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1.0 UVOD
Izvozni sistem je elektronska aplikacija, ki omogoča podporo izvoznemu postopku. Sestavljen je
iz dveh modulov:
 avtomatizirani nacionalni izvozni sistem (SIAES – Slovenian Automated Export
System),
 sistem nadzora izvoza (ECS – Export Control System).
Aplikacija omogoča:
 pregled nad elektronsko vloženimi izvoznimi in izstopnimi deklaracijami,
 ročni vnos izvozne deklaracije,
 spremljanje in usmerjanje procesov na uradu izvoza in na uradu izstopa,
 spremljanje in usmerjanje procesov na uradu vložitve,
 tiskanje potrebnih izpisov,
 izmenjavo sporočil z EU,
 izmenjavo sporočil z deklaranti,
 izmenjavo sporočil s podpornimi aplikacijami,
 varnostne in varnostne zahteve.

2.0 DOKUMENTACIJA
Aplikacija SIAES/ECS je izdelana na podlagi nacionalnih zahtev za izvozno carinjenje (SIAES)
ter vsebinske in tehnične dokumentacije za sistem nadzora izvoza (ECS).
Procesi pri uradu izvoza in uradu izstopa so podrobneje opisani v Opisu funkcionalnosti SIAES
sistema – carinjenje (običajni postopek). Vsebinsko je izvozni sistem opisan v Funkcijski
specifikaciji FSS_AES EXPORT (Functional System Specification – funkcijska specifikacija za
izvozni sistem). Funkcijska specifikacija zajema 1. fazo ECS in 2. fazo ECS (varstvene in
varnostne določbe; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 648/2005 in uredba
Komisije (ES) št. 1875/2006).
Tehnične zahteve za aplikacijo so v dokumentu DDNXA (Design Document for National Export
Aplication). Ugotovljene napake in zahtevane spremembe v dokumentaciji DDNXA in prilogah
se objavljajo v dokumentu RFC-LISTs˛KELs (seznam znanih napak). Sprememba DDNXA
vplivajo na spremembe v nacionalnih aplikacijah držav članic, ki jih morajo le-te implementirati
enkrat letno. Vse spremembe se objavljajo v Matriki sprememb (DKITM).
Skupna dokumentacija DDNA (Design Document for National Aplication – Specifikacija za
nacionalno aplikacijo) za tranzitni, izvozni in uvozni sistem je bila po verziji 8.10 razdeljena po
področjih: DDNTA (Tranzit), DDNXA (Izvoz), DDNIA (Uvoz). Zahteve, ki so skupne vsem trem
sistemom, so od verzije 9.10 zbrane v krovnem dokumentu DDCOM (Design Document
Operations and Methods).

3.0 KATALOG IN SHEME SPOROČIL ZA SIAES/ECS
Ponudniki programske opreme za SIAES/ECS upoštevajo pri razvijanju programske opreme kot
dodatek k funkcijski in tehnični dokumentaciji še katalog sporočil in sheme v XSD-obliki:
katalog sporočil, faza 2 SIAES ECS, ver. 1.6 (velja od 9. 04. 2014 1. 12. 2015),
xsd-shema sporočil, faza 2 SIAES ECS, ver. 1.6 (velja od 9. 04. 2014 1. 12. 2015),
 sporočila SIAES/ECS.
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Starejše verzije:
 stari katalogi sporočil SIAES (carinjenje) 1.0, 1.1.
 stari katalogi sporočil, faza 2 SIAES ECS 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.41, 1.44, 1.50, 1.51, 1.52
 stare xsd-sheme SIAES 1.0, 1.1.
 stare xsd-sheme, faza 2 SIAES ECS 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.41, 1.44,1.5, 1.51

4.0 IZVOZNE DEKLARACIJE IN IZSTOPNE SKUPNE DEKLARACIJE
Izvozne deklaracije in izstopne skupne deklaracije se vlagajo v SIAES/ECS v elektronski obliki z
uporabo informacijskega sistema za elektronsko poslovanje v FURS (SICIS).
Za elektronsko poslovanje, pri izvajanju carinskih formalnosti, mora uporabnik kvalificirano
digitalno potrdilo registrirati na portalu eCarina.
Za dodatne informacije in pomoč pri testiranju pišite na e-naslov sd.fu@gov.si.
Sistem SIAES/ECS pomeni popolnoma avtomatizirano poslovanje z izvozno deklaracijo/
/izstopno skupno deklaracijo z uporabo elektronsko podpisanih sporočil v formatu XML med
deklarantom in carino tako v običajnih kot v poenostavljenih postopkih (izvozna deklaracija) ter
izmenjavo elektronskih sporočil med carinskim uradom izvoznega carinjenja in izstopnim
carinskim uradom, ki potrdi izstop blaga s carinskega območja EU.
Od urada izvoza do urada izstopa spremlja blago spremna izvozna listina (SIL) z MRN; ta listina
nadomešča izvod 3 enotne upravne listine.

5.0 SPREMNA IZVOZNA LISTINA
Spremna izvozna listina (SIL) je dokument, ki temelji na podatkih iz izvozne deklaracije. Izpiše
se iz računalniškega sistema SIAES. SIL je namenjena spremljanju blaga od urada izvoza do
urada izstopa. SIL ustreza vzorcu in opombam iz priloge 45g uredbe Komisije (EGS) št.
2454/93. Kadar izvozna pošiljka vsebuje več kot eno postavko, se k SIL priloži seznam blaga, ki
ustreza vzorcu in opombam iz priloge 45h uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93. Seznam blaga je
sestavni del SIL. Kadar je dovoljeno, se lahko SIL natisne iz računalniškega sistema deklaranta.
Tiskanje spremne izvozne listine
Smernice za tiskanje spremne izvozne listine in seznama blaga
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6.0 IZSTOPNA SKUPNA DEKLARACIJA
Izstopna skupna deklaracija (ISD) pomeni skupno deklaracijo iz člena 182c uredbe Sveta (EGS)
št. 2913/92, ki jo je treba vložiti za blago, ki se iznaša s carinskega območja EU, razen če je v
tej uredbi določeno drugače.
ISD se pripravi z uporabo postopka obdelave podatkov, vsebuje pa podatke, ki jih za take
deklaracije določa priloga 30a uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93. Izpolni se v skladu s
pojasnjevalnimi opombami iste priloge.
Carinski organi dovolijo vložitev papirne ISD le v naslednjih okoliščinah:
 računalniški sistem carinskih organov ne deluje,
 elektronska aplikacija osebe, ki vlaga izstopno skupno deklaracijo ne deluje.
Papirna ISD se vloži z uporabo varnostno/varstvene listine, ki ustreza vzorcu iz priloge 45i
uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93. Kadar pošiljka, za katero je ISD izdelana, vsebuje več kot
eno postavko, se varnostno/varstvena listina dopolni s seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz
priloge 45j uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93. Seznam postavk je sestavni del
varnostno/varstvene listine.
Carinski organi lahko dovolijo, da se varnostno/varstvena listina zamenja ali dopolni s
komercialnimi listinami, če listine, predložene carinskim organom, vsebujejo podatke, ki so
določeni za izstopne skupne deklaracije v prilogi 30a uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93.
Smernice:
 Smernice za tiskanje varnostno/varstvene listine in seznama blaga,
 Smernice glede sprejemljivih in nesprejemljivih izrazov za opisovanje blaga za izstopne in
vstopne skupne deklaracije,
 Smernice glede posebnih carinskih oznak za oskrbo letal in ladij.
Pošiljanje/prejemanje izstopne skupne deklaracije preko skupne domene
Slovenija ne podpira funkcionalnosti urada vložitve za:
 pošiljanje izstopne skupne deklaracije v drugo državo članico,
 prejemanje izstopne skupne deklaracije iz druge države članice.
Izstopna skupna deklaracija se v Sloveniji lahko vloži le v slovenskem uradu vložitve za
slovenski carinski urad izstopa.

7.0 PRISTOJNI URADI ZA IZVAJANJE IZVOZNEGA POSTOPKA
Seznam carinskih uradov (COL – Customs office list), ki vsebuje informacije o carinskih uradih
in podatke posameznega carinskega urada, pristojnega za izvozne postopke, je dostopen na
spletni strani Evropske komisije.
Preko elektronskega naslova sd.fu@gov.si se lahko uporabniki naročijo na samodejno
prejemanje elektronskih sporočil IE031 in IE032 ob spremembi seznama carinskih uradov in
ostalih šifrantov.
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