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Nove šifre v nacionalnem šifrantu in njihova uporaba (področje živil
neživalskega izvora in zdravstvenega varstva rastlin)
V Uradnem listu RS št. 37 je bil dne 1. 6. 2018 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, ki
med drugim predpisuje tri nove šifre s področja živil neživalskega izvora in zdravstvenega varstva
rastlin.
Nove šifre, ki se morajo obvezno vpisati v polje 44 EUL, so:
 3O075 prijava pošiljke svežega sadja in zelenjave (tržni in drugi standardi) – šifro je treba
vpisati v polje 44 EUL hkrati s šifro 3O070, ki je predpisana za vse pošiljke živil
neživalskega izvora (razen živil, ki sodijo v pristojnost Zdravstvenega inšpektorata). Vse
pošiljke svežega sadja in zelenjave, ki se uvažajo iz tretjih držav, morajo biti skladne s
tržnimi standardi in drugimi standardi, ki so jim vsaj enakovredni. Izjeme so pošiljke sadja
in zelenjave, ki so namenjene industrijski predelavi, živalski krmi ali drugi neživilski
uporabi, ki se ne označujejo z omenjeno šifro. Prav tako pa tudi negojene gobe, kapre,
grenki mandlji, oluščeni mandlji, neoluščeni lešniki, oluščeni orehi, pinjole, pistacije,
makadamija, pekan, drugi oreščki, posušene rajske smokve, posušeni agrumi, mešanice
tropskih oreščkov, mešanice drugih oreščkov in žafran.
 3O080 prijava pošiljke rastlin, živih delov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov (fitosanitarni ukrepi) – šifro je treba vpisati v polje 44 EUL za pošiljke rastlin,
žive dele rastlin in rastlinske proizvode. To velja tudi za lesen pakirni material (LPM), pri
katerem je treba hkrati vpisati še šifro 3O050.
 3O085 prijava pošiljke semenskega materiala kmetijskih rastlin in gozdnega
reprodukcijskega materiala – šifro je treba vpisati poleg šifre 3O080 v polje 44 EUL za
pošiljke semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, semena in sadilnega
materiala zelenjadnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega in sadilnega
materiala hmelja, trte, sadnih in okrasnih rastlin. Gozdni reprodukcijski material je
semenski material (storži, plodovi in soplodja), deli rastlin (podtaknjenci, material za
podtaknjence, popki, grebenice, korenine, cepiči…), sadilni material (rastline, vzgojene
iz semena (sadike), delov rastlin (ukoreninjenci) in puljenk (rastlin iz naravnega
pomlajevanja) ter puljenke). Gozdni reprodukcijski material se uporablja za obnovo
gozdov s sadnjo in setvijo, pogozdovanje, snovanje in vzdrževanje trajnih zaščitnih ali
protierozijskih pasov gozdnega drevja ter snovanje in vzdrževanje plantaž gozdnega
drevja.
Šifre in njihove kombinacije, ki jih je treba vpisati v polje 44 EUL, so po novem naslednje:
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3O070 – vsa živila neživalskega izvora (razen živil, ki sodijo v pristojnost Zdravstvenega
inšpektorata)
3O070 in C644 (potrdilo o uvozu ekoloških proizvodov) – ekološki proizvodi
3O070 in 3O075 – sveže sadje in zelenjava (tržni in drugi standardi)
3O080 - rastline, živi deli rastlin, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti (fitosanitarni
ukrepi)
3O080 in 3O050 – lesen pakirni material
3O080 in 3O085 – semenski material kmetijskih rastlin in gozdni reprodukcijski material

Opozarjamo vas tudi na uporabo šifre 3O055, ki se uporablja za prijavo pošiljke krme
neživalskega izvora. Razna semena (npr. žita) se lahko uporabljajo v več namenov in sicer za
prehrano ljudi (šifra 3O070 in kot ekološka z dodatno šifro C644), kot seme za setev (šifri 3O080
in 3O085) in kot krma za živali (šifra 3O055).
Dodatne šifre in njihove kombinacije uvajamo zaradi pregleda nad uvozom, analiz tveganja in
statističnih obdelav uvoza tovrstnega blaga.
Finačne urade prosimo, da zainteresirane gospodarske subjekte obvestjo o obvezni uporabi
zgoraj navedenih šifer in njihovih kombinacijah
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