
PRILOGA 1 

POOBLASTILO 

Obrazec za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina 

 

Pooblaščenec in uporabniki morajo biti predhodno obvezno prijavljeni s svojim digitalnim potrdilom v portalu 
eDavki. Brez te prijave, ki jo opravite pred pošiljanjem tega obrazca prijava v eCarino ni možna. 1 

 

Podatki o pooblastitelju 

1. FIZIČNA OSEBA: 
Priimek in ime:       Datum rojstva:       

ID oz. davčna številka:       Tel. št. ali e-pošta:       

Naslov bivališča:       

Kraj:       Poštna št.:       

 

2. SAMOSTOJNI PODJETNIK ALI DRUGA OSEBA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST: 
Firma in sedež SP:       

      

ID oz. davčna številka:       Tel. št. ali e-pošta:       

EORI         

 

3. PRAVNA OSEBA: 
Naziv, firma in sedež 
pravne osebe: 

      

      

ID oz. davčna številka pravne osebe:       Tel. št. ali e-pošta:       

EORI         

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odg. osebe:       

ID oz. davčna št. zakonitega zastopnika oz. odg. osebe2:       

 

Podatki o pooblaščencu3/uporabniku 

FIZIČNA OSEBA: 

Priimek in ime:       

ID oz. davčna številka:       Datum rojstva:       

Naslov bivališča:       

Kraj:       Poštna št.:       

Elektronski naslov(e-pošta) in 

telefonska številka: 

      

TELEFON: 

Digitalno potrdilo: 

Overitelj:       

Serijska številka:       

                                                           
1 http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/Intro.aspx    
 
3 Pooblaščenec je oseba v podjetju, ki skrbi za dodeljevanje pravic drugim sodelavcem in je lahko tudi uporabnik na 

posameznih področjih dela e-carine.  

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/Intro.aspx
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PODROČJA, KI JIH BO UPORABLJAL UPORABNIK: 

Označi   PODROČJA E-POSLOVANJA 

  CARINA 

 SIAES  

 SIAES - Urad izstopa - predložitev  

 ISD - Izstopna skupna deklaracija  

 SIAIS  

 ICS 

 NCTS - Namembi urad - normalen postopek  

 NCTS - Namembi urad - poenostavljen postopek  

 NCTS: Urad odhoda - normalen postopek  

 NCTS: Urad odhoda - poenostavljen postopek  

 Najava ladijskega manifesta  

 Skupna kmetijska politika  

 Specifikacija faktur in plačil  

 Vlaganje MNAD  

 Vlaganje ePrilog  

 GTP-STP: eAEO (Pooblaščeni gospodarski subjekt) 

 GTP-STP: eBTI (Zavezujoča tarifna informacija) 

 Carinska dovoljenja 

 TROŠARINE IN OKOLJSKE DAJATVE 

 Trošarine in okoljske dajatve – ETROD - obračuni 

 Trošarine in okoljske dajatve – ETROD - vračila 

 Izmenjava trošarinskih podatkov - EMCS  

 IZVRŠBE 

 Izvršbe-predlogi  

 

Vloga Trajanje 

POOBLAŠČENEC  

 OD       DO       

 DO PREKLICA 

 PREKLIC 

UPORABNIK  

 OD       DO       

 DO PREKLICA 

 PREKLIC 

 

Vlogo pošljite skenirano v pdf formatu na e-naslov: sd.fu@gov.si, v zadevo vpišite »Vstop v portal eCarina-Prijava«. 

 

Datum:        Podpis pooblastitelja:  

 

ŽIG 

mailto:sd.fu@gov.si

