodatka D1 za polje 21 enotne upravne listine, kadar ta informacija
še ni vključena v podatke za identiteto.
Železniški prevoz: Navede se številka vagona.
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Identifikacija prevoznega sredstva ob prehodu meje
Zahtevek za preusmeritev: Ta informacija je v obliki identifikacijske številke ladje IMO, oznake ENI ali številke
leta IATA za pomorski prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh oziroma letalski prevoz.
Za letalski prevoz se v primerih, v katerih upravljavec zrakoplova prevaža blago v skladu z dogovorom o poletih
pod skupno oznako s partnerji, uporabijo številke leta pod skupno oznako partnerjev.

Referenčna številka prevoza (1) (1)
Navedba poti prevoznega sredstva, na primer številka prevoza, številka leta, številka poti, če je to primerno.
Za letalski prevoz se v primerih, v katerih upravljavec zrakoplova prevaža blago v skladu z dogovorom o poletih
pod skupno oznako s partnerji, uporabijo številke leta pod skupno oznako partnerjev.
Železniški prevoz: Navede se številka vlaka. Ta podatkovni element se navede v primeru večmodalnega prevoza, če
je to primerno.

Oznaka prvega mesta prihoda
Identifikacija prvega mesta prihoda na carinsko območje. Pri pomorskem prevozu je to pristanišče, pri letalskem
prevozu letališče, pri kopenskem prehodu pa mejna točka.
Oznaka mora imeti naslednji vzorec: UN/LOCODE (an..5) + nacionalna oznaka (an..6).
Cestni in železniški prevoz: Oznaka temelji na vzorcu za carinske urade iz Dodatka D1.
Zahtevek za preusmeritev: Navesti je treba oznako prijavljenega carinskega urada prvega vstopa.

Oznaka dejanskega prvega mesta prihoda
Zahtevek za preusmeritev: navesti je treba oznako dejanskega carinskega urada prvega vstopa.

Oznaka države prijavljenega prvega urada vstopa
Zahtevek za preusmeritev: Uporabljajo se oznake iz Dodatka D1 za polje 2 enotne upravne listine.

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje
Za datum in uro / načrtovana datum in uro prihoda prevoznega sredstva na prvo letališče (pri letalskem prevozu),
prvo mejno točko (kopno) in v prvo pristanišče (morje) se uporablja oznaka n12 (CCLLMMDDUUMM). Navede se
lokalni čas prvega mesta prihoda.
Zahtevek za preusmeritev: Ta informacija se omeji na datum; uporabi se oznaka n8 (CCLLMMDD).

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz
Navedba držav, skozi katere poteka prevoz blaga od prve države odpreme do končne namembne države, v
kronološkem vrstnem redu. Navedeta se prva država odpreme in končna namembna država. Uporabljajo se oznake
iz Dodatka D1 za polje 2 enotne upravne listine. Te informacije se vpišejo, če so znane.
(1) Informacija se navedeno, če je to primerno.
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Izstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke: navede se samo končna namembna država blaga.
Vstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke: navede se samo prva država odpreme blaga.

Oznaka valute
Oznaka iz Dodatka D1 za polje 22 enotne upravne listine za valuto, v kateri je sestavljen trgovinski račun.
Ta informacija se uporablja skupaj z „zneskom postavke“, kadar je potrebna za izračun uvoznih dajatev.
Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v
dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni
deklaraciji.
[Sklic: polji 22 in 44 enotne upravne listine]

Vrsta prevoza na meji
Vstopna skupna deklaracija: vrsta prevoza za aktivno prevozno sredstvo, s katerim bo blago predvidoma vstopilo na
carinsko območje Unije. V primeru kombiniranega prevoza se uporabljajo pravila iz pojasnjevalne opombe k
Dodatku C1 za polje 21.
Kadar se letalski tovor prevaža z drugimi vrstami prevoza, kot je letalski prevoz, se prijavi druga vrsta prevoza.
Uporabljajo se oznake 1, 2, 3, 4, 7, 8 ali 9 iz Dodatka D1 za polje 25 enotne upravne listine.
[Sklic: polje 25 enotne upravne listine]

Carinski urad izstopa
Oznaka iz Dodatka D1 za polje 29 enotne upravne listine za nameravani carinski urad izstopa.
Izstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke:
Tega podatka ni treba vnesti, kadar ga je mogoče samodejno in nedvoumno razbrati iz drugih podatkovnih
elementov, ki jih predloži trgovec.

Lokacija blaga (1)
Natančna lokacija, kjer se blago lahko pregleda.
[Sklic: polje 30 enotne upravne listine]

Kraj natovarjanja (2)
Ime pristanišča, letališča, tovornega terminala, železniške postaje ali drugega kraja, kjer se blago natovori na
prevozna sredstva, ki se uporabljajo za njegov prevoz, vključno z državo, kjer se nahaja.
(1) Informacija se navede, če je to primerno.
(2) Kodirana različica, kjer je na voljo.
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Vstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke:
Tega podatka ni treba vnesti, kadar ga je mogoče samodejno in nedvoumno razbrati iz drugih podatkovnih
elementov, ki jih predloži trgovec.
Cestni in železniški prevoz: To je lahko kraj prevzema blaga v skladu s prevozno pogodbo ali carinski urad
odhoda TIR.

Kraj raztovarjanja (1)
Ime pristanišča, letališča, tovornega terminala, železniške postaje ali drugega kraja, kjer se blago raztovori s
prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za njegov prevoz, vključno z državo, kjer se nahaja.
Cestni in železniški prevoz: Kadar oznaka ni na voljo, se navede ime kraja, kolikor je mogoče natančno.
Opomba: Ta podatek daje uporabne informacije za vodenje postopka.

Opis blaga
Skupne deklaracije: Preprost opis, ki je dovolj natančen, da lahko carinske službe prepoznajo blago. Splošni izrazi
(t.j. „konsolidiran“, „splošni tovor“ ali „deli“) niso sprejemljivi. Komisija bo objavila seznam takih splošnih izrazov.
Teh informacij ni treba navesti, kadar je navedena oznaka blaga.
Poenostavljeni postopki: Opis za tarifne namene.
[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Vrsta tovorkov (oznaka)
Oznaka iz Dodatka D1 za polje 31 enotne upravne listine za nameravani carinski urad izstopa.

Število tovorkov
Število posameznih tovorkov, pakiranih tako, da jih ni mogoče razdeliti, ne da bi se najprej razpakirali, ali število
kosov, če niso pakirani. Ta informacija se ne navede, kadar je blago v razsutem stanju.
[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Odpremne oznake
Prost opis oznak in številk na prevoznih enotah ali tovorkih.
Ta informacija se navede le za pakirano blago, če je to primerno. Kadar je blago v zabojnikih, lahko številka
zabojnika nadomesti odpremne oznake, ki jih trgovec lahko vseeno predloži, če so na voljo. Odpremne oznake
lahko nadomestijo enotna referenčna oznaka pošiljke (UCR) ali sklici v prevozni listini, ki omogočajo nedvoumno
identifikacijo vseh tovorkov v pošiljki.
Opomba: Ta podatek pomaga identificirati pošiljke.
[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]
(1) Kodirana različica, kjer je na voljo.
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Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov
Oznake (črke in/ali številke) za identifikacijo zabojnika.
[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Številka blagovne postavke (1)
Zaporedna številka postavke glede na skupno število postavk v deklaraciji, skupni deklaraciji ali zahtevku za
preusmeritev.
Zahtevek za preusmeritev: Kadar je navedena glavna referenčna številka in zahtevek za preusmeritev ne zadeva vseh
blagovnih postavk vstopne skupne deklaracije, vložnik zahtevka za preusmeritev navede zadevne številke postavk, ki
se nanašajo na blago v prvotni vstopni skupni deklaraciji.
Uporablja se le, kadar gre za več kot eno blagovno postavko.
Opomba: Ta podatek, ki ga samodejno ustvarijo računalniški sistemi, pomaga prepoznati zadevno blagovno
postavko v deklaraciji.
[Sklic: polje 32 enotne upravne listine]

Oznaka blaga
Številčna oznaka, ki ustreza zadevni postavki.
Vstopne skupne deklaracije: Prve štiri števke oznake KN; te informacije ni treba navesti, kadar je dan opis blaga.
Poenostavljena deklaracija – uvoz: 10-mestna oznaka TARIC. Trgovci lahko to informacijo, če je primerno,
nadomestijo z dodatnimi oznakami TARIC. Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih
deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev
zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.
Izstopne skupne deklaracije: Prve štiri števke oznake KN; te informacije ni treba navesti, kadar je dan opis blaga.
Poenostavljena deklaracija – izvoz: 8-mestna oznaka KN. Trgovci lahko to informacijo, če je primerno, dopolnijo
z dodatnimi oznakami TARIC. Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri izvozu,
kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih
elementov v dopolnilni deklaraciji.
[Sklic: polje 33 enotne upravne listine]

Bruto masa (v kg)
Bruto masa blaga iz deklaracije vključuje embalažo, vendar brez prevozne opreme.
Če je mogoče, lahko trgovec navedeno maso vnese na ravni postavk deklaracije.
Poenostavljena deklaracija – uvoz: Ta informacija se navede le, kadar je to potrebno za izračun uvoznih dajatev.
Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v
dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni
deklaraciji.
[Sklic: polje 35 enotne upravne listine]
(1) Samodejno ga ustvarijo računalniški sistemi.
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Postopek
Oznaka postopka iz Dodatka D1 za prvo in drugo podpolje polja 37 enotne upravne listine.
Države članice lahko opustijo obveznost za predložitev oznak iz Dodatka D1 za drugo podpolje polja 37 enotne
upravne listine pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu in izvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s
temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

Neto masa (v kg)
Masa blaga brez embalaže.
Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu in izvozu, kadar pogoji,
predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v
dopolnilni deklaraciji.
[Sklic: polje 38 enotne upravne listine]

Znesek postavke
Cena blaga za zadevno postavko deklaracije. Ta informacija se uporablja skupaj z „oznako valute“, kadar je potrebna
za izračun uvoznih dajatev.
Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v
dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni
deklaraciji.
[Sklic: polje 42 enotne upravne listine]

Referenčna številka za vpis v evidence deklaranta
Referenčna številka vpisa v evidence za postopek, opisan v členu 182 zakonika. Države članice lahko to zahtevo
opustijo, kadar se uporabljajo drugi zadovoljivi sistemi za sledenje pošiljkam.

Dodatne informacije
Kadar se uporablja člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1147/2002 (1) (blago, ki se uvaža s spričevalom o plovnosti), se vnese
oznaka 10100.
[Sklic: polje 44 enotne upravne listine]

Številka dovoljenja
Številka dovoljenja za poenostavitve. Države članice lahko to zahtevo opustijo, kadar so prepričane, da lahko njihovi
računalniški sistemi to informacijo nedvoumno pridobijo iz drugih podatkov v deklaraciji, kot je identifikacija
trgovca.

Oznaka ZN za nevarne snovi
Identifikator Združenih narodov za nevarne snovi (UNDG) je enotna serijska številka (n4), ki jo Združeni narodi
dodelijo snovem in izdelkom, vključenim na seznam nevarnih snovi, ki se najpogosteje prevažajo.
Ta podatek se navede le, kadar je pomemben.
(1) UL L 170, 29.6.2002, str. 8.
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Številka carinske oznake (1)
Identifikacijske številke carinskih oznak na prevozni opremi, če je primerno.

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov
Uporabljajo se naslednje oznake:
A Gotovinsko plačilo
B Plačilo s kreditno kartico
C Plačilo s čekom
D Drugo (npr. neposredna bremenitev transakcijskega računa)
H Elektronsko kreditno plačilo
Y Odprt račun pri prevozniku
Z Se ne plačujejo vnaprej
Ta informacija se navede le, če je na voljo.

Datum deklaracije (2)
Datum izdaje zadevnih deklaracij in, če je primerno, podpisa ali druge overitve.
Za vpis v evidence deklaranta v skladu s členom 182 zakonika je to datum vpisa v evidence.
[Sklic: polje 54 enotne upravne listine]

Podpis/overitev (2)
[Sklic: polje 54 enotne upravne listine]

Drug kazalnik posebnih okoliščin
Kodiran podatek, ki kaže posebne okoliščine, na katere se sklicuje zadevni trgovec.
A Poštne in hitre pošiljke
C Cestni prevoz
D Železniški prevoz
E Pooblaščeni gospodarski subjekti
Ta podatek je treba navesti le, kadar se vložnik skupne deklaracije sklicuje na posebne okoliščine, ki niso navedene v
tabeli 1.
Tega podatka ni treba vnesti, kadar ga je mogoče samodejno in nedvoumno razbrati iz drugih podatkovnih
elementov, ki jih predloži trgovec.
(1) Informacija se navede, če je to primerno.
(2) Samodejno ga ustvarijo računalniški sistemi.

L 69/82

SL

Uradni list Evropske unije

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa
Opredelitev nadaljnjih carinskih uradov vstopa na carinsko območje Unije.
To oznako je treba navesti, če je oznaka vrste prevoza na meji 1, 4 ali 8.
Oznaka mora imeti vzorec iz Dodatka D1 za polje 29 enotne upravne listine za carinski urad vstopa.
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Dodatek B1
VZOREC ENOTNE UPRAVNE LISTINE

(set osmih izvodov)

(1) Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1,
naslov I(A).
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Dodatek B2
VZOREC ENOTNE UPRAVNE LISTINE ZA TISKANJE Z RAČUNALNIŠKIMI SISTEMI CARINJENJA NA DVA
ZAPOREDNA SETA ŠTIRIH IZVODOV

(1) Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1,
naslov I(A).
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Dodatek B3
VZOREC DOPOLNILNEGA OBRAZCA ENOTNE UPRAVNE LISTINE

(set osmih izvodov)

(1) Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1,
naslov I(A).
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Dodatek B4
VZOREC DOPOLNILNEGA OBRAZCA ENOTNE UPRAVNE LISTINE ZA TISKANJE Z RAČUNALNIŠKIMI
SISTEMI CARINJENJA NA DVA ZAPOREDNA SETA ŠTIRIH IZVODOV
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naslov I(A).
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Dodatek B5
IZVODI OBRAZCEV IZ DODATKOV B1 IN B3, KI MORAJO VSEBOVATI PODATKE V SAMOKOPIRNI
OBLIKI

(Zaporedni izvod 1)
Št. polja

Izvodi

Št. polja

Izvodi

I. POLJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15a
15b
16
17
17a
17b
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1 do 8 razen srednjega podpolja:
1 do 3
1 do 5 (1)
1 do 8
1 do 8
1 do 8
1 do 8
1 do 3
1 do 5 (1)
1 do 3
1 do 3
1 do 3
—
1 do 3
1 do 4
1 do 8
1 do 3
1 do 3
1, 2, 3, 6, 7 in 8
1 do 8
1 do 3
1 do 3
1 do 5 (1)
1 do 5 (1)
1 do 3
1 do 5 (1)
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 5 (1)
1 do 3

27
28
29
30
31
32
33
34a
34b
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1 do 5 (1)
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 8
1 do 8
prvo podpolje na levi: 1 do 8
preostanek: 1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 8
—
1 do 3
1 do 8
1 do 3
1 do 5 (1)
1 do 3
—
—
1 do 5 (1)
—
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 8
1 do 8
1 do 8
1 do 8
1 do 4
—
—

II. UPRAVNA POLJA
A
B

1 do 4 (2)
1 do 3

C
D

1 do 8 (2)
1 do 4

(1) V nobenih okoliščinah ni mogoče zahtevati, naj uporabniki izpolnijo ta polja na izvodu št. 5 zaradi tranzita.
(2) Odpremna država članica lahko izbere, ali se ti podatki navajajo na navedenih izvodih.
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Dodatek B6
IZVODI OBRAZCEV IZ DODATKOV B2 IN B4, KI MORAJO VSEBOVATI PODATKE V SAMOKOPIRNI
OBLIKI

(Zaporedni izvod 1/6)
Št. polja

Izvodi

Št. polja

Izvodi

I. POLJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15a
15b
16
17
17a
17b
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do

4 razen srednjega podpolja:
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
4
3

27
28
29
30
31
32
33
34a
34b
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1 do 4
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 4
1 do 4
prvo podpolje na levi: 1 do 4
preostanek: 1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 4
1 do 3
1 do 3
1 do 4
1 do 3
1 do 4
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 4
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 3
1 do 4
1 do 4
1 do 4
1 do 4
1 do 4
—
—

II. UPRAVNA POLJA
A
B

1 do 4 (1)
1 do 3

C
D/J

1 do 4
1 do 4

(1) Odpremna država članica lahko izbere, ali se ti podatki navajajo na navedenih izvodih.
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Dodatek C1
POJASNEVALNE OPOMBE K ENOTNI UPRAVNI LISTINI

NASLOV I
SPLOŠNE PRIPOMBE

(1) Carinska uprava vsake države članice lahko po potrebi dopolni pojasnjevalne opombe.
(2) Določbe tega naslova ne izključujejo tiskanja carinskih deklaracij v papirni obliki in dokumentov, ki dokazujejo
carinski status unijskega blaga, ki se ne giblje v okviru postopka notranjega tranzita Unije, prek sistemov za
obdelavo podatkov, na praznih listih papirja in pod pogoji, ki jih določijo države članice.

A. SPLOŠNI OPIS

(1)

Deklaracija v papirni obliki se natisne na samokopirni pisalni papir, ki tehta najmanj 40 gramov na kvadratni
meter. Papir mora biti dovolj neprosojen, da navedbe na eni strani ne ovirajo čitljivosti navedb na drugi strani,
njegova trdnost pa mora biti takšna, da se ob običajni uporabi ne strga ali zmečka.

(2)

Papir mora biti bele barve in enak za vse izvode. Na izvodih, ki se uporabljajo za tranzit Unije (1, 4 in 5), morajo
imeti polja št. 1 (prvo in tretje podpolje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje na
levi), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 in 56 zeleno ozadje.
Obrazci se natisnejo z zelenim črnilom.

(3)

Polja morajo biti razporejena v desetinah palca v horizontalni in šestinah palca v vertikalni smeri. Podpolja morajo
biti razporejena v desetinah palca v horizontalni smeri.

(4)

Različni izvodi obrazcev, ki so skladni z vzorci iz dodatkov B1 in B3, morajo biti barvno označeni na naslednji
način:
— izvodi 1, 2, 3 in 5 imajo na desnem robu sklenjeno črto rdeče, zelene, rumene oziroma modre barve,
— izvodi 4, 6, 7 in 8 imajo na desnem robu prekinjeno črto modre, rdeče, zelene oziroma rumene barve.
Na obrazcih v skladu z vzorci iz dodatkov B2 in B4 imajo izvodi 1/6, 2/7, 3/8 in 4/5 na desnem robu
neprekinjeno in desno od tega prekinjeno črto rdeče, zelene, rumene oziroma modre barve.
Te črte so široke približno 3 milimetre. Prekinjena črta je sestavljena iz barvnih kvadratkov 3 × 3 mm in trimili
metrskih presledkov.
Izvodi, ki morajo vsebovati podatke iz obrazcev iz dodatkov B1 in B3 v samokopirni obliki, so navedeni v
Dodatku B5. Izvodi, ki morajo vsebovati podatke iz obrazcev iz dodatkov B2 in B4 v samokopirni obliki, so
navedeni v Dodatku B6.

(5)

Format obrazcev je 210 × 297 mm, pri čemer je pri dolžini največje dovoljeno odstopanje 5 mm manj in 8 mm
več.

(6)

Carinske uprave držav članic lahko zahtevajo, da se na obrazcih natisne naziv in naslov tiskarja ali druga oznaka, ki
omogoča njegovo prepoznavo. Razen tega lahko tiskanje obrazcev pogojujejo s predhodnim tehničnim
dovoljenjem.

(7)

Obrazci in dopolnilni obrazci se morajo uporabiti:
(a) kadar se zakonodaja Unije sklicuje na deklaracijo za dajanje blaga v carinski postopek ali ponovni izvoz;
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(b) če v prehodnem obdobju, ki ga določa Akt o pristopu k Uniji, pri trgovanju med Unijo v sestavi pred
pristopom in novimi državami članicami ter pri trgovanju med slednjimi za blago, za katero carinske dajatve in
dajatve z enakim učinkom še niso bile povsem odpravljene, ali za blago, ki je predmet drugih ukrepov iz Akta
o pristopu;
(c) kadar pravila Unije izrecno določajo njihovo uporabo, zlasti v okviru postopka tranzita Unije za tranzitno
deklaracijo za potnike ter za pomožni postopek.
(8)

Za ta namen uporabljene obrazce in dopolnilne obrazce sestavljajo posamezni izvodi seta osmih izvodov, ki jih je
treba izpolniti pri opravljanju formalnosti glede enega ali več carinskih postopkov:
— izvod 1 obdržijo organi države članice, v kateri se opravijo izvozne (odpremne) formalnosti ali formalnosti
tranzita Unije,
— izvod 2 uporablja država članica izvoza za statistične namene. Ta izvod lahko za statistične namene uporabi
tudi država članica odpreme v primerih trgovanja med deli carinskega območja Unije z različnimi davčnimi
ureditvami,
— izvod 3 se vrne izvozniku, potem ko ga z žigom opremi carinski organ,
— izvod 4 zadrži namembni urad ob zaključku operacije tranzita Unije ali kot dokazilo o carinskem statusu
unijskega blaga,
— izvod 5 je izvod za postopek tranzita Unije, ki se vrne,
— izvod 6 zadržijo organi države članice, v kateri se opravijo uvozne formalnosti,
— izvod 7 uporablja država članica uvoza za statistične namene. Ta izvod lahko za statistične namene uporabi
tudi država članica uvoza v primerih trgovanja med deli carinskega območja Unije z različnimi davčnimi
ureditvami,
— izvod 8 se vrne prejemniku.
Možne so različne kombinacije, na primer:
— izvoz, pasivno oplemenitenje ali ponovni izvoz: izvodi 1, 2 in 3,
— tranzit Unije: izvodi 1, 4 in 5,
— carinski postopki ob uvozu: izvodi 6, 7 in 8.

(9)

Poleg tega obstajajo okoliščine, ko je treba carinski status unijskega blaga dokazati v kraju namembnosti. V takih
primerih je treba izvod 4 uporabiti kot dokument T2L.

(10) Gospodarski subjekti lahko po želji uporabijo lastne tiskane podsete, ki združujejo ustrezne izvode, če ti ustrezajo
uradnemu vzorcu.
Vsak podset mora biti oblikovan tako, da lahko izvoznik ali imetnik postopka v polja, ki morajo vsebovati enake
podatke v obeh vključenih državah članicah, na izvod 1 neposredno vpiše podatke, ki bodo zaradi kemične
obdelave papirja vidni na vseh izvodih. Kadar se podatki iz kakršnega koli razloga (zlasti če se njihova vsebina
razlikuje glede na fazo zadevne operacije) ne smejo prenašati iz ene države članice v drugo, je treba z desenzibili
zacijo samokopirnega papirja omejiti razmnoževanje na zadevne izvode.
Kadar se uporablja računalniški sistem obdelave deklaracij, se lahko uporabijo podseti, sestavljeni iz setov, v katerih
ima vsak izvod dvojno funkcijo: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.
V tem primeru je treba na uporabljenih izvodih v vsakem podsetu prečrtati številko v okvirčkih obrazca za izvode,
ki se ne uporabljajo.
Vsak tako opredeljen podset mora biti oblikovan tako, da se podatki, ki morajo biti vidni na vsakem izvodu,
kopirajo zaradi kemične obdelave papirja.
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(11) Če so v skladu s splošno pripombo 2 deklaracije za dajanje blaga v carinski postopek, deklaracije za ponovni izvoz
ali dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ki se ne giblje v okviru postopka notranjega tranzita Unije,
sestavljeni na navadnem papirju z uradnimi ali zasebnimi sistemi za obdelavo podatkov, mora format navedenih
deklaracij ali dokazil izpolnjevati pogoje iz zakonika ali te uredbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na hrbtno stran
obrazca (za izvode, uporabljene v postopku tranzita Unije), razen:
— barve, uporabljene za tiskanje,
— uporabe poševnega tiska,
— tiskanja ozadja za polja tranzita Unije.
Kadar se tranzitna deklaracija obdela z računalniškim sistemom v uradu odhoda, mora en izvod deklaracije zadržati
navedeni urad.

B. ZAHTEVANE NAVEDBE

Obrazci vsebujejo številna polja, vendar se uporabijo le nekatera, kar je odvisno od zadevnega carinskega postopka.
Brez poseganja v uporabo poenostavljenih postopkov so polja, ki se lahko izpolnijo za vsak postopek, določena v
naslednji tabeli. Posebne določbe, ki zadevajo posamezna polja, kakor so opisana v naslovu II, se uporabljajo ne glede na
status polj, kakor so opredeljena v tabeli.
Upoštevati je treba, da spodaj navedeni status ne vpliva na dejstvo, da se nekatere navedbe predložijo le, če okoliščine to
upravičujejo. Na primer, dodatne enote v polju 41 (status „A“) se navedejo le, če to zahteva sistem TARIC.
Št. polja

A

B

C

D

E

1 (1)

A

A

A

A

1 (2)

A

A

A

A

H

I

J

A

A

A

A

A

A

A

A

1 (3)

F

G

A

A

2

B [1]

A

B

B

B

B

B

B

B

2 (št.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

B

A [4]

A

B

B

5

A

A

A

A

6

B

7

C

8
8 (št.)

B
A

A

A

A

A

B

B

B

B [4]

B

B

C

C

C

C

A [5]

C

C

C

B

B

B

B

B

A [6]

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

12
14

A [2][3]

B

B

B

B

B

B

A

B
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Št. polja

A

B

C

D

E

14 (št.)

A

A

A

A

A

15
15a

G

H

I

J

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B [7]

B [7]

A [9]

A [9]

B [10]

B [10]

A [8]

A [8]

A [2]
B

B

B

B

B

17
17a

F

15.3.2016

A [5]
A [2]

A

A

A

B

A

A [5]

17b
18 (identi
teta)

B [1][7]

B [7]

B [7]

18
(država)

A [7]
[24]
A [8]
[24]

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

21 (identi
teta)

A [1]

21
(država)

A [8]

A [8]

A [8]

22 (valuta)

B

B

B

A

A

22 (zne
sek)

B

B

B

C

C

23

B [11]

B [11]

B [11]

B [11]

B [11]

24

B

B

B

B

B

25

A

B

A

B

A

B

A

A

B

26

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [13]

A [13]

B [13]

B

B

B

B

B

B

B [10]

A [9]

B [4]

B [10]

A [9]

B [8]

27

A [8]

B

29

B

B

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]
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Št. polja

A

B

C

33 (1)

A

A

A

D
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E

F

G

H

I

J

A

A [16]

A [17]

A

A

B

A

A

B

33 (2)
33 (3)

A

A

A

A

B

33 (4)

A

A

A

A

B

33 (5)

B

B

B

B

B

B

B

B

34a

C [1]

A

C

C

C

A

A

A

34b

B

35

B

B

B

A

A

A [17]

B
A

B

B
A

B

A

A

36
37 (1)

A

A

A

A

A

A

A

A

37 (2)

A

A

A

A

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [18]

A

A

B [19]

B

A

A

A

A

A

A

42

A

A

43

B

B

A

A

B

B

A [25]

A [25]

A [25]

BC [20]

BC [20]

A [18]
[21]
[22]

A [18]
[21]
[22]

B

B

A [18]
[21]
[22]

A [18]
[21]
[22]

BC [20]

BC [20]

BC [18]
[20]
[22]

BC [20]

A [17]

A [17]

39
40

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

44

A

A

A

A

A

45
46

A [25]

47 (vrsta)

BC [20]

47 (davčna
osnova)

B

47 (sto
pnja)

BC [20]

B [25]

B

A [25]

B [25]

A

A [4]

A

A

A

B [25]

B
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Št. polja

A

B

H

I

47 (zne
sek)

BC [20]

BC [20]

BC [20]

BC [18]
[20]
[22]

BC [20]

47 (sku
paj)

BC [20]

BC [20]

BC [20]

BC [18]
[20]
[22]

BC [20]

47 (način
plačila)

B

B

B

B [18]
[22]

B

48

B

B

B

B

B

49

B [23]

B [23]

B [23]

B [23]

A

50

C

A

A

A

A

C

B [23]

D

A

C

E

15.3.2016

C

F

G

A

51

A [4]

52

A

53

A

54

A

A

A

A

J

A

A

55

A

56

A

Legenda
Naslovi stolpcev

Oznake za prvo podpolje polja 37

A:

Izvoz/odprema

10, 11, 23

B:

Postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih 76, 77
izvoznih nadomestil pred izvozom ali proizvodnja pod carin
skim nadzorom in carinsko kontrolo pred izvozom in plačilom
izvoznih nadomestil

C:

Ponovni izvoz po posebnem postopku, ki ni postopek carin 31
skega skladiščenja

D:

Ponovni izvoz po carinskem skladiščenju

31

E:

Pasivno oplemenitenje

21, 22

F:

Tranzit

G:

Carinski status unijskega blaga

H:

Sprostitev v prosti promet

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
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Naslovi stolpcev

Oznake za prvo podpolje polja 37

I:

Dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja ali začasni 51, 53, 54
uvoz

J:

Dajanje blaga v carinsko skladišče

71, 78

Oznake v celicah tabele
A: obvezno: navedbe, ki jih zahteva vsaka država članica.
B: neobvezno za države članice: navedbe, ki jih države članice lahko opustijo.
C: neobvezno za gospodarske subjekte: navedbe, ki jih gospodarski subjekti lahko predložijo, vendar jih države članice
od njih ne morejo zahtevati.

Opombe
[1]

To polje je obvezno za kmetijske proizvode z izvoznimi nadomestili.

[2]

Ta navedba se lahko zahteva le za postopke, ki niso računalniško podprti.

[3]

Kadar deklaracija zajema le eno postavko blaga, lahko države članice to polje pustijo prazno, če je v polju 5 vpi
sana številka „1“.

[4]

To polje se obvezno izpolni pri uporabi NCTS, kakor določa Dodatek C2.

[5]

Ta navedba se lahko zahteva le za računalniško podprte postopke.

[6]

To polje je neobvezno za države članice, kadar prejemnik nima sedeža v Uniji niti v državi s skupnim tranzitom.

[7]

Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah.

[8]

Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah ali železnici.

[9]

Ta navedba se lahko zahteva za postopke, ki niso računalniško podprti. Pri računalniško podprtih postopkih dr
žavam članicam ni treba pridobiti te navedbe, če ga lahko izpeljejo iz drugih informacij na deklaraciji in ga v
skladu s predpisi o vodenju zunanjetrgovinske statistike pošljejo Komisiji.

[10]

Država članica lahko izpolnitev tretjega podpolja zahteva le, kadar carinska uprava izračuna carinsko vrednost v
imenu gospodarskega subjekta.

[11]

Država članica lahko to informacijo zahteva le v tistih primerih, pri katerih ne veljajo pravila o mesečnem dolo
čanju menjalnih tečajev iz [prejšnjega poglavja 6 naslova V].

[12]

Tega polja se ne sme izpolniti, če se izvozne formalnosti opravijo na točki izstopa iz Unije.

[13]

Tega polja se ne sme izpolniti, če se uvozne formalnosti opravijo na točki vstopa v Unijo.

[14]

To polje se lahko uporabi pri uporabi NCTS, kakor določa Dodatek C2.

[16]

To podpolje je treba izpolniti, kadar:
— tranzitno deklaracijo sestavi ista oseba, takrat ko ali potem ko je sestavila carinsko deklaracijo, ki vsebuje
oznako blaga, ali
— tako določa zakonodaja Unije.

[17]

Izpolni se le, če tako določa zakonodaja Unije.
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[18]

Ta informacija se ne zahteva za blago, upravičeno do oprostitve uvoznih dajatev, razen če carinski organi menijo,
da je potrebna za uporabo določb o sprostitvi zadevnega blaga v prosti promet.

[19]

Države članice lahko opustijo to obveznost, če jim njihovi sistemi omogočajo, da samodejno in nedvoumno raz
berejo to informacijo iz drugih navedb v deklaraciji.

[20]

Ta informacija se ne vpiše, če carinske uprave obračunajo dajatve v imenu gospodarskih subjektov na podlagi
drugih informacij v deklaraciji. Za države članice navedba tega podatka ni obvezna.

[21]

Ta informacija se ne vpiše, če carinske uprave obračunajo dajatve v imenu gospodarskih subjektov na podlagi
drugih informacij v deklaraciji.

[22]

Kadar deklaracijo spremlja dokument iz člena 6 te delegirane uredbe, lahko države članice opustijo izpolnitev
tega polja.

[23]

To polje je treba izpolniti, kadar se deklaracija o dajanju blaga v carinski postopek uporabi za zaključek postopka
carinskega skladiščenja.

[24]

Kadar se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se jih prevaža s cestnimi vozili, lahko carinski organi imetniku
postopka dovolijo, da pusti to polje prazno, kadar iz logističnih razlogov ob odhodu identiteta in država registra
cije prevoznega sredstva ob sestavi tranzitne deklaracije nista znani in kadar lahko carinski organi zagotovijo, da
bodo zahtevane informacije v zvezi s prevoznimi sredstvi naknadno vpisane v polje 55.

[25]

Država članica, ki je sprejela deklaracijo, lahko opusti obveznost vpisa te informacije, kadar jo lahko pravilno
oceni in kadar je opravila izračune, da se zagotovi rezultat v skladu s statističnimi zahtevami.

C. NAVODILA ZA UPORABO OBRAZCA

V vseh primerih, ko uporabljeni podset vsebuje en izvod ali več, ki se lahko uporabi v državi članici, ki ni država
članica, v kateri je bil prvotno izpolnjen, je treba obrazce izpolniti s pisalnim strojem ali po drugem mehanografskem ali
podobnem postopku. Za lažje izpolnjevanje obrazcev se obrazec vstavi v pisalni stroj tako, da se prva črka navedbe v
polju 2 vpiše v malo polje v levem zgornjem kotu tega polja.
Kadar so vsi izvodi podseta namenjeni za uporabo v isti državi članici, se lahko izpolnijo v berljivem rokopisu, s črnilom
in v velikih tiskanih črkah, če je to dovoljeno v navedeni državi članici. Enako velja za navedbe, navedene na izvodih, ki
se uporabljajo za postopek tranzita Unije.
Obrazec ne sme vsebovati nobenih izbrisov ali pisanja prek besedila. Morebitne popravke je treba vpisati tako, da se
napačne navedbe prečrtajo in dodajo zahtevane navedbe. Ob vsakem takem popravku je treba vpisati začetnice osebe, ki
je vnesla spremembo, in izrecni zaznamek pristojnih organov. Ti lahko po potrebi zahtevajo vložitev nove deklaracije.
Poleg zgoraj navedenih načinov se obrazci lahko izpolnijo tudi samokopirno. Tako jih je mogoče izpolniti tudi pod
pogojem, da so dosledno izpolnjene vse zahteve glede vzorcev obrazcev, formata obrazcev, uporabljenega jezika,
berljivosti, nebrisanja ter nepisanja prek besedila in glede sprememb.
Gospodarski subjekti izpolnjujejo le ustrezna številčna polja. Druga polja, označena z velikimi tiskanimi črkami, so
namenjena upravni rabi.
Brez poseganja v splošno pripombo 2 morajo biti izvodi, ki jih zadrži urad izvoza/odpreme ali urad odhoda, opremljeni
z izvirnim podpisom zadevnih oseb.
Ko se pri carinskem uradu vloži deklaracija, ki jo podpiše deklarant ali njegov zastopnik, se šteje, da zadevna oseba
prijavlja zadevno blago za zahtevani postopek in je, brez poseganja v morebitno uporabo sankcij ter v skladu
z določbami, ki veljajo v državah članicah, odgovorna za:
— točnost informacij, navedenih v deklaraciji,
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— pristnost priloženih listin,
— izpolnjevanje vseh obveznosti, povezanih s prepustitvijo zadevnega blaga v zadevni postopek.
Podpis imetnika postopka ali, če je to primerno, njegovega pooblaščenega zastopnika zavezuje v zvezi z vsemi
navedbami, ki zadevajo operacijo tranzita Unije, v skladu z določbami o tranzitu Unije iz zakonika, te uredbe in
oddelka B zgoraj.
V zvezi s formalnostmi tranzita Unije in formalnostmi v kraju namembnosti je treba navesti, da je v interesu vseh
udeležencev, da se preveri vsebina deklaracije, preden se podpiše in vloži na carinskem uradu. Predvsem mora zadevna
oseba vse ugotovljene morebitne razlike med blagom, ki ga mora prijaviti, in navedbami, ki so že vnesene v obrazce,
nemudoma sporočiti carinskemu organu. V takih primerih je treba deklaracijo izpolniti na novih obrazcih.
Polje, ki se ne uporabi, je treba pustiti popolnoma prazno, če v naslovu III ni določeno drugače.

NASLOV II
NAVEDBE, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA
A. FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM ALI PROIZVODNJO
POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO BLAGA, ZA KATERO VELJAJO IZVOZNA NADOMESTILA,
PASIVNIM OPLEMENITENJEM, TRANZITOM UNIJE IN/ALI DOKAZOVANJEM CARINSKEGA STATUSA UNIJSKEGA BLAGA.

Polje 1: Deklaracija
V prvo podpolje vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.
V drugo podpolje vpišite vrsto deklaracije z uporabo ustrezne oznake Unije iz Dodatka D1.
V tretje podpolje vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik
Vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke
EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.
Za namene tega dodatka je opredelitev pojma „izvoznik“ enaka opredelitvi iz carinske zakonodaje Unije. V tem
smislu „pošiljatelj“ pomeni gospodarski subjekt, ki deluje kot izvoznik v primerih iz člena 134 Delegirane uredbe
(EU) 2015/2446.
Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadevne osebe.
Pri zbirnih pošiljkah lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, deklaraciji pa se priloži
seznam pošiljateljev/izvoznikov.

Polje 3: Obrazci
Vpišite številko podseta glede na skupno število uporabljenih podsetov obrazcev in dopolnilnih obrazcev. Če se na
primer uporabi en obrazec EX in dva obrazca EX/c, na obrazec EX vpišite „1/3“, na prvi obrazec EX/c vpišite „2/3“ in
na drugi obrazec EX/c vpišite „3/3“.
Kadar deklaracijo sestavljata dva seta štirih izvodov namesto enega seta osmih izvodov, se za določitev števila
obrazcev oba seta obravnavata kot eden.

Polje 4: Nakladnice
Vpišite število morebitnih priloženih nakladnic ali število seznamov z opisom blaga, ki jih je potrdil pristojni organ.
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Polje 5: Postavke
Vpišite skupno število postavk, ki jih zadevna oseba prijavlja na vseh uporabljenih obrazcih in dopolnilnih obrazcih
(ali na nakladnicah ali seznamih z opisom blaga). Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo.

Polje 6: Število tovorkov skupaj
Vpišite skupno število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko.

Polje 7: Referenčna številka
Gre za vpis trgovske referenčne številke, ki jo zadevna oseba dodeli zadevni pošiljki. Lahko je v obliki enotne
referenčne številke pošiljke (UCR) (1).

Polje 8: Prejemnik
Vpišite polno ime in naslov zadevne osebe ali oseb, ki se ji(-m) blago dostavi.
Kadar se zahteva identifikacijska številka, vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Če
prejemniku ni bila dodeljena številka EORI, vpišite številko, ki jo zahteva zakonodaja zadevne države članice.
Kadar se zahteva identifikacijska številka in deklaracija vsebuje navedbe za izstopno skupno deklaracijo iz Dodatka A
ter se v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija prizna, zagotavljajo olajšave, se lahko
navedena identifikacijska številka navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja
država sporočila Uniji. Navedena enotna identifikacijska številka tretje države je sestavljena tako, kot je opredeljeno v
delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“ v
Dodatku A.
Pri zbirnih pošiljkah lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, deklaraciji pa se priloži
seznam prejemnikov.

Polje 14: Deklarant/zastopnik
Vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar deklarant/zastopnik nima številke
EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.
Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadevne osebe.
Če sta deklarant in izvoznik/pošiljatelj ista oseba, v polje vpišite „izvoznik“ ali „pošiljatelj“.
Za določitev deklaranta ali statusa zastopnika uporabite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.

Polje 15: Država odpreme/izvoza
V polje 15a vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 za državo članico, v kateri se blago nahaja v času
prepustitve v carinski postopek.
(1) Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje za enotno referenčno številko pošiljke (UCR) za carinske namene (30. junij 2001).
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Kadar pa je znano, da je blago v državo članico, v kateri se nahaja v času prepustitve v carinski postopek, prišlo iz
druge države članice, navedite to drugo državo, če:
(i) je bilo blago prepeljano samo za namene izvoza,
(ii) izvoznik nima sedeža v državi članici, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek, in
(iii) vstop v državo članico, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek, ni pomenil pridobitve
blaga znotraj Unije ali transakcije, ki bi se obravnavala kot taka pridobitev blaga, kot je določeno v Direktivi
Sveta 2006/112/ES.
Kadar se blago izvozi po postopku aktivnega oplemenitenja, navedite državo članico, v kateri je bila opravljena
zadnja operacija oplemenitenja.

Polje 17: Namembna država
V polje 17a z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite zadnjo namembno državo blaga za izvoz, kot je znano v
času izvoza.

Polje 18: Identiteta in država registracije prevoznega sredstva ob odhodu
Vpišite identiteto prevoznega sredstva, na katero se blago neposredno naloži ob zaključku izvoznih ali tranzitnih
formalnosti, ki jim sledi država registracije prevoznega sredstva (ali vozila, ki poganja druga prevozna sredstva, če je
prevoznih sredstev več) v obliki ustrezne oznake Unije iz Dodatka D1. Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni
registrski številki, vpišite registrski številki vlečnega vozila in priklopnika, skupaj z oznako države registracije
vlečnega vozila.
Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva se lahko vpišejo naslednji podatki glede identitete:

Prevozno sredstvo

Način identifikacije

prevoz po morju in celinskih plovnih poteh

ime plovila

letalski prevoz

številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka
zrakoplova)

cestni promet

registrska številka vozila

železniški promet

številka vagona

Vendar pa za tranzitne operacije, kadar se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se jih prevaža s cestnimi vozili,
lahko carinski organi imetniku postopka dovolijo, da pusti to polje prazno, kadar bi logistični model ob odhodu
lahko povzročil, da registracija in država prevoznega sredstva ne bi bili znani ob sestavi tranzitne deklaracije, in
kadar ti organi lahko zagotovijo, da bodo zahtevani podatki v zvezi s prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v
polje 55.

Polje 19: Zabojnik (Zab.)
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite predvideno stanje ob prehodu zunanje meje Unije na podlagi
informacij, ki so na voljo ob zaključku izvoznih formalnosti.

Polje 20: Dobavni pogoji
Z ustreznimi oznakami Unije in tarifnimi številkami iz Dodatka D1 navedite pogoje iz gospodarske pogodbe.
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Polje 21: Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite državo registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu
zunanje meje Unije, znano ob zaključku formalnosti.
Pri kombiniranem prevozu ali uporabi več prevoznih sredstev je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno
kombinacijo. V primeru tovornjaka na morski ladji je aktivno prevozno sredstvo ladja; v primeru vlečnega vozila in
priklopnika je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo.
Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva se lahko vpišejo naslednji podatki glede identitete:
Prevozno sredstvo

Način identifikacije

prevoz po morju in celinskih plovnih poteh

ime plovila

letalski prevoz

številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka
zrakoplova)

cestni promet

registrska številka vozila

železniški promet

številka vagona

Polje 22: Valuta in skupni znesek računa
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite v prvo podpolje valuto, v kateri je sestavljen trgovinski račun.
V drugo podpolje vpišite znesek računa za vse deklarirano blago.

Polje 23: Menjalni tečaj
V to polje se vpiše veljavni menjalni tečaj med valuto računa in valuto zadevne države članice.

Polje 24: Vrsta transakcije
Z ustreznimi oznakami iz Dodatka D1 vpišite zadevno vrsto transakcije.

Polje 25: Vrsta prevoza na meji
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto prevoza za predvideno aktivno prevozno sredstvo ob izstopu s
carinskega območja Unije.

Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto prevoza ob odhodu.

Polje 27: Kraj natovarjanja
Kadar je potrebno, vpišite oznako kraja, znanega ob zaključku formalnosti, kjer se blago natovori na aktivno
prevozno sredstvo, s katerim bo prepeljano čez mejo Unije.
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Polje 29: Urad izstopa
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 navedite carinski urad, kjer bo blago predvidoma zapustilo carinsko
območje Unije.

Polje 30: Lokacija blaga
Vpišite natančno lokacijo, kjer se blago lahko pregleda.

Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta
Vpišite oznake, številke, količino in vrsto tovorkov ali, če je blago v razsutem stanju, številko takega blaga, ki jo
zajema deklaracija, skupaj z navedbami, potrebnimi za njegovo identifikacijo. Opis blaga pomeni običajen trgovski
opis blaga. Kadar je treba izpolniti polje 33 v zvezi z oznako blaga, mora biti opis blaga dovolj natančen, da
omogoča nedvoumno uvrstitev blaga. V to polje se morajo vpisati tudi navedbe, ki jih zahteva morebitna posebna
zakonodaja. Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto tovorkov.
Če se uporabijo zabojniki, je treba v to polje vnesti tudi njihove identifikacijske oznake.

Polje 32: Številka postavke
Vpišite zadevno zaporedno številko postavke od skupnega števila postavk blaga, deklariranega na obrazcih in
dopolnilnih obrazcih, kot je opisano v opombi k polju 5.

Polje 33: Oznaka blaga
Vpišite številko oznake, ki ustreza zadevni postavki, kot je opisano v Dodatku D1.

Polje 34: Oznaka države porekla
Gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo polje 34a, morajo uporabiti ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 za navedbo
države porekla, kot je opredeljeno v naslovu II zakonika.
V polje 34b vpišite regijo odpreme ali proizvodnje zadevnega blaga.

Polje 35: Bruto masa (v kg)
Vpišite bruto maso blaga v kilogramih, opisanega v zadevnem polju 31. Bruto masa je skupna masa blaga z vso
embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
Če tranzitna deklaracija zajema več vrst blaga, je treba skupno bruto maso vpisati le v prvo polje 35, ostala
polja 35 pa pustiti prazna. Države članice lahko to pravilo razširijo na vse postopke, navedene v stolpcih A do E
in G tabele iz naslova I(B).
Kadar bruto masa, ki presega 1 kilogram, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na naslednji način:
— od 0,001 do 0,499: zaokroži se navzdol na najbližji kilogram,
— od 0,5 do 0,999: zaokroži se navzgor na najbližji kilogram.
Bruto masa, nižja od 1 kg, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za tovorek, težak 654 gramov).
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Polje 37: Postopek
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite postopek, za katerega prijavljate blago.

Polje 38: Neto masa (v kg)
Vpišite neto maso blaga v kilogramih, opisanega v zadevnem polju 31. Neto masa je masa blaga brez embalaže.

Polje 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument
Z ustreznimi oznakami Unije iz Dodatka D1 vpišite referenčne navedbe dokumentov, predloženih pred izvozom v
tretjo državo/odpremo v državo članico.
Kadar deklaracija zadeva ponovno izvoženo blago po zaključku postopka carinskega skladiščenja v carinskem
skladišču tipa B, vpišite referenčne navedbe o deklaraciji za vnos blaga v navedenem postopku.
V primeru deklaracije za vnos blaga v postopku tranzita Unije navedite sklicevanje na predhodno carinsko
deklaracijo ali ustrezne carinske dokumente. Kadar je treba v primeru postopkov tranzita, ki niso računalniško
podprti, vnesti več kot eno sklicevanje, lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, seznam
zadevnih sklicevanj pa se priloži tranzitni deklaraciji.

Polje 41: Dodatne enote
Po potrebi vpišite količino zadevnega blaga, izraženo v merski enoti, ki je določena v nomenklaturi blaga.

Polje 44: Dodatne informacije / predloženi dokumenti / potrdila in dovoljenja
Z ustreznimi oznakami iz Dodatka D1 vpišite podatke, ki se zahtevajo v skladu s katerimi koli posebnimi pravili in
se uporabljajo skupaj z referenčnimi navedbami dokumentov, ki se predložijo skupaj z deklaracijo.
Podpolje „oznaka D. I.“ (oznaka Dodatne informacije) se ne sme uporabiti.
Kadar se deklaracija za ponovni izvoz po zaključku postopka carinskega skladiščenja vloži pri carinskem uradu, ki ni
isti kot nadzorni urad, vnesite ime in polni naslov nadzornega urada.
Deklaracije, izdane v državah članicah, ki v prehodnem obdobju uvajanja evra gospodarskim subjektom dajejo
možnost odločitve za uporabo evra pri izdaji njihovih carinskih deklaracij, morajo v tem polju, najbolje v podpolju v
kotu spodaj desno, navesti uporabljeno enoto valute, nacionalno enoto ali euro.
Države članice lahko določijo, da se ta kazalnik lahko vpiše le v polje 44 za prvo postavko deklariranega blaga. V
tem primeru se šteje, da je informacija veljavna za vse blagovne postavke, ki jih zajema deklaracija.
Oznaka bo izdelana z oznako valute ISO-alpha-3 (ISO 4217).

Polje 46: Statistična vrednost
Vpišite statistično vrednost, izraženo v enoti valute, oznaka katere je lahko v polju 44, ali, če take oznake v polju 44
ni, v valuti države članice, v kateri so opravljene izvozne formalnosti, v skladu z veljavnimi določbami Unije.
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Polje 47: Izračun davkov
Vpišite veljavno davčno osnovo (vrednost, masa ali drugo). Kjer je potrebno, se z ustreznimi oznakami Unije iz
Dodatka D1 vpišejo naslednji podatki v vsaki vrstici:
— vrsta dajatve (npr. trošarine),
— davčna osnova,
— veljavna davčna stopnja,
— plačljiv znesek davka,
— izbrani način plačila (NP).
Zneski v tem polju morajo biti izraženi v enoti valute, katere oznaka je lahko navedena v polju 44, ali, če taka
oznaka ni navedena v polju 44, v valuti države članice, v kateri se opravijo izvozne formalnosti.

Polje 48: Odlog plačila
Kjer je primerno, vpišite referenčne navedbe zadevnega dovoljenja. Odlog plačila se navezuje na odlog plačila
carinskih dajatev ter na davčno olajšavo.

Polje 49: Identifikacija skladišča
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite referenčne navedbe skladišča.

Polje 50: Glavni zavezanec
Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) imetnika postopka, skupaj s številko EORI iz
člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar je zagotovljena številka EORI, lahko države članice opustijo
obveznost za predložitev polnega imena in naslova (ali naziva in sedeža za pravne osebe). Kadar je primerno, vpišite
polno ime (ali naziv za pravne osebe) pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje v imenu imetnika postopka.
Ob upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo
podatkov, mora izvod, ki ostane na uradu odhoda, deklarant lastnoročno podpisati. Kadar je imetnik postopka
pravna oseba, mora biti poleg lastnoročnega podpisa in polnega imena navedena tudi funkcija podpisnika.
Pri izvoznih operacijah lahko deklarant ali njegov zastopnik vpišeta ime in naslov osebe, ki ima sedež na območju
urada izstopa, ki se mu lahko da izvod 3 deklaracije, ki jo je potrdil navedeni organ.

Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in država)
Vpišite oznako predvidenega urada vstopa v vsaki državi s skupnim tranzitom, ki se prečka, in urada vstopa, prek
katerega blago ponovno vstopi na carinsko območje Unije po prečkanju ozemlja države s skupnim tranzitom, ali, če
pošiljka prečka ozemlje, ki ni ozemlje Unije, ali ozemlje države s skupnim tranzitom, urad izstopa, prek katerega
blago zapusti Unijo, in urad vstopa, prek katerega ponovno vstopi v Unijo.
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite zadevni carinski urad.

Polje 52: Zavarovanje
Z ustreznimi oznakami Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto zavarovanja ali opustitve zavarovanja, uporabljeno za
operacijo, ter po potrebi številko potrdila o splošnem zavarovanju, potrdila o opustitvi zavarovanja ali kupona za
posamezno zavarovanje in urada zavarovanja.
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Kadar splošno zavarovanje, opustitev zavarovanja ali posamezno zavarovanje ne velja za eno ali več spodaj
omenjenih držav, dodajte za izrazom „Neveljavno za“ oznake iz Dodatka D1 za zadevno državo oziroma države:
— pogodbenice, ki niso članice EU, so pa podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi
formalnosti v blagovni menjavi,
— Andora,
— San Marino.
Kadar se uporabi posamezno zavarovanje v obliki gotovinskega depozita ali kuponov, velja za vse pogodbenice, ki so
podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi.

Polje 53: Namembni urad (in država)
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite urad, pri katerem se predloži blago zaradi zaključka operacije
tranzita Unije.

Polje 54: Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika
Vpišite kraj in datum vložitve deklaracije.
Ob upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo
podatkov, mora izvod, ki ostane na uradu izvoza/odpreme, deklarant lastnoročno podpisati, sledi pa mu polno ime
navedene osebe. Kadar je navedena oseba pravna oseba, mora biti poleg lastnoročnega podpisa in polnega imena
navedena tudi funkcija podpisnika.

B. FORMALNOSTI MED PREVOZOM

Med trenutkom, ko blago zapusti urad izvoza in/ali odhoda, in trenutkom, ko blago prispe v namembni urad, bo na
izvode enotne upravne listine, ki blago spremlja, morda treba dopisati nekatere navedbe. Te navedbe se nanašajo na
prevoz in jih mora na dokument med prevozom vpisati prevoznik, odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je
blago neposredno naloženo. Navedbe se lahko v obrazec vpišejo ročno, vendar morajo biti berljive, pri čemer se
uporabijo črnilo in velike tiskane črke.
Te navedbe, ki se vpisujejo le na izvoda 4 in 5, se nanašajo na naslednja polja:
— pretovarjanje: uporabi se polje 55.

Polje 55: Pretovarjanje
Prve tri vrstice tega polja izpolni prevoznik, kadar se med zadevnim prevozom blago pretovarja z enega prevoznega
sredstva na drugega ali iz enega zabojnika v drugega.
Prevoznik lahko pretovori blago le ob predhodnem dovoljenju carinskih organov države članice, v kateri se opravi
pretovarjanje.
Kadar carinski organi menijo, da se tranzitna operacija lahko nadaljuje kot običajno, potrdijo izvoda 4 in 5 tranzitne
deklaracije, potem ko so izvedli vse potrebne ukrepe.
— Drugi dogodki: uporabi se polje 56.
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Polje 56: Drugi dogodki med prevozom
Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi iz postopka tranzita Unije.
Če je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo (ne da bi se blago
prestavljalo ali pretovorilo), se v to polje vpiše tudi registrska številka novega vlečnega vozila. V takih primerih
uradni zaznamek pristojnih organov ni potreben.

C. FORMALNOSTI ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET, POSEBNO RABO, AKTIVNO OPLEMENITENJE, ZAČASNI UVOZ,
CARINSKO SKLADIŠČENJE

Polje 1: Deklaracija
V prvo podpolje vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.
V drugo podpolje vpišite vrsto deklaracije z uporabo ustrezne oznake Unije iz Dodatka D1.

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik
Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadnjega prodajalca blaga pred uvozom v Unijo.
Kadar se zahteva identifikacijska številka, lahko države članice opustijo zagotovitev polnega imena in naslova zadevne
osebe.
Kadar se zahteva identifikacijska številka, vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Če
prejemniku/izvozniku ni bila dodeljena številka EORI, vpišite številko, ki jo zahteva zakonodaja zadevne države
članice.
Pri zbirnih pošiljkah lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, deklaraciji pa se priloži
seznam pošiljateljev/izvoznikov.

Polje 3: Obrazci
Vpišite številko podseta glede na skupno število uporabljenih podsetov obrazcev in dopolnilnih obrazcev. Če se na
primer uporabi en obrazec IM in dva obrazca IM/c, na obrazec IM vpišite „1/3“, na prvi obrazec IM/c vpišite „2/3“ in
na drugi obrazec IM/c vpišite „3/3“.

Polje 4: Nakladnice
Vpišite število morebitnih priloženih nakladnic ali število seznamov z opisom blaga, ki jih je potrdil pristojni organ.

Polje 5: Postavke
Vpišite skupno število postavk, ki jih zadevna oseba prijavlja na vseh uporabljenih obrazcih in dopolnilnih obrazcih
(ali na nakladnicah ali seznamih z opisom blaga). Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo.

Polje 6: Število tovorkov skupaj
Vpišite skupno število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko.
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Polje 7: Referenčna številka
Gre za vpis trgovske referenčne številke, ki jo zadevna oseba dodeli zadevni pošiljki. Lahko je v obliki enotne
referenčne številke pošiljke (UCR) (1).

Polje 8: Prejemnik
Vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar prejemnik nima številke EORI, mu
lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.
Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadevne osebe.
V primeru dajanja blaga v postopek carinskega skladiščenja v zasebnem skladišču vpišite polno ime in naslov
depozitarja, če ni isti kakor deklarant.
Pri zbirnih pošiljkah lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, deklaraciji pa se priloži
seznam prejemnikov.

Polje 12: Podatki o vrednosti
V to polje vpišite informacije o vrednosti, npr. sklic na dovoljenje, s katerim carinski organi opustijo zahtevo, da se
vsaki deklaraciji ali podrobnostim o prilagoditvah priloži obrazec DV1.

Polje 14: Deklarant/zastopnik
Vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar deklarant/zastopnik nima številke
EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.
Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadevne osebe.
Če sta deklarant in prejemnik ista oseba, v polje vpišite besedo „prejemnik“.
Za določitev deklaranta ali statusa zastopnika uporabite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.

Polje 15: Država odpreme/izvoza
Če v vmesni državi ni prišlo niti do trgovinske transakcije (npr. prodaje ali oplemenitenja) niti zadržanja, ki ni
povezan s prevozom, v polje 15a vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 za državo, iz katere je bilo blago
prvotno odpremljeno v državo članico, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek.
Če je prišlo do takega zadržanja ali trgovinske transakcije, navedite zadnjo vmesno državo.
Za namene te podatkovne zahteve se šteje, da je zadržanje, ki omogoča združevanje blaga na poti, povezano s
prevozom blaga.
(1) Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje za enotno referenčno številko pošiljke (UCR) za carinske namene (30. junij 2001).
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Polje 17: Namembna država
V polje 17a vpišite oznako Unije iz Dodatka D1:
(a) za formalnosti za sprostitev v prosti promet, vključno s posebno rabo, ali za domačo porabo, vpišite oznako
Unije za državo članico, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek.
Kadar pa je ob sestavljanju carinske deklaracije znano, da bo blago po prepustitvi poslano v drugo državo
članico, vpišite oznako te slednje države članice,
(b) za formalnosti za postopek aktivnega oplemenitenja vpišite oznako Unije za državo članico, v kateri je opravljena
prva operacija oplemenitenja,
(c) za formalnosti za začasni uvoz vpišite oznako Unije za državo članico, v kateri bo blago prvič uporabljeno,
(d) za formalnosti za carinsko skladiščenje vpišite oznako Unije za državo članico, v kateri se blago nahaja v času
prepustitve v carinski postopek.
V polje 17b vpišite namembno regijo blaga.

Polje 18: Identiteta in država registracije prevoznega sredstva ob prihodu
Vpišite identiteto prevoznega sredstva, na katerem je blago neposredno naloženo ob predložitvi carinskemu uradu,
pri katerem so bile opravljene carinske formalnosti. Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki,
vpišite obe registrski številki.
Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva se lahko vpišejo naslednji podatki glede identitete:
Prevozno sredstvo

Način identifikacije

prevoz po morju in celinskih plovnih poteh

ime plovila

letalski prevoz

številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka
zrakoplova)

cestni promet

registrska številka vozila

železniški promet

številka vagona

Polje 19: Zabojnik (Zab.)
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite stanje ob prehodu zunanje meje Unije.

Polje 20: Dobavni pogoji
Z ustreznimi oznakami Unije in tarifnimi številkami iz Dodatka D1 navedite pogoje iz gospodarske pogodbe.

Polje 21: Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite državo registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu
zunanje meje Unije.
Pri kombiniranem prevozu ali uporabi več prevoznih sredstev je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno
kombinacijo. V primeru tovornjaka na morski ladji je aktivno prevozno sredstvo ladja; v primeru vlečnega vozila in
priklopnika je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo.
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Polje 22: Valuta in skupni znesek računa
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite v prvo podpolje valuto, v kateri je sestavljen trgovinski račun.
V drugo podpolje vpišite znesek računa za vse deklarirano blago.

Polje 23: Menjalni tečaj
V to polje se vpiše veljavni menjalni tečaj med valuto računa in valuto zadevne države članice.

Polje 24: Vrsta transakcije
Z ustreznimi oznakami iz Dodatka D1 vpišite zadevno vrsto transakcije.

Polje 25: Vrsta prevoza na meji
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto prevoza za aktivno prevozno sredstvo, s katerim je blago
vstopilo na carinsko območje Unije.

Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto prevoza ob prihodu.

Polje 29: Urad vstopa
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite carinski urad, prek katerega je blago vstopilo na carinsko območje
Unije.

Polje 30: Lokacija blaga
Vpišite natančno lokacijo, kjer se blago lahko pregleda.

Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta
Vpišite oznake, številke, količino in vrsto tovorkov ali, če je blago v razsutem stanju, številko takega blaga, ki jo
zajema deklaracija, skupaj z navedbami, potrebnimi za njegovo identifikacijo. Opis blaga pomeni običajen trgovski
opis blaga. Razen v primeru neunijskega blaga, vnesenega v postopek carinskega skladiščenja, mora biti ta opis
dovolj natančen, da omogoča takojšnje in nedvoumno identifikacijo in uvrstitev. V to polje se morajo vpisati tudi
navedbe, ki jih zahtevajo posebni predpisi (npr. DDV, trošarine). Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite
vrsto tovorkov.
Če se uporabijo zabojniki, je treba v to polje vnesti tudi njihove identifikacijske oznake.

Polje 32: Številka postavke
Vpišite zadevno zaporedno številko postavke od skupnega števila postavk blaga, deklariranega na obrazcih in
dopolnilnih obrazcih, kot je opisano v opombi k polju 5.

Polje 33: Oznaka blaga
Vpišite številko oznake, ki ustreza zadevni postavki, kot je opisano v Dodatku D1. Države članice lahko predpišejo
vpis posebne nomenklature za trošarine v peto podpolje.
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Polje 34: Oznaka države porekla
Vpišite v polje 34a ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 za državo porekla, kot je opredeljeno v naslovu II
zakonika.

Polje 35: Bruto masa (v kg)
Vpišite bruto maso blaga v kilogramih, opisanega v zadevnem polju 31. Bruto masa je skupna masa blaga z vso
embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
Kadar deklaracija zajema več vrst blaga, države članice lahko določijo, da se za postopke iz stolpcev H do J tabele v
(prejšnjem naslovu I(B)), skupna bruto masa vnese le v prvo polje 35, ostala polja 35 pa ostanejo prazna.
Kadar bruto masa, ki presega 1 kilogram, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na naslednji način:
— od 0,001 do 0,499: zaokroži se navzdol na najbližji kilogram,
— od 0,5 do 0,999: zaokroži se navzgor na najbližji kilogram,
— bruto masa, nižja od 1 kg, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za tovorek, težak 654 gramov).

Polje 36: Ugodnosti
V to polje se vpišejo informacije o tarifni obravnavi blaga. Kadar je njena uporaba določena v tabeli oddelka B
naslova I, jo je treba uporabiti, tudi če se preferencialna tarifna obravnava ne zahteva. Vendar se to polje ne sme
uporabiti v okviru trgovine med deli carinskega območja Unije, za katere se uporabljajo določbe Direktive
2006/112/ES, in deli navedenega območja, za katere se navedene določbe ne uporabljajo, ali v okviru trgovine med
deli navedenega območja, za katere se navedene določbe ne uporabljajo. Vpišite ustrezno oznako Unije iz
Dodatka D1.
Komisija bo v seriji C Uradnega lista Evropske unije redno objavljala seznam kombinacij oznak, ki se lahko uporabljajo,
skupaj s primeri in pojasnjevalnimi opombami.

Polje 37: Postopek
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite postopek, za katerega prijavljate blago.

Polje 38: Neto masa (v kg)
Vpišite neto maso blaga v kilogramih, opisanega v zadevnem polju 31. Neto masa je masa blaga brez embalaže.

Polje 39: Kvota
Vpišite zaporedno številko tarifne kvote, za katero je deklarant vložil zahtevek.

Polje 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite referenčne navedbe v vseh skupnih deklaracijah, ki jih uporablja
država članica uvoza, ali v vseh predhodnih dokumentih.
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Polje 41: Dodatne enote
Po potrebi vpišite količino zadevnega blaga, izraženo v merski enoti, ki je določena v nomenklaturi blaga.

Polje 42: Cena postavke
Vpišite ceno zadevne postavke.

Polje 43: Metoda vrednotenja
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite uporabljeno metodo vrednotenja.

Polje 44: Dodatne informacije / predloženi dokumenti / potrdila in dovoljenja
Z ustreznimi oznakami iz Dodatka D1 vpišite podatke, ki se zahtevajo v skladu s katerimi koli posebnimi pravili in
se uporabljajo skupaj z referenčnimi navedbami dokumentov, ki se predložijo skupaj z deklaracijo.
Podpolje „oznaka D. I.“ se ne uporabi.
Kadar se deklaracija za vnos blaga v postopku carinskega skladiščenja vloži pri carinskem uradu, ki ni isti kot
nadzorni urad, vpišite ime in polni naslov nadzornega urada.
Deklaracije, izdane v državah članicah, ki v prehodnem obdobju uvajanja evra gospodarskim subjektom dajejo
možnost odločitve za uporabo evra pri izdaji njihovih carinskih deklaracij, morajo v tem polju, najbolje v podpolju v
kotu spodaj desno, navesti uporabljeno enoto valute, nacionalno enoto ali euro.
Države članice lahko določijo, da se ta kazalnik lahko vpiše le v polje 44 za prvo postavko deklariranega blaga. V
tem primeru se šteje, da je informacija veljavna za vse blagovne postavke, ki jih zajema deklaracija.
Oznaka bo izdelana z oznako valute ISO-alpha-3 (ISO 4217).
Kadar je blago oproščeno DDV pri dobavi v drugo državo članico, je informacije iz člena 143(2) Direktive
2006/112/ES treba vnesti v polje 44, vključno z dokazi, na zahtevo države članice, da je uvoženo blago namenjeno
za prevoz ali odpošiljanje iz države članice uvoza v drugo državo članico.

Polje 45: Prilagoditev
V to polje vpišite informacije o kakršnih koli prilagoditvah, če obrazec DV1 ni predložen skupaj z deklaracijo. Vsi
zneski, ki se vpišejo v to polje, morajo biti izraženi v enoti valute, katere oznaka je lahko navedena v polju 44, ali, če
taka oznaka ni navedena v polju 44, v valuti države članice, v kateri se opravijo uvozne formalnosti.

Polje 46: Statistična vrednost
Vpišite statistično vrednost, izraženo v enoti valute, oznaka katere je lahko v polju 44, ali, če take oznake v polju 44
ni, v valuti države članice, v kateri so opravljene uvozne formalnosti, v skladu z veljavnimi določbami Unije.
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Polje 47: Izračun davkov
Vpišite veljavno davčno osnovo (vrednost, masa ali drugo). Kjer je potrebno, se z ustreznimi oznakami Unije iz
Dodatka D1 vpišejo naslednji podatki v vsaki vrstici:
— vrsta dajatve (npr. uvozna dajatev, DDV),
— davčna osnova,
— veljavna davčna stopnja,
— plačljiv znesek davka,
— izbrani način plačila (NP).
Zneski v tem polju morajo biti izraženi v enoti valute, katere oznaka je lahko navedena v polju 44, ali, če taka
oznaka ni navedena v polju 44, v valuti države članice, v kateri se opravijo uvozne formalnosti.

Polje 48: Odlog plačila
Kjer je primerno, vpišite referenčne navedbe zadevnega dovoljenja. Odlog plačila se navezuje na odlog plačila
carinskih dajatev ter na davčno olajšavo.

Polje 49: Identifikacija skladišča
Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite referenčne navedbe skladišča.

Polje 54: Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika
Vpišite kraj in datum vložitve deklaracije.
Ob upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo
podatkov, mora izvod, ki ostane na uradu uvoza, deklarant lastnoročno podpisati, sledi pa mu polno ime navedene
osebe. Kadar je navedena oseba pravna oseba, mora biti poleg lastnoročnega podpisa in polnega imena navedena
tudi funkcija podpisnika.

NASLOV III
PRIPOMBE V ZVEZI Z DOPOLNILNIMI OBRAZCI

(a) Dopolnilni obrazci se uporabijo le, če deklaracija zajema več kot eno postavko (glej polje 5). Predložijo se skupaj
z obrazcem IM, EX, EU ali CO.
(b) Navodila iz naslovov I in II veljajo tudi za dopolnilne obrazce.
Vendar:
— v prvo podpolje polja 1 je treba vpisati simbole „IM/c“, „EX/c“ ali „EU/c“ (ali „CO/c“, kjer je to ustrezno);
navedeno podpolje se pusti prazno le v naslednjih primerih:
— če se obrazec uporabi samo za tranzit Unije, saj se v tem primeru, odvisno od postopka tranzita Unije, ki se
uporabi za zadevno blago, v tretje podpolje polja 1 vpiše „T1bis“, „T2bis“, „T2Fbis“ ali „T2SMbis“,
— če se obrazec uporabi samo kot dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, saj se v tem primeru, odvisno od
statusa zadevnega blaga, v tretje podpolje tega polja vpiše „T2Lbis“, „T2LFbis“ ali „T2LSMbis“,
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— državam članicam ni treba izpolniti polja 2/8, ki mora vsebovati le morebitno ime in identifikacijsko številko
zadevne osebe,
— prostor „seštevek“ v polju 47 se nanaša na končni seštevek vseh postavk, ki jih zajemajo uporabljeni obrazci IM
in IM/c, EX in EX/c, EU in EU/c ali CO in CO/c. Zato se uporabi le na zadnjem obrazcu IM/c, EX/c, EU/c
ali CO/c, ki je priložen listini IM, EX, EU ali CO, zaradi prikaza skupnega zneska za plačilo po vrstah dajatev.
(c) Če se uporabijo dopolnilni obrazci:
— je treba neuporabljena polja 31 (Tovorki in opis blaga) prečrtati zaradi preprečitve poznejše uporabe,
— če se v tretje podpolje polja 1 vnese simbol „T“, je treba prečrtati polja 32 (Številka postavke), 33 (Oznaka
blaga), 35 (Bruto masa (v kg)), 38 (Neto masa (v kg)), 40 (Skupna deklaracija/predhodni dokument)
in 44 (Dodatne informacije, predložene listine, potrdila in dovoljenja) za prvo postavko blaga na uporabljeni
tranzitni deklaraciji, prvo polje 31 (Tovorki in opis blaga) tega dokumenta pa se ne sme uporabiti za vnos oznak,
številk, števila in vrste tovorkov ali opis blaga. V prvo polje 31 tega dokumenta se vnese ustrezen sklic na število
dopolnilnih obrazcev, označenih z ustreznim simbolom T1bis, T2bis ali T2Fbis.
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Dodatek C2
POJASNJEVALNA OPOMBA O UPORABI TRANZITNIH DEKLARACIJ PRI IZMENJAVI STANDARDNIH
SPOROČIL Z ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV (EDI)
(TRANZITNA DEKLARACIJA EDI)
NASLOV I
SPLOŠNO

Tranzitna deklaracija EDI temelji na navedbah, vnesenih v različna polja enotne upravne listine, kakor je opredeljena v
dodatkih C1 in D1, v zvezi z oznako ali nadomeščenih z njo, če je to primerno.
Ta dodatek vsebuje samo osnovne posebne zahteve, ki se uporabljajo, če se formalnosti opravljajo z izmenjavo
standardnih sporočil EDI. Poleg tega se uporabljajo dodatne oznake, navedene v Dodatku D2. Dodatka C1 in D1 se
uporabljata za tranzitno deklaracijo EDI, razen če je v tem dodatku ali v Dodatku D2 določeno drugače.
Natančna sestava in vsebina tranzitne deklaracije EDI je skladna s tehničnimi specifikacijami, ki jih pristojni organi
sporočijo imetniku postopka, da bi zagotovili pravilno delovanje sistema. Te specifikacije temeljijo na zahtevah iz tega
dodatka.
Ta dodatek opisuje strukturo izmenjave informacij. Tranzitna deklaracija je razdeljena v podatkovne skupine, ki vsebujejo
podatkovne atribute. Atributi so povezani v skupine tako, da sestavljajo skladne logične sklope v okviru sporočila.
Zamik podatkovne skupine kaže, da je podatkovna skupina del podatkovne skupine, ki je na višji ravni.
Če obstaja, se zabeleži ustrezna številka polja na enotni upravni listini.
Izraz „številka“ v razlagi podatkovne skupine navaja, kolikokrat se podatkovna skupina lahko uporabi v tranzitni
deklaraciji.
Izraz „vrsta/dolžina“ v razlagi atributa navaja zahteve za vrsto in dolžino podatkov. Oznake za vrste podatkov so:
a

črkovne

n numerične
an alfanumerične
Število, ki sledi oznaki, kaže dovoljeno dolžino podatkov. Uporablja se naslednje.
Neobvezni piki pred kazalnikom dolžine pomenita, da dolžina podatkov ni določena, lahko pa imajo največ toliko števk,
kolikor jih navaja kazalnik dolžine. Vejica v dolžini podatkov pomeni, da atribut lahko vsebuje decimalke, pri čemer
števka pred vejico navaja skupno dolžino atributa, števka za vejico pa navaja največje število števk za decimalno vejico.
NASLOV II
SESTAVA TRANZITNE DEKLARACIJE EDI

A.

Seznam podatkovnih skupin
TRANZITNA OPERACIJA
TRGOVEC pošiljatelj
TRGOVEC prejemnik
BLAGOVNA POSTAVKA
— TRGOVEC pošiljatelj
— TRGOVEC prejemnik
— ZABOJNIKI
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— OZNAKE ZA OBČUTLJIVO BLAGO (SGI)
— TOVORKI
— PREDLISTINE
— PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA
— POSEBNE NAVEDBE
CARINSKI URAD odhoda
TRGOVEC imetnik postopka
ZASTOPNIK
CARINSKI URAD tranzita
Namembni CARINSKI URAD
TRGOVEC pooblaščeni prejemnik
REZULTATI KONTROLE
INFORMACIJE O CARINSKIH OZNAKAH
— IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA CARINSKE OZNAKE
ZAVAROVANJE
— REFERENCA ZAVAROVANJA
— OMEJITEV VELJAVNOSTI (EU)
— OMEJITEV VELJAVNOSTI (pogodbenice, ki niso članice EU)
B.

Navedbe o podatkih na tranzitni deklaraciji
TRANZITNA OPERACIJA
Številka: 1
Uporabi se podatkovna skupina.
Lokalna referenčna številka (LRN)
Vrsta/dolžina: an ..22
Uporabi se lokalna referenčna številka (LRN). Določena je na nacionalni ravni, dodeli pa jo uporabnik za identifi
kacijo posamezne deklaracije v soglasju s pristojnimi organi.
Vrsta deklaracije

(polje 1)

Vrsta/dolžina: an ..5
Uporabi se atribut.
Skupno število postavk

(polje 5)

Vrsta/dolžina: n ..5
Uporabi se atribut.
Skupno število tovorkov

(polje 6)

Vrsta/dolžina: n ..7
Uporaba atributa je neobvezna. Skupno število tovorkov je enako vsoti vseh navedb „Število tovorkov“, „Število
kosov“ in vrednosti „1“ za vsako navedbo „razsuto“.
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(polje 15a)

Vrsta/dolžina: a2
Atribut se uporabi, če je prijavljena samo ena država odpreme. Uporabijo se oznake države iz Dodatka D2. V tem
primeru se ne uporabi atribut „Država odpreme“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“. Če je
prijavljenih več držav odpreme, se ta atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ ne uporablja. V tem
primeru se uporabi atribut „Država odpreme“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“.
Namembna država

(polje 17a)

Vrsta/dolžina: a2
Atribut se uporabi, če je prijavljena samo ena namembna država. Uporabijo se oznake države iz Dodatka D2. V
tem primeru se ne uporabi atribut „Namembna država“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“. Če je
prijavljenih več namembnih držav, se ta atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ ne uporablja. V
tem primeru se uporabi atribut „Namembna država“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“.
Identiteta ob odhodu

(polje 18)

Vrsta/dolžina: an ..27
Atribut se uporablja v skladu z Dodatkom C1.
Jezikovna identiteta ob odhodu (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
Država prevoznega sredstva ob odhodu

(polje 18)

Vrsta/dolžina: a2
Oznaka države iz Dodatka D2 se uporabi v skladu z Dodatkom C1.
Zabojnik

(polje 19)

Vrsta/dolžina: n1
Uporabljata se naslednji oznaki:
0: ne
1: da.
Država prevoznega sredstva ob prehodu meje

(polje 21)

Vrsta/dolžina: a2
Oznaka države iz Dodatka D2 se uporabi v skladu z Dodatkom C1.
Identiteta ob prehodu meje

(polje 21)

Vrsta/dolžina: an ..27
Uporaba tega atributa za države članice ni obvezna v skladu z Dodatkom C1.
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Jezikovna identiteta ob prehodu meje (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
Vrsta prevoza ob prehodu meje

(polje 21)

Vrsta/dolžina: n ..2
Uporaba atributa za države članice ni obvezna v skladu z Dodatkom C1.
Vrsta prevoznega sredstva na meji

(polje 25)

Vrsta/dolžina: n ..2
Uporaba atributa za države članice ni obvezna v skladu z Dodatkom C1.
Vrsta notranjega prevoza

(polje 26)

Vrsta/dolžina: n ..2
Uporaba atributa za države članice ni obvezna. Uporablja se v skladu s pojasnjevalno opombo o polju 25 iz
Dodatka D1.
Kraj natovarjanja

(polje 27)

Vrsta/dolžina: an ..17
Uporaba atributa za države članice ni obvezna.
Oznaka dogovorjene lokacije

(polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..17
Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se ta podatkovna
skupina ne uporablja, je atribut neobvezen. Če se ta atribut uporabi, je treba v kodirani obliki natančno navesti
kraj, kjer je mogoče blago pregledati. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“ / „Oznaka dogovorjene lokacije“,
„Odobrena lokacija blaga“ in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.
Dogovorjena lokacija blaga

(polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..35
Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se ta podatkovna
skupina ne uporablja, je atribut neobvezen. Če se ta atribut uporabi, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče
blago pregledati. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“ / „Oznaka dogovorjene lokacije“, „Odobrena lokacija blaga“
in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.
Jezik dogovorjene lokacije blaga (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
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(polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..17
Atribut je neobvezen, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se atribut uporabi, je
treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago pregledati. Če se ne uporabi podatkovna skupina „REZULTATI
KONTROLE“, se atribut ne uporablja. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“ / „Oznaka dogovorjene lokacije“,
„Odobrena lokacija blaga“ in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.
Drug carinski prostor

(polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..17
Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se ta podatkovna
skupina ne uporablja, je atribut neobvezen. Če se ta atribut uporabi, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče
blago pregledati. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“ / „Oznaka dogovorjene lokacije“, „Odobrena lokacija blaga“
in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.
Skupna bruto masa

(polje 35)

Vrsta/dolžina: n ..11,3
Uporabi se atribut.
Oznaka jezika spremne listine za NCTS
Vrsta/dolžina: a2
Za določitev jezika spremne tranzitne listine (spremna listina za NCTS) se uporablja oznaka jezika iz Dodatka D2.
Navedba pogovornega jezika ob odhodu
Vrsta/dolžina: a2
Uporaba oznake jezika iz Dodatka D2 je neobvezna. Če ta atribut ni uporabljen, bo sistem uporabljal privzeti jezik
urada odhoda.
Datum deklaracije

(polje 50)

Vrsta/dolžina: n8
Uporabi se atribut.
Kraj deklaracije

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Jezik kraja deklaracije (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) ustreznega polja za prosto besedilo se določi z oznako jezika iz Dodatka D2.
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(polje 2)

Številka: 1
Ta podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen samo en pošiljatelj. V tem primeru se ne uporabi podatkovna
skupina „TRGOVEC pošiljatelj“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“.
Ime/Naziv

(polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Ulica in številka

(polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Država

(polje 2)

Vrsta/dolžina: a2
Uporabi se oznaka države iz Dodatka D2.
Poštna številka

(polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..9
Uporabi se atribut.
Mesto

(polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabi oznaka jezika iz Dodatka D2.
Identifikacijska številka trgovca (TIN)

(polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..17
Uporaba atributa za vnos identifikacijske številke trgovca (TIN) je za države članice neobvezna.
TRGOVEC prejemnik

(polje 8)

Številka: 1
Podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen samo en prejemnik in atribut „Namembna država“ iz podatkovne
skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ vsebuje državo članico ali državo s skupnim tranzitom. V tem primeru se ne
uporabi podatkovna skupina „TRGOVEC prejemnik“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“.
Ime/Naziv

(polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Ulica in številka
Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.

(polje 8)
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(polje 8)

Vrsta/dolžina: a2
Uporabi se oznaka države iz Dodatka D2.
Poštna številka

(polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..9
Uporabi se atribut.
Mesto

(polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabi oznaka jezika iz Dodatka D2.
Identifikacijska številka trgovca (TIN)

(polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..17
Uporaba tega atributa za vnos identifikacijske številke trgovca (TIN) je za države članice neobvezna.
BLAGOVNA POSTAVKA
Številka: 999
Uporabi se podatkovna skupina.
Vrsta deklaracije

(prej polje 1)

Vrsta/dolžina: an ..5
Atribut se uporabi, če je bila oznaka „T-“ uporabljena za atribut „Vrsta deklaracije“ iz podatkovne skupine
„TRANZITNA OPERACIJA“. V drugih primerih se ta atribut ne uporablja.
Država odpreme

(prej polje 15a)

Vrsta/dolžina: a2
Atribut se uporabi, če je prijavljena več kakor ena država odpreme. Uporabijo se oznake države iz Dodatka D2.
Atribut „Država odpreme“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ se ne uporablja. Če je prijavljena
samo ena država odpreme, se uporablja ustrezen atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“.
Namembna država

(prej polje 17a)

Vrsta/dolžina: a2
Atribut se uporabi, če je prijavljena več kakor ena namembna država. Uporabijo se oznake države iz Dodatka D2.
Atribut „Namembna država“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ se ne uporablja. Če je prijavljena
samo ena namembna država, se uporablja ustrezen atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“.
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(polje 31)

Vrsta/dolžina: an ..140
Uporabi se atribut.
Jezik besedilnega opisa (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) ustreznega polja za prosto besedilo se določi z oznako jezika iz Dodatka D2.
Številka postavke

(polje 32)

Vrsta/dolžina: n ..5
Atribut se uporabi, čeprav je bila uporabljena številka „1“ za atribut „Skupno število postavk“ iz podatkovne
skupine „TRANZITNA OPERACIJA“. V tem primeru se za ta atribut uporablja številka „1“. Vsaka številka postavke
se v celotni deklaraciji uporabi le enkrat.
Oznaka blaga

(polje 33)

Vrsta/dolžina: n ..8
Atribut se uporablja z najmanj štirimi in največ osmimi števkami v skladu z Dodatkom C1.
Bruto masa

(polje 35)

Vrsta/dolžina: n ..11,3
Ta atribut je neobvezen, če je blago različnih vrst, ki ga zajema ista deklaracija, pakirano skupaj tako, da ni mogoče
določiti bruto mase za vsako vrsto blaga.
Neto masa

(polje 38)

Vrsta/dolžina: n ..11,3
Uporaba atributa ni obvezna v skladu z Dodatkom C1.
TRGOVEC pošiljatelj

(prej polje 2)

Številka: 1
Podatkovna skupina „TRGOVEC pošiljatelj“ se ne uporablja, če je prijavljen samo en pošiljatelj. V tem primeru se
uporabi podatkovna skupina „TRGOVEC pošiljatelj“ na ravni „TRANZITNA OPERACIJA“.
Ime/Naziv

(prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Ulica in številka

(prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Država
Vrsta/dolžina: a2
Uporabi se oznaka države iz Dodatka D2.

(prej polje 2)
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(prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..9
Uporabi se atribut.
Mesto

(prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabi oznaka jezika iz Dodatka D2.
Identifikacijska številka trgovca (TIN)

(prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..17
Uporaba tega atributa za vnos identifikacijske številke trgovca (TIN) je za države članice neobvezna.
TRGOVEC prejemnik

(prej polje 8)

Številka: 1
Podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen več kot en prejemnik in atribut „Namembna država“ iz
podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“ vsebuje državo članico ali državo s skupnim tranzitom. Če je
prijavljen samo en prejemnik, se podatkovna skupina „TRGOVEC prejemnik“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA
POSTAVKA“ ne uporablja.
Ime/Naziv

(prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Ulica in številka

(prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Država

(prej polje 8)

Vrsta/dolžina: a2
Uporabi se oznaka države iz Dodatka D2.
Poštna številka

(prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..9
Uporabi se atribut.
Mesto
Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.

(prej polje 8)

L 69/170

SL

Uradni list Evropske unije

15.3.2016

JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabi oznaka jezika iz Dodatka D2.
Identifikacijska številka trgovca (TIN)

(prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..17
Uporaba tega atributa za vnos identifikacijske številke trgovca (TIN) je za države članice neobvezna.
ZABOJNIKI

(polje 31)

Številka: 99
Če atribut „Zabojnik“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ vsebuje oznako „1“, se uporablja ta
podatkovna skupina.
Številke zabojnikov

(polje 31)

Vrsta/dolžina: an ..11
Uporabi se atribut.
TOVORKI

(polje 31)

Številka: 99
Uporabi se podatkovna skupina.
Oznake in številke tovorkov

(polje 31)

Vrsta/dolžina: an ..42
Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabi oznaka jezika iz Dodatka D2.
Oznake in številke tovorkov (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
Vrsta tovorkov

(polje 31)

Vrsta/dolžina: an2
Uporabijo se oznake tovorkov iz polja 31 Dodatka D1.
Število tovorkov

(polje 31)

Vrsta/dolžina: n ..5
Atribut se uporablja, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje druge oznake iz Dodatka D1, ki niso oznake za razsuti
tovor (VQ, VG, VL, VY, VR ali VO) ali za „Nepakirano“ (NE, NF, NG). Ne sme se uporabljati, če atribut „Vrsta
tovorkov“ vsebuje eno od prej navedenih oznak.
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(polje 31)

Vrsta/dolžina: n ..5
Atribut se uporablja, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje oznako iz Dodatka D2 za „Nepakirano“ (NE). V drugih
primerih se ta atribut ne uporablja.
PREDLISTINE

(polje 40)

Številka: 9
Podatkovna skupina se uporablja v skladu z Dodatkom C1.
Vrsta predhodnega dokumenta

(polje 40)

Vrsta/dolžina: an ..6
Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja vsaj ena vrsta predhodnega dokumenta.
Referenca predhodnega dokumenta

(polje 40)

Vrsta/dolžina: an ..20
Uporablja se referenca predhodnega dokumenta.
Jezik reference predhodnega dokumenta (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) ustreznega polja za prosto besedilo se določi z oznako jezika iz Dodatka D2.
Dodatne informacije

(polje 40)

Vrsta/dolžina: an ..26
Uporaba atributa za države članice ni obvezna.
Jezik dodatnih informacij (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA

(polje 44)

Številka: 99
Podatkovna skupina se uporabi za sporočila TIR. V drugih primerih se uporabi v skladu z Dodatkom C1. Če je
podatkovna skupina uporabljena, se uporablja vsaj eden od naslednjih atributov.
Vrsta dokumenta

(polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..3
Uporabi se oznaka iz Dodatka D2.
Referenca dokumenta
Vrsta/dolžina: an ..20

(polje 44)
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Jezik reference dokumenta (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
Dodatne informacije

(polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..26
Jezik dodatnih informacij (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
POSEBNE NAVEDBE

(polje 44)

Številka: 99
Podatkovna skupina se uporablja v skladu z Dodatkom C1. Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja
atribut „Identifikacija dodatnih informacij“ ali „Besedilo“.
Identifikacija dodatnih informacij

(polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..3
Za vnos identifikacije dodatnih informacij se uporablja oznaka iz Dodatka D2.
Izvoz iz EU

(polje 44)

Vrsta/dolžina: n1
Če atribut „Identifikacija dodatnih informacij“ vsebuje oznako „DG0“ ali „DG1“, se uporablja atribut „Izvoz iz EU“
ali „Izvoz iz države“. Atributa se ne uporabljata hkrati. V drugih primerih se atribut ne uporablja. Če se uporablja ta
atribut, se uporabljata naslednji oznaki:
0

= ne

1

= da.

Izvoz iz države

(polje 44)

Vrsta/dolžina: a2
Če atribut „Identifikacija dodatnih informacij“ vsebuje oznako „DG0“ ali „DG1“, se uporablja atribut „Izvoz iz EU“
ali „Izvoz iz države“. Atributa se ne uporabljata hkrati. V drugih primerih se atribut ne uporablja. Če se uporablja ta
atribut, se uporablja oznaka države iz Dodatka D2.
Besedilo

(polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..70
Jezik besedila (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
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(polje C)

Številka: 1
Uporabi se podatkovna skupina.
Referenčna številka

(polje C)

Vrsta/dolžina: an8
Uporabi se oznaka iz Dodatka D2.
TRGOVEC imetnik postopka

(polje 50)

Številka: 1
Uporabi se podatkovna skupina.
Identifikacijska številka trgovca (TIN)

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..17
Atribut se uporabi, kadar podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“ vsebuje oznako A3 ali kadar se uporabi
atribut „Referenčna številka zavarovanja (GRN)“.
Ime/Naziv

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35
Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka trgovca (TIN)“ in če sistem še ne pozna drugih
atributov iz te podatkovne skupine.
Ulica in številka

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35
Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka trgovca (TIN)“ in če sistem še ne pozna drugih
atributov iz te podatkovne skupine.
Država

(polje 50)

Vrsta/dolžina: a2
Oznaka države iz Dodatka D2 se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka trgovca (TIN)“ in če
sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.
Poštna številka

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..9
Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka trgovca (TIN)“ in če sistem še ne pozna drugih
atributov iz te podatkovne skupine.
Mesto

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35
Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka trgovca (TIN)“ in če sistem še ne pozna drugih
atributov iz te podatkovne skupine.
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JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če so uporabljena
ustrezna polja za prosto besedilo.
ZASTOPNIK

(polje 50)

Številka: 1
Podatkovna skupina se uporablja, če imetnik postopka uporabi pooblaščenega zastopnika.
Ime/Naziv

(polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35
Uporabi se atribut.
Pristojnost zastopnika

(polje 50)

Vrsta/dolžina: a ..35
Uporaba tega atributa je neobvezna.
Jezik pristojnosti zastopnika (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Jezik (LNG) se določi z oznako jezika iz Dodatka D2, če je uporabljeno ustrezno polje za prosto besedilo.
CARINSKI URAD tranzita

(polje 51)

Številka: 9
Podatkovna skupina se uporablja v skladu z Dodatkom C1.
Referenčna številka

(polje 51)

Vrsta/dolžina: an8
Uporabi se oznaka iz Dodatka D2.
Namembni CARINSKI URAD

(polje 53)

Številka: 1
Uporabi se podatkovna skupina.
Referenčna številka

(polje 53)

Vrsta/dolžina: an8
Uporabi se oznaka iz Dodatka D2.
TRGOVEC pooblaščeni prejemnik

(polje 53)

Številka: 1
Podatkovna skupina se lahko uporablja za navajanje, da bo blago dostavljeno pooblaščenemu prejemniku.
Identifikacijska številka trgovca (TIN) pooblaščenega prejemnika

(polje 53)

Vrsta/dolžina: an ..17
Atribut se uporablja za vnos identifikacijske številke trgovca (TIN).
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(polje D)

Številka: 1
Podatkovna skupina se uporablja, če deklaracijo vloži pooblaščeni pošiljatelj.
Oznaka rezultatov kontrole

(polje D)

Vrsta/dolžina: an2
Uporablja se oznaka A3.
Skrajni rok

(polje D)

Vrsta/dolžina: n8
Uporabi se atribut.
INFORMACIJE O CARINSKIH OZNAKAH

(polje D)

Številka: 1
Podatkovna skupina se uporablja, če pooblaščeni pošiljatelj vloži deklaracijo, za katero se v skladu z njegovim
dovoljenjem zahteva uporaba carinskih oznak, ali če ima imetnik postopka dovoljenje za uporabo posebnih
carinskih oznak.
Številka carinske oznake

(polje D)

Vrsta/dolžina: n ..4
Uporabi se atribut.
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA CARINSKE OZNAKE

(polje D)

Številka: 99
Podatkovna skupina se uporablja za identifikacijo carinskih oznak.
Identiteta carinskih oznak

(polje D)

Vrsta/dolžina: an ..20
Uporabi se atribut.
Jezik identitete carinskih oznak (LNG)
Vrsta/dolžina: a2
Uporabi se oznaka jezika (LNG) iz Dodatka D2.
ZAVAROVANJE
Številka: 9
Uporabi se podatkovna skupina.
Vrsta zavarovanja
Vrsta/dolžina: an ..1
Uporabi se oznaka iz Dodatka D1.

(polje 52)
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(polje 52)

Številka: 99
Podatkovna skupina se uporabi, če atribut „Vrsta zavarovanja“ vsebuje oznako „0“, „1“, „2“, „4“ ali „9“.
REFERENČNA ŠTEVILKA ZAVAROVANJA (GRN)

(polje 52)

Vrsta/dolžina: an ..24
Atribut se uporabi za vstavljanje referenčne številke zavarovanja (GRN), če atribut „Vrsta zavarovanja“ vsebuje
oznako „0“, „1“, „2“, „4“ ali „9“. V tem primeru se ne uporablja atribut „Druga referenca zavarovanja“.
Referenčno številko zavarovanja (GRN) dodeli urad zavarovanja za identifikacijo posameznih zavarovanj in je
strukturirana, kot sledi:
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

zadnji dve števki leta sprejetja zavarovanja (LL)

numerično – 2-me
stno

97

2

identifikator države, v kateri se predloži zavarovanje črkovno – 2-mestno
(oznaka države ISO-alpha-2)

IT

3

enotni indentifikator o sprejetju, ki ga da urad zavaro alfanumerično –
vanja za leto in državo
12-mestno

1234AB788966

4

kontrolna števka

8

5

identifikator posameznega zavarovanja s kuponom (1 alfanumerično –
črka + 6 števk) ali NIČ za druge vrste zavarovanja
7-mestno

alfanumerično –
1-mestno

A001017

Polji 1 in 2 se izpolnita, kakor je pojasnjeno zgoraj.
Polje 3 je treba izpolniti z enotnim identifikatorjem za leto in državo o sprejetju zavarovanja, ki ga da urad
zavarovanja. Nacionalne uprave, ki želijo v referenčno številko zavarovanja (GRN) vključiti referenčno številko
carinskega urada za urad zavarovanja, lahko za nacionalno oznako urada zavarovanja uporabijo največ šest
začetnih znakov.
V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno števko za polja 1 do 3 referenčne številke zavarovanja (GRN).
To polje omogoča odkritje napake, ko se zajamejo prva štiri polja referenčne številke zavarovanja (GRN).
Polje 5 se uporabi samo, kadar se referenčna številka zavarovanja (GRN) nanaša na posamezno zavarovanje s
kuponi, registriranimi v računalniškem tranzitnem sistemu. V navedenem primeru je treba v to polje vnesti identi
fikator kupona.
Druga referenca zavarovanja

(polje 52)

Vrsta/dolžina: an ..35
Ta atribut se uporabi, če atribut „Vrsta zavarovanja“ vsebuje druge oznake kot „0“, „1“, „2“, „4“ ali „9“. V tem
primeru se ne uporablja atribut „Referenčna številka zavarovanja (GRN)“.
Dostopna koda:
Vrsta/dolžina: an4
Atribut se uporabi pri uporabi atributa „Referenčna številka zavarovanja (GRN)“, sicer ta atribut za države članice ni
obvezen. Glede na vrsto zavarovanja ga izda urad zavarovanja, porok ali imetnik postopka in se uporabi za zaščito
določenega zavarovanja.
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OMEJITEV VELJAVNOSTI (EU)
Številka: 1
Neveljavno za EU

(polje 52)

Vrsta/dolžina: n1
Oznaka 0 = ne se uporablja za tranzit Unije.
OMEJITEV VELJAVNOSTI (pogodbenice, ki niso članice EU)
Številka: 99
Neveljavno za druge pogodbenice

(polje 52)

Vrsta/dolžina: a2
Oznaka države iz Dodatka D2 se uporabi za navedbo zadevne države s skupnim tranzitom.
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Dodatek D1
OZNAKE, KI SE UPORABLJAJO NA OBRAZCIH (1)

NASLOV I
SPLOŠNE PRIPOMBE

Ta dodatek zajema le posebne osnovne zahteve, ki veljajo pri uporabi papirnih obrazcev. Kadar se tranzitne formalnosti
opravijo z izmenjavo sporočil EDI, se uporabijo navodila iz tega dodatka, razen če dodatka C2 in D2 ne določata
drugače.
V nekaterih primerih so podrobno določene zahteve glede vrste in dolžine vnosov.
Oznake za različne vrste podatkov so:
a

črkovne

n numerične
an alfanumerične
Število za oznako pomeni dovoljeno dolžino podatkovnega vnosa. Dve piki pred navedbo dolžine pomenita, da dolžina
podatkovnega vnosa ni določena, vendar lahko podatkovni vnos zajema število znakov, ki ne presega navedenega števila.
NASLOV II
OZNAKE

Polje 1: Deklaracija
Prvo podpolje
Uporabljajo se naslednje oznake (a2):
EX. Za trgovino z državami in ozemlji zunaj carinskega območja Unije, razen pogodbenic, ki so podpisnice Konvencije
o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi.
Za dajanje blaga v carinski postopek iz stolpcev A in E tabele v Dodatku C1, naslov I(B).
Za dodelitev blagu carinsko dovoljeno rabo ali uporabo iz stolpcev C in D tabele v Dodatku C1, naslov I(B).
Za odpremo neunijskega blaga v okviru trgovine med državami članicami.
IM. Za trgovino z državami in ozemlji zunaj carinskega območja Unije, razen pogodbenic, ki so podpisnice Konvencije
o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi.
Za dajanje blaga v carinski postopek iz stolpcev H do J tabele v Dodatku C1, naslov I(B).
Za vnos neunijskega blaga v carinski postopek v okviru trgovine med državami članicami.
EU. V okviru trgovine s pogodbenicami, ki so podpisnice Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi.
Za dajanje blaga v carinski postopek iz stolpcev A, E in H do J tabele v Dodatku C1, naslov I(B).
Za dodelitev blagu carinsko dovoljeno rabo ali uporabo iz stolpcev C in D tabele v Dodatku C1, naslov I(B).
(1) Uporaba izrazov izvoz, ponovni izvoz, uvoz in ponovni uvoz v tem dodatku zajema tudi odpremo, ponovno odpremo, vnos in ponovni
vnos.
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CO. V zvezi z unijskim blagom, za katero v prehodnem obdobju po pristopu novih držav članic veljajo posebni ukrepi.
Dajanje blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom
ali v postopek proizvodnje pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo pred izvozom in plačilom izvoznih
nadomestil.
V zvezi z unijskim blagom v okviru trgovine med deli carinskega območja Unije, za katere se uporabljajo določbe
Direktive 2006/112/ES, in deli navedenega območja, za katere se navedene določbe ne uporabljajo, ali v okviru
trgovine med deli navedenega območja, za katere se navedene določbe ne uporabljajo.

Drugo podpolje

Uporabljajo se naslednje oznake (a1):

A

Za običajno deklaracijo (običajni postopek v skladu s členom 162 zakonika).

B ali C Za poenostavljeno deklaracijo (poenostavljeni postopek v skladu s členom 166 zakonika).
D

Za vložitev običajne deklaracije (kakor je navedeno pod oznako A), preden deklarant lahko predloži blago.

E ali F

Za vložitev poenostavljene deklaracije (kakor je navedeno pod oznako B ali C), preden deklarant lahko predloži
blago.

X ali Y Za dopolnilno deklaracijo v skladu s poenostavljenim postopkom, zajetim v okviru B ali C in E ali F.
Z

Za dopolnilno deklaracijo v skladu s poenostavljenim postopkom iz členov 166 in 182 zakonika.

Oznaki D in F se lahko uporabita le v okviru postopka iz člena 171 zakonika, kadar se deklaracija vloži, preden
deklarant lahko predloži blago.

Tretje podpolje

Uporabljajo se naslednje oznake (an..5):

T1.

Blago, ki se mora gibati v okviru postopka zunanjega tranzita Unije.

T2.

Blago, ki se mora gibati v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 227 zakonika, razen če
se uporablja člen 286(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.

T2F.

Blago, ki se mora gibati v okviru postopka notranjega tranzita Unije v skladu s členom 188 Delegirane uredbe
(EU) 2015/2446.

T2SM. Blago, ki je dano v postopek notranjega tranzita Unije v okviru uporabe člena 2 Sklepa 4/92 Odbora za
sodelovanje med EGS in Republiko San Marino z dne 22. decembra 1992.
T.

Mešane pošiljke, ki jih zajema člen 286 [Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013]; v tem primeru je treba prečrtati presledek za „T“.

T2L.

Obrazec, ki dokazuje carinski status unijskega blaga.
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Obrazec, ki dokazuje carinski status unijskega blaga, ki se pošilja v del carinskega območja Unije ali z njega,
kadar se ne uporabljajo določbe Direktive 2006/112/ES.

T2LSM. Obrazec, ki dokazuje status blaga, ki je namenjeno v San Marino v okviru 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, se uporabi številka EORI. Strukturirana je na naslednji način:
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Oblika

Primeri

1

identifikator države članice, ki dodeli šte črkovno – 2-mestno
vilko (oznaka države ISO-alpha-2)

a2

PL

2

enotni identifikator v državi članici

an..15

1234567890ABCDE

alfanumerično –
15-mestno

Primer: „PL1234567890ABCDE“ za poljskega izvoznika (oznaka države: PL), katerega enotna nacionalna številka EORI
je „1234567890ABCDE“.
Oznaka države: črkovne oznake Unije za države in ozemlja temeljijo na veljavnih oznakah ISO-alpha-2 (a2), če so
združljive z oznakami države iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja
2009 o statistiki Unije o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (1).
Polje 8: Prejemnik
Kadar se zahteva identifikacijska številka, se uporabi številka EORI, strukturirana, kot je določeno v opisu za polje 2.
Kadar se zahteva identifikacijska številka in deklaracija vsebuje navedbe za izstopno skupno deklaracijo iz Dodatka A, se
lahko uporabi enotna identifikacijska številka tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji.
Polje 14: Deklarant/zastopnik
(a) Pred polno ime in naslov se vpiše ena od naslednjih oznak (n1) za določitev deklaranta ali statusa zastopnika:
1. Deklarant
2. Zastopnik (neposredno zastopanje v smislu prvega pododstavka člena 18(1) zakonika)
3. Zastopnik (posredno zastopanje v smislu prvega pododstavka člena 18(1) zakonika)
Kadar se ta podatkovni element natisne na dokument v papirni obliki, bo v kvadratnih oklepajih (na primer: [1], [2]
ali [3]).
(b) Kadar se zahteva identifikacijska številka, se uporabi številka EORI, strukturirana, kot je določeno v opisu za polje 2.
Polje 15a: Oznaka države odpreme/izvoza
Uporabijo se oznake države iz polja 2.
Polje 17a: Oznaka namembne države
Uporabijo se oznake države iz polja 2.
Polje 17b: Oznaka namembne regije
Uporabijo se oznake, ki jih sprejmejo države članice.
(1) UL L 152, 16.6.2009, str. 23.
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Polje 18: Država prevoznega sredstva ob odhodu
Uporabijo se oznake države iz polja 2.
Polje 19: Zabojnik (Zab.)
Ustrezni oznaki (n1) sta navedeni spodaj:
0 Blago, ki se ne prevaža v zabojnikih
1 Blago, ki se prevaža v zabojnikih
Polje 20: Dobavni pogoji
Oznake in navedbe, ki se vpišejo, če je to ustrezno, v prvi dve podpolji tega polja, so naslednje:
Prvo podpolje

Pomen

Drugo podpolje

Oznaka Incoterms

Incoterms — ICC/ECE

Natančna lokacija

Oznaka, ki se običajno uporablja za cestni
in železniški prevoz
DAF (Incoterms 2000)

Dobavljeno na meji

Kraj

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

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

Oznake, ki se uporabljajo za vse vrste pre
voza

Oznake, ki se običajno uporabljajo za pre
voz po morju in celinskih plovnih poteh
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Prvo podpolje

Pomen

Drugo podpolje

Oznaka Incoterms

Incoterms — ICC/ECE

Natančna lokacija

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

Države članice lahko zahtevajo, da se v tretje podpolje vpišejo naslednje kodirane navedbe (n1):
1 Kraj je na ozemlju zadevne države članice
2 Kraj je na ozemlju druge države članice
3 Drugo (kraj je zunaj Unije)
Polje 21: Država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje
Uporabijo se oznake države iz polja 2.
Polje 22: Valuta računa
Valuta računa se vpiše v obliki oznake valute ISO-alpha-3 (oznake ISO 4217 za označevanje valut in denarnih enot).
Polje 24: Vrsta transakcije
Države članice, ki zahtevajo to informacijo, morajo uporabiti enomestne številčne oznake, navedene v stolpcu A tabele
iz člena 10(2) Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010 (1), pri čemer se ta števka vnese v levi kot polja. Lahko tudi določijo,
da je treba v desni kot polja vpisati drugo števko s seznama v stolpcu B navedene tabele.
Polje 25: Vrsta prevoza na meji
Uporabljajo se naslednje oznake (n1):
Oznaka

Opis

1

Pomorski prevoz

2

Železniški prevoz

3

Cestni prevoz

4

Zračni prevoz

5

Poštna pošiljka

7

Transportne napeljave

8

Prevoz po celinskih plovnih poteh

9

Lastni pogon

(1) UL L 37, 10.2.2010, str. 1.
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Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti
Uporabijo se oznake, navedene za polje 25.
Polje 29: Urad izstopa/vstopa
Uporabijo se oznake (an8), ki imajo naslednjo strukturo:
— prva dva znaka (a2) opredeljujeta državo z uporabo oznake države, navedene v polju 2,
— naslednjih šest znakov (an6) označuje zadevni urad v navedeni državi. Priporoča se uporaba naslednje strukture:
prvi trije znaki (an3) bi označevali UN/LOCODE, zadnji trije znaki pa nacionalno alfanumerično podpolje (an3). Če
se to podpolje ne uporabi, se vpišejo znaki „000“.
Primer: BEBRU000: BE = ISO 3166 za Belgijo, BRU = UN/LOCODE za mesto Bruselj, 000 za neuporabljeno podpolje.
Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta
Vrsta tovorkov
Uporabijo se naslednje oznake.
(Priporočilo Ekonomske komisije ZN za Evropo št. 21/rev. 8.1 z dne 12. julija 2010).
OZNAKE EMBALAŽ
Aerosol

AE

Ampula, nezaščitena

AM

Ampula, zaščitena

AP

Razpršilo

AT

Vreča

BG

Vreča, prožna embalaža

FX

Vreča, iz jutovine

GY

Vreča, ogromna

JB

Vreča, večja

ZB

Vreča, večdelna

MB

Vreča, papirnata

5M

Vreča, papirnata, večslojna

XJ

Vreča, papirnata, večslojna, vodotesna

XK

Vreča, plastična

EC

Vreča, iz plastičnega sloja

XD

Vreča, iz polivinila

44

Vreča, večja, za razsuti tovor

43

Vreča, tekstilna

5L

L 69/184

SL

Uradni list Evropske unije

15.3.2016

Vreča, tekstilna, zaščitena proti presejanju

XG

Vreča, tekstilna, vodotesna

XH

Vreča, tekstilna, brez notranje prevleke/podloge

XF

Vreča, z ročaji

TT

Vreča, iz tkanih plastičnih niti

5H

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, zaščitena proti presejanju

XB

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, vodotesna

XC

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

XA

Bala, stisnjena

BL

Bala, nestisnjena

BN

Klobčič

AL

Balon (velika trebušasta steklenica), nezaščitena

BF

Balon (velika trebušasta steklenica), zaščitena

BP

Palica

BR

Sod (147 l)

BA

Sod, lesen

2C

Sod, lesen, s čepom

QH

Palice, v povezu

BZ

Skleda

BM

Košara

BK

Košara, z ročajem, kartonasta

HC

Košara, z ročajem, plastična

HA

Košara, z ročajem, lesena

HB

Pas

B4

Korito

BI

Blok

OK

Palice, v povezu

BY

Tuljava, valjec, motek, vretence, zvitek

BB

Bala (30 jardov)

BT
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Jeklenka, plinska

GB

Steklenica, nezaščitena, trebušasta

BS

Steklenica, nezaščitena, valjasta

BO

Steklenica, zaščitena, trebušasta

BV

Steklenica, zaščitena, valjasta

BQ

Zabojček / stojalo, za steklenice

BC

Škatla

BX

Škatla, aluminijasta

4B

Škatla, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Škatla, iz vlaknenih plošč

4G

Škatla, za tekočine

BW

Škatla, iz naravnega lesa

4C

Škatla, plastična

4H

Škatla, plastična, raztegljiva

QR

Škatla, plastična, trdna

QS

Škatla, iz vezanega lesa

4D

Škatla, iz predelanega lesa

4F

Škatla, jeklena

4A

Škatla, lesena, iz naravnega lesa, navadna

QP

Vedro (škaf)

BJ

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

VG

Razsuto, utekočinjeni plin (pri neobičajni temperaturi/tlaku)

VQ

Razsuto, tekočina

VL

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

VY

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

VR

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

VO

Šop

BH

Sveženj

BE
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Sveženj, lesen

8C

Sod (490,96 l)

BU

Kletka

CG

Kletka, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Kletka, za primer prevračanja

CW

Posoda, (običajno kovinska), valjasta

CX

Posoda, (običajno kovinska), pravokotna

CA

Škatla, pločevinasta

CI

Ponjava

CZ

Balon, steklen, pletenka, nezaščitena

CO

Balon, steklen, pletenka, zaščitena

CP

List, iz kartona

CM

Voziček, ploski

FW

Karton (škatla iz lepenke)

CT

Kaseta (za film)

CQ

Zaboj

CS

Zabojnik, za avtomobile

7A

Zaboj, izotermičen

EI

Zaboj, iz letev

SK

Zaboj, jeklen

SS

Zaboj, s paletno podlogo

ED

Zaboj, s paletno podlogo, kartonast

EF

Zaboj, s paletno podlogo, kovinski

EH

Zaboj, s paletno podlago, plastičen

EG

Zaboj, s paletno podlago, lesen

EE

Zaboj, lesen

7B

Sod

CK

Skrinja

CH
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Kangla, za mleko

CC

Škatla, s pokrovom na pregib

AI

Kaseta (blagajna)

CF

Krsta

CJ

Navoj

CL

Sestavljena embalaža, steklena posoda

6P

Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem zaboju

YR

Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem bobnu

YQ

Sestavljena embalaža, steklena posoda v raztegljivem plastičnem pakiranju

YY

Sestavljena embalaža, steklena posoda v vlaknenem bobnu

YW

Sestavljena embalaža, steklena posoda v škatli iz vlaknenih plošč

YX

Sestavljena embalaža, steklena posoda v bobnu iz vezanega lesa

YT

Sestavljena embalaža, steklena posoda v trdnem plastičnem pakiranju

YZ

Sestavljena embalaža, steklena posoda v jekleni letveni škatli

YP

Sestavljena embalaža, steklena posoda v jeklenem bobnu

YN

Sestavljena embalaža, steklena posoda v pleteni košari s pokrovom

YV

Sestavljena embalaža, steklena posoda v leseni škatli

YS

Sestavljena embalaža, plastična posoda

6H

Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem zaboju

YD

Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem bobnu

YC

Sestavljena embalaža, plastična posoda v vlaknenem bobnu

YJ

Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vlaknenih plošč

YK

Sestavljena embalaža, plastična posoda v plastičnem bobnu

YL

Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vezanega lesa

YH

Sestavljena embalaža, plastična posoda v bobnu iz vezanega lesa

YG
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Sestavljena embalaža, plastična posoda v trdni plastični škatli

YM

Sestavljena embalaža, plastična posoda v jekleni letveni škatli

YB

Sestavljena embalaža, plastična posoda v jeklenem bobnu

YA

Sestavljena embalaža, plastična posoda v leseni škatli

YF

Stožec, kornet

AJ

Zabojnik, prožen

IF

Zabojnik, galona

GL

Zabojnik, kovinski

ME

Zabojnik, ki sicer ni opredeljen kot prevozna oprema

CN

Zabojnik, zunanji

OU

Pokrov (prevleka)

CV

Zabojček / stojalo

CR

Zabojček, za pivo

CB

Zabojček, za razsuti tovor, kartonast

DK

Zabojček, za razsuti tovor, plastičen

DL

Zabojček, za razsuti tovor, lesen

DM

Zabojček, lesen, za steklo

FD

Zabojček, za sadje

FC

Zabojček, kovinski

MA

Zabojček, za mleko

MC

Zabojček, večnivojski, kartonast

DC

Zabojček, večnivojski, plastičen

DA

Zabojček, večnivojski, lesen

DB

Zabojček, nizek

SC

Zabojček, lesen

8B

Košara (vrša)

CE

Skodelica

CU

Valj

CY

Steklenica, pletenka, velika, nezaščitena

DJ

Steklenica, pletenka, velika, zaščitena

DP

Razdelilnik (doza)

DN
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Boben

DR

Boben, aluminijast

1B

Boben, aluminijast, z nesnemljivim pokrovom

GC

Boben, aluminijast, s snemljivim pokrovom

QD

Boben, vlaknen

IG

Boben, železen

DI

Boben, plastičen

IH

Boben, plastičen, z nesnemljivim pokrovom

QF

Boben, plastičen, s snemljivim pokrovom

QG

Boben, iz vezanega lesa

1D

Boben, jeklen

1A

Boben, jeklen, z nesnemljivim pokrovom

QA

Boben, jeklen, s snemljivim pokrovom

QB

Boben, lesen

1W

Ovojnica

EN

Ovojnica, jeklena

SV

Zvitek, filmski

FP

Sodček, za maslo ali mast (okrog 40 l)

FI

Čutara

FL

Tekočinska cisterna, „flexibag“

FB

Tekočinski tank, „flexitank“

FE

Posoda, za živila

FT

Kovček, vojaški

FO

Okvir

FR

Bruno (tram)

GI

Bruna (tramovi), v povezu

GZ

Košara, s pokrovom

HR

Sod (238 l ali 286 l)

HG

Ingot

IN
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IZ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik

WA

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast

WD

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

WL

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

WH

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 vlaknenih plošč
Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, prožen

ZU

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski

WF

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

WM

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

ZV

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

WJ

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, papirnat, večslojen

ZA

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

ZC

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

WS

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

ZX

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

WY
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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 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, prostostoječ, 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, jeklen

WC

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

WK

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

WG

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 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, prevlečen, s podlogo

WQ

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

WN

Kozarec

JR

Ročka, valjasta

JY

Ročka, plastična

3H

Ročka, plastična, z nesnemljivim pokrovom

QM

Ročka, plastična, s snemljivim pokrovom

QN

Ročka, pravokotna

JC
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Ročka, jeklena

3A

Ročka, jeklena, z nesnemljivim pokrovom

QK

Ročka, jeklena, s snemljivim pokrovom

QL

Vrč (bokal)

JG

Vreča, iz jute

JT

Sodček, za žeblje (45,36 kg)

KG

Pribor

KI

Zaboj, lesen, za nalaganje („liftvan“)

LV

Hlod

LG

Hlodi, v povezu

LZ

Velika količina, kup

LT

Zabojček za sadje in zelenjavo, leseni („lug“)

LU

Prtljaga

LE

Vreča, iz rogoza

MT

Škatlica, za vžigalice

MX

Vzajemno opredeljeno

ZZ

Zaboj, večdelni (predalnik)

NS

Mreža

NT

Mreža, cevasta, plastična

NU

Mreža, cevasta, tekstilna

NV

Ni na voljo

NA

Zabojnik, za sadje in zelenjavo, „octabin“

OT

Embalaža

PK

Embalaža, kartonasta, z odprtinami za nošenje steklenic

IK

Embalaža, razstavna, kovinska

IB

Embalaža, razstavna, plastična

ID

Embalaža, razstavna, lesena

IC

Embalaža, cevasta

IA

Embalaža, zavito v papir

IF

15.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/193

Embalaža, s plastičnim okencem

IE

Zavojček

PA

Vedro (čeber)

PL

Paleta

PX

Paleta, 100 cm × 110 cm

AH

Paleta, AS 4068–1993

OD

Paleta, zaboj, kombiniran zaboj brez pokrova in paleta

PB

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, 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, zavita v krčljivo toplotno folijo

AG

Paleta, iz debelejše valovite lepenke

TW

Paleta, lesena

8A

Zabojnik, brez pokrova, običajno kovinski

P2

Paket

PC

Zaboj, za živali

PF

Kos

PP

Cevka

PI

Cevke, v povezu

PV

Vrč, lončen

PH

Deska

PN

Deske, v povezu

PZ

Platforma, nedoločena teža in velikost

OF

Lonec

PT
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Vrečka (mošnja)

PO

Košarica, za sadje

PJ

Stojalo

RK

Stojalo, za obleke

RJ

Posoda, vlaknena

AB

Posoda, steklena

GR

Posoda, kovinska

MR

Posoda, papirnata

AC

Posoda, plastična

PR

Posoda, zavita v plastiko

MW

Posoda, lesena

AD

Mreža, za sadje

RT

Tuljava, motek, vretence

RL

Kolut (obroč)

RG

Palica (drog)

RD

Palice (drogovi), v povezu

RZ

Zvitek

RO

Vrečica

SH

Vreča, velika

SA

Vreča, velika, večslojna

MS

Kovček (skrinja), mornariški

SE

List

ST

List, zavit v plastiko

SP

Pločevina

SM

Listi, v povezu

SZ

Krčljiva toplotna folija

SW

Sani

SI

Tram

SB

Ovoj

SY
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Papir, vmesni

SL

Vreteno

SD

Tuljava, motek, vretence

SO

Kovček, ročni

SU

Izdelek, nepakiran, v obliki tablice ali kosa

T1

Cisterna-zabojnik

TG

Cisterna, valjasta

TY

Cisterna, pravokotna

TK

Zaboj, za čaj

TC

Sod (190 l)

ST

Pločevinka

T1

Pladenj

PU

Pladenj, z vodoravno zloženimi ploščatimi izdelki

GU

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, kartonast

DV

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, plastičen

DS

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, polistirenski

DU

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, lesen

DT

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

IL

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, kartonast

DY

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, plastičen

DW

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, lesen

DX

Kovček, potovalni

TR

Snop

TS

Kad (čeber)

TB

Kad (čeber), s pokrovom

TL

Cev

TU

Cev, zložljiva

TD

Cev, s šobo

TV

Cevi, v povezu

TZ

Sod, velik (1 144,98 l)

TE

Pnevmatika

TU

Brez kletke

UC

Enota

UN

Nepakirano ali razpakirano

NE

Nepakirano ali razpakirano, več enot

NG

Nepakirano ali razpakirano, ena enota

NF
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Vakuumsko pakirano

VP

Zaboj, za prevoz s kombijem („vanpack“)

VK

Kotel (velik sod)

VA

Nepakirano ali razpakirano

NE

Vozilo

VN

Steklenica, pletenka

WB

Polje 33: Oznaka blaga
Prvo podpolje (8 števk)
Izpolniti z uporabo tarifnih številk kombinirane nomenklature.
Kadar se obrazec uporabi za namene postopka tranzita Unije, se v to podpolje vpiše oznaka blaga, sestavljena iz najmanj
šestih števk iz harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga. Kadar pa to zahteva zakonodaja Unije, se
uporabi tarifna številka kombinirane nomenklature.
Drugo podpolje (dva znaka)
Izpolniti v skladu z oznako TARIC (dva znaka za uporabo posebnih ukrepov Unije glede formalnosti, ki se opravijo v
namembnem kraju).
Tretje podpolje (štirje znaki)
Izpolniti v skladu z oznako TARIC (prva dodatna oznaka).
Četrto podpolje (štirje znaki)
Izpolniti v skladu z oznako TARIC (druga dodatna oznaka).
Peto podpolje (štirje znaki)
Oznake sprejmejo zadevne države članice.
Polje 34a: Oznaka države porekla
Uporabijo se oznake države iz polja 2.
Polje 34b: Oznaka regije porekla/proizvodnje
Oznake sprejmejo države članice.
Polje 36: Ugodnosti
To polje je za trimestne oznake, sestavljene iz enomestnega elementa iz točke 1) in dvomestnega elementa iz točke 2).
Ustrezne oznake so navedene spodaj:
1. Prva števka oznake
1 Tarifni režim erga omnes
2 Splošni sistem preferencialov (GSP)
3 Tarifni preferenciali, razen navedenih pod oznako 2
4 Carina v skladu z določbami sporazumov o carinski uniji, ki jih je sklenila Evropska unija
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2. Naslednji dve števki
00 Nič od navedenega spodaj
10 Tarifna opustitev
15 Tarifna opustitev s podrobno navedeno posebno rabo
18 Tarifna opustitev z dokazilom o posebni naravi izdelka
19 Začasna opustitev za izdelke, uvožene s spričevalom o plovnosti
20 Tarifna kvota (*)
23 Tarifna kvota s podrobno navedeno posebno rabo (*)
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
Polje 37: Postopek
A. Prvo podpolje:
V to podpolje se vpišejo štirimestne oznake, sestavljene iz dvomestne oznake za zahtevani postopek, ki ji sledi druga
dvomestna oznaka za predhodni postopek. Seznam dvomestnih oznak je v nadaljevanju.
„Predhodni postopek“ pomeni postopek, v katerega je bilo dano blago, preden je bilo dano v zahtevani postopek.
Kadar je predhodni postopek postopek skladiščenja ali začasni uvoz ali kadar je blago prišlo iz proste cone, je treba
ustrezno oznako uporabiti le, kadar blago ni dano v poseben postopek (aktivno oplemenitenje, pasivno opleme
nitenje).
Na primer: ponovni izvoz blaga, ki se uvozi v okviru carinskega postopka aktivnega oplemenitenja in je pozneje
dano v postopek carinskega skladiščenja = 3151 (ne 3171) (prva operacija = 5100, druga operacija = 7151, ponovni
izvoz = 3151).
Tudi pri ponovnem uvozu predhodno začasno izvoženega blaga se uvedba enega od zgoraj navedenih odložilnih
postopkov šteje za preprost uvoz pod tem postopkom. Ta se navede le v primeru sprostitve blaga v prosti promet.
Na primer: vnos za domačo uporabo s hkratnim vnosom za sprostitev v prosti promet za blago, ki je bilo izvoženo
v okviru carinskega postopka pasivnega oplemenitenja in dano v postopek carinskega skladiščenja ob ponovnem
uvozu = 6121 (ne 6171) (prva operacija: začasni izvoz za pasivno oplemenitenje = 2100, druga operacija:
skladiščenje v carinskem skladišču = 7121, tretja operacija: vnos za domačo uporabo + vnos za sprostitev v prosti
promet = 6121).
Oznake, ki so na spodnjem seznamu označene s črko (a), se ne morejo uporabiti za prvi dve mesti oznake postopka,
temveč le za navedbo predhodnega postopka.
Na primer: 4054 = vnos za sprostitev v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki je bilo prej dano v postopek
aktivnega oplemenitenja v drugi državi članici.
Seznam postopkov zaradi kodiranja
Štirimestna oznaka se sestavi iz dveh od teh osnovnih elementov.
00. Ta oznaka se uporabi za navedbo, da ni bilo predhodnega postopka (a).
(*) Kadar je zahtevana tarifna kvota izpolnjena, lahko države članice odobrijo veljavnost zahtevka za kateri koli drugi obstoječi preferencial.
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01. Sprostitev v prosti promet s hkratno ponovno odpremo v okviru trgovine med deli carinskega območja Unije,
za katere se uporabljajo določbe Direktive 2006/112/ES, in deli navedenega območja, za katere se te določbe ne
uporabljajo, ali v okviru trgovine med deli navedenega območja, za katere se te določbe ne uporabljajo.
Sprostitev v prosti promet s hkratno ponovno odpremo v okviru trgovine med Unijo in državami, s katerimi je
oblikovala carinsko unijo.
Primer: Blago, ki prihaja iz tretje države, je sproščeno v prosti promet v Franciji in poslano na Kanalske otoke.
02. Sprostitev v prosti promet z namenom uporabe postopka aktivnega oplemenitenja (sistem povračila carine). (a)
Razlaga: Aktivno oplemenitenje (sistem povračila carine) v skladu s členom 256 zakonika.
07. Sprostitev v prosti promet s hkratnim vstopom v postopek skladiščenja razen carinskega skladiščenja.
Razlaga: Ta oznaka se uporabi, kadar se blago sprosti v prosti promet, vendar DDV in morebiti trošarine niso
bili plačani.
Primeri: Uvoženi stroji so sproščeni v prosti promet, vendar DDV ni bil plačan. Plačilo DDV se odloži za čas, ko
je blago v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.
Uvožene cigarete so sproščene v prosti promet, vendar DDV in trošarine niso bili plačani. Plačilo DDV in
trošarin se odloži za čas, ko je blago shranjeno v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.
10. Trajni izvoz.
Primer: Običajni izvoz unijskega blaga v tretjo državo, vendar tudi izvoz unijskega blaga v dele carinskega
območja Unije, za katere se ne uporabljajo določbe Direktive Sveta 2006/112/ES (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
11. Izvoz pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz enakovrednega blaga v okviru postopka aktivnega oplemenitenja
pred vnosom blaga v postopek.
Razlaga: Predhodni izvoz (EX-IM) v skladu s členom 223(2)(c) zakonika.
Primer : Izvoz cigaret, izdelanih iz unijskih listov tobaka, preden se dajo listi tobaka iz tretje države v postopek
aktivnega oplemenitenja.
21. Začasni izvoz v okviru postopka pasivnega oplemenitenja.
Primer : Razlaga: Postopek pasivnega oplemenitenja v skladu s členi 259 do 262 zakonika. Glej tudi oznako 22.
22. Začasni izvoz, razen tistega, ki je naveden pod oznako 21.
Primer : Hkratna uporaba postopka pasivnega oplemenitenja in gospodarskega postopka pasivnega opleme
nitenja 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, profesionalna oprema ipd., za razstave.
31. Ponovni izvoz.
Razlaga : Ponovni izvoz neunijskega blaga po odložnem postopku
Primer: Blago je dano v postopek carinskega skladiščenja in se pozneje prijavi za ponovni izvoz.
40. Hkratna sprostitev v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki ni oproščeno plačila DDV.
Primer: Blago, ki prihaja iz tretje države, s plačilom carine in DDV.
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41. Hkratna sprostitev v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki je bilo dano v postopek aktivnega opleme
nitenja (sistem povračila carine). (a)
Primer : postopek aktivnega oplemenitenja s plačilom carin in nacionalnih uvoznih dajatev.
42. Hkratna sprostitev v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki je oproščeno plačila DDV pri dobavi v drugo
državo članico in, kadar je to primerno, odlog plačila trošarin.
Razlaga : Oprostitev DDV in po potrebi odlog plačila trošarin se odobrita, ker uvozu sledi dobava znotraj Unije
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 : Uvoz blaga, ki je oproščeno plačila DDV, po davčnem zastopniku.
Primer : Trošarinsko blago, uvoženo iz tretje države, ki je sproščeno v prosti promet in za katerega velja
oprostitev DDV v okviru dobave v drugo državo članico. Sprostitvi v prosti promet takoj sledi gibanje v okviru
odloga plačila trošarin iz kraja uvoza, ki ga začne registrirani pošiljatelj v skladu s členom 17(1)(b) Direktive
2008/118/ES.
43. Hkratna sprostitev v prosti promet in domačo uporabo blaga, za katerega veljajo posebni ukrepi, povezani s
plačilom zneska v prehodnem obdobju po pristopu novih držav članic.
Primer: Sprostitev v prosti promet za kmetijske proizvode, za katere v posebnem prehodnem obdobju po
pristopu novih držav članic veljajo posebni carinski postopek ali posebni ukrepi med novimi državami članicami
in preostalo Unijo, kakršni so se včasih uporabljali za ES in PT.
45. Sprostitev blaga v prosti promet in domačo uporabo za DDV ali trošarine ter dajanje takega blaga v postopek
davčnega skladiščenja.
Razlaga : Oprostitev plačila DDV ali trošarin z dajanjem blaga v postopek finančnega skladiščenja.
Primera : Cigarete, uvožene iz tretje države, so sproščene v prosti promet in DDV je bil plačan. Plačilo trošarin
se odloži za čas, ko je blago v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.
Cigarete, uvožene iz tretje države, so sproščene v prosti promet in trošarine so bile plačane. Plačilo DDV se
odloži za čas, ko je blago v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.
48. Vnos za domačo uporabo s hkratno sprostitvijo v prosti promet nadomestnega blaga v okviru carinskega
postopka pasivnega oplemenitenja pred izvozom blaga na začasnem izvozu.
Razlaga : Sistem standardne zamenjave (IM-EX), predhodni uvoz v skladu s členom 262(1) zakonika.
49. Vnos unijskega blaga za domačo uporabo v okviru trgovine med deli carinskega območja Unije, za katere se
uporabljajo določbe Direktive 2006/112/ES, in deli navedenega območja, za katere se te določbe ne uporabljajo,
ali v okviru trgovine med deli navedenega območja, za katere se te določbe ne uporabljajo.
Vnos blaga za domačo uporabo v okviru trgovine med Unijo in državami, s katerimi je oblikovala carinsko
unijo.
Razlaga : Uvoz z vnosom blaga iz delov Unije za domačo uporabo, za katere se Direktiva 2006/112/ES ne
uporablja. Uporaba carinske deklaracije je določena v členu 134 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
Primera : Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese za domačo uporabo v Belgiji.
Blago, ki prihaja iz Andore in se vnese za domačo uporabo v Nemčiji.
51. Postopek aktivnega oplemenitenja;
Razlaga : Aktivno oplemenitenje v skladu s členom 256 zakonika.
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53. Uvoz v okviru postopka začasnega uvoza.
Primer: Začasni uvoz, npr. za razstavo.
54. Postopek aktivnega oplemenitenja v drugi državi članici (brez sprostitve v prosti promet v navedeni državi
članici).(a)
Razlaga: Ta oznaka se uporabi za evidentiranje operacij za namene statistike o trgovini znotraj Unije.
Primer : Blago iz tretje države se da v postopek aktivnega oplemenitenja v Belgiji (5100). Po postopku aktivnega
oplemenitenja je blago odpremljeno v Nemčijo za sprostitev v prosti promet (4054) ali nadaljnjo opleme
nitenje (5154).
61. Ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki ni oproščeno plačila DDV.
63. Ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV v
okviru dobave v drugo državo članico in, kjer se uporablja, odlog plačila trošarin.
Razlaga : Oprostitev DDV in po potrebi odlog plačila trošarin se odobrita, ker ponovnemu uvozu sledi dobava
znotraj Unije ali prenos blaga v drugo državo članico. V takem primeru se bosta DDV in po potrebi trošarina
plačala 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.
Primer2 : Trošarinsko blago, ponovno uvoženo po pasivnem oplemenitenju in sproščeno v prosti promet,
za katerega velja oprostitev DDV pri dobavi v drugo državo članico. Sprostitvi v prosti promet takoj sledi
gibanje v okviru odloga plačila trošarin iz 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 za domačo uporabo in hkratnim vnosom za sprostitev v prosti promet ter
dajanjem blaga v postopek skladiščenja, ki ni postopek carinskega skladiščenja.
Primer : Oplemenitene alkoholne pijače so ponovno uvožene in dane v trošarinsko skladišče.
71. Dajanje blaga v postopek carinskega skladiščenja.
Razlaga : Dajanje blaga v postopek carinskega skladiščenja. To pa na primer nikakor ne izključuje hkratnega
dajanja blaga v trošarinsko ali davčno skladišče.
76. Dajanje blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred
izvozom.
Primer : Odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, danega v postopek carinskega skladiščenja pred
izvozom (člen 4 Uredbe Komisije (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 (1)).
77. Proizvodnja blaga pod nadzorom carinskih organov in pod carinsko kontrolo (v smislu člena 5(27) 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 (2)).
(1) UL L 329, 25.11.2006, str. 7.
(2) UL L 325, 24.11.2006, str. 12.
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78. Vnos blaga za prosto cono (a)
91. Dajanje blaga v oplemenitenje pod carinsko kontrolo (a)
92. Oplemenitenje pod carinsko kontrolo v drugi državi članici (brez sprostitve v prosti promet v navedeni državi
članici).(a)
Razlaga : Ta oznaka se uporabi za evidentiranje operacij za namene statistike o trgovini znotraj Unije.
Primer : Blago iz tretje države je bilo oplemeniteno pod carinsko kontrolo v Belgiji (9100). Po opravljenem
oplemenitenju je bilo odpremljeno v Nemčijo za sprostitev v prosti promet (4092).

B. Drugo podpolje
1. Kadar se to polje uporabi za določitev postopka Unije, je treba vanj vpisati oznako, sestavljeno iz črkovnega
znaka, ki mu sledita dva alfanumerična znaka, od katerih prvi opredeljuje kategorijo ukrepov na naslednji način:
Aktivno oplemenitenje

Axx

Pasivno oplemenitenje

Bxx

Oprostitev

Cxx

Začasni uvoz

Dxx

Kmetijski proizvodi

Exx

druge

Fxx

Aktivno oplemenitenje (AO)
člen 256 zakonika
Postopek

Oznaka

Blago, ki se vnese za postopek aktivnega oplemenitenja po predhodnem izvozu oplemenitenih
izdelkov, pridobljenih iz mleka in mlečnih izdelkov.

A01

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja in namenjeno vojaški rabi v tujini

A02

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja in namenjeno za ponovni izvoz v epikontinen
talni pas

A03

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (samo DDV)

A04

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (samo DDV) in namenjeno za ponovni izvoz v
epikontinentalni pas

A05

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja brez odloga trošarin.

A08

Uvoz
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Postopek

Oznaka

Izvoz
Oplemeniteni proizvodi, pridobljeni iz mleka in mlečnih izdelkov

A51

Oplemeniteni proizvodi, dani v postopek aktivnega oplemenitenja (samo DDV)

A52

Oplemeniteni proizvodi, dani v postopek aktivnega oplemenitenja in namenjeni vojaški rabi v
tujini

A53

Pasivno oplemenitenje (PO)
člen 259 zakonika
Postopek

Oznaka

Uvoz
Oplemeniteni proizvodi, ki se vrnejo v državo članico, v kateri so bile plačane dajatve

B01

Oplemeniteni proizvodi, ki se vrnejo po popravilu v okviru zavarovanja

B02

Oplemeniteni proizvodi, ki se vrnejo po nadomestitvi v okviru zavarovanja

B03

Oplemeniteni proizvodi, ki se vrnejo po postopku pasivnega oplemenitenja in odlogu plačila
DDV v primeru posebne rabe.

B04

Predhodni uvoz oplemenitenih proizvodov v okviru pasivnega oplemenitenja.

B07

Izvoz
Blago, uvoženo za IP, izvoženo za popravilo v okviru PO

B51

Blago, uvoženo za IP, izvoženo za nadomestitev v okviru zavarovanja

B52

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

B53

Samo DDV za PO

B54

Oprostitev
(Uredba (ES) št. 1186/2009)
Člen št.

Oznaka

3

C01

12(1)

C02

Oprostitev uvoznih dajatev
Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče v
Unijo
Bale in gospodinjski predmeti, uvoženi v primeru poroke
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Člen št.

Oznaka

12(2)

C03

Osebna lastnina, pridobljena z dedovanjem

17

C04

Šolske uniforme, izobraževalno gradivo in s tem povezana gospo
dinjska oprema

21

C06

Pošiljke zanemarljive vrednosti

23

C07

Pošiljke, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi

25

C08

Proizvodna sredstva in druga oprema, ki se uvaža pri prenosu dejav
nosti iz tretje države v Unijo

28

C09

Proizvodna sredstva in druga oprema, ki pripada osebam, ki oprav
ljajo svoboden poklic, in pravnim osebam, ki opravljajo neprofitno
dejavnost

34

C10

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni instru
menti in naprave, kakor so našteti v Prilogi I

42

C11

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni instru
menti in naprave, kakor so našteti v Prilogi II

43

C12

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni instru
menti in naprave, če se uvažajo izključno v nekomercialne namene
(vključno z rezervnimi deli, sestavnimi deli, dodatki in orodji)

44–45

C13

Oprema, ki jo v nekomercialne namene uvozi znanstveno razisko
valna ustanova ali institucija izven Unije

51

C14

Laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi za raziskave

53

C15

Zdravilne učinkovine človeškega izvora in reagenti za ugotavljanje
krvnih skupin in vrst 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 pri
reditvah

60

C19

Blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije

61

C20

Predmeti iz Priloge III, namenjeni slepim osebam

66

C21

Predmeti iz Priloge IV, namenjeni slepim osebam, ki jih uvozijo slepe
osebe same za lastno uporabo (vključno z rezervnimi deli, sestavnimi
deli, dodatki in orodji)

67(1)(a) in (2)

C22

Predmeti iz Priloge IV, namenjeni slepim osebam, ki jih uvozijo dolo
čene ustanove ali organizacije (vključno z rezervnimi deli, sestavnimi
deli, dodatki in orodji)

67(1)(b) in (2)

C23

Darila, ki se navadno dajejo ob porokah
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Člen št.

Oznaka

Predmeti iz Priloge IV, namenjeni drugim invalidnim osebam (razen
slepim osebam), ki jih uvozijo prizadete osebe same za lastno upo
rabo (vključno z rezervnimi deli, sestavnimi deli, dodatki in orodji)

68(1)(a) in (2)

C24

Predmeti iz Priloge IV, namenjeni drugim invalidnim osebam (razen
slepim osebam), ki jih uvozijo določene ustanove ali organizacije
(vključno z rezervnimi deli, sestavnimi deli, dodatki in orodji)

68(1)(b) in (2)

C25

Blago, ki se uvozi za žrtve elementarnih 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, uvoženega za namen spodbuja
nja trgovine

86

C30

Tiskovine in oglaševalsko gradivo, uvoženo za pospeševanje trgovine

87–89

C31

Proizvodi, uporabljeni ali porabljeni na sejmu ali podobni prireditvi

90

C32

Blago, uvoženo za preglede, analizo ali preizkuse

95

C33

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

102

C34

Literatura s turističnimi informacijami

103

C35

Razni dokumenti in predmeti

104

C36

Pomožni materiali za natovarjanje in zavarovanje blaga med prevo
zom

105

C37

Stelja, krma in krmila za živali med prevozom

106

C38

Gorivo in maziva v kopenskih motornih vozilih in v posebnih zaboj
nikih

107

C39

Materiali za pokopališča in spominska obeležja žrtev vojn

112

C40

Krste, pogrebne žare in okrasni pogrebni predmeti

113

C41

Udomačene živali, ki se izvažajo ob prenosu kmetijske dejavnosti iz
Unije v tretjo državo

115

C51

Krma in krmila, ki spremljajo živali med izvozom

121

C52

Oprostitev izvoznih dajatev
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Začasni uvoz
Člen št. Delegirane uredbe
(EU) 2015/2446

Oznaka

Palete

208 in 209

D01

Zabojniki

210 in 211

D02

Prevozna sredstva

212

D03

Osebni predmeti in blago za šport, ki jih uvozijo potniki

219

D04

Material za pomoč pomorščakom

220

D05

Material za pomoč ob nesrečah

221

D06

Medicinska, kirurška in laboratorijska oprema

222

D07

Živali

223

D08

Blago, namenjeno za dejavnosti, ki so skladne s posebnostmi obmej
nega območja

224

D09

Nosilci zvoka, slike ali podatkov

225

D10

Promocijsko gradivo

225

D11

Profesionalna oprema

226

D12

Pedagoško gradivo in znanstvena oprema

227

D13

Embalaža, polna

228

D14

Embalaža, prazna

228

D15

Kalupi, matrice, klišeji, slike, instrumenti za merjenje, preverjanje in
testiranje ter drugi podobni predmeti

229

D16

Posebno orodje in instrumenti

230

D17

Blago, ki je predmet testiranj

231(a)

D18

Blago, uvoženo na podlagi zadovoljivih rezultatov na preskusih us
treznosti, v povezavi s prodajno pogodbo

231(b)

D19

Blago, ki se uporabi za izvajanje testiranj

231(c)

D20

Vzorci

232

D21

Nadomestna proizvodna sredstva

233

D22

Blago, ki se razstavi ali uporabi na javni prireditvi

234(1)

D23

Blago na ogled (šest mesecev)

234(2)

D24

Postopek
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Člen št. Delegirane uredbe
(EU) 2015/2446

Oznaka

Umetniški izdelki, zbirke in starine

234(3)(a)

D25

Blago, uvoženo zaradi prodaje na dražbi

234(3)(b)

D26

235

D27

Blago, uvoženo v posebnih situacijah brez ekonomskega učinka

236(b)

D28

Blago, ki se uvozi občasno in za obdobje, ki ni daljše od treh mese
cev

236(a)

D29

206

D51

Postopek

Rezervni deli, dodatki in oprema

Začasni uvoz z delno oprostitvijo dajatev

Kmetijski proizvodi
Postopek

Oznaka

Uporaba cene na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatere vrste pokvarljivega blaga
(člen 74(2)(c) zakonika in člen 142(6) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447

E01

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

E02

Uvoz

Izvoz
Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, za kar je potrebno izvozno po
trdilo (blago iz Priloge I)

E51

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, za kar ni potrebno izvozno po
trdilo (blago iz Priloge I)

E52

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, izvoženi v majhnih količinah,
za kar ni potrebno izvozno potrdilo (blago iz Priloge I)

E53

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, za kar je potrebno potrdilo o
nadomestilu (blago, ki ni v Prilogi I)

E61

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, za kar ni potrebno potrdilo o
nadomestilu (blago, ki ni v Prilogi I)

E62

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, izvoženi v majhnih količinah,
brez potrdila o nadomestilu (blago, ki ni v Prilogi I)

E63

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, izvoženi v majhnih količinah,
ki so zanemarljive za izračun minimalnih stopenj pregledov

E71
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Drugo
Postopek

Oznaka

Uvoz
Oprostitev uvozne dajatve za vrnjeno blago (člen 203 zakonika)

F01

Oprostitev plačila uvoznih dajatev na vrnjeno blago (posebne okoliščine iz člena 159 Delegirane
uredbe (EU) 2015/2446: kmetijski proizvodi)

F02

Oprostitev plačila uvoznih dajatev na vrnjeno blago (posebne okoliščine iz člena 158(3) Delegi
rane uredbe (EU) 2015/2446: popravilo ali obnova)

F03

Oplemeniteni proizvodi, ki se vrnejo v Unijo, potem ko so se predhodno izvozili ali ponovno
izvozili (člen 205(1) zakonika)

F04

Gibanje trošarinskega blaga v okviru režima odloga plačila trošarine iz kraja uvoza v skladu s
členom 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES.

F06

Oprostitev uvozne dajatve za proizvode morskega ribolova in druge proizvode, ki jih iz terito
rialnega morja tretje države pridobijo plovila, ki so registrirana ali vpisana v državi članici in
plujejo pod zastavo te države

F21

Oprostitev uvozne dajatve za proizvode, pridobljene iz proizvodov morskega ribolova in drugih
proizvodov, ki jih iz teritorialnega morja tretje države pridobijo na predelovalnih ladjah, ki so
registrirane ali vpisane v državi članici in plujejo pod zastavo te države

F22

Blago, ki se da po postopku pasivnega oplemenitenja v postopek skladiščenja brez odloga troša
rin

F31

Blago, ki se da po postopku aktivnega oplemenitenja v postopek skladiščenja brez odloga troša
rin

F32

Blago, ki se da po postopku proste cone v postopek skladiščenja brez odloga trošarin

F33

Blago, ki se da po postopku posebne rabe v postopek skladiščenja brez odloga trošarin

F34

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

F41

Sprostitev v prosti promet oplemenitenih proizvodov, kadar se znesek uvoznih dajatev izračuna
v skladu s členom 86(3) zakonika.

F44

Izvoz
Izvoz za vojaško rabo

F51
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Oznaka

Oskrba

F61

Oskrba blaga, ki je upravičeno do nadomestila

F62

Vnos v oskrbovalno skladišče (členi 37 do 40 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (1))

F63

Iznos iz oskrbovalnega skladišča za blago, namenjeno za oskrbo

F64

(1) UL L 186, 17.7.2009, str. 1

2. Oznake za izključno nacionalno uporabo morajo biti sestavljene iz numeričnega znaka, ki mu sledita dva alfanu
merična znaka, skladna z lastno nomenklaturo zadevne države članice.
Polje 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument
To polje je za alfanumerične (an..26) oznake.
Vsaka oznaka ima tri elemente, ki so ločeni s pomišljaji (–). Prvi element (a1) je sestavljen iz treh različnih črk in se
uporablja za razlikovanje med tremi zgoraj navedenimi kategorijami. Drugi element (an..3), ki je sestavljen iz
kombinacije števk in/ali črk, služi za opredelitev vrste dokumenta. Tretji element (an..20) predstavlja navedbe, ki so
potrebne za prepoznavanje dokumenta, tj. njegovo identifikacijsko številko ali drug prepoznaven sklic.
1. Prvi element (a1):
skupna deklaracija, ki jo predstavlja „Y“,
prvotna deklaracija, ki jo predstavlja „Y“,
predhodni dokument, ki ga predstavlja „Z“.
2. Drugi element (an..3):
Izberite okrajšavo za dokument s „seznama okrajšav za dokumente“.
Seznam vsebuje oznako „CLE“, ki pomeni „datum in sklic vpisa blaga v evidence“ (člen 182 zakonika). Datum se
zapiše na naslednji način: llllmmdd.
3. Tretji element (an..20):
Na to mesto se vpiše identifikacijska številka ali drug prepoznaven sklic na dokument.

Primeri:
— Predhodni dokument je tranzitna listina T1, ki ji je namembni urad dodelil številko „238544“. Oznaka bo zato
„Z-821-238544“ („Z“ za predhodni dokument, „821“ za postopek tranzita in „238544“ za registracijsko številko
dokumenta (ali MRN za postopke NCTS)).
— Blagovni manifest s številko „2222“ se uporabi kot skupna deklaracija. Oznaka je „X-785-2222“. („X“ za skupno
deklaracijo, „785“ za blagovni manifest in „2222“ za identifikacijsko številko manifesta).
— Blago je bilo vpisano v evidence 14. februarja 2002. Zato bo oznaka „Y-CLE-20020214-5“ („Y“ kaže, da je
obstajala prvotna deklaracija, „CLE“ za „vpis v evidence“, „20020214“ za datum vpisa, pri čemer „2002“ označuje
leto, „02“ mesec, „14“ dan v mesecu in „5“ sklic na vpis v evidence).
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Seznam okrajšav za dokumente

Seznam zabojnikov

235

Nakladnica (dobavnica)

270

Seznam pošiljk

271

Proforma račun

325

Trgovinski račun

380

Interni tovorni list

703

Glavna nakladnica

704

Nakladnica

705

Tovorni list CIM (železnica)

720

Tovorni list SMGS (železnica)

722

Cestni tovorni list

730

Letalski tovorni list

740

Glavni letalski tovorni list

741

Odpremnica (poštni paketi)

750

Multimodalna/kombinirana prevozna listina

760

Blagovni manifest

785

Specifikacija tovornega lista

787

Unijska tranzitna deklaracija – mešane pošiljke (T)

820

Zunanja unijska tranzitna deklaracija (T1)

821

Notranja unijska tranzitna deklaracija (T2)

822

Zvezek TIR

952

Zvezek ATA

955

Sklic / datum vpisa blaga v evidence

CLE

Informativni list INF3

IF3

Informativni list INF8

IF8
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Seznam okrajšav za dokumente

Blagovni manifest – poenostavljeni postopek

MNS

Notranja unijska tranzitna deklaracija – člen 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

T2F

T2M

T2M

Vstopna skupna deklaracija

355

Skupna deklaracija za začasno hrambo

337

Drugo

ZZZ

Če se zgoraj navedeni dokument sestavi z uporabo enotne upravne listine, bodo v okrajšavi zajete oznake, določene
za prvo podpolje polja 1 (IM, EX, CO in EU).
Polje 43: Metoda vrednotenja
Določbe, ki se uporabljajo pri določanju carinske vrednosti uvoženega blaga, so kodirane, kot sledi v nadaljevanju:
Oznaka

Uporabljeni člen zakonika

Metoda

1

člen 70 zakonika

Transakcijska vrednost uvoženega blaga

2

Člen 74(2)(a) zakonika

Transakcijska vrednost enakega blaga

3

Člen 74(2)(b) zakonika

Transakcijska vrednost podobnega blaga

4

Člen 74(2)(c) zakonika

Deduktivna metoda vrednotenja

5

Člen 74(2)(d) zakonika

Metoda izračunane vrednosti

6

Člen 74(3) zakonika

Vrednotenje na podlagi razpoložljivih podatkov („rezervna“
metoda)

Polje 44: Dodatne informacije / predloženi dokumenti / potrdila in dovoljenja
1. Dodatne informacije
Dodatne informacije carinske narave se vpišejo s petmestno oznako. Tej oznaki sledijo dodatne informacije, razen če
pravo Unije določa, da se namesto besedila uporabi oznaka.

Primer:
Deklarant v polje 2 vnese oznako 00300, s čimer navede, da je deklarant hkrati pošiljatelj.
Pravo Unije določa vpis nekaterih dodatnih informacij v polja, ki niso polje 44. Vendar je treba take dodatne
informacije kodirati ob upoštevanju istih pravil, kakršna veljajo za informacije, ki se posebej vpišejo v polje 44. Kadar
polje, v katerega je treba vpisati informacije, v zakonodaji Unije ni navedeno, se te informacije vpišejo v polje 44.
Vse vrste dodatnih informacij so navedene na koncu tega naslova.
Države članice lahko zagotovijo uporabo nacionalnih dodatnih informacij, če se struktura njihovega kodiranja
razlikuje od oznak za dodatne informacije Unije.
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2. Predložene listine, potrdila in dovoljenja
(a) Listine, potrdila in dovoljenja Unije ali mednarodna dovoljenja ali druga sklicevanja, ki se predložijo skupaj
z deklaracijo, je treba vpisati v obliki oznake, sestavljene iz 4 alfanumeričnih znakov, ki jim po potrebi sledi
identifikacijska številka ali drugo prepoznavno sklicevanje. Seznam listin, potrdil in dovoljenj in drugih sklicevanj
ter njihove oznake so na voljo v podatkovni zbirki TARIC.
(b) Nacionalne listine, potrdila in dovoljenja, ki se predložijo skupaj z deklaracijo, je treba vpisati v obliki oznake,
sestavljene iz numeričnega znaka, ki mu sledijo 3 alfanumerični znaki (npr. 2123, 34d5), ki ji sledi identifikacijska
številka ali drugo prepoznavno sklicevanje. Štirje znaki predstavljajo oznake, ki temeljijo na lastni nomenklaturi
navedene države članice.
Polje 47: Izračun davkov
Prvi stolpec Vrsta davka
(a) Uporabljajo se naslednje oznake:
Carine na industrijske izdelke

A00

Dodatne dajatve

A20

Dokončne protidampinške dajatve

A30

Začasne protidampinške dajatve

A35

Dokončne izravnalne dajatve

A40

Začasne izravnalne dajatve

A45

DDV

B00

Kompenzacijske obresti (DDV)

B10

Zamudne obresti (DDV)

B20

Izvozne dajatve

C00

Izvozne dajatve na kmetijske proizvode

C10

Zamudne obresti

D00

Kompenzacijske obresti (npr. aktivno oplemenitenje)

D10

Dajatve, pobrane v imenu drugih držav

E00

(b) Oznake za izključno nacionalno uporabo morajo biti sestavljene iz numeričnega znaka, ki mu sledita dva alfanu
merična znaka, skladna z lastno nomenklaturo zadevne države članice.
Zadnji stolpec: Način plačila
Države članice lahko uporabljajo naslednje oznake:
A Gotovinsko plačilo
B Plačilo s kreditno kartico
C Plačilo s čekom
D Drugo (npr. neposredna bremenitev transakcijskega računa zastopnika)
E Odloženo ali preloženo plačilo

L 69/212

SL

Uradni list Evropske unije

F Odloženo plačilo – carinski sistem
G Preloženo plačilo – sistem DDV (člen 23 Šeste direktive o DDV)
H Elektronsko kreditno plačilo
J

Plačilo prek poštne uprave (poštne pošiljke) ali prek druge službe javnega sektorja ali vladne službe

K Dobropis ali povračilo trošarin
M Zavarovanje, vključno z gotovinskim pologom
P Iz transakcijskega računa zastopnika
R Zavarovanje
S Lastni jamstveni račun
T Iz jamstvenega računa zastopnika
U Iz zavarovanja zastopnika– stalno pooblastilo
V Iz zavarovanja zastopnika – posamično pooblastilo
O Zavarovanje pri intervencijski agenciji

Polje 49: Identifikacija skladišča
Vpiše se oznaka z naslednjo tridelno strukturo:
— Znak, ki določa tip skladišča:
R Javno carinsko skladišče tipa I
S Javno carinsko skladišče tipa II
T Javno carinsko skladišče tipa III
U Zasebno carinsko skladišče
V Skladišča za začasno hrambo blaga
Y za necarinsko skladišče
Z za prosto cono ali prosto skladišče
— identifikacijska številka, ki jo dodeli država članica pri izdaji dovoljenja (an..14),
— oznaka države za državo članico, ki dovoljenje izda, kakor je določeno v polju 2 (a2).
Polje 50: Glavni zavezanec
Kadar se zahteva identifikacijska številka, se uporabi številka EORI, strukturirana, kot je določeno v opisu za polje 2.

Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in država)
Uporabijo se oznake iz polja 29.

Polje 52: Zavarovanje
Oznake zavarovanja

15.3.2016
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Uporabljajo se naslednje oznake (n1):
Situacija

Oznaka

Drugi vnosi

Za opustitev zavarovanja (člen 95(2) zakonika)

0

— številka potrdila o opustitvi zavarovanja

Za splošno zavarovanje

1

— številka potrdila o splošnem zavarovanju
— urad zavarovanja

Za posamezno zavarovanje, ki ga predloži porok

2

— sklic na izjavo o zavarovanju
— urad zavarovanja

Za posamezno zavarovanje v gotovini

3

Za posamezno zavarovanje v obliki kuponov

4

Za opustitev zavarovanja, kadar zavarovani znesek
ne presega statističnega praga za deklaracije v
skladu s členom 89(9) zakonika

5

Za zavarovanje, ki se ne zahteva (člen 89(8) zako
nika)

6

Za zavarovanje, ki se ne zahteva za nekatere javne
organe (člen 89(7) zakonika)

8

— številka kupona za posamezno zavarovanje

Vpis držav pod naslov „ne velja za“:
Uporabijo se oznake držav iz polja 2.

Polje 53: Namembni urad (in država)
Uporabijo se oznake iz polja 29.

Dodatne informacije – oznaka XXXXX
Splošna kategorija – oznaka 0xxxx
Pravna podlaga

Opis

Dodatne informacije

Člen 163 [Delegirane uredbe Zahtevek za dovoljenje na de „Poenostavljeno dovolje
(EU) 2015/2446
klaraciji za posebni postopek
nje“

Polje

Oznaka

44

00100

2, 8 in 40

00200

Dodatek C1

Več izvoznikov, prejemnikov „Drugo“
ali predhodnih dokumentov

Dodatek C1

Deklarant je hkrati pošiljatelj

„Pošiljatelj“

14

00300

Dodatek C1

Deklarant je hkrati izvoznik

„Izvoznik“

14

00400

Dodatek C1

Deklarant je hkrati prejemnik

„Prejemnik“

14

00500
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Ob uvozu: oznaka 1xxxx

Pravna podlaga

Opis

Dodatne informacije

Polje

Oznaka

odstavek 1 člena 2 Uredbe začasni odlog avtonomnih da „uvoz s potrdilom o
št. 1147/2002
jatev
plovnosti“

44

10100

prvi pododstavek člena 241(1) Zaključek aktivnega oplemeni blago AO
Delegirane
uredbe
(EU) tenja
2015/2446

44

10200

drugi pododstavek člena 241(1) Zaključek aktivnega oplemeni blago AO, trgovinska
Delegirane
uredbe
(EU) tenja (posebni ukrepi trgovin politika
ske politike)
2015/2446

44

10300

Člen 238 [Delegirane uredbe Začasni uvoz
(EU) 2015/2446

„blago ZU“

44

10500

Člen 86(3) zakonika

„Posebno pravilo za iz
račun uvozne dajatve za
oplemenitene proizvo
de“

44

10800

Polje

Oznaka

44

30300

Določitev zneska uvozne da
jatve za oplemenitene proiz
vode iz postopka aktivnega
oplemenitenja v skladu s čle
nom 86(3) zakonika

Ob izvozu: oznaka 3xxxx

Pravna podlaga

člen 254(4)(b) zakonika

Opis

Dodatne informacije

izvoz kmetijskega blaga, ki je člen 254(4)(b) zakonika
predmet posebne rabe
Uredba
(EGS)
št. 2454/93
posebna raba: blago, na
menjeno izvozu – upo
raba kmetijskih izvoznih
nadomestil izključena

NASLOV III
TABELA JEZIKOVNIH NAVEDB IN NJIHOVIH OZNAK

Jezikovne navedbe

— BG Ограничена валидност
— CS Omezená platnost
— DA Begrænset gyldighed
— DE Beschränkte Geltung
— EE Piiratud kehtivus
— EL Περιορισμένη ισχύς
— ES Validez limitada
— FR Validité limitée
— HR Ograničena valjanost
— IT Validità limitata

Oznake

omejena veljavnost – 99200
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Oznake

— LV Ierobežots derîgums
— LT Galiojimas apribotas
— HU Korlátozott érvényû
— MT Validità limitata
— NL Beperkte geldigheid
— PL Ograniczona ważność
— PT Validade limitada
— RO Validitate limitată
— SL Omejena veljavnost
— SK Obmedzená platnost'
— FI Voimassa rajoitetusti
— SV Begränsad giltighet
— EN Limited validity
— BG Освободено

opustitev – 99201

— CS Osvobození
— DA Fritaget
— DE Befreiung
— EE Loobutud
— EL Απαλλαγή
— ES Dispensa
— FR Dispense
— HR Oslobođeno
— IT Dispensa
— LV Derīgs bez zīmoga
— LT Leista neplombuoti
— HU Mentesség
— MT Tneħħija
— NL Vrijstelling
— PL Zwolnienie
— PT Dispensa
— RO Dispensă
— SL Opustitev
— SK Oslobodenie
— FI Vapautettu
— SV Befrielse.
— EN Waiver

— BG Алтернативно доказателство
— CS Alternativní důkaz
— DA Alternativt bevis
— DE Alternativnachweis
— EE Alternatiivsed tõendid
— EL Εναλλακτική απόδειξη
— ES Prueba alternativa

alternativno dokazilo – 99202
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— FR Preuve alternative
— HR Alternativni dokaz
— IT Prova alternativa
— LV Alternatīvs pierādījums
— LT Alternatyvusis įrodymas
— HU Alternatív igazolás
— MT Prova alternattiva
— NL Alternatief bewijs
— PL Alternatywny dowód
— PT Prova alternativa
— RO Probă alternativă
— SL Alternativno dokazilo
— SK Alternatívny dôkaz
— FI Vaihtoehtoinen todiste
— SV Alternativt bevis
— EN Alternative proof

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени . . . . . . . . .
(наименование и страна)
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo . . . . . (název a země)
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt . . . . . . . . . . . . . (navn og land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte . . . . . . . (Name und
Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi ja riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο . . . . (Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina . . . . . . . . . . (nombre y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau . . . . . . . . . . . . . . (nom et pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena . . . . . . . . . . . . . . . (naziv I zemlja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . . . . . . (nome e
paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas . . . . . (nosaukums un
valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės . . . . . . . . (pavadinimas ir valstybė)
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént . . . . . . . . . . . . . (név és
ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati . . . . . . . . (isem u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(naam en land)
— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar . . . . . . . (nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . . . . . . . . . . (nome e país)
— RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume şi ţara)
— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo . . . . . (naziv in država)
— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný . . . . . . . . . . (názov a krajina).
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes . . . . . . . . . . . . . . . . . (namn och land)
— EN Differences: office where goods were presented . . . . . (name and country)

razlike: urad, pri katerem je bilo blago
predloženo (naziv in država) – 99203
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— BG Излизането от . . . . . . . . . . . . . . . . . . подлежи на ограничения или такси съгласно Iznos iz . . . . . . . . . . . . . . . . , za katerega veljajo
Регламент/Директива/Решение № …,
omejitve ali dajatve na podlagi Uredbe/
— CS Výstup ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podléhá omezením nebo dávkám podle Direktive/Sklepa št. … – 99204
nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …
— DA Udpassage fra . . . . . . . . . . . undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til
forordning/direktiv/ afgørelse nr. …
— DE Ausgang aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss
Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
— EE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja
makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…
— EL Η έξοδος από . . . . . . . . . . . . . . υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις
από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …
— ES Salida de . . . . . . . . . . . . . . . . . . sometida a restricciones o imposiciones en virtud
del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …
— FR Sortie de . . . . . . . . . . . . soumise à des restrictions ou à des impositions par le
règlement ou la directive/décision no …
— HR Izlaz iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju
Uredbe/Direktive/Odluke br. …
— IT Uscita dalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma
del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …
— LV Izvešana no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piemērojot ierobežojumus vai maksājumus
saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,
— LT Išvežimui iš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taikomi apribojimai arba mokesčiai,
nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,
— HU A kilépés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . területéről a … rendelet/irányelv/határozat
szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
— MT Ħruġ mill- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet
taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
— NL Bij uitgang uit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zijn de beperkingen of heffingen van
Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z . . . . . . . . . . . . podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie
z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …
— RO Ieşire din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . supusă restricţiilor sau impozitelor prin
Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na
podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …
— SK Výstup z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa
nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….
— FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o …
mukaisia rajoituksia tai maksuja
— SV Utförsel från . . . . . . . . . . . . . . underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet
med förordning/direktiv/beslut nr …
— EN Exit from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/ Decision No …

— BG Освободено от задължителен маршрут
— CS Osvobození od stanovené trasy
— DA fritaget for bindende transportrute
— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

opustitev predpisane poti – 99205

L 69/218

Uradni list Evropske unije

SL

Jezikovne navedbe

15.3.2016
Oznake

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud
— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής
— ES Dispensa de itinerario obligatorio
— FR Dispense d'itinéraire contraignant
— HR Oslobođeno od propisanog plana puta
— IT Dispensa dall'itinerario vincolante
— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta
— LT Leista nenustatyti maršruto
— HU Előírt útvonal alól mentesítve
— MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt
— NL Geen verplichte route
— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu
— PT Dispensa de itinerário vinculativo
— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu
— SL Opustitev predpisane poti
— SK Oslobodenie od predpísanej trasy
— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta
— SV Befrielse från bindande färdväg
— EN Prescribed itinerary waived

— BG Одобрен изпращач
— CS Schválený odesílatel
— DA Godkendt afsender
— DE Zugelassener Versender
— EE Volitatud kaubasaatja
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας
— ES Expedidor autorizado
— FR Expéditeur agréé
— HR Ovlašteni pošiljatelj
— IT Speditore autorizzato
— LV Atzītais nosūtītājs
— LT Įgaliotas siuntėjas
— HU Engedélyezett feladó
— MT Awtorizzat li jibgħat
— NL Toegelaten afzender
— PL Upoważniony nadawca
— PT Expedidor autorizado
— RO Expeditor agreat
— SL Pooblaščeni pošiljatelj
— SK Schválený odosielateľ
— FI Valtuutettu lähettäjä
— SV Godkänd avsändare
— EN Authorised consignor

pooblaščeni pošiljatelj – 99206
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— BG Освободен от подпис
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opustitev podpisa – 99207

— CS Podpis se nevyžaduje
— DA Fritaget for underskrift
— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
— EE Allkirjanõudest loobutud
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή
— ES Dispensa de firma
— FR Dispense de signature
— HR Oslobođeno potpisa
— IT Dispensa dalla firma
— LV Derīgs bez paraksta
— LT Leista nepasirašyti
— HU Aláírás alól mentesítve
— MT Firma mhux meħtieġa
— NL Van ondertekening vrijgesteld
— PL Zwolniony ze składania podpisu
— PT Dispensada a assinatura
— RO Dispensă de semnătură
— SL Opustitev podpisa
— SK Oslobodenie od podpisu
— FI Vapautettu allekirjoituksesta
— SV Befrielse från underskrift
— EN Signature waived

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION
— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
— RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVARO
VANJE – 99208
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— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

NEOMEJENA UPORABA – 99209

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE
— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— FR UTILISATION NON LIMITÉE
— HR NEOGRANIČENA UPORABA
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— MT UŻU MHUX RISTRETT
— NL GEBRUIK ONBEPERKT
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ
— SL NEOMEJENA UPORABA
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
— EN UNRESTRICTED USE

— BG Разни
— CS Různí
— DA Diverse
— DE Verschiedene
— EE Erinevad
— EL Διάφορα
— ES Varios
— FR Divers
— HR Razni
— IT Vari
— LV Dažādi
— LT Įvairūs
— HU Többféle
— MT Diversi
— NL Diverse
— PL Różne
— PT Diversos

razno – 99211

15.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije
Jezikovne navedbe

L 69/221
Oznake

— RO Diverşi
— SL Razno
— SK Rôzne
— FI Useita
— SV Flera
— EN Various
— BG Насипно

razsuto – 99212

— CS Volně loženo
— DA Bulk
— DE Lose
— EE Pakendamata
— EL Χύμα
— ES A granel
— FR Vrac
— HR Rasuto
— IT Alla rinfusa
— LV Berams
— LT Nesupakuota
— HU Ömlesztett
— MT Bil-kwantitá
— NL Los gestort
— PL Luzem
— PT A granel
— RO Vrac
— SL Razsuto
— SK Voľne
— FI Irtotavaraa
— SV Bulk
— EN Bulk

— BG Изпращач
— CS Odesílatel
— DA Afsender
— DE Versender
— EE Saatja
— EL Αποστολέας
— ES Expedidor
— FR Expéditeur
— HR Pošiljatelj
— IT Speditore
— LV Nosūtītājs
— LT Siuntėjas
— HU Feladó
— MT Min jikkonsenja

pošiljatelj – 99213
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— NL Afzender
— PL Nadawca
— PT Expedidor
— RO Expeditor
— SL Pošiljatelj
— SK Odosielateľ
— FI Lähettäjä
— SV Avsändare
— EN Consignor

15.3.2016
Oznake

15.3.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 69/223

Dodatek D2
DODATNE OZNAKE ZA RAČUNALNIŠKI TRANZITNI SISTEM

1.

Oznake držav (CNT)
Polje

1

Vsebina

oznaka države ISO-alpha-2

Vrsta polja

črkovna – 2-mestna

Primer:

IT

Uporabi se oznaka države ISO-alpha-2 (glej Dodatek D1).

2.

Oznaka jezika

Uporablja se označevanje ISO-alpha-2, kakor je določeno v ISO – 639: 1988.

3.

Oznaka blaga (COM)
Polje

1

Vsebina

HS6

Vrsta polja

Primer:

številčno 6 (poravnano po levi) 010290

Vnesejo se šestmestne oznake iz harmoniziranega sistema (HS6). Oznaka blaga se za nacionalno uporabo lahko razširi
na osem števk.

6.

Oznaka predloženih dokumentov / potrdil

(numerične oznake so vzete iz direktorijev ZN za elektronsko izmenjavo podatkov za administracijo, trgovino in
prevoz 1997b: seznam oznak za podatkovni element 1001, ime dokumenta/sporočila, oznaka)
Potrdilo o skladnosti

2

Potrdilo o kakovosti

3

Potrdilo o gibanju blaga A.TR

18

Seznam zabojnikov

235

Seznam pošiljk

271

Proforma račun

325

Trgovinski račun

380

Interni tovorni list

703

Glavna nakladnica

704

Nakladnica

705

Interna nakladnica

714

Tovorni list SMGS (železnica)

722

Cestni tovorni list

730

Letalski tovorni list

740
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Glavni letalski tovorni list

741

Odpremnica (poštni paketi)

750

Multimodalna/kombinirana prevozna listina (splošna)

760

Blagovni manifest

785

Specifikacija tovornega lista

787

Odpremnica vzorec T

820

Odpremnica vzorec T1

821

Odpremnica vzorec T2

822

Odpremnica vzorec T2L

825

Deklaracija blaga za izvoz

830

Fitosanitarno spričevalo

851

Sanitarno spričevalo

852

Veterinarsko spričevalo

853

Potrdilo o poreklu

861

Deklaracija o poreklu

862

Preferencialno potrdilo o poreklu

864

Potrdilo o poreklu obrazec A (GSP)

865

Uvozno dovoljenje

911

Deklaracija tovora (ob prihodu)

933

Dovoljenje za izvoz blaga pod embargom

941

Obrazec TIF

951

Zvezek TIR

952

Potrdilo o gibanju blaga EUR. 1

954

Zvezek ATA

955

Drugo

zzz

7.

Oznaka za dodatne informacije / posebne navedbe

Uporabljajo se naslednje oznake:
DG0

= izvoz iz države s skupnim tranzitom, za katerega se uporabljajo omejitve, ali izvoz iz Unije, za katerega se
uporabljajo omejitve,

DG1

= izvoz iz države s skupnim tranzitom, za katerega se uporabljajo dajatve, ali izvoz iz Unije, za katerega se
uporabljajo dajatve,

DG2

= izvoz.

Na nacionalni ravni se lahko določijo dodatne oznake za posebne navedbe.
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Referenčna številka carinskega urada (COR)
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primer

1

identifikator države carinskega urada črkovno – 2-mestno
(glej CNT)

IT

2

nacionalna številka carinskega urada

0830AB

alfanumerično – 6-mestno

Polje 1 se izpolni, kakor je pojasnjeno zgoraj.
Polje 2 se prosto izpolni s 6-mestno alfanumerično oznako. Šestmestna oznaka omogoča nacionalnim upravam, da po
potrebi določijo hierarhijo carinskih uradov.
9.

Za atribut „Vrsta deklaracije“ (polje 1): za deklaracije TIR uporabite oznako „TIR“.

10. Za atribut „Vrsta zavarovanja“ (polje 52): za sporočila TIR uporabite oznako „B“.
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Dodatek E
Podatki, ki se obdelujejo v centralnem sistemu iz člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447

1. Številka EORI, kakor je navedena v členu 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.
2. Polno ime osebe.
3. Naslov sedeža / kraja prebivališča Polni naslov sedeža/prebivališča osebe, vključno z identifikatorjem države ali
ozemlja (oznaka države ISO-alpha-2, če je na voljo, kakor je opredeljena v polju 2 naslova II Dodatka D1).
4. Identifikacijske številke DDV, kadar jih države članice dodelijo.
5. Kadar je to primerno, pravni status, kakor je naveden v dokumentu o ustanovitvi.
6. Datum ustanovitve ali, pri fizični osebi, datum rojstva.
7. Vrsta osebe (fizična oseba, pravna oseba, združenje oseb iz člena 5(4) zakonika) v obliki oznak. Ustrezne oznake so
navedene spodaj:
(1) fizična oseba,
(2) pravna oseba,
(3) združenje oseb iz člena 5(5) zakonika.
8. Kontaktne informacije: ime kontaktne osebe, naslov in naslednji podatki: telefonska številka, številka telefaksa,
elektronski naslov.
9. Če oseba nima sedeža na carinskem območju Unije: identifikacijske številke, kadar so jih pristojni organi tretje
države, s katero velja sporazum o medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah, dodelili zadevni osebi za
carinske namene. Te identifikacijske številke vključujejo identifikator države ali ozemlja (oznaka države ISO-alpha-2,
če je na voljo, kakor je opredeljena v polju 2 naslova II Dodatka D1).
10. Kadar je to primerno, štirimestna oznaka glavne gospodarske dejavnosti v skladu s statistično klasifikacijo
gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE) iz poslovnega registra zadevne države članice.
11. Po potrebi datum poteka veljavnosti številke EORI.
12. Soglasje o objavi osebnih podatkov iz točk 1, 2 in 3, če je bilo dano.
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Dodatek F1
SPREMNA TRANZITNA LISTINA (STL)
POGLAVJE I

Vzorec spremne tranzitne listine
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in navedbe (podatki) za spremno tranzitno listino

Za spremno tranzitno listino se lahko uporabi papir zelene barve.
Spremna tranzitna listina se natisne na podlagi podatkov iz tranzitne deklaracije, ki jih po potrebi spremeni imetnik
postopka in/ali jih preveri urad odhoda, ter izpolni z naslednjimi podatki:
1. MRN (glavna referenčna številka)
Podatki se vpišejo alfanumerično z 18 števkami po naslednjem vzorcu:
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

zadnji dve števki leta, ko je bil tranzit uradno sprejet numerično – 2-me
(LL)
stno

97

2

identifikator države, v kateri se gibanje začne (oznaka črkovno – 2-mestno
države ISO-alpha-2)

IT

3

enotni identifikator za tranzit na leto in državo

alfanumerično –
13-mestno

9876AB8890123

4

kontrolna števka

alfanumerično –
1-mestno

5

Polji 1 in 2 se izpolnita, kakor je pojasnjeno zgoraj.
Polje 3 se izpolni z identifikatorjem za tranzitno transakcijo. Način uporabe tega polja je v pristojnosti nacionalnih
uprav, vendar mora vsaka tranzitna transakcija, ki se v določeni državi izvede v istem letu, imeti enotno številko.
Nacionalne uprave, ki želijo v MRN vključiti referenčno številko urada carinskega organa, lahko za nacionalno
oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest.
V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno številko za celotno MRN. S pomočjo tega polja je mogoče
odkriti napako pri vpisovanju celotne MRN.
Številka „MRN“ se tudi natisne kot črtna koda z uporabo standardne „oznake 128“ in nabora znakov „B“.
2. Polje 3:
— prvo podpolje: zaporedna številka trenutne natisnjene strani,
— drugo podpolje: skupno število natisnjenih strani (vključno s seznami postavk),
— se ne uporablja, če je postavka samo ena.
3. V prostoru desno od polja 8:
Ime in naslov carinskega urada, ki mu je treba vrniti povratnico spremne tranzitne listine, kadar se uporablja
postopek neprekinjenega poslovanja za tranzit.
4. Polje C:
— ime urada odhoda,
— referenčna številka urada odhoda,
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— datum sprejema tranzitne deklaracije,
— ime in številka pooblastila pooblaščenega pošiljatelja (če obstaja).
5. Polje D:
— rezultati kontrole,
— nameščene oznake ali navedba „- -“, ki označuje „Opustitev – 99201“,
— navedba „Obvezen načrt poti“, kadar je primerno.
Spremna tranzitna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne črta, če v tej uredbi ni določeno
drugače.
6. Formalnosti med prevozom
Med trenutkom, ko blago zapusti urad odhoda, in trenutkom, ko blago prispe v namembni urad, bo morda treba na
spremno tranzitno listino, ki spremlja blago, dopisati nekatere podatke. Podatki se nanašajo na prevoz, pri
prevažanju pa jih mora vpisati prevoznik, odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je blago naloženo. Navedbe se
lahko vpišejo ročno, vendar morajo biti berljive, pri čemer se uporabi črnilo in tiskane črke.
Prevozniki lahko pretovorijo blago le s predhodnim dovoljenjem carinskih organov države, v kateri se opravi pretova
rjanje.
Kadar navedeni organi menijo, da se zadevna operacija tranzita Unije lahko nadaljuje kot običajno, potrdijo spremne
tranzitne listine, potem ko so izvedli vse potrebne ukrepe.
Carinski organi urada tranzita ali namembnega urada, odvisno od konkretnega primera, morajo v sistem vnesti
podatke, dopisane na spremno tranzitno listino. Podatke lahko vnese tudi pooblaščeni prejemnik.
Te navedbe se nanašajo na naslednja polja in operacije:
— pretovarjanje: uporabite polje 55.
Polje 55: Pretovarjanje
Prve tri vrstice tega polja izpolni prevoznik, če se med zadevnim prevozom blago pretovori z enega prevoznega
sredstva na drugega ali iz enega zabojnika v drugega.
Kadar pa se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se bodo prevažali s cestnimi vozili, lahko carinski organi
imetniku postopka dovolijo, da pusti polje 18 prazno, kadar iz logističnih razlogov ob odhodu identiteta in
država registracije prevoznega sredstva ob sestavi tranzitne deklaracije nista znani in kadar lahko carinski organi
zagotovijo, da bodo zahtevani podatki v zvezi s temi prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v polje 55.
— Drugi dogodki: uporabite polje 56.
Polje 56: Drugi dogodki med prevozom
Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi v zvezi s tranzitom.
Kadar je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo (ne da bi se
blago prekladalo ali pretovorilo), se v to polje vpiše registrska številka in država registracije novega vlečnega
vozila. V takih primerih uradni zaznamek carinskih organov ni potreben.
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Dodatek F2
TRANZITNI SEZNAM POSTAVK (TSP)
POGLAVJE I

Vzorec tranzitnega seznama postavk
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in navedbe (podatki) za tranzitni seznam postavk
Kadar gibanje vključuje več postavk, se list A tranzitnega seznama postavk vedno natisne z računalniškim sistemom in
priloži spremni tranzitni listini.
Polja v seznamu postavk se lahko razširijo po višini.
Navedbe se natisnejo na naslednji način:
1. v identifikacijskem polju (zgornji levi kot):
(a) seznam postavk,
(b) zaporedna številka trenutnega lista in skupno število strani (skupaj s spremno tranzitno listino);
2. OoDep – ime urada odhoda;
3. datum – datum sprejema tranzitne deklaracije;
4 MRN – glavna referenčna številka, kot je opredeljena v Dodatku F1;
5 navedbe v posameznih poljih na ravni postavk se natisnejo, kot sledi:
(a) št. postavke – zaporedna številka trenutne postavke,
(b) režim – če je status blaga v celotni deklaraciji enoten, se polje ne uporablja,
(c) če je pošiljka mešana, se natisne dejanski status T1, T2 ali T2F.
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Dodatek G1
SPREMNA TRANZITNA/VARNOSTNA LISTINA („STVL“)
POGLAVJE I

Vzorec spremne tranzitne/varnostne listine
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in navedbe (podatki) za spremno tranzitno/varnostno listino

Spremna tranzitna/varnostna listina vsebuje podatke, veljavne za celotno deklaracijo.
Informacije iz spremne tranzitne/varnostne listine morajo temeljiti na podatkih iz tranzitne deklaracije; po potrebi te
informacije spremeni imetnik postopka in/ali preveri urad odhoda.
Za spremno tranzitno/varnostno listino se lahko uporabi papir zelene barve.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah Dodatkov A, C1 in D1 je treba navedbe natisniti na naslednji način:

1. MRN (REFERENČNA ŠTEVILKA GIBANJA):

Številka MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v
okviru postopka neprekinjenega poslovanja za tranzit, saj se v takih primerih številka MRN ne dodeli.
Informacije so alfanumerične in obsegajo 18 znakov, za katere veljajo naslednja pravila:
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

zadnji dve števki leta, ko je bila tranzitna deklaracija numerično – 2-me
uradno sprejeta (LL)
stno

06

2

identifikator države, v kateri se gibanje začne (oznaka črkovno – 2-mestno
države ISO-alpha-2)

RO

3

Enotni identifikator za tranzit na leto in državo

alfanumerično –
13-mestno

9876AB8890123

4

kontrolna števka

alfanumerično –
1-mestno

5

Polji 1 in 2 se izpolnita, kakor je razloženo zgoraj.
Polje 3 se izpolni z identifikatorjem za tranzitno transakcijo. Način uporabe tega polja je v pristojnosti nacionalnih
uprav, vendar mora vsaka tranzitna transakcija, ki se v določeni državi izvede v istem letu, imeti enotno številko.
Nacionalne uprave, ki želijo v MRN vključiti referenčno številko urada carinskega organa, lahko za nacionalno
oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest.
V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno števko za celotno MRN.
S pomočjo tega polja je mogoče odkriti napako pri vpisovanju celotne MRN.
Številka „MRN“ se tudi natisne kot črtna koda z uporabo standardne „oznake 128“ in nabora znakov „B“.

2. POLJE „VARN. DEKL.“ (S00):

Navedite oznako S, kadar spremna tranzitna/varnostna listina vsebuje tudi varnostne informacije. Kadar ta listina ne
vsebuje varnostnih informacij, se polje pusti prazno.
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3. POLJE „OBRAZCI“ (3):

Prvo podpolje: zaporedna številka trenutne natisnjene strani,
Drugo podpolje: skupna številka natisnjenih strani (vključno s seznamom postavk).
4. POLJE „REFERENČNE ŠTEVILKE“ (7):

Navedite številko LRN ali/in oznako UCR.
LRN – lokalna referenčna številka, opredeljena v Dodatku C2.
UCR – enotna referenčna številka pošiljke, kot je navedena v polju 7 naslova II Dodatka C1.

5. V PROSTORU DESNO OD POLJA „PREJEMNIK“ (8):

Ime in naslov carinskega urada, ki mu je treba vrniti izvod spremne tranzitne/varnostne listine.

6. POLJE DRUGE OPO (S32):

Vnesite druge kazalnike posebnih okoliščin.

7. POLJE „URAD ODHODA“ (C):

— referenčna številka urada odhoda,
— datum sprejema tranzitne deklaracije,
— ime in številka pooblastila pooblaščenega pošiljatelja (če obstaja).
8. POLJE „KONTROLA URADA ODHODA“ (D):

— rezultati kontrole,
— nameščene oznake ali navedba „- -“, ki označuje „Opustitev – 99201“,
— navedba „Obvezen načrt poti“, kadar je primerno.
Spremna tranzitna/varnostna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne črta, če v tej uredbi ni
določeno drugače.

9. FORMALNOSTI MED PREVOZOM

Med trenutkom, ko blago zapusti urad odhoda, in trenutkom, ko prispe v namembni urad, bo morda treba na
spremno tranzitno/varnostno listino, ki blago spremlja, dopisati nekatere podatke. Podatki se nanašajo na prevoz, pri
prevažanju pa jih mora vpisati prevoznik, odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je blago naloženo. Navedbe se
lahko vpišejo ročno, vendar morajo biti berljive, pri čemer se uporabi črnilo in tiskane črke.
Prevozniki lahko pretovorijo blago le s predhodnim dovoljenjem carinskih organov države, v kateri se opravi pretova
rjanje.
Kadar navedeni organi menijo, da se zadevna operacija tranzita Unije lahko nadaljuje kot običajno, potrdijo spremne
tranzitne/varnostne listine, potem ko so izvedli vse potrebne ukrepe.
Carinski organi urada tranzita ali namembnega urada, odvisno od primera, morajo v sistem vnesti podatke, dopisane
na spremno tranzitno/varnostno listino. Podatke lahko vnese tudi pooblaščeni prejemnik.
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Te navedbe se nanašajo na naslednja polja in operacije:
10. PRETOVARJANJE: UPORABITE POLJE 55

Polje „Pretovarjanje“ (55):
Prve tri vrstice tega polja izpolni prevoznik, če se med zadevnim prevozom blago pretovori z enega prevoznega
sredstva na drugega ali iz enega zabojnika v drugega.
Kadar pa se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se bodo prevažali s cestnimi vozili, lahko carinski organi
imetniku postopka dovolijo, da pusti polje 18 prazno, kadar iz logističnih razlogov ob odhodu identiteta in država
registracije prevoznega sredstva ob sestavi tranzitne deklaracije nista znani in kadar lahko carinski organi zagotovijo,
da bodo zahtevani podatki v zvezi s temi prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v polje 55.
11. DRUGI DOGODKI: UPORABITE POLJE 56

Polje „Drugi dogodki med prevozom“ (56):
Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi v zvezi s tranzitom.
Kadar je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo (ne da bi se blago
prekladalo ali pretovorilo), se v to polje vpiše registrska številka in država registracije novega vlečnega vozila. V
takih primerih uradni zaznamek carinskih organov ni potreben.
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Dodatek G2
TRANZITNI/VARNOSTNI SEZNAM POSTAVK („TVSP“)
POGLAVJE I

Vzorec tranzitnega/varnostnega seznama postavk
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in navedbe (podatki) za tranzitni/varnostni seznam postavk
Tranzitni/varnostni seznam postavk vsebuje podatke o posameznih postavkah blaga v deklaraciji.
Polja v seznamu postavk se lahko razširijo po višini. Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba
navedbe natisniti na naslednji način, po potrebi s oznakami:
1. Polje MRN – glavna referenčna številka, kot je določena v Dodatku G1. Številka MRN mora biti natisnjena na prvi
strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v okviru postopka neprekinjenega
poslovanja za tranzit, saj se v takih primerih številka MRN ne dodeli.
2. Navedbe v posameznih poljih na ravni postavk se natisnejo, kot sledi:
(a) polje Št. p. (32) – zaporedna številka zadevne postavke;
(b) polje „Š. n. pl. str. pr.“ (S29) – vnesite oznako načina plačevanja stroškov prevoza;
(c) UNDG (44/4) – oznaka ZN za nevarne snovi;
(d) Polje „Obrazci“ (3):
— Prvo podpolje: zaporedna številka trenutne natisnjene strani,
— Drugo podpolje: skupno število natisnjenih strani (tranzitni/varnostni seznam postavk).
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Dodatek H1
SPREMNA IZVOZNA LISTINA (SIL)
POGLAVJE I

Vzorec spremne izvozne listine
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za spremno izvozno listino

Okrajšava „NNP“ (Načrt neprekinjenega poslovanja), ki se uporablja v tem poglavju, se nanaša na razmere, v katerih se
uporablja alternativni postopek, opredeljen v členu 6(3)(b) zakonika.
Spremna izvozna listina vsebuje podatke, veljavne za celotno deklaracijo in za eno postavko blaga.
Informacije iz spremne izvozne listine morajo temeljiti na podatkih, dobljenih iz tranzitne deklaracije; po potrebi te
informacije spremeni deklarant oziroma zastopnik deklaranta in/ali preveri urad izvoza.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba podatke natisniti na naslednji način:

1. POLJE MRN (referenčna oznaka gibanja):
Številka MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo
v okviru NNP, saj se v takih primerih številka MRN ne dodeli.
Podatki so alfanumerični in obsegajo 18 znakov, za katere veljajo naslednja pravila:
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

zadnji dve številki leta, ko je bila izvozna deklaracija numerično – 2-me
uradno sprejeta (LL)
stno

06

2

oznaka države izvoza (oznaka države alpha-2, kot jo črkovno – 2-mestno
za polje 2 enotne upravne listine določa Dodatek D1)

RO

3

enotna oznaka izvozne operacije za leto in za državo alfanumerično
13-mestno

9876AB8890123

4

kontrolna številka

5

alfanumerično
1-mestno

Polji 1 in 2 se izpolnita, kakor je razloženo zgoraj.
V polje 3 se vnese identifikator transakcije v okviru sistema nadzora izvoza. Način uporabe tega polja je v
pristojnosti nacionalnih uprav, vendar mora vsaka izvozna transakcija, ki se v določeni državi izvede v istem letu,
imeti enotno številko. Nacionalne uprave, ki hočejo v MRN vključiti referenčno oznako urada pristojnih organov,
lahko za nacionalno oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest.
V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno številko za celotno MRN.
S pomočjo tega polja je mogoče odkriti napako pri vpisovanju celotne MRN.
Številka „MRN“ se tudi natisne kot črtna koda z uporabo standardne „kode 128“ in nabora znakov „B“.

2. POLJE „VARN. DEKL.“ (S00):
Navedite oznako S, kadar spremna izvozna listina vsebuje tudi varnostne informacije. Kadar ta listina ne vsebuje
varnostnih informacij, se polje pusti prazno.
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3. POLJE CARINSKI URAD:
Referenčna številka urada izvoza.
4. POLJE REFERENČNA ŠTEVILKA (7):
Navedite številko LRN ali/in oznako UCR:
LRN – lokalna referenčna številka, opredeljena v Dodatku C2.
UCR – enotna referenčna številka pošiljke, kot je navedena v polju 7 naslova II Dodatka C1.
5. POLJE DRUGE OPO (S32):
Vnesite druge kazalnike posebnih okoliščin.
6. PODATKI V POSAMEZNIH POLJIH NA RAVNI POSTAVK SE NATISNEJO NA NASLEDNJI NAČIN:
(a) polje Št. p. (32) – zaporedna številka zadevne postavke;
(b) polje UNDG (44/4) – oznaka ZN za nevarne snovi.
Spremna izvozna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej uredbi določeno
drugače.
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Dodatek H2
IZVOZNI SEZNAM POSTAVK (ISP)
POGLAVJE I

Vzorec izvoznega seznama postavk
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za izvozni seznam postavk
Izvozni seznam postavk vsebuje podatke o posameznih postavkah blaga v deklaraciji.
Polja v izvoznem seznamu postavk se lahko razširijo po višini.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba podatke natisniti na naslednji način, po potrebi s
oznakami:
1. Polje MRN – referenčna oznaka gibanja, kot je določena v Dodatku H1. MRN se natisne na prvi strani in na vseh
seznamih postavk.
2. Podatke v posameznih poljih na ravni postavk je treba natisniti na naslednji način:
(a) polje Št. p. (32) – zaporedna številka zadevne postavke;
(b) polje UNDG (44/4) – oznaka ZN za nevarne snovi.
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Dodatek I1
IZVOZNA/VARNOSTNA ENOTNA UPRAVNA LISTINA (IVE)
POGLAVJE I

Vzorec izvozne/varnostne enotne upravne listine
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za izvozno/varnostno enotno upravno listino

Okrajšava „NNP“ (Načrt neprekinjenega poslovanja), ki se uporablja v tem poglavju, se nanaša na razmere, v katerih se
uporablja alternativni postopek, opredeljen v členu 6(3)(b) zakonika.
Obrazec vsebuje vse informacije, potrebne za izvozne in uvozne podatke, kadar se izvozni in varnostni podatki
dostavljajo skupaj. Obrazec vsebuje informacije na ravni glave dokumenta in informacije za eno postavko blaga.
Namenjen je uporabi v okviru načrta neprekinjenega poslovanja.
Obstajajo trije izvodi izvozne/varnostne enotne upravne listine:
izvod 1 obdržijo organi države članice, v kateri se opravijo izvozne (odpremne) formalnosti ali formalnosti tranzita
Unije,
izvod 2 uporablja država članica izvoza za statistične namene:
izvod 3 se vrne izvozniku, potem ko ga z žigom opremi carinski organ.
Izvozna/varnostna enotna upravna listina vsebuje podatke, veljavne za celotno deklaracijo.
Informacije iz izvozne/varnostne enotne upravne listine morajo temeljiti na podatkih, dobljenih iz izvozne in izstopne
deklaracije; po potrebi te informacije spremeni deklarant oziroma zastopnik deklaranta in/ali preveri urad izvoza.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba podatke natisniti na naslednji način:
1. Polje MRN (referenčna oznaka gibanja):
Številka MRN mora biti natisnjena na prvi strani in na vseh seznamih postavk, razen kadar se ti obrazci uporabljajo v
okviru NNP, saj se v takih primerih številka MRN ne dodeli.
Podatki so alfanumerični in obsegajo 18 znakov, za katere veljajo naslednja pravila:
Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

zadnji dve številki leta, ko je bila izvozna deklaracija numerično – 2-me
uradno sprejeta (LL)
stno

06

2

oznaka države izvoza (oznaka države alpha-2, kot jo črkovno – 2-mestno
za polje 2 enotne upravne listine določa Dodatek D1)

RO

3

enotna oznaka izvozne operacije za leto in za državo alfanumerično
13-mestno

9876AB8890123

4

kontrolna števka

5

alfanumerično
1-mestno

Polji 1 in 2 se izpolnita, kakor je razloženo zgoraj.
V polje 3 se vnese identifikator transakcije v okviru sistema nadzora izvoza. Način uporabe tega polja je v
pristojnosti nacionalnih uprav, vendar mora vsaka izvozna transakcija, ki se v določeni državi izvede v istem letu,
imeti enotno številko. Nacionalne uprave, ki hočejo v MRN vključiti referenčno oznako urada pristojnih organov,
lahko za nacionalno oznako urada uporabijo največ 6 začetnih mest.
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V polje 4 se vnese vrednost, ki predstavlja kontrolno številko za celotno MRN.
S pomočjo tega polja je mogoče odkriti napako pri vpisovanju celotne MRN.
Številka „MRN“ se tudi natisne kot črtna koda z uporabo standardne „kode 128“ in nabora znakov „B“.
2. Polje 7 Referenčne številke:
Navedite številko LRN ali/in oznako UCR.
LRN

– lokalna referenčna številka, opredeljena v Dodatku C2.

UCR – enotna referenčna številka pošiljke, kot je navedena v polju 7 naslova II Dodatka C1.
3. Polje Druge OPO (S32):
Vnesite druge kazalnike posebnih okoliščin.
Izvozna/varnostna enotna upravna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej
uredbi določeno drugače.
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Dodatek I2
SEZNAM POSTAVK IZVOZNE/VARNOSTNE ENOTNE UPRAVNE LISTINE (SPIVE)
POGLAVJE I

Vzorec seznama postavk izvozne/varnostne enotne upravne listine
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za izvozno/varnostno enotno upravno listino
Seznam postavk izvozne/varnostne enotne upravne listine vsebuje podatke o posameznih postavkah blaga v deklaraciji.
Polja v seznamu postavk se lahko razširijo po višini.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba podatke natisniti na naslednji način:
1. Polje MRN – glavna referenčna številka, kot je določena v Dodatku I1. MRN se natisne na prvi strani in na vseh
seznamih postavk.
2. Podatke v posameznih poljih na ravni postavk je treba natisniti na naslednji način:
— polje Št. p. (32) – zaporedna številka zadevne postavke;
— polje Predloženi dokumenti/certifikati (44/1): to polje vsebuje tudi številko transportne listine, kadar je primerno,
— polje UNDG (44/4) – oznaka ZN za nevarne snovi.
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Dodatek J1
VARSTVENA IN VARNOSTNA LISTINA (VVL)
POGLAVJE I

Vzorec varstvene in varnostne listine
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za varstveno in varnostno listino
Obrazec vsebuje informacije na ravni glave dokumenta in informacije za eno postavko blaga.
Informacije iz varstvene in varnostne listine morajo temeljiti na podatkih iz vstopne ali izstopne skupne deklaracije; po
potrebi te informacije spremeni oseba, ki vlaga skupno deklaracijo, in/ali preveri urad vstopa oziroma izstopa.
Varstveno in varnostno listino dopolni oseba, ki vlaga skupno deklaracijo.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba podatke natisniti na naslednji način:
1. Polje MRN – referenčna oznaka gibanja, kot jo določajo Dodatek G1 ali priložnostna napotila carinskega urada. MRN
se natisne na prvi strani in na vseh seznamih postavk.
2. Carinski urad:
Referenčna številka urada vstopa/izstopa.
3. Polje Vrsta deklaracije (1):
Koda „IM“ ali koda „EX“, glede na to, ali dokument vsebuje podatke skupne vstopne deklaracije ali podatke skupne
izstopne deklaracije.
4. Polje Referenčna številka (7):
Vstavite LRN – LRN – lokalna referenčna številka, opredeljena v Dodatku C2.
5. Polje Šifra prvega mesta prihoda (S11):
Šifra prvega mesta prihoda.
6. Polje Datum/ura prih. na 1. mesto carinskega ozemlja (S12):
Vnesite datum in uro prihoda na prvo mesto prihoda na carinskem območju.
7. Polje Š. nač. plač. str. prev. (S29):
Vnesite šifro načina plačevanja stroškov prevoza.
8. polje UNDG (S27) – šifra ZN za nevarne snovi.
9. Polje Druge OPO (S32):
Vnesite druge kazalnike posebnih okoliščin.
Varstvena in varnostna listina se ne spreminja, nanjo se nič ne dodaja in z nje nič ne briše, razen če je v tej uredbi
določeno drugače.
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Dodatek J2
VARSTVENI IN VARNOSTNI SEZNAM POSTAVK (VVSP)
POGLAVJE I

Vzorec varstvenega in varnostnega seznama postavk
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POGLAVJE II

Pojasnjevalne opombe in podrobnosti (podatki) za varstveni in varnostni seznam postavk
Polja seznama postavk se ne razširijo po višini.
Poleg določb v pojasnjevalnih opombah dodatkov A in C1 je treba podatke v različnih poljih natisniti na naslednji
način:
polje Št. p. (32) – zaporedna številka zadevne postavke;
polje Š. n. pl. str. pr. (S29) – vnesite oznako načina plačevanja stroškov prevoza;
polje UNDG (S27) – šifra ZN za nevarne snovi.
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PRILOGA 11
NAKLADNICA

Št.

Oznake, številke in vrsta tovorkov,
opis blaga

Država odpreme/izvoza

Bruto masa (v kg)

Prostor za uradne
zaznamke

(podpis)
POJASNJEVALNA OPOMBA K NAKLADNICI
ODDELEK 1

1.

Opredelitev pojmov

1.1. Nakladnica pomeni dokument z značilnostmi, ki so opisane v tej prilogi.
1.2. Uporabi se lahko skupaj s tranzitno deklaracijo v okviru uporabe točke 2.2 te priloge.

2.

Obrazec nakladnice

2.1. Kot nakladnica se lahko uporablja samo sprednja stran obrazca.
2.2. Značilnosti nakladnice so naslednje:
(a) naslov „Nakladnica“;
(b) polje z merami 70 × 55 mm, razdeljeno na zgornji del, ki meri 70 × 15 mm, in spodnji del, ki meri
70 × 40 mm;
(c) stolpci z naslovi v naslednjem zaporedju:
— serijska številka,
— oznake, številke, število in vrsta tovorkov, opis blaga,
— država odpreme/izvoza,
— bruto masa (v kg),
— prostor za uradne zaznamke.
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Uporabniki lahko prilagodijo širino stolpcev svojim potrebam. Stolpec z naslovom „prostor za uradne zaznamke“
pa mora biti širok vsaj 30 mm. Uporabniki lahko tudi sami odločajo, kako bodo uporabili prostor, ki ni naveden v
točkah (a), (b) in (c).
2.3. Takoj za zadnjim vnosom je treba potegniti vodoravno črto, prazna polja pa je treba prečrtati in tako preprečiti
naknadno vpisovanje.
ODDELEK 2

Podatki, ki se vnašajo v različne naslove
1.

Polje

1.1. Zgornji del
Če je nakladnica priložena tranzitni deklaraciji, imetnik postopka v zgornji del polja vpiše „T1“, „T2“ ali „T2F“.
1.2. Spodnji del
Podatki iz odstavka 4 oddelka III spodaj se morajo vpisati v ta del polja.
2.

Stolpci

2.1. Serijska številka
Pred vsako postavko na nakladnici je zaporedna številka.
2.2. Oznake, številke, število in vrsta tovorkov, opis blaga
Potrebni podatki se navedejo v skladu s Prilogo B1 k TDA.
Če je tranzitni deklaraciji priložena nakladnica, mora ta nakladnica vsebovati podatke iz polj 31 (Tovorki in opis
blaga), 40 (Skupna deklaracija / predhodni dokument), 44 (Dodatne informacije, predloženi dokumenti, potrdila in
dovoljenja) ter, če je primerno, 33 (Oznaka blaga) in 38 (Neto masa (v kg)) tranzitne deklaracije.
2.3. Država odpreme/izvoza
Vpiše se država članica, iz katere se blago odpremi ali izvozi.
2.4. Bruto masa (v kg)
Vpišejo se podatki iz polja 35 enotne upravne listine (glej Prilogo B-DA).
ODDELEK 3

Uporaba nakladnic
1 Isti tranzitni deklaraciji ne morejo biti priloženi nakladnica in en ali več dopolnilnih listov.
2. Če se uporablja nakladnica, se polja 15 (Država odpreme/izvoza), 32 (Številka postavke), 33 (Oznaka blaga),
35 (Bruto masa (v kg)), 38 (Neto masa (v kg)), 40 (Skupna deklaracija / predhodni dokument) ter, če je to primerno,
44 (Dodatne informacije, predloženi dokumenti, potrdila in dovoljenja) tranzitne deklaracije prečrtajo, v
polje 31 (Tovorki in opis blaga) pa se ne smejo vnašati oznake, številke, števila in vrste tovorkov ali opis blaga. Sklic
na zaporedno številko in oznaka različnih nakladnic se vpišeta v polje 31 (Tovorki in opis blaga) tranzitne deklaracije.
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3. Nakladnico je treba izpolniti v enakem številu izvodov kakor tranzitno deklaracijo, na katero se nanaša.
4. Če je tranzitna deklaracija registrirana, mora imeti nakladnica isto registrsko številko kakor izvodi tranzitne
deklaracije, na katero se nanaša. Ta številka se vpiše z žigom, ki vsebuje naziv carinskega urada odhoda, ali ročno. Če
se vpiše ročno, jo je treba potrditi z uradnim žigom carinskega urada odhoda.
Uradniku iz carinskega urada odhoda ni treba podpisati obrazcev.
5. Če je eni tranzitni deklaraciji priloženih več nakladnic, ima nakladnica zaporedno številko, ki jo dodeli imetnik
postopka, število priloženih nakladnic pa se vnese v polje 4 (Nakladnice).
6. Obrazec nakladnice se natisne na pisalni papir z maso najmanj 40 g/m2, ki je dovolj trden, da se pri normalni
uporabi ne strga in ne mečka. Barvo papirja lahko izberejo udeleženci. Mere obrazca so 210 × 297 mm, pri čemer je
lahko krajši za največ 5 mm in daljši za največ 8 mm.
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PRILOGA 12
OBRAZCI ZA ZAHTEVEK IN DOVOLJENJE

Splošne pripombe
Oblika obrazcev ni zavezujoča; na primer, namesto polj lahko države članice predpišejo obrazce z vrstično strukturo ali
pa se po potrebi okenca lahko povečajo. Države članice lahko uporabljajo tudi nacionalne sisteme IT za sprejem
zahtevkov in izdajo dovoljenj.
Številčno zaporedje in ustrezna besedila pa so obvezni.
Države članice lahko predvidijo okenca ali vrstice za nacionalne potrebe. Ta okenca ali vrstice morajo biti označeni
z zaporedno številko in veliko črko (na primer 5A).
Načeloma je treba okenca s krepko natisnjeno zaporedno številko vedno izpolniti. Obrazložitev se nanaša na izjeme.
Dodatek vsebuje oznake za gospodarske pogoje.
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Pojasnjevalne opombe za različna polja zahtevka
Splošna pripomba:
če je potrebno, se lahko zahtevane informacije predstavijo v ločeni prilogi k zahtevku, pri čemer se navede sklic na polje
zadevnega obrazca.
Države članice lahko zahtevajo dodatne informacije.
1.

Vpiše se polno ime in naslov vložnika. Vložnik je oseba, ki ji bo izdano dovoljenje.

1.a

Vpiše se identifikacijska številka gospodarskega subjekta.

1.b

Če je primerno, se vpiše vsaka interna sklicna številka za sklic na ta zahtevek v dovoljenju.

1.c

Vpišejo se ustrezni kontaktni podatki (kontaktna oseba, kontaktni naslov, telefonska številka, številka telefaksa,
elektronski naslov).

1.d

Navede se vrsta zastopništva za vložitev deklaracije z vnosom znaka „X“ v ustrezno polje.

2.

Navede se, kateri poenostavljeni postopek (vpis blaga v evidence in/ali poenostavljena deklaracija) in kateri
carinski postopek (za uvoz in/ali izvoz) se uporabljata z vnosom znaka „X“ v ustrezno polje.
V primeru zahtevka ali dovoljenja za centralizirano carinjenje navedite, ali bo vložena popolna deklaracija.

2.a in b. V zvezi s postopkom aktivnega oplemenitenja se vpiše šifra 1 za sistem odloga in šifra 2 za sistem povračila.
V zvezi s ponovnim izvozom se bodo poenostavljeni postopki uporabljali, kadar se zahteva carinska
deklaracija.
3.

Vpiše se ustrezna šifra:
1. Prvi zahtevek za dovoljenje, ki ni centralizirano carinjenje.
2. Zahtevek za spremenjeno ali podaljšano dovoljenje (navesti je treba tudi ustrezno številko dovoljenja).
3. Prvi zahtevek za centralizirano carinjenje.

4.a

Navede se, ali je status pooblaščenega gospodarskega subjekta potrjen; če je odgovor „DA“, se vpiše ustrezna
številka.

4.b

Vpišejo se vrsta, sklic in – če je primerno – datum poteka ustreznega(-ih) dovoljenj(-a), za katero(-a) se bo(-do)
uporabljal(-i) poenostavljen(-i) postopek(-ki); če se vlaga zahtevek samo za dovoljenje(-a), se vpiše vrsta
dovoljenj(-a), za katero(-a) je bil vložen zahtevek, in datum vložitve zahtevka.
Za vrsto dovoljenja se vpiše ena izmed naslednjih šifer:
CWH

Postopek carinskega skladiščenja

IPR

Oprostitev pri aktivnem oplemenitenju

TI

Začasni uvoz

EU

Posebna uporaba

PCC

Predelava pod carinskim nadzorom

OPR

Oprostitev pri pasivnem oplemenitenju
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5.

Informacije o glavnem knjigovodstvu, komercialno, fiskalno ali drugo računovodsko gradivo.

5.a

Vpiše se polni naslov kraja, kjer se vodi glavno knjigovodstvo.

5.b

Vpiše se vrsta knjigovodstva (elektronsko ali papirno in vrsta uporabljenega sistema ter programske opreme).

6.

Vpiše se število dopolnilnih obrazcev, priloženih temu zahtevku.

7.

Informacije o evidenci (carinsko knjigovodstvo).

7.a

Vpiše se polni naslov kraja, kjer se vodi evidenca.

7.b

Vpiše se vrsta knjigovodstva (elektronsko ali papirno in vrsta uporabljenega sistema ter programske opreme).

7.c

Če je primerno, se vpišejo druge ustrezne informacije v zvezi z evidenco.

8.

Informacije o vrsti blaga in transakcijah.

8.a

Če je primerno, se vpiše ustrezna oznaka KN, drugače pa se vpišejo vsaj poglavja KN in poimenovanje blaga.

8.b

Ustrezne informacije se vpišejo mesečno.

8.c

Ustrezne informacije se vpišejo mesečno.

9.

Informacije o odobrenih lokacijah blaga in pristojnem carinskem uradu.

9.a

Za vpis v evidence deklaranta se vpiše polni naslov lokacije blaga.

9.b

Vpišejo se polno ime, naslov in kontaktni podatki lokalnega carinskega urada, ki je pristojen za lokacijo blaga
iz polja 9.a.

10.

Vpišejo se polno ime, naslov in kontaktni podatki ustreznih carinskih uradov, pri katerih je treba vložiti
poenostavljeno deklaracijo.

11.

Če je primerno, se vpišejo polno ime, naslov in kontaktni podatki nadzornega urada.

12.

Z vnosom znaka „X“ v ustrezno polje se navede vrsta poenostavljene deklaracije; če se uporabljajo komercialni
ali drugi upravni dokumenti, je treba opredeliti vrsto uporabljenih dokumentov.
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POJASNJEVALNE OPOMBE K OBRAZCEM ALI NACIONALNIM SISTEMOM IT ZA POSEBNE POSTOPKE,
RAZEN TRANZITNEGA POSTOPKA
NASLOV I

Podatki, ki jih je treba vpisati v različna polja obrazca za zahtevek
1.

Vložnik
V polje se vpišeta ime in priimek, naslov ter številka EORI. Vložnik je oseba, kateri naj bi bilo izdano dovoljenje.

2.

Carinski postopki
Vpiše se carinski postopek, v katerega bo dano blago iz polja 7. Ustrezni carinski postopki so navedeni spodaj:
— posebna raba;
— začasni uvoz;
— carinsko skladiščenje,
— aktivno oplemenitenje;
— pasivno oplemenitenje;
Opomba:
1. Če vložnik zaprosi za dovoljenje za uporabo več kot enega carinskega postopka, je treba uporabiti ločene
obrazce.
2. Za uporabo postopka carinskega skladiščenja ni potrebno dovoljenje, za vodenje skladišč za carinsko
skladiščenje blaga pa je potrebno.

3.

Vrsta zahtevka
V to polje je treba vpisati vrsto zahtevka z uporabo vsaj ene od naslednjih šifer:

4.

1

= prvi zahtevek

2

= zahtevek za spremenjeno ali podaljšano dovoljenje (navesti je treba tudi ustrezno številko dovoljenja)

3

= vloga za pridobitev dovoljenja, kadar je vključenih več držav članic

4

= vloga za nadaljnje dovoljenje (aktivno oplemenitenje)

Dopolnilni obrazci
Vpiše se število dopolnilnih priloženih obrazcev.
Opomba:
Predvideni so dopolnilni obrazci za naslednje carinske postopke:
carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje (po potrebi) in pasivno oplemenitenje (po potrebi).

5.

Kraj in vrsta knjigovodstva/evidence
Vpiše se kraj, kjer se vodi ali je dostopno glavno knjigovodstvo za carinske namene. Navedite tudi vrsto knjigo
vodstva, in sicer opišite sistem, ki se uporablja.

L 69/284

SL

Uradni list Evropske unije

15.3.2016

Navedite tudi kraj, kjer se vodi evidenca, in kakšna vrsta evidence naj se uporablja za carinski postopek. Evidenca
pomeni: dokumentacijo z vsemi potrebnimi podatki in tehničnimi podrobnostmi, ki carinskim organom omogoča,
da nadzirajo in kontrolirajo carinski postopek.

Opomba:
V primeru začasnega uvoza je treba polje 5 izpolniti le, če tako zahtevajo carinski organi.
6.

Trajanje veljavnosti dovoljenja
V polju 6a se navede datum, na katerega bi moralo dovoljenje začeti veljati (dan/mesec/leto). Načeloma začne
dovoljenje veljati na dan izdaje ali kasneje. V tem primeru navedite „datum izdaje“. Datum poteka veljavnosti
dovoljenja se lahko predlaga v polju 6b.

7.

Blago, dano v carinski postopek
Oznaka KN
Izpolnite v skladu s kombinirano nomenklaturo (oznaka KN = osem številk).
Opis
Opis blaga pomeni trgovski in/ali tehnični opis blaga.
Količina
Vpišite ocenjeno količino blaga, ki bo dano v carinski postopek.
Vrednost
Vpišite ocenjeno vrednost blaga, ki bo dano v carinski postopek, v evrih ali v drugi valuti.
Opomba:
Posebna raba:
1. Če zahtevek zadeva blago, ki ni navedeno pod točko 2 spodaj, v podpolje „oznaka KN“ po potrebi vpišite
oznako TARIC (10 ali 14 številk).
2. Če zahtevek zadeva blago, za katerega veljajo posebne določbe delov A in B uvodnih določb kombinirane
nomenklature (blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi/civilne
zrakoplove in blago, ki se uporablja za civilne zrakoplove), oznake KN niso potrebne. Vložniki bi morali v
podpolje „Opis“ vnesti na primer: „Civilni zrakoplovi in njihovi deli, del B posebnih določb KN“. Poleg tega
potem ni treba navesti oznake KN, količine in vrednosti blaga;
Carinsko skladiščenje:
Če zahtevek zajema več postavk različnega blaga, se lahko v podpolje „Oznaka KN“ vpiše „razno“. V tem primeru v
podpolju „Opis“ opišite blago, ki se ga bo skladiščilo. Oznake KN ni treba navesti. Količina in vrednost blaga;
Aktivno in pasivno oplemenitenje
Oznaka KN: Lahko se navede štirimestna oznaka. Vendar pa je treba navesti osemmestno oznako, če je treba
uporabiti enakovredno blago ali sistem standardne zamenjave.
Opis: Trgovski in/ali tehnični opis morata biti dovolj jasna in podrobna, da se lahko sprejme odločitev o zahtevku.
Kadar se načrtuje uporaba enakovrednega blaga ali sistema standardne zamenjave, navedite podatke o tržni
kakovosti in tehničnih lastnostih blaga.
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Oplemeniteni proizvodi
Splošna pripomba:
Vpišite podatke o vseh oplemenitenih proizvodih, ki so posledica dejavnosti, z navedbo glavnih ali sekundarnih
predelani proizvodov, kar je primerno.
Oznaka KN in poimenovanje: glej opombe za polje 7.

9.

Podrobnosti načrtovanih dejavnosti
Opišite naravo načrtovanih dejavnosti (npr. podrobnosti o operacijah v okviru izvajanja pogodbe o poslu opleme
nitenja ali naravo običajnega ravnanja), ki bodo izvedene v zvezi z blagom v okviru carinskega postopka. Navedite
tudi ustrezne kraje.
Če je vključena več kot ena carinska uprava, navedite državo članico in kraje.
Opomba:
V primeru „posebne rabe“ se navedejo nameravana posebna raba in kraji, kjer bo blago dano v postopek posebne
rabe.
Če je ustrezno, navedite ime, naslov in funkcijo drugih vpletenih oseb.
V primeru začasnega uvoza se navede lastnik blaga.

10. Gospodarski pogoji
V primeru aktivnega oplemenitenja mora vložnik navesti razloge za izpolnjevanje gospodarskih pogojev z uporabo
vsaj ene od dveh številčnih oznak iz Dodatka za vsako oznako KN, ki je bil navedena v polju 7.

11. Carinski uradi
(a) prepustitve
(b) zaključka
(c) nadzorni uradi
Navedite predlagane carinske urade.
Opomba:
V primeru posebne rabe se polje 11b ne izpolni.
12. Identifikacija
V polju 12 navedite predvidena sredstva za identifikacijo z vsaj eno od naslednjih oznak.
1

= serijska številka ali številka proizvajalca

2

= pritrjevanje plomb, žigov, pritrjenih oznak ali drugih razpoznavnih znakov

3

= informativni list INF

4

= odvzemanje vzorcev, ilustracije ali tehnični opisi

5

= izvajanje analiz
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6

= informativni dokument iz Priloge ex 104 (primerno le za pasivno oplemenitenje)

7

= druga sredstva za identifikacijo (pojasnite v polju 16 „Dodatne informacije“)

8

= brez ukrepov za identifikacijo (primerno samo za začasni uvoz)
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Opomba:
V primeru zaključka carinskega skladiščenja je to potrebno le, če tako zahtevajo carinski organi.
Polja 12 ni treba izpolniti pri uporabi enakovrednega blaga. V tem primeru se namesto tega izpolnijo dopolnilni
obrazci.
13. Rok za zaključek postopka (meseci)
Vpišite predvideno obdobje, potrebno za postopke, ki jih je treba izvesti ali uporabiti v okviru zahtevanega
carinskega postopka (polje 2). Rok začne teči, ko je blago dano v carinski postopek. Obdobje se izteče, ko so blago
ali izdelki dani v nadaljnji carinski postopek, ponovno izvoženi ali ko se pridobi popolna ali delna oprostitev
uvoznih dajatev po sprostitvi v prosti promet po pasivnem oplemenitenju.
Opomba:
V primeru posebne rabe se navede obdobje, ki bo potrebno, da se blago da v postopek posebne rabe ali se prenese
na drugega imetnika dovoljenja. V primeru carinskega skladiščenja je to obdobje neomejeno, zato pustite polje
prazno.
V primeru aktivnega oplemenitenja: kadar rok za zaključek poteče na določen dan za vse blago, dano v postopek v
danem roku, je lahko v dovoljenju določeno, da se rok za zaključek samodejno podaljša za vse blago, ki je na ta
dan še v postopku. Če se zahteva ta poenostavitev, se navede „člen 174(2)“, v polju 16 pa navedejo podrobnosti.
14. Vrsta deklaracije
Polje 14 a:
Navede se vrsta deklaracije, ki naj bi se uporabila za dajanje blaga v postopek z uporabo vsaj ene od naslednjih šifer:
1

= standardna deklaracija (v skladu s členom 162 zakonika)

2

= poenostavljena deklaracija (v skladu s členom 166 zakonika)

3

= vpis v evidence deklaranta (v skladu s členom 182 zakonika)

Polje 14b:
Navede se vrsta deklaracije, ki naj bi se uporabila za zaključek postopka z uporabo vsaj ene od naslednjih šifer:
enako kot v polju 14 a.
Opomba:
V primeru postopka posebne rabe se polje 14 ne izpolni.
15. Prenos
Če je predviden prenos pravic in obveznosti, navedite podrobnosti.
16. Dodatne informacije
Po potrebi navedite naslednje dodatne informacije:
Vrsta zavarovanja
Zavarovanje (da/ne)
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Carinski urad zavarovanja
Znesek zavarovanja
Metoda izračuna:
V primeru aktivnega oplemenitenja navedite, ali se v primeru carinskega dolga znesek uvozne dajatve izračuna v
skladu s členom 86(3) zakonika. (da/ne)
Obračun zaključka:
Opustitev obveznosti predložitve obračuna zaključka? (da/ne)
Navedite vse druge informacije, ki se vam zdijo koristne.
17. Podpis/Datum/Ime
Če se uporabi dopolnilni obrazec, izpolnite samo ustrezno polje (22, 23 ali 26).
NASLOV II

Pripombe v zvezi z dopolnilnimi obrazci
Dopolnilni obrazec „carinsko skladiščenje“
18. Tip skladišča
Navesti je treba enega od naslednjih tipov:
Javno skladišče tipa I
Javno skladišče tipa II
Zasebno skladišče
19. Skladišče ali skladiščni prostori
Navedite točen kraj, ki naj bi se uporabljal kot carinsko skladišče ali drugi skladiščni prostori.
20. Rok za predložitev seznama blaga
Lahko predlagate podaljšanje roka za predložitev seznama blaga.
21. Stopnja izgube
Navedite podatke, kadar je to primerno, o stopnjah izgube.
22. Skladiščenje blaga, ki ni v postopku
Oznaka KN in poimenovanje
Kadar se načrtuje skupno skladiščenje enakovrednega blaga, je treba navesti osemmestno oznako KN, tržno
kakovost in tehnične lastnosti blaga. Po potrebi se navede carinski postopek, v katerega je dano blago, če je dano v
carinski postopek.
23. Običajno ravnanje
Izpolnite, če je predvideno običajno ravnanje.
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24. Začasna odstranitev
Namen:
Izpolnite, če je predvidena začasna odstranitev.

Dopolnilni obrazec „aktivno oplemenitenje“
18. Enakovredno blago
Kadar se načrtuje uporaba enakovrednega blaga, navedite osemmestno oznako KN, tržno kakovost in tehnične
lastnosti enakovrednega blaga, da se carinskim organom omogoči potrebna primerjava med uvoznim in
enakovrednim blagom. Uporabijo se lahko oznake za polje 12, da se predlagajo podporni ukrepi, ki bi lahko bili
koristni za to primerjavo. Če je enakovredno blago na višji stopnji izdelave kakor uvozno blago, je treba podatke o
tem navesti v polju 21.

19. Predhodni izvoz
Kadar se načrtuje uporaba sistema predhodnega izvoza, se navede obdobje, v katerem je treba neunijsko blago
prijaviti v postopek ob upoštevanju časa, potrebnega za nabavo in prevoz v Unijo.

20. Sprostitev v prosti promet brez carinske deklaracije
Kadar se zahteva, da se oplemeniteni proizvodi ali blago, ki so bili dani v postopek aktivnega oplemenitenja IM/EX,
sprostijo v prosti promet brez formalnosti, vnesite „člen 170(1)“.

21. Dodatne informacije
Navedite dodatne informacije v zvezi s polji 18 do 20, ki se vam zdijo koristne.

Dopolnilni obrazec „pasivno oplemenitenje“
18. Sistem
Kjer je potrebno, vnesite ustrezno šifro.
1

= sistem standardne zamenjave brez predhodnega uvoza

2

= sistem standardne zamenjave s predhodnim uvozom

3

= pasivno oplemenitenje IM/EX v skladu s členom 223(2)(d) zakonika

19. Nadomestni proizvodi
Kadar se načrtuje uporaba sistema standardne zamenjave (mogoče le v primeru popravila), navedite osemmestno
oznako KN, tržno kakovost in tehnične lastnosti nadomestnih proizvodov, da se carinskim organom omogoči
potrebna primerjava med začasno izvoženim blagom in nadomestnimi proizvodi. Uporabijo se lahko oznake za
polje 12, da se predlagajo podporni ukrepi, ki bi lahko bili koristni za to primerjavo.

20. Ni relevantno

21. Ni relevantno
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22. Dodatne informacije
Navedite dodatne informacije v zvezi s polji 18 do 21, ki se vam zdijo koristne.
Kadar se na primer načrtuje uporaba enakovrednega blaga, navedite osemmestno oznako KN, tržno kakovost in
tehnične lastnosti neunijskega blaga, da se carinskim organom omogoči potrebna primerjava med blagom v
začasnem izvozu in enakovrednim blagom. Uporabijo se lahko oznake za polje 12, da se predlagajo podporni
ukrepi, ki bi lahko bili koristni za to primerjavo.
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Dodatek
Oznake gospodarskih pogojev
(člen 211(3) in (4) zakonika)
Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru carinskega zakonika Unije iz priloge k
Izvedbenemu sklepu Komisije z dne 29. aprila 2014 o oblikovanju delovnega programa za carinski zakonik Unije se za
zahtevke za dovoljenje za aktivno oplemenitenje uporabljajo naslednje oznake za gospodarske pogoje:
oplemenitenje blaga, ki ni navedeno v Prilogi 71-02 [oznaka 01],
popravilo (oznaka 30.4);
oplemenitenje blaga, ki je neposredno ali posredno na razpolago imetniku dovoljenja, kar se izvede v skladu s specifika
cijami v imenu osebe s sedežem zunaj carinskega območja Unije, na splošno pa je treba plačati samo stroške opleme
nitenja (oznaka 30.2);
oplemenitenje pšenice vrste durum v testenine (oznaka 30.6);
dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja v mejah količin, določenih na podlagi uravnoteženja v skladu s
členom 18 Uredbe Sveta (EU) št. 510/2014 (oznaka 31);
oplemenitenje blaga iz Priloge 71-02 v naslednjih primerih:
(i)

nerazpoložljivost blaga, izdelanega v Uniji, ki ima isto osemmestno oznako KN, enako tržno kakovost in tehnične
lastnosti kot blago, namenjeno uvozu za predvidene operacije oplemenitenja (oznaka 10);

(ii) cenovne razlike med blagom, izdelanim v Uniji, in blagom, namenjenim uvozu, kadar primerljivega blaga ni
mogoče uporabiti, ker zaradi njegove cene načrtovani trgovinski posel ne bi bil ekonomsko smotrn (oznaka 11);
(iii) pogodbene obveznosti, kadar primerljivo blago ni v skladu s pogodbenimi zahtevami kupca oplemenitenih
proizvodov iz tretje države ali kadar morajo biti, v skladu s pogodbo, oplemeniteni proizvodi pridobljeni iz blaga,
namenjenega za dajanje v postopek aktivnega oplemenitenja, zato da se zagotovi skladnost z določbami o varstvu
pravic industrijske ali poslovne lastnine (oznaka 12);
(iv) skupna vrednost blaga, ki bo dano v postopek aktivnega oplemenitenja na vložnika in na koledarsko leto za vsako
osemmestno oznako KN, ne presega 150 000 EUR (oznaka 30.7);
oplemenitenje blaga za zagotovitev skladnosti s tehničnimi zahtevami za sprostitev blaga v prosti promet (oznaka 40);
oplemenitenje blaga nekomercialne narave (oznaka 30.1);
oplemenitenje blaga, pridobljenega v okviru predhodnega dovoljenja, za izdajo katerega je bilo treba preveriti
gospodarske pogoje (oznaka 30.5);
oplemenitenje trdnih in tekočih frakcij palmovega olja, kokosovega olja, tekočih frakcij kokosovega olja, olja palmovih
jedrc, tekočih frakcij olja palmovih jedrc, olja orehov palme babassu ali ricinusovega olja v proizvode, ki niso namenjeni
za živilski sektor (oznaka 41);
oplemenitenje v proizvode, ki bodo vgrajeni ali uporabljeni za civilne zrakoplove, za katere se je izdalo spričevalo o
plovnosti (oznaka 42);
oplemenitenje v proizvode, ki uživajo prednosti avtonomnega odloga plačila uvozne dajatve za nekatera orožja in
vojaško opremo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 150/2003 (oznaka 43);
oplemenitenje blaga v vzorce (oznaka 44);
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oplemenitenje vseh elektronskih elementov, delov, sklopov ali vseh drugih materialov v proizvode informacijske
tehnologije (oznaka 45);
oplemenitenje blaga, ki se uvršča pod oznako KN 2707 ali 2710, v proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 2707,
2710 ali 2902 (oznaka 46);
predelava v odpadke in ostanke, uničenje, ponovna uporaba delov ali elementov (oznaka 47);
denaturiranje (oznaka 48);
običajne oblike ravnanj iz člena 220 zakonika (oznaka 30.3);
skupna vrednost blaga, ki bo dano v postopek aktivnega oplemenitenja, na vložnika in na koledarsko leto za vsako
osemmestno oznako KN, ne presega 150 000 EUR za blago iz Priloge 71-02 in 300 000 EUR za drugo blago, razen
kadar bi za blago, namenjeno za dajanje v postopek aktivnega oplemenitenja, veljala začasna ali dokončna protidam
pinška dajatev, izravnalna dajatev, zaščitni ukrep ali dodatna dajatev zaradi začasne opustitve koncesij, če bi bilo blago
prijavljeno za sprostitev v prosti promet (oznaka 49).
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OPOMBE

A.

Splošne opombe

1.

Tisti del lista, kjer se zahtevajo informacije (polja 1 do 7) izpolni imetnik ali urad, ki zahteva informacije.

2.

Obrazec je treba izpolniti čitljivo in neizbrisno, po možnosti s pisalnim strojem. Ne sme vsebovati izbrisov ali
besed, napisanih čez druge besede. Popravlja se s prečrtavanjem napačnih besed in dodajanjem morebitnih
potrebnih sprememb. Popravke mora parafirati oseba, ki izpolni list, in potrditi carinski urad.

B.

Posebne opombe v zvezi z relevantnimi številkami polj

1.

Navedite ime, naslov in državo članico. To polje se lahko pusti prazno, če vloži zahtevek carinski urad države
članice, ki zahteva informacije.

2.

Navedite naziv, naslov in državo članico carinskega urada, kateremu se predloži zahtevek.

4.

Navedite naziv, naslov in državo članico carinskega urada, ki zahteva informacije. To polje se pusti prazno, če vloži
zahtevek imetnik.

5.

Navedite število, vrsto, oznake in številke tovorkov. Če gre za nepakirano blago ali proizvode, navedite število
predmetov ali po potrebi „razsuto“.
Navedite običajni trgovski opis blaga ali njegovo tarifno poimenovanje.

6.

Neto količina mora biti izražena v enotah metričnega sistema: kg, l, m2, itd.

9.

Zneski se vpišejo v evrih ali nacionalni valuti.
Če je primerno, država članica, kjer so proizvodi sproščeni v prosti promet, preračuna znesek z informativnega
lista po stopnji, ki se uporablja za izračun carinske vrednosti.
Valute se označijo, kot sledi:
— EUR za evro
— DKK za dansko krono
— SEK za švedsko krono
— GBP za britanski funt

10. Lahko se na primer določi obdavčitev.
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OPOMBE

A.

Splošne opombe

1.

Polja 1 do 8 mora izpolniti imetnik.

2.

Obrazec je treba izpolniti čitljivo in neizbrisno, po možnosti s pisalnim strojem. Ne sme vsebovati izbrisov ali
besed, napisanih čez druge besede. Popravlja se s prečrtavanjem napačnih besed in dodajanjem potrebnih
sprememb. Popravke mora parafirati oseba, ki izpolni list, in potrditi carinski urad, ki ga je izdal.

B.

Posebne opombe v zvezi z relevantnimi številkami polj

1/2.

Navedite ime, naslov in državo članico. Če gre za pravno osebo, je treba navesti tudi ime odgovorne osebe.

6/13. Neto količina mora biti izražena v enotah metričnega sistema: kg, l, m2, itd.
15.

Valute se označijo, kot sledi:
— EUR za evro
— DKK za dansko krono
— SEK za švedsko krono
— GBP za britanski funt

L 69/300

SL

Uradni list Evropske unije

15.3.2016

15.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/301

L 69/302

SL

Uradni list Evropske unije

15.3.2016

OPOMBE

A.

Splošne opombe

1.

Polja 1 do 8 mora izpolniti imetnik.

2.

Obrazec je treba izpolniti čitljivo in neizbrisno, po možnosti s pisalnim strojem. Ne sme vsebovati izbrisov ali
besed, napisanih čez druge besede. Popravlja se s prečrtavanjem napačnih besed in dodajanjem potrebnih
sprememb. Popravke mora parafirati oseba, ki izpolni list, in potrditi carinski urad, ki ga je izdal.

B.

Posebne opombe v zvezi z relevantnimi številkami polj

1./2.

Navedite ime, naslov in državo članico. Če gre za pravno osebo, je treba navesti tudi ime odgovorne osebe.

6./12. Neto količina mora biti izražena v enotah metričnega sistema: kg, l, m2, itd.
14.

Valute se označijo, kot sledi:
— EUR za evro
— DKK za dansko krono
— SEK za švedsko krono
— GBP za britanski funt
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OPOMBE

A.

Splošne opombe

1.

Obrazec je treba izpolniti čitljivo in neizbrisno, po možnosti s pisalnim strojem. Ne sme vsebovati izbrisov ali
besed, napisanih čez druge besede. Popravlja se s prečrtavanjem napačnih vnosov in po potrebi dodajanjem
pravilnih podatkov. Popravke mora parafirati oseba, ki izpolni obrazec, in potrditi carinski urad, ki izpolni polje 16.

2.

Polja 1 do 15 mora izpolniti imetnik.

B.

Posebne opombe v zvezi s številkami polj

1.

Navedite ime, naslov in državo članico. Če gre za pravno osebo, je treba navesti tudi ime odgovorne osebe.

3.

Navedite ime, naslov in državo članico.

6.

Navedite številko in datum dovoljenja in naziv carinskega organa, ki ga je izdal.

10. Natančno opišite pridobljene izdelke z uporabo običajnega trgovskega opisa ali tarifnega poimenovanja.
11. Navedite tarifno številko ali podštevilko pridobljenih izdelkov, kot je prikazano na dovoljenju.
12. Natančno opišite blago z uporabo običajnega trgovskega opisa ali tarifnega poimenovanja. Poimenovanje mora
ustrezati tistemu iz izvoznega dokumenta. Če je blago v postopku aktivnega oplemenitenja, vpišite „AO blago“ in
navedite številko informativnega lista INF 1, če je bil uporabljen.
14. Navedite neto količino, izraženo v enotah metričnega sistema (kg, l, m2, itd.).
15. Navedite statistično vrednost v času, ko je bila vložena izvozna deklaracija, in pred njo zapišite eno od naslednjih
okrajšav za valuto:
— EUR za evro
— DKK za dansko krono
— SEK za švedsko krono
— GBP za britanski funt
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Dodatek
(1)

Splošne opombe

1.1

Informativni listi morajo ustrezati vzorcu iz te priloge in biti natisnjeni na brezlesnem pisalnem papirju s težo
med 40 in 65 g/m2

1.2

Obrazec meri 210 × 297 mm.

1.3

Carinski organi so odgovorni za to, da imajo obrazec natisnjen. Vsak obrazec ima natisnjene začetne črke
ustrezne države članice v skladu s standardom ISO-alpha-2, sledi pa jim njegova zaporedna številka.

1.4

Obrazec se natisne in polja izpolnijo v enem od uradnih jezikov Unije. Carinski urad, ki mora dobiti ali uporabi
podatke, lahko zahteva, da se podatki iz njemu predloženega obrazca prevedejo v uradni jezik ali enega od
uradnih jezikov carinske uprave.

(2)

Uporaba informativnih listov

2.1

Skupne določbe
(a) Kadar carinski urad, ki izda informativni list, meni, da so poleg obstoječih podatkov na informativnem listu
potrebni še dodatni podatki, to doda. Kadar na listu ni dovolj prostora, se priloži dodatnega. To se navede na
izvirniku.
(b) Carinski urad, ki je potrdil informativni list, se lahko zaprosi, da naknadno preveri verodostojnost lista in
točnost vsebovanih podatkov.
(c) Če gre za zaporedne pošiljke, se lahko izpolni potrebno število informativnih listov za količino blaga ali
izdelkov, danih v postopek. Prvotni informativni list se lahko nadomesti z novimi informativnimi listi ali pa,
kadar se uporabi samo en informativni list, lahko carinski urad, za katerega se je list potrdil, količine blaga ali
izdelkov označi na izvirniku. Kadar na listu ni dovolj prostora, se priloži dodatni list, kar mora biti navedeno
na izvirniku.
(d) Carinski organi lahko dovolijo uporabo rekapitulativnih informativnih listov za trgovske tokove tristranskega
prometa z velikim številom operacij, ki zajemajo celotno količino uvoza/izvoza v danem obdobju.
(e) V izjemnih okoliščinah se informativni list lahko izda naknadno, vendar ne po preteku roka, do katerega je
treba hraniti dokumente.
(f) V primeru tatvine, izgube ali uničenja informativnega lista lahko izvajalec carinski urad, ki ga je potrdil,
zaprosi za izdajo dvojnika.
Izvirnik in izvode tako izdanega informativnega lista imajo eno od naslednjih oznak:
DUPLICADO,
DUPLIKAT,
DUPLIKAT,
ANTIГΡΑΦΟ,
DUPLICATE,
DUPLICATA,
DUPLICATO,
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DUPLICAAT,
SEGUNDA VIA,
KAKSOISKAPPALE,
DUPLIKAT.

2.2

Posebne določbe

2.2.2 I nfo r m a t iv n i li s t I NF 1 ( A k ti v n o opl e m en iten je )

(a) Informativni list INF1 (v nadaljnjem besedilu: INF1) se lahko uporablja za posredovanje podatkov o:
zneskih dajatev [in kompenzacijskih obresti],
uporabi ukrepov trgovinske politike,
znesku zavarovanja.
(b) INF1 se izdela v izvirniku in dveh kopijah.
Izvirnik in ena kopija INF1 se pošljeta nadzornemu uradu, eno kopijo pa obdrži carinski urad, ki je potrdil
INF1.
Nadzorni urad vpiše zahtevane podatke v okenca 8, 9 in 11 INF1, ga potrdi, obdrži kopijo in vrne izvirnik.
(c) Kadar se zahteva sprostitev pridobljenih izdelkov ali blaga v nespremenjenem stanju v prosti promet pri
carinskem uradu, ki ni urad vnosa, ta carinski urad, ki potrdi INF1, zahteva, da nadzorni urad navede:
v okencu 9(a) znesek uvoznih dajatev, dolgovanih v skladu s členom 121(1) ali 128(4) zakonika,
v okencu 9(b) znesek kompenzacijskih obresti v skladu s členom 519,
količino, tarifno oznako KN in poreklo uvoznega blaga, uporabljenega v proizvodnji pridobljenih izdelkov,
sproščenih v prosti promet.
(d) Kadar so pridobljeni izdelki, pridobljeni z aktivnim oplemenitenjem (sistem povračila), prijavljeni za drugo
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ki omogoča povrnitev ali odpustitev uvoznih dajatev, in je zanje treba
ponovno zahtevati dovoljenje za postopek aktivnega oplemenitenja, lahko carinski organi, ki izdajo to
dovoljenje, uporabijo INF1, da določijo znesek uvoznih dajatev, ki jih je treba obračunati, ali znesek carinskega
dolga, ki utegne nastati.
(e) Kadar se deklaracija za sprostitev v prosti promet nanaša na pridobljene izdelke, pridobljene iz uvoznega
blaga ali blaga v nespremenjenem stanju ob upoštevanju posebnih ukrepov trgovinske politike v trenutku
vnosa v postopek (sistem odloga) in se taki ukrepi uporabljajo še naprej, potem carinski urad, ki sprejme
deklaracijo in potrdi INF1, prosi nadzorni urad, da navede podatke, ki so potrebni za uporabo ukrepov
trgovinske politike.
(f) Kadar se sprostitev v prosti promet zahteva v primeru INF1, ki je izpolnjen zaradi določitve zneska
zavarovanja, se lahko uporabi isti INF1, če vsebuje:
v okencu 9(a) znesek uvoznih dajatev za uvozno blago po členu 121(1) ali 128(4) zakonika, in
v okencu 11 dan, ko je bilo zadevno uvozno blago prvič vneseno v postopek, ali dan, ko so bile uvozne
dajatve povrnjene ali odpuščene v skladu s členom 128(1) zakonika.
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2.2.3 Infor m at iv n i l i s t I NF 9 ( A k ti v no opl em en iten je )

(a) Informativni list INF9 (v nadaljevanju: INF9) se lahko uporablja, kadar se pridobljenim izdelkom določi druga
dopustna carinsko dovoljena raba ali uporaba v tristranskem prometu (IM/EX).
(b) INF9 se izpiše v izvirniku in treh kopijah za količine uvoznega blaga, danega v postopek.
(c) Urad vnosa potrdi okence 11 v INF9 in navede, kateri načini za zagotovitev istovetnosti ali ukrepi za nadzor
uporabe enakega blaga se uporabljajo (kot na primer uporaba vzorcev, slik ali tehničnih opisov ali izvedba
analiz).
Urad vnosa pošlje kopijo 3 nadzornemu uradu in vrne izvirnik ter ostale kopije deklarantu.
(d) Deklaraciji za zaključek postopka, so priloženi izvirnik INF9 ter kopiji 1 in 2.
Urad zaključka navede količino pridobljenih izdelkov in dan sprejema. Kopijo 2 pošlje nadzornemu uradu,
vrne izvirnik deklarantu in zadrži kopijo 1.

2.2.4 I nfor m at i v n i l i st I N F 5 ( A k ti v n o op lem en iten j e)

(a) Informativni list INF5 (v nadaljevanju: INF5) se lahko uporablja, kadar se pridobljeni izdelki, pridobljeni iz
enakega blaga, izvozijo v tristranskem prometu s predhodnim izvozom (EX/IM).
(b) INF5 se izpiše v izvirniku in treh kopijah za količine uvoznega blaga, ki ustrezajo količini izvoženih
pridobljenih izdelkov.
(c) Carinski urad, ki sprejme izvozno deklaracijo, v INF5 potrdi okence 9 in vrne izvirnik ter tri kopije
deklarantu.
(d) Carinski urad izstopa izpolni okence 10, pošlje kopijo 3 nadzornemu uradu in vrne izvirnik in ostale kopije
deklarantu.
(e) Kadar se trda pšenica (durum), iz tarifne oznake KN 1001 10 00 predela v testenine, iz tarifnih oznak
KN 1902 11 00 in 1902 19, se ime uvoznika, ki ima dovoljenje za vnos uvoznega blaga v postopek in ki ga
je treba vnesti v okence 2 v INF5, lahko vpiše potem, ko je INF5 že predložen carinskemu organu, pri katerem
je vložena izvozna deklaracija. Podatek se vpiše na izvirnik in kopiji 1 ter 2 INF5, preden se vloži deklaracijo
za vnos uvoznega blaga v postopek.
(f) Deklaraciji za vnos v postopek morajo biti priloženi izvirnik INF5 ter kopiji 1 in 2.
Carinski urad, kjer je vložena deklaracija za vnos v postopek, na izvirniku INF5 in kopijah 1 ter 2 navede
količino uvoznega blaga, vnesenega v postopek in dan sprejema deklaracije. Kopijo 2 pošlje nadzornemu
uradu, vrne izvirnik deklarantu in zadrži kopijo

2.2.7 I nfo r m a t i vn i li s t I N F 2 ( Pa si v n o opl em en ite nj e)

(a) Informativni list INF2 (v nadaljevanju: INF2) se lahko uporablja, kadar se pridobljeni izdelki ali nadomestni
izdelki uvozijo v okviru tristranskega prometa.
(b) INF2 se izpiše v izvirniku in eni kopiji za količino blaga, danega v postopek.
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(c) Zahtevek za izdajo INF2 predstavlja pristanek imetnika za prenos pravice do celotne ali delne oprostitve
uvoznih dajatev drugi osebi, ki uvaža pridobljene ali nadomestne izdelke v okviru tristranskega prometa.
(d) Urad vnosa potrdi izvirnik in kopijo INF2. Kopijo obdrži in vrne izvirnik deklarantu.
V okencu 16 navede način za zagotovitev istovetnosti blaga na začasnem izvozu.
Kadar so odvzeti vzorci ali uporabljene slike ali tehnični opisi, mora ta urad take vzorce, slike ali tehnične
opise overiti z namestitvijo svojih carinskih oznak na blago, če to omogoča vrsta blaga, ali na embalažo in to
tako, da se jih ne da spremeniti.
Etiketa s žigom urada in referenčnimi podatki z izvozne deklaracije se pritrdi k vzorcem, slikam ali tehničnim
opisom na način, ki preprečuje zamenjavo.
Vzorci, slike ali tehnični opisi, overovljeni in žigosani, se vrnejo izvozniku, ki jih predloži z nedotaknjenimi
žigi, ko se pridobljeni ali nadomestni izdelki ponovno uvozijo.
Če je potrebna analiza in bodo rezultati znani šele potem, ko bo urad vnosa že potrdil INF2, bo dokument
z rezultati analize dan izvozniku v zapečateni kuverti, ki onemogoča spreminjanje.
(e) Urad izstopa na izvirniku potrdi, da je blago zapustilo carinsko ozemlje Unije, in ga vrne osebi, ki ga je
predložila.
(f) Uvoznik pridobljenih ali nadomestnih izdelkov uradu zaključka predloži izvirnik INF2 in po potrebi sredstva
za zagotovitev istovetnosti.

15.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/311

Dodatek
Preglednica ujemanja, ki se uporablja za standardizirano izmenjavo informacij (INF)
ODDELEK A

Podatkovni elementi iz Priloge 71–05 do Delegirane uredbe (EU)
2015/2446

Št. polja ustreznega informativnega lista

Številka dovoljenja (M)

3 za INF9, 3 za INF5 in 6 za INF2

Oseba, ki vloži zahtevek (M)

1 za INF9, 1 za INF5 in 1 za INF2

Številka INF (M)

predvideno polje

Nadzorni carinski urad (M)

9 za INF9, 7 za INF5 in 9 za INF2

Carinski urad, ki uporablja podatkovne elemente INF (O)

10 za INF9, 8 za INF5 in 20 za INF2

Opis blaga, ki ga zajema INF (M)

4 za INF9, 4 za INF5 in 12 za INF2

Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

5, 6 in 19 za INF9, 5, 6 in 18 za INF5 ter 13, 14
in 15 za INF2

Opis oplemenitenih proizvodov, ki jih zajema INF (M)

7 za INF9, 18 za INF5 in 10 za INF2

Oznaka KN, neto količina, vrednost oplemenitenih proizvo 8 in 19 za INF9, 18 za INF5 ter 11 in 21 za INF2
dov (M)
Podatki o carinskih deklaracijah za dajanje blaga v posebni posto 11 za INF9, 11 za INF5 ter 16 in 17 za INF2
pek (O)
MRN (O)

19 za INF9, 18 za INF5 in 21 za INF2

Pripombe (O)

19 za INF9, 18 za INF5 in 21 za INF2

Posebni podatkovni elementi aktivnega oplemenitenja

Št. polja ustreznega informativnega lista

Če nastane carinski dolg, se znesek uvozne dajatve izračuna v 19 za INF9
skladu s členom 86(3) zakonika (O)
Enakovredno blago (O)

11 za INF9

Predhodni izvoz (O)

9 in 10 za INF5

Poslovni model OP IM/EX
Carinska deklaracija prepustitve z aktivnim oplemenitenjem je 11 za INF9
bila sprejeta (O)

L 69/312
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Posebni podatkovni elementi aktivnega oplemenitenja

15.3.2016
Št. polja ustreznega informativnega lista

Podatki, potrebni za izvajanje ukrepov trgovinske politike (O)

19 za INF9

Zadnji datum za zaključek (O)

11 za INF9

Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

4, 5, 6 11 in 19 za INF9

Deklaracija o zaključku je bila sprejeta (O)

12 za INF9

Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

8, 13, 14, 15, 18 in 19 za INF9

Datum izstopa in rezultat izstopa (O)

19 za INF9

Poslovni model OP IM/EX
Izvozna deklaracija v okviru IP EX/IM je bila sprejeta (O)

9 za INF5

Podatki, potrebni za izvajanje ukrepov trgovinske politike (O)

18 za INF5

Zadnji datum prepustitve neunijskega blaga, ki se nadomesti 9 za INF5
z enakovrednim blagom, z aktivnim oplemenitenjem (O)
Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

4, 5 in 6 za INF5

Datum izstopa in rezultat izstopa

10 za INF5

Datum prepustitve neunijskega blaga, ki se nadomesti z enako 11 za INF5
vrednim blagom, z aktivnim oplemenitenjem (O)
Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

Posebni podatkovni elementi pasivnega oplemenitenja

12,13, 14 in 17 za INF5

Št. polja ustreznega informativnega lista

Poslovni model OP IM/EX
Država oplemenitenja (O)

5 za INF2

Država članica ponovnega uvoza (O)

4 za INF2

Enakovredno blago (O)

21 za INF2

Carinska deklaracija za pasivno oplemenitenje (M)

16 za INF2

Identifikacija blaga (M)

16 za INF2

Oznaka KN, neto količina (M)

13, 14 in 15 za INF2

15.3.2016
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Posebni podatkovni elementi pasivnega oplemenitenja

L 69/313
Št. polja ustreznega informativnega lista

Zadnji datum za ponovni uvoz oplemenitenih proizvodov (M)

16 za INF2

Rezultat izstopa (M)

17 za INF2

Datum ponovnega uvoza oplemenitenih proizvodov (M)

20 za INF2

Podatki o carinskih deklaracijah za sprostitev v prosti promet (O) 20 za INF2
Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

20 za INF2

ODDELEK B

Podatkovni elementi iz oddelka B Priloge 71–05 do Delegirane uredbe
(EU) 2015/2446

Št. polja ustreznega informativnega lista

Vrsta zahtevka (M)

3 za INF1

Pristojni carinski organ iz člena 101(1) zakonika (M)

4 za INF1

Številka dovoljenja (M)

1 za INF1

CPM (O)

4 za INF1

Nadzorni carinski urad, ki prejme zahtevek (M)

2 za INF1

Opis blaga ali oplemenitenih proizvodov, za katere se zahteva 5 za INF1
INF (M)
Oznaka KN, neto količina, vrednost (M)

6, 7 in 15 za INF1

MRN (O)
Pripombe (O)

15 za INF1

Nadzorni carinski urad, ki prejme zahtevek, da na voljo naslednje podatkovne elemente:
Posebni podatkovni elementi IP IM/EX

Št. polja ustreznega informativnega lista

Znesek uvozne dajatve, ki se vknjiži in o katerem je obveščen 9 za INF1
dolžnik v skladu s členom 86(3) zakonika (O)
Podatki, potrebni za izvajanje ukrepov trgovinske politike (O)

8 za INF1

Številka INF (M)

predvideno polje

MRN (O)

15 za INF1

