REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana

T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: gfu.fu@gov.si
www.fu.gov.si

PLAČEVANJE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH
DAJATEV
Plačevanje carinskega dolga in prejemanje obvestil o
nastalem dolgu

Podrobnejši opis

3. izdaja, JANUAR 2017

KAZALO
1.0 Rok za plačilo carinskega dolga ......................................................................................... 3
2.0 Dovoljenje za odlog plačila zneska dajatev ....................................................................... 3
3.0 Odlog plačila v poenostavljenih carinskih postopkih .......................................................... 3
4.0 Prejemanje obvestil o nastalem dolgu ............................................................................... 3
5.0 Plačevanje carinskega dolga – uvoznih dajatev ................................................................ 4

5.1 Dajatve, zaračunane na carinski deklaraciji (enotni upravni listini), katerih plačilo je
zavarovano .......................................................................................................................... 4
5.2 Dajatve, zaračunane na carinski deklaraciji (enotni upravni listini), katerih plačilo ni
zavarovano .......................................................................................................................... 5
5.3 Dajatve, obračunane z odmerno odločbo..................................................................... 5
6.0 Plačevanje uvoznih dajatev iz tujine .................................................................................. 5
7.0 Datum plačila in zamudne obresti ...................................................................................... 6
8.0 Ukrepanje FURS v primeru nepravočasnega plačila dajatev ............................................ 6

2

1.0 Rok za plačilo carinskega dolga
V skladu s 108. členom Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, v nadaljevanju: CZU)
je rok za plačilo carinskega dolga 10 dni od sporočitve dolgovanega zneska dajatev dolžniku, in
sicer za:
- carinski dolg, obračunan z upravno odločbo, od dneva vročitve odločbe in
- carinski dolg, obračunan na carinski deklaraciji, od dneva prepustitve blaga deklarantu.
Carinski dolžnik si lahko s pridobitvijo dovoljenja za odlog plačila podaljša rok plačila iz 10 na 30
dni.

2.0 Dovoljenje za odlog plačila zneska dajatev
Zahtevek za pridobitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev na podlagi 110. člena CZU se
vloži pri Finančnem uradu Nova Gorica.
Dovoljenje se lahko uporabi pod pogojem, da se imetnik dovoljenja v carinskem postopku sklicuje
na veljaven instrument zavarovanja. Številka dovoljenja se vpiše v polje 48 carinske
deklaracije, sklicna številka instrumenta zavarovanja (GRN), pod katero je instrument
zavarovanja evidentiran v evidenci zavarovanj, pa v polje 44.
Odlog plačila znaša 30 dni. Če je bil dolg sporočen z dnem prepustitve blaga deklarantu, teče
rok odloga plačila od dneva prepustitve blaga, to je od dneva, navedenega v polju B carinske
deklaracije. V poenostavljenih carinskih postopkih je rok plačila odvisen od obdobja združevanja
oziroma načina vlaganja dopolnilnih carinskih deklaracij.
Dovoljenje za odlog plačila praviloma velja do preklica ali pa do roka navedenega na dovoljenju.

3.0 Odlog plačila v poenostavljenih carinskih postopkih
Rok plačila pri poenostavljenih postopkih je odvisen od obdobja združevanja, in sicer:
- pri mesečnem vlaganju deklaracij je rok plačila 16. dne v mesecu, ki sledi
koledarskemu mesecu, v katerem je bilo blago sproščeno v prost promet;
- pri tedenskem vlaganju deklaracij je rok plačila v petek četrtega tedna, ki sledi
koledarskemu tednu, v katerem je bilo blago sproščeno v prost promet.

4.0 Prejemanje obvestil o nastalem dolgu
V skladu s 102. členom CZU se o carinskem dolgu obvesti dolžnika. Kadar je znesek plačljive
dajatve enak znesku, vpisanemu na carinski deklaraciji, je prepustitev blaga s strani carinskih
organov enakovredna obvestilu dolžnika o carinskem dolgu.
Carinski dolžnik je carinski dolg obvezan poravnati po carinski deklaraciji. Carinsko
deklaracijo je v primeru zastopanja dolžniku dolžan zagotoviti špediter kot zastopnik v carinskem
postopku. Obvestila o nastalem dolgu so neobvezna. Finančna uprava RS jih pošilja le kot pomoč
pri plačevanju carinskih obveznosti in ne predstavljajo računa. Račun in izvršilni naslov
predstavlja carinska deklaracija.
Način prejemanja obvestil o nastalem dolgu je opredeljen v dovoljenju za odlog plačila zneska
dajatev. Vložnik zahtevka v zahtevku za izdajo dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev izbere
način prejemanja obvestil v primeru poenostavljenih carinskih postopkov. Obvestila o nastalem
dolgu v primeru poenostavljenih carinskih postopkov lahko carinski dolžnik – deklarant prejema,
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ali ločeno po prejemnikih iz polja 8 carinske deklaracije ali združeno za vse prejemnike iz polja 8
carinske deklaracije.
Obvestilo o nastalem dolgu je:
- za vse sprejete deklaracije carinskega dolžnika v enem dnevu, če carinski postopek ni
bil izveden v okviru poenostavljenih postopkov, pripravljeno in odposlano naslednji delovni dan
od prepustitve blaga,
- za vse sprejete deklaracije v okviru poenostavljenih postopkov, če je obdobje
združevanja teden, pripravljeno in odposlano v torek drugega tedna, ki sledi tednu v katerem je
obveznost nastala,
- za vse sprejete deklaracije v okviru poenostavljenih postopkov za prijavljanje blaga na
podlagi hišnega carinjenja, če je obdobje združevanja mesec, pripravljeno in odposlano naslednji
dan, ki sledi dnevu, ko je potrebno vložiti dopolnilno deklaracijo oziroma naslednji dan po
spremembi statusa deklaracije v prepuščeno, če je prepustitev izvršena po dnevu, ko je bilo
potrebno vložiti carinsko deklaracijo,
- za vse sprejete deklaracije v okviru poenostavljenega postopka prijavljanja, če je
obdobje združevanja mesec, pripravljeno in odposlano po zaključku obdobja vsak naslednji dan
od spremembe statusa vložene deklaracije na prepuščeno,
- v primeru uporabe začetne popolne deklaracije v poenostavljenih carinskih postopkih
pripravljeno in odposlano v skladu z dovoljenjem za odlog plačila zneska dajatev.
Obvestila o nastalem dolgu dolžniki prejemajo v papirni ali v elektronski obliki. Za prejemanje
obvestil o nastalem dolgu v elektronski obliki se je potrebno registrirati v okviru sistema za
elektronsko poslovanje s FURS za področje Specifikacija plačil in faktur. Registrirani uporabniki
v okviru sistema za elektronsko poslovanje obvestila o nastalem dolgu prejmejo v obliki sporočila
v XML strukturi.
Prednosti prejemanja obvestil o nastalem dolgu v elektronski obliki:
- povečanje zanesljivosti in hitrosti prejemanja podatkov za izvedbo pravočasnega
plačila,
- prejemnik obvestila določi, kdo v organizaciji prejme obvestilo,
- zmanjšanje obsega navadne pošte.

5.0 Plačevanje carinskega dolga – uvoznih dajatev
Carinski dolžnik oz. zavezanec za plačilo carinskega dolga oz. uvoznih dajatev, ki so zaračunane
na podlagi carinske deklaracije, je deklarant, to je oseba, ki je v carinski deklaraciji vpisana v polju
14. V primeru posrednega zastopanja je carinski dolžnik tudi oseba, za račun katere je bila
izdelana carinska deklaracija (prejemnik blaga).
Carinski dolžnik je carinski dolg obvezan poravnati po carinski deklaraciji. Carinska deklaracija
predstavlja račun in izvršilni naslov.

5.1 Dajatve, zaračunane na carinski deklaraciji (enotni upravni listini),
katerih plačilo je zavarovano
Če je plačilo dajatev zavarovano, je v carinski deklaraciji v petem podpolju polja 47 vpisana črka
“R”. V tem primeru prejme zavezanec za plačilo obvestilo o nastalem dolgu, ki vsebuje:
- seznam carinskih deklaracij, sprejetih v določenem obdobju, z namenom lažjega
pregleda nad obračunanimi uvoznimi dajatvami in drugimi dajatvami, ki se pobirajo pri uvozu;
- referenco prejemnika, ki jo mora zavezanec navesti na plačilnem nalogu zaradi
identifikacije plačila in avtomatskega zapiranja plačil s terjatvami.
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Carinski dolžnik lahko referenco prejemnika pridobi tudi iz specifikacije obremenitev
predloženega instrumenta zavarovanja. Vpogled v specifikacijo obremenitev instrumentov
zavarovanja je brezplačno zagotovljen preko Portala eCARINA.
Plačilo dajatev se izvede na »Prehodni carinski podračun – proračun države« št. 011009991000033 z obvezno navedbo reference prejemnika v obliki SI19 P1-P2, pri čemer je:
- P1 davčna številka zavezanca (8 znakov),
- P2 pa šifra dajatve (5 znakov), ki se plačuje (08508).
Ime in naslov prejemnika
Prehodni carinski podračun - proračun
države, Gregorčičeva ulica 20, 1000,
Ljubljana

IBAN prejemnika
SI56011009991000033

Referenca prejemnika
SI19 DŠ ZAVEZANCA08508

Pri plačevanju mora plačnik navesti tudi:
- kodo namena: TAXS,
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X.

5.2 Dajatve, zaračunane na carinski deklaraciji (enotni upravni listini),
katerih plačilo ni zavarovano
Če plačilo carinskega dolga ni zavarovano, je v carinski deklaraciji v petem podpolju polja 47
carinske deklaracije izpisana črka “A”.
Zavezanec mora dajatve plačati pred sprostitvijo blaga v prost promet na »Prehodni carinski
podračun – proračun države« št. 01100-9991000033 z obvezno navedbo reference prejemnika
v obliki SI19 P1-P2-P3, pri čemer je:
- P1: davčna številka zavezanca za plačilo,
- P2: šifra dajatve, ki je vedno 08508,
- P3: konstanta 8 in šifra carinskega organa, pri kateri je carinska deklaracija vložena
(npr. za Oddelek za carinjenje Koper 8006036).
Ime in naslov prejemnika
Prehodni carinski podračun - proračun
države, Gregorčičeva ulica 20, 1000,
Ljubljana

IBAN prejemnika
SI56011009991000033

Referenca prejemnika
SI19 DŠ ZAVEZANCA08508-800šifraCO

Pri plačevanju mora plačnik navesti tudi:
- kodo namena: TAXS,
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X.

5.3 Dajatve, obračunane z odmerno odločbo
Če so uvozne dajatve zaračunane z odmerno odločbo, je rok za plačilo dajatev 10 dni od vročitve
odločbe (odločba se vroča osebno). Dajatve se plačajo na prehodni podračun, ki je naveden v
odločbi.

6.0 Plačevanje uvoznih dajatev iz tujine
V primeru, ko plačnik izvede plačilo iz tujine, navede:
- naziv in naslov banke (Bank Name): Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, SI-1000;
- številko računa (Account Number): 011009991000033;
- SWIFT: BSLJSI2X;
- IBAN: SI56011009991000033;
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-

referenco prejemnika (Reference Nb.): SI19 DŠ ZAVEZANCA-08508.

V skladu s 4. členom Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11, 51/11 - popr., 102/12, 110/13 in 77/16
– ZOPSPU-1) se obvezne dajatve plačujejo samo v denarni enoti Republike Slovenije.

7.0 Datum plačila in zamudne obresti
Za datum plačila uvoznih dajatev v skladu z 92. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr,
111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16; v nadaljevanju: ZDavP-2) velja:
- dan plačila davka pri davčnem organu, ali
- dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davkov, ali
- dan sprejetja odločitve pristojnega organa o konverziji davka v kapitalsko naložbo, ali
- dan, ko se davek poravna s preveč plačanim davkom v skladu z navedenim zakonom.
93. člen ZDavP-2 določa vrstni red zapiranja plačila, če ta ne zadostuje za poplačilo celotne
obveznosti, in sicer:
1.
stroški postopka pobiranja davka,
2.
obresti,
3.
davek,
4.
denarne kazni in globe in stroški tega postopka.
V kolikor zavezanec carinski dolg poravna po zapadlosti, si mora sam obračunati zamudne
obresti in jih poravnati skupaj z glavnico. V skladu s 114. členom CZU je obrestna mera zamudnih
obresti enaka obrestni meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo je Evropska
centralna banka uporabljala za svoje operacije glavnega financiranja prvi dan meseca, v katerem
znesek zapade v plačilo, povečani za dve odstotni točki. FURS ne pošilja posebnih obračunov za
zamudne obresti.

8.0 Ukrepanje FURS v primeru nepravočasnega plačila dajatev
Če carinski dolg ni plačan v predpisanem roku, plačilo carinskega dolga pa ni zavarovano, začne
FURS v skladu s 143. členom ZDavP-2 z davčno izvršbo. V primeru zavarovanega plačila dolga
se v skladu s 123. členom ZDavP-2 od garanta (banka, zavarovalnica) zahteva unovčitev
predloženega instrumenta zavarovanja ali pa se za poplačilo dolga uporabi gotovinski polog.
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