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Poštne pošiljke iz EU in poštne pošiljke iz tretjih držav
Za pošiljke, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav EU,
praviloma ni carinskih formalnosti.

Finančna uprava RS
Finančni urad Ljubljana
Oddelek za carinjenje Ljubljana

Za blago, ki prispe v EU iz tretjih držav (nečlanic EU),
morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti.

Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana

Carina se obračuna po predpisani stopnji v carinski tariﬁ
od vrednosti blaga, ki je običajno razvidna iz računa.

lj.oc-lj.fu@gov.si

DDV se obračuna in plača po stopnji 22 % oziroma 9,5 %
od davčne osnove (odvisno od vrste blaga), ki predstavlja carinsko vrednost skupaj s carino in drugimi dajatvami, ki se plačujejo pri uvozu.
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Generalni ﬁnančni urad
Šmartinska c. 55, 1000 Ljubljana
T: 01 478 3800
gfu.fu@gov.si

F: 01 478 3900
www.fu.gov.si

Ob uvozu trošarinskih izdelkov po pošti se obračuna in
plača tudi trošarina.

Foto: BIGSTOCK©

Informacije o uvozu in izvozu blaga preko pošte

Za pošiljke, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav EU, ni carinskih formalnosti, razen
če gre za blago, ki v EU še ni bilo sproščeno v prost promet ali je poslano iz ozemelj,
ki so izvzeta iz carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic
EU.

Tobačni izdelki:
50 cigaret, ali
25 cigarilosov (cigar največje teže 3
gramov po kosu), ali
10 cigar, ali
50 gramov tobaka za kajenje, ali
sorazmerna količina različnih
navedenih tobačnih izdelkov.

Poštne pošiljke iz tretjih držav
Za blago, ki prispe v EU iz tretjih držav (nečlanic EU), morajo biti ob uvozu
opravljene carinske formalnosti. Za posameznike je pošiljanje ali prejemanje
zdravil v tretje države oziroma iz tretjih držav prek pošte v celoti prepovedano.
Uvozne dajatve
Carina se obračuna po predpisani stopnji v carinski tariﬁ od vrednosti blaga, ki je
običajno razvidna iz računa.
Če je pošiljka brezplačna, je zanjo prav tako treba plačati uvozne dajatve. Razen pri
pošiljkah nekomercialne narave se poštnina do namembnega kraja v celoti všteva
v carinsko vrednost.
Pod določenimi pogoji se pri carinjenju blaga v pošiljki nekomercialne narave
lahko uporabi enotna oziroma pavšalna carinska stopnja v višini 2,5 %. Pavšalna
carinska stopnja se ne more uporabiti, če:
• vrednost pošiljke presega 700 evrov;
• gre za blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev;
• gre za blago, za katero velja carinska stopnja "prosto";
• gre za tobačne izdelke;
• prejemnik zahteva uporabo stopnje, predpisane v carinski tariﬁ.
Oprostitev plačila uvoznih dajatev (carine in druge uvozne dajatve, ne pa DDV) se
lahko uveljavlja za:
1. pošiljke blaga, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo
neposredno iz tretje države prejemniku v EU, do skupne vrednosti 150 evrov.
Iz oprostitve so izključene alkoholne pijače, tobak in tobačni izdelki ter parfumi
in toaletne vode,
2. nekomercialno blago v majhnih pošiljkah nekomercialne narave, ki ga iz tretje
države pošlje ﬁzična oseba drugi ﬁzični osebi, ki živi na carinskem območju EU.
Pošiljka se šteje za pošiljko nekomercialne narave, če:
• je priložnostna;
• vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove
družine, iz narave in/ali količine blaga pa je razviden nekomercialni namen;
• pošiljatelj pošlje pošiljko prejemniku brezplačno;

Alkohol, alkoholne pijače in parfumi
destilirane pijače in žgane pijače z vsebnostjo
alkohola nad 22%vol., ali nedenaturirani etilni
alkohol z več kot 80% vol.: 1 liter, ali
destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z
vinsko ali alkoholno osnovo, z vsebnostjo
alkohola največ 22%vol.: 1 liter, ali
peneča vina, desertna vina: 1 liter, ali
sorazmerna količina različnih navedenih
alkoholnih pijač, mirna vina: 2 litra, ali
50 gramov parfuma ali 0,25 litra toaletne vode.

Za nedeljivo blago, ki presega vrednost 45 evrov, se oprostitev ne more odobriti, za
obračun dajatev pa se upošteva njegova celotna vrednost. Če pošiljko sestavlja več
kosov, katerih skupna vrednost presega 45 evrov, se oprostitev odobri za tiste
predmete, ki bi bili oproščeni, če bi bili uvoženi ločeno.
Davek na dodano vrednost (DDV)
DDV se obračuna in plača po stopnji 22 % oziroma 9,5 % od davčne osnove
(odvisno od vrste blaga), ki predstavlja carinsko vrednost skupaj s carino in drugimi
dajatvami, ki se plačujejo pri uvozu.
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Poštne pošiljke iz EU

Pošiljka se šteje za pošiljko nekomercialne narave

»
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Oprostitev plačila DDV se lahko uveljavlja za:
1. pošiljke neznatne vrednosti, poslane prejemniku kot pismo ali paket v skupni
vrednosti do 22 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, tobak in tobačne
izdelke ter parfume in toaletne vode;
2. pošiljke nekomercialnega blaga, ki jih ﬁzična oseba s prebivališčem v tujini
brezplačno pošilja ﬁzični osebi s prebivališčem na območju EU do vrednosti 45
evrov. Pošiljka se šteje kot pošiljka nekomercialne narave, če:
• je priložnostna,
• vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove
družine; glede na naravo in/ali količino blaga pa se vidi, da gre za nekomercialne
namene,
• pošiljatelj pošlje pošiljko prejemniku brezplačno,
• skupna vrednost blaga v pošiljki, vključno s spodaj navedenimi izdelki, ne presega
vrednosti 45 evrov.
a) Tobačni izdelki:
• 50 cigaret, ali
• 25 cigarilosov (cigar največje teže 3 gramov po kosu), ali
• 10 cigar, ali
• 50 gramov tobaka za kajenje, ali
• sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov.
b) Alkohol in alkoholne pijače:
• destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo nad 22 %vol.: 1 liter, ali
• destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z
alkohola do največ 22 % vol., peneča vina, desertna vina: 1 liter, ali
• mirna vina: 2 litra
c) 50 gramov parfuma ali 0,25 litra toaletne vode.
d) 500 gramov kave ali 200 gramov ekstrakta ali esence kave.
e) 100 gramov čaja ali 40 gramov ekstrakta ali esence čaja.
Če količine navedenih izdelkov v pošiljki presegajo zgoraj navedene količine, se
DDV obračuna od vrednosti celotne pošiljke.
Trošarina
Ob uvozu trošarinskih izdelkov po pošti se obračuna in plača tudi trošarina. Pogoji
glede uveljavljanja oprostitev plačila trošarine so enaki pogojem za uveljavljanje
oprostitve plačila DDV.

IZVOZ BLAGA PO POŠTI
Brez carinskih formalnosti
Za razglednice in pisma, ki vsebujejo le osebna sporočila, braillova pisma,
tiskovine, ki niso zavezane dajatvam ob uvozu, ni carinskih formalnosti.
Obvezna predložitev carini
Poštne pošiljke, ki niso oproščene obveznosti predložitve carinskim organov in
se iz Slovenije pošiljajo v tretje države, se lahko oddajo pri vseh poslovnih
enotah Pošte Slovenije, ob predpostavki, da vsebujejo blago, ki:
• nima komercialnega značaja ali
• je komercialnega značaja, vrednost pošiljke pa ne presega vrednosti 1.000
evrov in ne gre za pošiljko, ki je del serije istovrstnih pošiljk.
Za te pošiljke mora pošiljatelj ob oddaji pošiljke na pošti izpolniti poštno
carinsko deklaracijo CN22 (pisma) oziroma C 23 (paketi). Deklaracija CN23, ki jo
je potrdila pošta, se za namene DDV šteje za dokazilo o izvozu blaga.
Vložitev carinske deklaracije
Za poštne pošiljke, ki vsebujejo komercialno blago v vrednosti nad 1.000 evrov,
ali blago, za katero se zahteva ali zaprosi odobritev nadomestil ali drugih
zneskov oziroma povračilo dajatev, ali blago, ki je predmet prepovedi ali
omejitev ali so zanj potrebne razne carinske formalnosti (npr. potrditev dokazila
o poreklu, zaključek posebnega postopka), se carinska deklaracija vloži prek
sistema računalniške izmenjave podatkov.

