
 
 

Obrazec »INFORMACIJA O GOTOVINSKEM POLOGU ZA POSAMEZNO 

ZAVAROVANJE V CARINSKIH POSTOPKIH« 

 

Upravo za prihodke Generalnega finančnega urada FURS kot urad zavarovanja obveščamo, da je (1) 

............................................................................…… dne (2) ............................... na podračun »FURS – 

depozitni podračun – zavarovanje izpolnitve carinske obveznosti« št. SI56 0110 0695 5804 170 z 

referenco prejemnika SI21 DAVČNA ŠT. PLAČNIKA-550100, plačal gotovinski polog za posamezno 

zavarovanje v znesku .................................. EUR.  

 

1. Podpisani (3) ...............…………………………………………… ……...…………………… 

prebivališče v/na (4)................…………………………………………………………………… 

solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni 
finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana 

do najvišjega zneska ............................................………………………….…………………. 

v korist Evropske unije, ki obsega Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino 
Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, 
Republiko Hrvaško, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, 
Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, 
Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško 
republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko in ter (5) 

Republike Islandije, Republike Severne Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Švicarske 
konfederacije, Republike Turčije, Ukrajine, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska* (6), 
Kneževine Andore in Republike San Marino (7) 

za vsak znesek, ki ga oseba, ki zagotavlja to zavarovanje morda dolguje ali ga bo dolgovala zgoraj 
navedenim državam za plačilo carine in drugih dajatev (8) ter obresti in stroške postopka za blago, opisano 
v nadaljevanju, ki je zajeto v naslednji carinski operaciji (9): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis blaga: …………………………………………………………………………………………………… 

* V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske 
unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se Severna Irska za namene tega zavarovanja šteje za del Evropske unije. Zato 
porok s sedežem na carinskem območju Evropske unije navede naslov za vročanje ali imenuje zastopnika na Severnem Irskem, če 
se zavarovanje tam lahko uporablja. Če pa je zavarovanje v okviru skupnega tranzita veljavno v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, 
lahko enotni naslov za vročanje ali imenovani zastopnik v Združenem kraljestvu zajema vse dele Združenega kraljestva, vključno s 
Severno Irsko. 

Gotovinski polog se znižuje za vsak po tem zavarovanju plačan znesek do skupnega zneska gotovinskega 

pologa. 

 

 

V/na ………………………………………………… 

dne …………………………………………………. 
 

                                                                                                    ................................................ 

                                                                                                        (Podpis pooblaščene osebe) 
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(1)  Navedite davčno oziroma drugo identifikacijsko številko, priimek in ime ali naziv plačnika - 
predlagatelja zavarovanja. 

(2)  Navedite datum plačila gotovinskega pologa. 

(3)  Navedite davčno oziroma drugo identifikacijsko številko, priimek in ime ali naziv predlagatelja 
zavarovanja. 

(4) Navedite polni naslov predlagatelja zavarovanja. 

(5) Če zavarovanje velja za postopek tranzita Unije / skupni tranzitni postopek, se morajo navesti vse 
države članice Evropske unije. Če zavarovanje velja za druge carinske postopke, razen tranzita, se 
navedejo le tiste države članice, na ozemlju katerih se zavarovanje sme uporabljati. Če se na primer 
zavarovanje lahko uporablja samo v Republiki Sloveniji, se navede samo Republiko Slovenijo.   

(6)  Države, ki niso članice Evropske unije, se navedejo samo, če zavarovanje velja za postopek tranzita 
Unije / skupni tranzitni postopek. Izbrišite imena države/držav, na ozemlju katerih se zavarovanje 
ne sme uporabljati.  

(7)  Napotilo h Kneževini Andori in Republiki San Marino se uporablja samo za operacije tranzita Unije. 
Če se na ozemlju ene ali obeh držav zavarovanje ne sme uporabljati, se državi izbrišeta. 

(8)   Velja za carine in druge predpisane dajatve v povezavi z uvozom ali izvozom blaga.  

(9) Vpisati je treba eno od naslednjih carinskih operacij: 
 (a) začasna hramba;  

(b) postopek tranzita Unije / skupni tranzitni postopek;  
(c) postopek carinskega skladiščenja;  
(d) postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvozne dajatve;  
(e) postopek aktivnega oplemenitenja;  
(f) postopek posebne rabe;  
(g) sprostitev v prosti promet z običajno carinsko deklaracijo brez odloga plačila;  
(h) sprostitev v prosti promet z običajno carinsko deklaracijo z odlogom plačila;  
(i) sprostitev v prosti promet na podlagi carinske deklaracije, vložene v skladu s členom 166 Uredbe (EU) št. 
952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije;  
(j) sprostitev v prosti promet na podlagi carinske deklaracije, vložene v skladu s členom 182 Uredbe (EU) št. 
952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije;  
(k) postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvozne dajatve;  
(l) v primeru drugega postopka navedite zadevni postopek. 


