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1. UVOD
Zaradi narave pošiljk hitrih pošt je bistvenega pomena, da je carinski postopek s temi pošiljkami čim
bolj učinkovito izveden in čim hitreje zaključen. S tem namenom je potrebno v čim večji meri uveljaviti
določila carinske zakonodaje, ki urejajo poenostavitve glede vlaganja carinskih deklaracij ter tista
določila carinske zakonodaje, ki omogočajo vložitev carinske deklaracije pred predložitvijo blaga za
namene izvedbe analize tveganja.
Pravne podlage:
 Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o Carinskem
zakoniku Unije (UL L 269, z dne 10. 10. 2013; v nadaljevanju: CZU);
 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih
določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL
L 343, z dne 29. 12. 2015; v nadaljevanju: IU);
 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
(UL L 343, z dne 29. 12. 2015; v nadaljevanju: DU) in
 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 (v nadaljevanju: PDU).
Dokument se uporablja hkrati z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.

2. IZHODIŠČA
Ob končanju predhodnega tranzitnega postopka in upoštevanju zgoraj navedenega, se za izvedbo
carinskega postopka za pošiljke hitrih pošt upoštevajo naslednje predpostavke:









uporaba dovoljenja za vpis v evidence deklaranta (182. člen CZU);
elektronska najava pošiljke hitre pošte (NHP), ki omogoča, da carinski organ operaterju sporoči
morebitno odločitev o kontroli pošiljke še pred prihodom blaga in na ta način pospeši postopek
carinjenja blaga;
vložitev carinske deklaracije v obliki vpisa v evidence deklaranta (elektronska evidenca
operaterja);
uporaba elektronskih evidenc operaterja skladno z zahtevami carinske zakonodaje ter skladno z
v nadaljevanju opisanim poslovnim procesom ter tehničnimi zahtevami za izdelavo elektronske
evidence (sistema, ki vključuje tudi izmenjavo sporočil);
izmenjava podatkov s FURS za namene vnaprejšnje analize tveganja skladno z zahtevami
carinske zakonodaje ter v nadaljevanju opisanim poslovnim procesom in tehničnimi
funkcionalnostmi;
zagotovitev (neposrednega) dostopa do elektronske evidence operaterja;
postopki se izvajajo v prostorih, ki so vnaprej odobreni za začasno hrambo ali carinsko
skladiščenje ali na odobrenih krajih predložitve, opredeljenih v dovoljenju za vpis v evidence
deklaranta in
vložitev dopolnilne deklaracije v skladu z dovoljenjem za vpis v evidence deklaranta (VED).
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Slika 1: Osnovni potek procesa pred izvedbo dogovorjenega postopka

Poslovni proces s pošiljkami hitrih pošt je trenutno predpisan v Navodilu o postopanju s pošiljkami po
hitri pošti, št. 7/2012 (v pripravi je, glede na novo zakonodajo sprememba navodila). V nadaljevanju so
podrobneje pojasnjene specifičnosti procesa pri uporabi elektronske evidence operaterja ter
sprejemanje/pošiljanje in obdelava podatkov pri carinskem organu.
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3. PROCESI PRI CARINJENJU POŠILJK HITRE POŠTE
3.1 Najava pošiljk hitre pošte
Oseba najavi pošiljko hitre pošte
Organizacija: Operater s pošiljkami hitre pošte ali njegov zastopnik
Lokacija: prostori operaterja

Dostop do podatkov

Proces: HPN01

Organizacija: FURS
Lokacija: urad prvega vstopa
Omejitev:
Operater mora biti v zvezi z vlaganjem NHP povezan s sistemom ICS. V Sloveniji je potrebna registracija
in podpis sporazuma v sistemu za registracijo in preverjanje e-poslovanja (EPOS). Podrobnejše informacije
so na voljo na spletni strani FURS: http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/
V primeru, ko pošiljka hitre pošte prihaja na prvi urad vstopa, se najava pošiljke NHP ob enem obravnava
kot VSD.
Nabor podatkov za VSD je definiran v PDU, Priloga 9 za VSD ter v skladu s tehnično dokumentacijo ICS
in kataloga sporočil ICS, objavljenih na internet straneh FURS. Posebnosti v primeru hitrih pošiljk so
definirane v tem dokumentu.
Operater hitre pošte (v nadaljevanju »operater«) carinskemu organu v elektronski evidenci zagotovi dostop
do podatkov o najavljenih pošiljkah.
Opis:
Pred prispetjem pošiljk operater s predpisanimi elektronskimi sporočili posreduje podatke v carinski
elektronski sistem ICS, kjer se izvede analiza tveganja. Operater pošiljk hitre pošte predlaga tudi nadaljnji
postopek z vpisom zaznamka v polju »Posebni zaznamki«:
INFOR
FORMA
HV
HVVAL

Pošiljke vrednosti do 22 EUR
Pošiljke, prepuščene na podlagi vložitve standardne deklaracije
Pošiljke, prepuščene na podlagi dovoljenja za vpis v evidence deklaranta
Pošiljke, prepuščene na dovoljenja za vpis v evidence deklaranta, za katere bo
dokončna vrednost določena v dopolnilni carinski deklaraciji

Operater lahko predlaga oz. označi pošiljke kot tvegane z vpisom zaznamka v polje »Posebni zaznamki«.
Prav tako vpiše zaznamek v primeru, če je za isto pošiljko vložena ponovna NHP. Uporabljata se
zaznamka:
- T – tvegano blago
- P – Ponovna vložitev NHP
Operater poleg zahtevanih podatkov za NHP vpiše tudi v polju »Priloge« šifre in vrednosti v EUR za:
N934 – Fakturna vrednost blaga
C602 – Stroški pošiljanja, ki se vštevajo v carinsko osnovo
Končno stanje:
Operater ali njegov zastopnik vloži NHP v elektronski obliki (IE315) vsaj do prispetja pošiljke, priporoča
pa se vsaj pol ure pred prispetjem blaga.
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Če je NHP neveljavna, jo ICS zavrne in obvesti vložnika NHP o zavrnitvi (IE316). Če je NHP veljavna, ji
ICS podeli MRN in jo sporoči vložniku NHP (IE328).
Blago se ne sme dati na razpolago uvozniku, če ni vložena NHP razen v primeru uporabe rezervnega
postopka.

Analiza tveganja

Proces: HPN02

Organizacija: FURS
Lokacija: Urad carinjenja
Omejitev:
Ta proces se izvede, v kolikor operater vloži NHP, ki vsebuje podatke o pošiljkah hitre pošte.
Opis:
Carinski organ za najavljene pošiljke na podlagi opravljene analize tveganja določi pošiljke za pregled ter o
tem obvesti operaterja. Na podlagi prejetega obvestila se v elektronski evidenci operaterja označijo pošiljke
za pregled. Operater zahteva ustrezne priloge od prejemnika blaga in jih shrani v elektronski evidenci, do
katere ima dostop tudi carinski organ.
Z vsako spremembo podatkov se podatki o pošiljki ponovno posredujejo v carinski sistem za analizo
tveganja. Carinski organ v dogovoru z operaterjem po potrebi spremeni vrsto predlaganega nadaljnjega
postopka obravnave pošiljke. Spremembo zabeleži v elektronski evidenci.
Končno stanje:
Podatki NHP ter rezultati analize tveganja z vidika varstva in varnosti ter nekaj osnovnih finančnih
pokazateljev so znani uradu carinjenja in se evidentirajo v ICS. Operater je obveščen o možnosti kontrole s
pomočjo elektronskega sporočila IE351. V kolikor je poslano sporočilo »(IE313) – Spremembe NHP«, ki
se nanašajo na isto MRN, se avtomatska analiza tveganja izvede ponovno.

3.2 Proces obveščanja o prispetju blaga na odobreno mesto in vpis v evidence
Operater obvesti o prispetju blaga na odobreno mesto in naredi vpis v evidence
Organizacija: Operater
Lokacija: Operater oz. njegov zastopnik pri uradu carinjenja
Prevoznik oz. njegov zastopnik predloži pošiljke hitre pošte carini
Predložitev blaga v dejanskem uradu prvega vstopa

Proces: HPP01

Organizacija: FURS
Lokacija: urad carinjenja
Omejitve:
Proces predložitve blaga se lahko izvede ob prispetju prevoznega sredstva.
Opis:
Po prispetju pošiljk operater v elektronski evidenci potrdi prispetje tistih pošiljk, ki so dejansko prispele na
namembni carinski urad. S tem se šteje, da je bilo blago vpisano v evidence deklaranta v okviru dovoljenja
za poenostavitev - VED.
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Operater oz. njegov zastopnik sporoči prispetje blaga na urad carinjenja z elektronskim sporočilom o
prispetju. Obvestilo o prispetju poleg ostalih podatkov vsebuje tudi vse MRN NHP za blago, ki se nahaja
pri operaterju. Po sprejemu obvestila o prispetju se v carinskem sistemu pripadajoče NHP samodejno
prestavijo iz stanja »Sprejeto« v stanje »Predloženo« Če je obvestilo o prispetju veljavno ali neveljavno, se
o tem obvesti prevoznika oz. njegovega zastopnika s sporočilom IE348, prav tako je operater obveščen tudi
v primeru, če sistem pripadajočih NHP ni mogel najti (IE349).
Končno stanje:
Blago je predloženo za namene carinjenja. Operater je obvestil carinski organ s pomočjo elektronskega
sporočila (IE347). Blago je vpisano v evidence deklaranta v okviru dovoljenja za VED.

3.3 Proces odločitve o pregledu blaga in sprostitev pošiljk pri uradu carinjenja
Odločitev o pregledu

Proces: HPP02

Organizacija: FURS
Lokacija: urad carinjenja
Omejitve:
Opis:
Carinski organ se lahko na podlagi rezultatov analize tveganja ali na podlagi podatkov NHP odloči za
pregled (npr. fizični pregled blaga, dokumentarni pregled, kontrola carinskih oznak). Carinik evidentira
odločitev za pregled v ICS. V primeru, da ICS na osnovi podatkov NHP javi visoko stopnjo tveganja
(napotek SAT), je pregled obvezen. Stanje uvozne operacije se nastavi na 'V preverjanju'.
Operaterja se obvesti o odločitvi za kontrolo blaga z elektronskim sporočilom z namenom, da se da blago
na razpolago za kontrolo. Operater zahteva ustrezne priloge od prejemnika blaga in jih shrani v elektronski
evidenci, do katere ima dostop tudi carinski organ.
Sistem ICS omogoča tri načine sprostitve vstopa blaga na podlagi NHP:
-

avtomatsko (po časovniku, merjeno od prejema sporočila IE347); skupinsko sprostitev vstopa blaga z
eno potrditvijo v primeru, da se ne zahteva preverjanje pošiljke,
posamično sprostitev vstopa za blago, ki je bilo na pregledu po vpisu ustreznih kontrolnih rezultatov in
skupinsko sprostitev vstopa za vse preostalo blago, ki ni bilo predmet pregleda,
posamično sprostitev vstopa tako za blago, ki je bilo na pregledu, kot tudi za blago, ki ni bilo predmet
pregleda.

Po končanem pregledu dokumentacije in/ali blaga carinik evidentira rezultate kontrole v ICS.
Rezultati pregleda so lahko ustrezni in sicer:
-

brez pregleda - prevoznik oz. njegov zastopnik se obvesti (IE330 - rezultati kontrole A2), da se blagu
dovoli vstop,
po pregledu - podatki so pravilni, spremembe niso potrebne, prevoznik oz. njegov zastopnik se obvesti
(IE330 - rezultati kontrole A1), da se blagu dovoli vstop,
po pregledu - ugotovljena so manjša neskladja, potrebne so spremembe, podatke popravi carinik in jih
sporoči prevozniku oz. njegovemu zastopniku (IE329 - rezultati kontrole A4), blagu se dovoli vstop,
lahko se določi drugačen dogovorjen postopek, kot ga je predlagal operater. Zaznamek lahko carinik
spremeni v polju »Posebni zaznamki ICS«:
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Pošiljke vrednosti do 22 EUR
Pošiljke, prepuščene na podlagi vložitve standardne deklaracije
Pošiljke, prepuščene na podlagi dovoljenja za vpis v evidence deklaranta
Pošiljke, prepuščene na podlagi dovoljenja za vpis v evidence deklaranta, za katere
bo dokončna vrednost določena v dopolnilni carinski deklaraciji

V primeru, da ne bo obstajalo tveganje, sistem ICS omogoča skupinsko prepustitev za celotno pošiljko po
NHP (IE330).
Rezultati pregleda so lahko tudi neustrezni:
- po pregledu, ugotovljena so večja neskladja, prevozniku oz. njegovemu zastopniku se sporoči (IE322 –
rezultati kontrole B1), da prepustitev blaga ni dovoljena oz. se zahteva vložitev NHP s pravilnimi
podatki.
Če carinski organ ob pregledu ugotovi, da je podatke o pošiljki potrebno popraviti, o tem obvesti operaterja
z elektronskim sporočilom IE322. Operater po konzultaciji s carinskim organom izvede popravek v svoji
elektronski evidenci ter popravljene podatke vključno z zaznamkom »P« ponovno posreduje v carinski
sistem za analizo tveganja.
Blago se prepusti po prejetju elektronskega sporočila IE330 ali IE329.
Končno stanje:
Rezultati kontrole so evidentirani v ICS in operater je seznanjen z rezultati preko elektronskih sporočil
IE330, IE329 ali IE322. Carinski organ po potrebi spremeni vrsto predlaganega nadaljnjega postopka
obravnave oz. odobri predlagani nadaljnji postopek obravnave (dogovorjeni postopek). V primeru
negativnega kontrolnega rezultata je potrebno postopati v skladu z navodili carinskega organa, to je
vložitev NHP s pravilnimi podatki ali predložitev ustreznega zahtevanega dokumenta.
V nadaljevanju se postopek zaključi na podlagi:
vložitve standardne elektronske carinske deklaracije v SIAIS (v primeru, ko je v postopku
preverjanja ugotovljeno, da se dovoljenje za VED glede na zakonodajne zahteve ne more uporabiti, npr. v
primeru posebnih postopkov, kadar ni predhodnega dovoljenja za ta postopek) ali
vložitve dopolnilne carinske deklaracije v skladu z izdanim dovoljenjem za poenostavitev (vpis v
elektronsko evidenco se šteje kot vpis v evidenco deklaranta v skladu s 182. čl. CZU)
zaznamka v elektronski evidenci, da gre za INFORMAL pošiljko (do 22 EUR; sem sodijo tudi
ostale oprostitve – npr. fizična oseba fizični do 45 EUR))
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4. PODATKOVNE ZAHTEVE ELEKTRONSKE EVIDENCE
OPERATERJA
4.1 Nabor podatkov za poenostavljeno carinsko deklaracijo (vpis v evidence deklaranta)
-

Nabor podatkov, določenih v Tabeli 7 Priloge 9 Dodatka A DU

-

Priloge: N934 (vrednost pošiljke),

-

o N934 – Fakturna vrednost blaga
o C602 – Stroški pošiljanja, ki se vštevajo v carinsko osnovo
Posebni zaznamki:

-

o »T« – tvegano blago
o »P« – Ponovna vložitev NHP
Oznaka predlaganega postopka (v primeru pošiljk hitre pošte)

-

Oznaka dogovorjenega postopka (v primeru pošiljk hitre pošte)

-

Evidenčna številka dokumenta za zaključek postopka

-

Digitalizirane priloge v primeru zahteve za kontrolo

4.1.1 Oznake dogovorjenega postopka
INFOR
FORMA
HV
HVVAL

(INFORMAL) Pošiljke vrednosti do 22 EUR
(FORMAL) Pošiljke, prepuščene na podlagi vložitve standardne deklaracije
Pošiljke, prepuščene na podlagi dovoljenja za vpis v evidence deklaranta
Pošiljke, prepuščene na podlagi dovoljenja za vpis v evidence deklaranta, za katere bo
dokončna vrednost določena v dopolnilni carinski deklaraciji
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4.2 Stanja zapisov pošiljk hitre pošte v elektronski evidenci – minimalne zahteve
Glede na dejstvo, da je elektronska evidenca povezana s sistemov ICS, so stanja zapisov v elektronski
evidenci operaterja odvisna od stanja procesa dela in zapisa v sistemu ICS.
Elektronska evidenca operaterja mora posledično vsebovati najmanj naslednja stanja (stanja zapisov v
elektronski evidenci so lahko smiselno poimenovana tudi drugače) :
Najava pošiljk hitre pošte ustvarjena (IE315)
NHP sprejeta
NHP zavrnjena
Najava možnosti kontrole (prejeto sporočilo IE351)
Dopolnitev ustvarjena (poslano sporočilo IE313)
Dopolnitev neveljavna
Dopolnitev sprejeta
Obvestilo o prispetju ustvarjeno (poslano sporočilo IE347)
Obvestilo o prispetju sprejeto
Obvestilo o prispetju zavrnjeno
Kontrola pošiljke (prejeto sporočilo IE361)
Carinskemu organu je potrebno dostaviti priloge, carinski organ lahko na podlagi dostopa do
elektronske evidence operaterja sam vpogleda v priloge.
Prepoved (prejeto sporočilo IE322)
Potrebna je ponovna vložitev NHP z ustreznimi podatki in dokazili.
Vstop dovoljen (prejeto sporočilo IE330/329)
Dovoljen je nadaljnji carinski postopek, v primeru prejetega IE329 se upoštevajo in evidentirajo v
elektronski evidenci operaterja tudi spremenjeni podatki.
Zaključeno
Za pošiljko so končane vse formalnosti glede na potrjeni postopek obravnave. V elektronsko evidenco
se vpiše oznaka zaključka postopka (evidenčna številka deklaracije, s katero je bil postopek zaključen).
Pomožni postopek ( obdelava pošiljke – brez SAT analize )
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5 KOMUNIKACIJA MED OPERATERJEM IN CARINSKIM
ORGANOM, VPOGLED V EVIDENCO
Elektronska evidenca omogoča komunikacijo med operaterjem in carinskim organom, z možnostjo
evidentiranja komentarjev v okviru podatkov o pošiljki.

5.1 Elektronska izmenjava podatkov v namen predhodne analize tveganja
Izmenjava sporočil med elektronsko evidenco in carinskim sistemom za analizo tveganja se izvaja na
podlagi
že
specificiranih
sporočil
ICS,
objavljenih
na
spletni
strani
FURS
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/. Posebnosti v primeru hitrih pošiljk so
definirane v tem dokumentu.

5.2 E-priloge
Spremljajoči dokumenti o pošiljkah se hranijo v elektronski obliki v elektronski evidenci pošiljk. Po
nadgradnji ICS bo možno elektronske priloge pošiljati tudi v sistem ePriloge.

5.3 Orodje za iskanje podatkov v elektronski evidenci
Carinskemu organu mora biti elektronski evidenci na voljo orodje za iskanje v evidenci podatkov o
pošiljkah. Orodje mora vključevati možnost filtriranja po naslednjih podatkih:
•

Št. prevoznega dokumenta

•

Status pošiljke

•

Registrska številka prevoznega sredstva

•

Bruto teža pošiljke

•

Vrednost pošiljke

•

Pošiljatelj

•

Kraj natovarjanja

•

Opis blaga

•

Datum odpreme pošiljke

•

Datum najave prispetja pošiljke

•

Datum prispetja pošiljke

•

Predlagani postopek obravnave

•

Dogovorjeni postopek obravnave

•

Prejemnik pošiljke

•

Številka carinskega dokumenta, na podlagi katerega je bilo blago dokončno ocarinjeno
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5.4 Arhiviranje podatkov in elektronska hramba dokumentov
Podatki v elektronski evidenci in spremljajoči elektronski dokumenti se arhivirajo skladno z določili o
elektronskem arhiviranju.

5.5 Dostopi/pooblastila carinskega organa do elektronske evidence
Carinskemu organu mora biti omogočena obdelava pošiljk v statusih V obdelavi/Ponovno v obdelavi,
Dopolnitev in Pregled ter vpogled v podatke o vseh obdelanih pošiljkah.
V statusu obdelave morajo biti carinskemu organu omogočene naslednje funkcionalnosti v elektronski
evidenci:


evidentiranje odločitve o pregledu blaga,



sprememba predlaganega postopka obravnave,



vnos dogovorjenega postopka obravnave,



evidentiranje zahtev za dopolnitev podatkov ter drugih zaznamkov o postopku in



evidentiranje zaključka obdelave.

V primeru, da uporablja isto programsko rešitev elektronske evidence več operaterjev, mora imeti
carinski organ dostop do evidenc posameznih operaterjev z enojno prijavo in možnostjo enostavnega
izbora operaterja.

5.6 Varnost podatkov
Operater zagotavlja varnost podatkov elektronske evidence v skladu s splošnimi standardi informacijske
varnosti ter zagotavlja sledljivost vseh posegov v podatke, hranjene v elektronski evidenci. Varnost
dostopov do elektronske evidence se opredeli v pisnem dogovoru med operaterjem in carinskim
organom.

6 POMOŽNI POSTOPEK V PRIMERU NEDELOVANJA
ELEKTRONSKE IZMENJAVE PODATKOV ZA ANALIZO
TVEGANJA
V primeru nedelovanja elektronske evidence se podatki o najavljenih pošiljkah carinskemu organu
predložijo na papirnem manifestu ali v elektronski obliki po e-pošti na uradni elektronski predal
carinskega organa.
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