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Uporabni pripomočki

 Podatkovni model EUCDM v6.0:

EUCDM 6.0 (gefeg.com)

 EU Smernice o carinskem podatkovnem modelu EU (EUCDM):

UCC - Guidance documents | Taxation and Customs Union (europa.eu)

 Spletna stran FURS (eCarina/Sistemi v razvoju/SIAIS2)
 Funkcijska in tehnična specifikacija

 Poslovni procesi

 Diagrami poteka

 Katalog sporočil

 XSD/XML sheme sporočil

 Šifranti

 Izvedbena in delegirana uredba (IU/DU)

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en


Novi podatkovni elementi in formati šifer

 Nabor podatkov oz. podatkovnih elementov za stolpce H1, H2, H3, H4, H5, 
H6, H7, I1 in I2 je najlažje poiskati v podatkovnem modelu EUCDM 6.0 

 Sporočilo IE415 (uvozna deklaracija) zajema podatke iz vseh stolpcev (razen 
stolpca I2, ki je zajet v sporočilu o predložitvi IE432) 

 V carinskih deklaracijah po novem nastopa veliko več oseb od PE3/1 do 
PE3/46

 Obstoječe polje 44 EUL se razdeli na dva podatkovna elementa PE2/2 
(Additional Information) in PE2/3 (Documents produced, certificates and 
authorisations, additional references)

 Obstoječe polje 30 (PE5/23) v povezavi z lokacijo blaga, zajema veliko več 
podatkov in kombinacij

 Obstoječe polje 40 (PE2/1) za predhodne postopke se izpolnjuje na 
drugačen način in omogoča tudi vpis dodatnih podatkov kot npr. številko 
postavke, število tovorkov, bruto masa… 



Novi podatkovni elementi in formati šifer
 Nekateri formati šifer iz polja 44 (PE2/2) so se spremenili npr. CV01 v 

CV010, 3V020 v V0200, 3I020 v I0200 itd. (glej šifrant  EUNL039 - Oznaka 
dodatne informacije) 

 Davčne številke, ki so se vpisovale v polje 44 EUL s šiframi Y040, Y041 in 
Y042 se po novem vpisujejo v podatkovni element PE3/40 s šiframi FR1, 
FR2, FR3…

 Obrazec DCV nadomeščajo podatki v podatkovnih elementih PE4/9, PE4/13 
in PE4/16

 Garancija iz polja 44 EUL se po novem vpisuje v podatkovni element PE8/3 
(GRN), v podatkovni element PE2/2 (dodatne informacije) pa se bo vpisalo 
šifre G0010, G0030 in G0040 tako, da se bo vedelo, kateri osebi ta garancija 
pripada

 Večino dovoljenj iz polja 44 EUL se po novem vpisuje v podatkovni element 
PE2/3 (šifre od C501 do C601), potrebno pa je izpolniti še podatkovni 
element PE3/39 (imetnik dovoljenja)

 Izjema je dovoljenje za odlog plačila uvoznih dajatev, ki se vpisuje v nov 
podatkovni element PE2/6 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

 Obstoječe polje 40 (predhodni postopek) je po novem bolj razdelano (PE2/1):

 Obstoječe polje 44 (v zvezi z bančno garancijo) je po novem bolj razdelano (PE8/3):



Novi podatkovni elementi in formati šifer

 Nekatere obstoječe nacionalne šifre iz polja 44 (PE2/2) se po novem pišejo v 
drugačnem formatu:

 CV01 = CV010

 3V020 = V0200

 3I020 = I0200

 Polje 30 v zvezi z lokacijo blaga je po novem bistveno bolj razdelano (PE 5/23):



Novi podatkovni elementi in formati šifer

Osebe (udeleženci) v uvozni deklaraciji od PE3/1 do PE3/46:



Novi podatkovni elementi in formati šifer



Novi podatkovni elementi in formati šifer

 Davčne številke za postopek 42 ali odlog plačila DDV se sedaj pišejo v polje 44 EUL s 
šiframi Y040, Y041 in Y042

 Po novem se davčne številke za prej navedene postopke vpisujejo v PE3/40 (Oznaka 
vloge dodatne davčne reference) s šiframi od FR1 do FR7 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

 V podatkovnem elementu PE3/21 „Oznaka statusa zastopnika“ ni več šifre 1 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

 V Sloveniji sporočilo IE415 (uvozna deklaracija) vključuje vse podatkovne nabore oz. 
podatke vseh stolpcev za uvoz (H1 do H7 in I1)

 Sistem bo preko poslovnih pravil prepoznal kateri podatkovni nabor je bil vložen (po 
vrsti postopka, po dovoljenju za poenostavitve, po vpisu določenih šifer v PE2/2)   



Novi podatkovni elementi in formati šifer

 V podatkovnem elementu PE4/1 „Dobavni pogoji“ ni več šifer za „lego kraja“:



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Za vrsto lokacije se uporabijo naslednje oznake: 

 A (Določena lokacija): carinski urad ali drugo mesto, ki ga določi carina za namene 
predložitve carini v skladu s členom 139(1) ali za namene začasne hrambe v skladu s 
členom 147(1) CZU. 

 B (Pooblaščeno mesto): mesto, pooblaščeno v okviru dovoljenja, izdanega na 
podlagi člena 22 CZU (prostori za začasno hrambo ali carinsko skladišče). 

 C (Odobreno mesto): mesto, odobreno za predložitev blaga v skladu s členom 
139(1) CZU in členom 115(1) CZU-DU ali za namene začasne hrambe v skladu s 
členom 147(1) CZU in člena 115(2) CZU-DU. 

 D (Drugo): predvsem v primerih višje sile 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Za kvalifikator se uporabijo naslednje oznake: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Novi podatkovni elementi in formati šifer

PE5/23 Lokacija blaga 
Primeri izpolnjevanja: 



Tiskanje deklaracije iz SIAIS2

 Komisija je predpisala nov nabor podatkov za uvozno deklaracijo v IU/DU, 
obenem pa ni objavila novih obrazcev EUL na papirju, ampak je pustila v 
veljavi stare. 

 Trenutno je v SIAIS2 pripravljen print deklaracije za namene izvajanja 
kontrole, ki pa ni uporaben za druge namene npr. overjanje za druge organe, 
stranke oz. pomožni postopek. 

 Nastala je neke vrste kombinacija podatkov in sicer šifre iz PE2/2 (dodatne 
informacije) in PE2/3 (predloženi dokumenti) se skupaj nahajajo v polju 44 
natisnjene deklaracije, večji pa je problem tam kjer nastopata dve ali več 
oseb (npr. uvoznik, kupec), saj jih je nemogoče stlačiti npr. v polje 8 
natisnjene deklaracije.  

 Tudi če bi natisnili vse podatkovne elemente, bi nastal nek obsežen natisnjen 
dokument, ki bi bil neuporaben, zato razmišljamo o progresivnem tiskanju 
samo tistega segmenta deklaracije, ki bi se ga uporabilo za namene kontrole. 
Tiskanja in overjanja natisnjene deklaracije za stranke in druge državne 
organe verjetno ne bo več oz. se bodo podatki pošiljali na drugačen način.  



Tiskanje deklaracije iz SIAIS2



Elektronska sporočila, stanja in procesi

 Elektronska sporočila za SIAIS2 so več ali manj ista kot v obstoječem SIAIS 

(IE415, IE416, IE413, IE404, IE405, IE407, IE428, IE429, IE460, IE450, 

IE451, IE454, IE414, IE409, IE928)   

 Dejansko sta novi samo sporočili: IE432 in IE433

 Nekatera sporočila imajo na koncu oznako „C“ npr. IE413C, IE428C, IE429C, 
IE450C, IE451C, zato da se ne mešajo različni procesi

 Nov je poslovni proces:  „Procesiranje obvestila o predložitvi (IE432) v okviru 
dovoljenja za vpis v evidence deklaranta in vložitev dopolnilne deklaracije 
tipa Z“

 Nov je poslovni proces: „Usklajevanje podatkov v uvozni deklaraciji po 
prepustitvi“

 Nov je poslovni proces: „Procesiranje poenostavljene deklaracije tipa C in 
vložitev dopolnilne deklaracije tipa Y“

 Spremenjen je poslovni proces: „Procesiranje poenostavljene deklaracije tipa 
B in vložitev dopolnilne deklaracije tipa X 



Elektronska sporočila, stanja in procesi

 Stanja uvozne deklaracije ostanejo enaka: „U01-Vloženo“, „U03-Sprejeto“, 
„U04-Neveljavno“, „U05-V preverjanju“, „U11-V mirovanju“, „U07-Ni 
prepustitve“, „U09-V razveljavljanju, „U10-Razveljavljeno“, „U08-
Prepuščeno“, 

 Novo je stanje „U12-V spreminjanju“ po prepustitvi



Procesiranje poenostavljenih deklaracij
Vložitev poenostavljene deklaracije tipa B:

 deklarant vloži poenostavljeno deklaracijo tipa B (manjkajoči dokumenti, 

začasni podatki, kvote…)

 ker podatkovni nabor za poenostavljene deklaracije (stolpec I1) ne vsebuje 

podatkovnih elementov za obračun uvoznih dajatev (PE od 4/3 do 4/7) bosta  

deklarantom na voljo dva sistema in sicer, da v poenostavljeni deklaraciji 

izpolnijo podatkovne elemente za obračun uvoznih dajatev, ali da teh 

podatkovnih elementov ne izpolnijo

 sistem se bo upravljal preko poslovnih pravil (SPP)  



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vložitev poenostavljene deklaracije tipa B:

• v primeru, da podatkovni elementi za obračun uvoznih dajatev ne bodo 

izpolnjeni, bodo carinski organi odobrili rok za vložitev dopolnilne 

deklaracije maksimalno 30 dni

• v primeru, da podatkovni elementi za obračun uvoznih dajatev ne bodo 

izpolnjeni, se bodo uvozne dajatve v celoti obračunale z dopolnilno 

deklaracijo tipa X



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vložitev poenostavljene deklaracije tipa B:

V primeru, da podatkovni elementi za obračun uvoznih dajatev bodo 

izpolnjeni:

• bodo carinski organi lahko odobrili daljši rok za vložitev dopolnilne 

deklaracije tipa X v skladu s carinsko zakonodajo

• uvozne dajatve se bodo ob prepustitvi poslale v finančni modul (CUKOD)

in v garancijskem modulu (SIGMS) se bo bremenila garancija za znesek 

dajatev in MCD

• ob prepustitvi se bodo deklarantu poslali podatki (IE429)

• ob prepustitvi se bodo poslali podatki za namene obračuna DDV 

(IE429_DDV)

• blago se bo prepustilo 



Procesiranje poenostavljenih deklaracij
Vložitev dopolnilne deklaracije tipa X:

 dopolnilni deklaraciji tipa X bo podeljen drug MRN kot poenostavljeni 
deklaraciji tipa B

 deklarant določenih podatkov v dopolnilni deklaraciji ne bo smel  
spreminjati (garancija, udeleženci, MCD itd.)

 dopolnilna deklaracija tipa X se bo uparjala s poenostavljeno deklaracijo 
tipa B preko podatkovnega elementa PE2/1 (obstoječe polje 40 EUL) 

 dopolnilna deklaracija tipa X se bo procesirala enako kot poenostavljena 
deklaracija tipa B (omogočena bodo enaka stanja: sprejeto, v kontroli, v 
mirovanju, neveljavno, prepuščeno), razen stanja ni prepustitve

 določene šifre MCD bo lahko razbremenil deklarant (šifra Z20), vse ostale 
šifre MCD pa carinski organi

 uvozne dajatve v dopolnilni deklaraciji X bodo lahko nižje, enake ali višje

 v primeru višjih dajatev se v finančni modul (CUKOD) pošlje samo razlika 
dajatev glede na tip B



Procesiranje poenostavljenih deklaracij  

Vložitev dopolnilne deklaracija tipa X:

 v primeru, da bo vložena poenostavljena deklaracija brez izpolnjenih 
podatkovnih elementov za obračun uvoznih dajatev, se bodo uvozne 
dajatve v celoti obračunale z dopolnilno deklaracijo

 sistem se bo upravljal preko poslovnih pravil

 deklarantu se pošljejo podatki dopolnilne deklaracije (IE429)

 na davčno stran se pošljejo podatki za namene obračuna DDV (IE429_DDV)



SI001913

MRN 20SI00191340511731

Urad vložitve

Poenostavljena deklaracija tipa B
Urad vložitve

Dopolnilna deklaracija tipa X

SI001913

MRN 20SI00191340422103

PE4/7: 1000 EUR

MCD: 100 EUR

Enake dajatve kot v B

PE4/7: 1000 EUR

PE2/1: MRN-20SI00707540511731       

Višje dajatve kot v B

PE4/7: 1200 EUR

PE2/1: MRN-20SI00191340511731

Manjše dajatve kot v B

PE4/7: 700 EUR

PE2/1: MRN-20SI00191340511731

Finančni modul

CUKOD

Garancijski modul

SIGMS

Finančni modul

CUKOD

Garancijski modul

SIGMS

FKMRAC se pošlje

R47: 1000 EUR

R47_S2 se pošlje

PE4/7: 1000 EUR

Garancija se bremeni

FKMRAC se pošlje

R47: 200 EUR

 

FKMRAC se ne pošlje

R47: - 300 EUR

Povračilo ali odpust 

FKMRAC se ne pošlje

R47: 0 EUR

R47_S2 se pošlje

R47: 200 EUR

Garancija se dodatno 

bremeni 

R47_S2 se ne pošlje

R47: - 300 EUR

Garancija se ne bremeni

R47_S2 se ne pošlje

R47: 0 EUR

Garancija se ne bremeni

Dopolnilna deklaracija tipa X:

· v PE2/1 (bivše polje 40) se vpiše MRN 

poenostavljene deklaracije B

· dopolnilna deklaracija X se bo procesirala v 

različna stanja (sprejeto, v preverjanju, v 

mirovanju, prepuščeno)

· določeni podatki v dopolnilni deklaraciji X se ne 

smejo spreminjati (izvoznik, prejemnik, deklarant, 

GRN, MCD itd.)

· deklarantu bodo poslani končni podatki iz 

dopolnilne deklaracije X (IE429)

· v finančni modul (CU KOD) bo poslana razlika 

uvoznih dajatev, če bodo v X obračunane višje 

dajatve kot v B 

· če so izpolnjeni pogoji se v dopolnilni deklaraciji X 

razbremeni MCD

RB4_S2 se pošlje

R47: 100 EUR

Garancija se bremeni 



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vložitev poenostavljene deklaracije tipa C (namesto poenostavljenega 
deklariranja na podlagi komercialnega dokumenta - PU):

 deklarant lahko vloži več poenostavljenih deklaracij tipa C na različnih 
oddelkih za carinjenje

 poenostavljena deklaracija ne bo imela izpolnjenih podatkovnih elementov 
z dajatvami (PE4/3 do 4/7) 

 ob prepustitvi se deklarantu pošljejo končni podatki poenostavljene 
deklaracije (IE429)

 blago se prepusti



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vložitev dopolnilne deklaracije tipa Y:

 deklarant vloži dopolnilno deklaracijo v skladu z dovoljenjem za 
poenostavitev (tedensko ali mesečno)

 deklarant vloži dopolnilno deklaracijo tipa Y, ki lahko dopolnjuje (uparja) 
več poenostavljenih deklaracij tipa C po načelu vsaka postavka 
poenostavljene deklaracije tipa C se vloži v svojo postavko dopolnilne 
deklaracije tipa Y

 dopolnilni deklaraciji tipa Y se podeli nov MRN

 uparjanje dopolnilne deklaracija tipa Y s poenostavljenimi deklaracijami 
tipa C se izvaja preko bivšega polja 40 (PE2/1) dopolnilne deklaracije



SI007075

MRN 20SI00707540511731

Urad predložitve

Poenostavljena deklaracija tipa C

SI002022

MRN 20SI00202240757358

SI001123

MRN 20SI00112340624187

Urad nadzora

Dopolnilna deklaracija tipa Y

SI001913

MRN 20SI00191340422103

im02

PE6/14,6/15: 6801000000

im01

PE6/14,6/15: 4407111000

im01

PE6/14,6/15: 6801000000

im01

PE6/14,6/15: 3901101090

im02

PE6/14,6/15: 4407111000

im03

PE6/14,6/15: 6801000000

Im04: 

PE6/14,6/15: 6801000000

PE4/7: 100 EUR

PE2/1:MRN-20SI00707540511731       

Im01: 

PE6/14,6/15: 3901101090

PE4/7: 1400 EUR

PE2/1: MRN-20SI00202240757358

Im02: 

PE6/14,6/15: 4407111000

PE4/7: 500 EUR

PE2/1: MRN-20SI00112340624187

        

Finančni modul

CUKOD

Garancijski modul

SIGMS

Im03: 

PE6/14,6/15: 4407111000

PE4/7: 300 EUR

PE2/1: MRN-20SI00202240757358

        

Im05: 

PE6/14,6/15: 6801000000

PE4/7: 150 EUR

PE2/1: MRN-20SI00112340624187       

Im06: 

PE6/14,6/15: 6801000000

PE4/7: 300 EUR

PE2/1: MRN-20SI00202240757358    

Dopolnilna deklaracija tipa Y: 

· v PE2/1 (bivše polje 40) se vpišejo MRN 

poenostavljenih deklaracij tipa C, ki jih Y zapira;

· v PE2/3 (bivše polje 44) – se vpiše dovoljenje za 

postopek poenostavljene deklaracije (3S13)

· združuje se na nivoju postavke (vsaka 

poenostavljena deklaracija je navedena v svoji 

postavki dopolnilne deklaracije);

· preverjajo se vsi podatki na postavki dopolnilne 

deklaracije Y glede ne poenostavljeno deklaracijo 

C, določeni podatki se ne smejo spreminjati 

(dovoljenje, izvoznik, prejemnik, deklarant…)



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vložitev dopolnilne deklaracije tipa Y:

 v dopolnilni deklaraciji tipa Y se določeni podatki ne smejo spreminjati 

 ob prepustitvi se dajatve pošljejo v finančni modul (CUKOD)

 ob prepustitvi se bremeni garancija v garancijskem modulu (SIGMS)

 ob prepustitvi se pošljejo podatki deklarantu (IE429)

 ob prepustitvi se pošljejo podatki za namene obračuna DDV (IE429_DDV)



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vpis v evidence deklaranta z obvestilom o predložitvi blaga (VED + IE432):

 Vpisu v evidence deklaranta bo sledilo elektronsko obvestilo o predložitvi 
blaga (IE432) s podatkovnim naborom iz stolpca I2 Priloge B IU/DU

 Obvestilo o predložitvi (IE432) se bo procesiralo podobno kot uvozna 
deklaracija, kar pomeni: 
 da mu bo podeljen MRN

 da  bodo lahko odrejena vsa stanja (sprejeto, v kontroli, v mirovanju, neveljavno, prepuščeno)

 podatkov obvestila o predložitvi ne bo mogoče popravljati (deklarant ne bo mogel poslati 
popravljenih/novih podatkov)

 v primeru, ko ne bodo izpolnjeni pogoji za prepustitev ali, ko bo npr. deklarant ugotovil, da so 
bili vloženi napačni podatki o VED, bo potrebno obvestilo o predložitvi izreči za neveljavno 
(proces izreka neveljavnosti deklaracije)

 deklarant bo lahko v tem primeru poslal novo obvestilo o predložitvi.

 na podlagi obvestila o predložitvi, je blago sproščeno v prosti promet.



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Možni scenariji v povezavi z obvestilom o predložitvi (IE432):

Scenarij 1:

IE432 ---> IE428 ---> IE429 (stanje »U08 – Prepuščeno«)

Scenarij 2:

IE432 ---> IE428 ---> IE460 ---> IE429 (stanje »U08 – Prepuščeno«)

Scenarij 3: 

IE432 ---> IE428 ---> IE460 ---> IE450 ---> IE454 (se strinjam) ---> ostane v stanju 
»U11-V mirovanju« ---> IE414 ---> IE409 ---> (stanje »U10 – Neveljavno«)

Scenarij 4: 

IE432 ---> IE428 ---> IE460 ---> IE450 ---> IE454 (se ne strinjam) ---> ostane v 
stanju »U11–V mirovanju« ---> zadeva se preda UP in čaka odločbo 



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Možni scenariji v povezavi z obvestilom o predložitvi (IE432):

Scenarij 5:

a.) IE432 v stanju »U08 – Prepuščeno« (dop. deklaracija Z še ni bila vložena) ---> 
IE414 ---> IE409 (stanje »U10 – Neveljavno«) (deklarant vloži novo IE432)

b.) IE432 v stanju »U08 – Prepuščeno« (dop. deklaracija Z še ni bila vložena) ---> 
IE409 (stanje »U10 – Neveljavno«) ( deklarant vloži novo IE432)

c.) IE432 v stanju »U08 – Prepuščeno« (dop. deklaracija Z je bila vložena) ---> 
IE432 ni potrebno izreči za neveljavno  ---> za dop. deklaracijo Z deklarant vloži 
zahtevek za uskladitev podatkov (IE413)

Scenarij 6:

IE432 ---> IE428 ---> IE460 ---> IE450 ---> IE451 (stanje »U07–Ni prepustitve«)



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Vložitev dopolnilne deklaracije tipa Z:

 V primeru VED z obvestilom o predložitvi (IE432), se vloži dopolnilna 
deklaracija tipa Z v skladu z dovoljenjem (tedensko, mesečno) 

 Iz dopolnilne deklaracije tipa Z mora biti razvidno, katera obvestila o 
predložitvi oz. kateri VED ta deklaracija zajema (vpis MRN obvestila o 
predložitvi kot predhodni postopek v PE2/1)

 Če je imetnik dovoljenja za poenostavitve oproščen obveščanja, se kot 
predhodni postopek v PE2/1 vpiše številka in datum vpisa v evidence



Procesiranje poenostavljenih deklaracij

Imetnik dovoljenja ni oproščen obveščanja:

Imetnik dovoljenja je oproščen obveščanja: 



eCommerce

• Od 1.7.2021 moramo omogočiti carinjenje pošiljk majhne vrednosti do 150 
EUR (člen 143a DU), ki so oproščene plačila carine, potrebno pa je plačati 
DDV in za katere se lahko vloži uvozna deklaracija z zmanjšanim naborom 
podatkov v skladu s stolpcem H7 Priloge B IU/DU 

• Po novem se obračuna DDV tudi za pošiljke majhne vrednosti do 22 EUR

• Sistem carinjenja pošiljk majhne vrednosti do 150 EUR se bo izvajal na dva 
načina (po dveh shemah):
o shema IOSS

o shema „Posebna ureditev“

• Shema IOSS pomeni, da bo prodajalec iz tretje države plačal DDV namesto
prejemnikov (fizičnih oseb) na podlagi mesečnega poročila, v tem primeru,
bo potrebno v državi, kjer ima prejemnik sedež vložiti uvozno deklaracijo z
naborom podatkov „H7“ in v PE3/40 vpisati IOSS številko prodajalca,
preveriti bo potrebno veljavnost IOOS številke, deklaracija bo brez DDV

• Shema „Posebna ureditev“ pomeni, da bo v državi, kjer ima prejemnik
sedež, potrebno vložiti deklaracijo brez IOOS številke z obračunanim DDV



eCommerce – H7 

 uvozna deklaracija z zmanjšanim naborom podatkov iz stolpca H7 IU/DU, se 
lahko vloži samo za pošiljke majhne vrednosti do 150 EUR, ki so oproščene 
plačila carine

 če bo v uvozni deklaraciji v PE3/40 vpisana IOSS številka (FR5)(IOSS št. 
prodajalca), bo treba preveriti veljavnost te številke

 vpis veljavne IOSS številke pomeni, da bo prodajalec blaga carini sam plačal 
DDV za svoje stranke preko mesečnega obračuna  

 če IOSS številka ne bo vpisana (ali ne bo veljavna) bo kupec plačal DDV z 
uvozno deklaracijo

 stolpec H6 se uporablja za poštne pošiljke z vrednostjo od 150 do 1000 EUR 
in ne smejo biti predmet prepovedi ali omejitev



Usklajevanje podatkov po prepustitvi 

 Deklarant bo poslal elektronski zahtevek za uskladitev podatkov (IE413C) in 
tudi ustrezne priloge 

 S tem sporočilom bo deklarant poslal že usklajene podatke deklaracije, ki 
je bila predhodno prepuščena, sporočilo bo poleg usklajenih podatkov 
imelo tudi dodatno polje, kamor bo deklarant vpisal razloge za uskladitev 
podatkov

 Zahtevki za usklajevanje podatkov se bodo nahajali v novem stanju »V 
spreminjanju«. Deklarantu bo omogočeno, da bo poleg samega zahtevka, 
lahko poslal tudi skenirane dokumente »ePriloge«. 

 Zahtevek za usklajevanje podatkov bo lahko sprejet (IE429C – nova verzija) 
ali zavrnjen (IE405)



Sistem za razdeljevanje deklaracij 

 Namen je enakomernejša obremenitev oddelkov za carinjenje

 Deklaracije se bodo vlagale tako kot danes v „uradu vložitve“ oz. tam kjer je 
blago predloženo 

 Deklaracije se bodo razdeljevale po vnaprej določenih ključih oz. 
parametrih

 Določeni bodo kriteriji po katerih deklaracije ne bodo šle v delitev (napotki 
SAT, prepovedi in omejitve itd.)

 MRN bo dodeljen v „uradu dodelitve“

 Planirana je postopna uvedba sistema za razdeljevanje deklaracij, ki bo 
temeljila na podatkih oz. statistiki iz preteklega obdobja



Sistem poslovnih pravil (SPP) 

 Potrebno je preprogramirati vsa poslovna pravila zaradi novih poimenovanj 
podatkovnih elementov

 Poslovna pravila bi lahko razdelili na štiri sklope:
 Kontrole formatov

 Kontrole obveznih polj in šifer

 Postopkovne kontrole

 TARIC kontrole 

 Predlog je, da bi določena poslovna pravila dali na razpolago deklarantom



Sistem napotkov SAT 

 Potrebno je preprogramirati vse napotke SAT zaradi novih poimenovanj 
podatkovnih elementov

 Napotke SAT lahko razdelimo v tri skupine:
 Skupnostni (predlagatelj Komisija, Olaf …)

 Nacionalni (predlagatelj strokovni sektorji GFU, FU, druga ministrstva v sodelovanju z GFU…)

 Lokalni (predlagatelj FU, lahko postanejo nacionalni)



Šifranti 

 Naša želja je, da bi bili vsi šifranti za SIAIS2 na enem mestu in sicer v 
CS/RD2 (Central System/Reference Data)

 Šele pred kratkim nam je uspelo doseči, da je Komisija v CS/RD2 omogočila 
uvozno domeno (AIS)

 Za razliko od drugih sistemov (ECS, ICS, NCTS), kjer so v uporabi skupni oz. 
EU šifranti, se pri uvozu srečujemo z EU šifranti, nacionalnimi šifranti in 
kombiniranimi šifranti (EU + nacionalni)

 V prihodnosti bo v CS/RD2 omogočeno, da bo lahko tudi zunanje okolje 
dostopalo do šifrantov AIS domene

 Na spletni strani FURS je v dokumentu: „Prenovljen slovenski 

avtomatizirani uvozni sistem – SIAIS2“,  objavljen dokument „Šifranti 

SIAIS2“ 



Testiranje SIAIS2

 Trenutno v testnem okolju SIAIS2 izvajamo testiranje s ponudniki 
programske opreme in sicer v prvi fazi izmenjavo elektronskih sporočil 
(flow), v naslednji fazi pa še uvozne dajatve, ukrepe TARIC in poslovna 
pravila (SPP)

 Pripravljen je osnutek Pravilnika o izpolnjevanju EUL

 V postopku prenove so navodila in pojasnila (o carinjenju, 42, usklajevanje 
podatkov, izrek neveljavnosti, poenostavitve, poštne in hitre pošiljke…..)

 Na sestanku s ponudniki programske opreme (10.5.2021) smo pozvali 
ponudnike, da lahko GS vložijo nekaj testnih deklaracij v naše testno okolje 
SIAIS2

 Naslednji sestanek s ponudniki programske opreme je 27.5.2021



Pravilnik o izpolnjevanju EUL 

 Pripravljen je osnutek Pravilnika o izpolnjevanju EUL, ki je bil poslan na MF 
in bo v kratkem objavljen

 Osnutek Pravilnika smo poslali ponudnikom programske opreme kot 
pripomoček za uporabo oz. izpolnjevanje uvozne deklaracije



Začetek uporabe SIAIS2 

 Pričetek uporabe SIAIS2 je planiran za 1.6.2021

 Objavljena je bila informacija na spletni strani FURS

 Trenutno ne vemo, kako bo pripravljeno zunanje okolje

 Trenutno ne vemo, kakšna bo situacija zaradi korona virusa 



Vprašanja?

Hvala za pozornost!


