
 
 

Obrazec »INFORMACIJA O GOTOVINSKEM POLOGU ZA SPLOŠNO 

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 splošno 

zavarovanje v skupnem 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 Republike Slovenije (5) 

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 (6) ter obresti in stroške postopka (v nadaljevanju: 
carinska obveznost), ki bodo in/ali so nastali v zvezi z blagom, ki je zajeto v spodaj navedenih carinskih 
postopkih oziroma operacijah.    

Ta gotovinski polog velja za naslednje carinske postopke oziroma operacije, v zvezi s katerimi je nastal, bo 

nastal oziroma lahko nastane carinski dolg in druge dajatve (7): 

 

 začasna hramba; 

 postopek carinskega skladiščenja;  

 postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvozne dajatve; 

 postopek aktivnega oplemenitenja;  

 postopek posebne rabe; 

 postopek sprostitve v prosti promet, ki vključuje: 

- sprostitev v prosti promet z običajno carinsko deklaracijo brez odloga plačila; 

- sprostitev v prosti promet z običajno carinsko deklaracijo z odlogom plačila; 

- 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; 

- sprostitev v prosti promet na podlagi carinske deklaracije, vložene v skladu s členom 182 Uredbe (EU) št. 952/2013 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije; 

- postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvozne dajatve; 

- postopek posebne rabe; 

 v primeru druge operacije navedite zadevno operacijo. 

 

Ta gotovinski polog krije tudi označeno (8):  

 

 Ta gotovinski polog se uporablja tudi za zavarovanje plačila carinske obveznosti v primerih, ko je 

zavarovanje predloženo za tretjo osebo, ki je dolžnik ali lahko postane dolžnik. 

 

 Ta gotovinski polog krije do višine gotovinskega pologa tudi carinsko obveznost iz posebnih 

postopkov, začetih v obdobju veljavnosti predhodnega instrumenta zavarovanja št. _________, z 

dne ___________, če ti še niso bili zaključeni v skladu s carinsko zakonodajo Evropske unije in bi 

carinski dolg in druge dajatve še lahko nastale.  

 

 

 

 

 

Ta gotovinski polog krije do višine gotovinskega pologa tudi carinsko obveznost iz carinskih 

postopkov, začetih v obdobju veljavnosti predhodnega instrumenta zavarovanja št. __________, 

z dne ___________, ki bi lahko nastale po sprejetju dopolnilne deklaracije, zaključku preverjanja 

carinske deklaracije, zaradi ukrepa začasne uvedbe dajatev ali v drugih primerih, ko je potrebno 

po carinskih predpisih zavarovati morebitni carinski dolg in druge dajatve tudi po sprostitvi blaga v 

prost promet. 

 

 Na zahtevo predlagatelja tega gotovinskega pologa se lahko ta gotovinski polog do višine 

gotovinskega pologa uporabi za odobritev odloga plačila, obročnega plačevanja in drugih plačilnih 

olajšav, ki jih predvideva veljavna zakonodaja in so pogojene s predložitvijo zavarovanja. 

  

 

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 se lahko gotovinski polog uporablja samo v Republiki Sloveniji, se navede samo Republiko 
Slovenijo. Če zavarovanje velja tudi na ozemlju drugih držav članic, se navedejo tiste države 
članice, na ozemlju katerih se zavarovanje sme uporabljati.  

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

(7)  Označite postopke, za katere velja zavarovanje.  

(8)  Označite veljavnost določbe oziroma jo izpustite, če ni potrebna. 

                                                           


