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UVOD
Ta dokument je namenjena podrobnejši predstavitvi zaporedja izmenjave elektronskih sporočil
med informacijskim sistemov vlagatelja uvoznih deklaracij ter informacijskim sistemom
pristojnega organa FURS.

1.1

REFERENČNI DOKUMENTI

Ref.št.

R03

Opis
EUCDM V5.2 – EU Customs Data Model
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/E
N/index.htm
EU Customs Functional Requirements BPM Report for
Computerised Clearance for Import (CCI)
Izvedbena uredba Komisije 2015/2447 s spremembami

R04

Delegirana uredba Komisije 2015/2446 s spremembami

R01
R02

1.2

Verzija

Datum

5.2

22/6/2020

UPORABLJENE KRATICE IN OZNAKE

Kratica, oznaka
SIAIS
SIAIS2
FURS
BPMN
SAT
SPP

Opis
Slovenski avtomatiziran uvozni sistem
Slovenski avtomatiziran uvozni sistem (po marec 2020)
Finančna uprava Republike Slovenije
Notacija modeliranja poslovnih procesov
Sistem analize tveganja
Sistem poslovnih pravil
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2 PROCESI VLAGANJA UVOZNE DEKLARACIJE
V nadaljevanju so s pomočjo notacije BPMN ter UML diagramov zaporedja podrobneje
predstavljeni toki sporočil znotraj posameznih procesov, ki se izvajajo v SIAIS2. Znotraj
izvajanja posameznih procesov uvozna deklaracija prehaja med različnimi stanji, ki so navedeni
v spodnji tabeli.
Stanje

Naziv

Opis

U01

Vloženo

Uvozna deklaracija (IE415B) prejeta.

U03

Sprejeto

MRN dodeljena.

U04

Zavrnjeno

Uvozna deklaracija/obvestilo ne ustrezata osnovnim
zahtevam (pravilom/pogojem ali poslovnim pravilom).

U05

V kontroli

Preverjanje dokumentov in/ali blaga.

U07

Ni prepuščeno

Blago ni prepuščeno.

U08

Prepuščeno

Blago je prepuščeno v skladu s postopkom.

U09

Zahtevek za
neveljavnost

Zahtevek vložnika za izrek neveljavnosti carinske
deklaracije.

U10

Neveljavno

Carinska deklaracija se izreče za neveljavno.

U11

V mirovanju

U12

V usklajevanju

Čakanje na odgovor vložnika ali se strinja z ugotovitvami
kontrole.
Zahtevek vložnika za spremembo carinske deklaracije po
prepustitvi blaga.

Tabela 1: Stanja uvozne deklaracije v sistemu SIAIS2

2.1

Vložitev carinske deklaracije

Spodnja slika prikazuje osnovni proces vložitve uvozne deklaracije od prejema sporočila
IE415B, preko vseh možnih stanj obdelave uvozne deklaracije do prepustitve blaga, ki se
zaključi s sporočilom IE429B.
Proces se začne, ko vložnik posreduje podatke uvozne deklaracije (IE415B) carinskemu uradu
vložitve. Carinski urad vložitve izvede preverjanje posredovanih podatkov ter na podlagi
ugotovljenih rezultatov ali:


obvesti vložnika o pravilno vloženi uvozni deklaraciji (IE928B). Uvozna deklaracija se
nahaja v stanju »U01 – Vloženo«. Vložnik v nadaljevanju obvesti carinski urad vložitve,
da je blago predloženo (IE407B). Carinski urad vložitve v primeru nepravilnosti obvesti
vložnika o zavrnitvi predložitve blaga (IE408B), v nasprotnem primeru pa obvesti
vložnika o dodelitvi MRN (IE428B). Uvozna deklaracija se v primeru dodelitve MRN
nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«.
Če uvozna deklaracija ni predmet kontrole oz. ne vsebuje napak, carinski urad vložitve
prepusti blago (IE429B). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 - Prepuščeno«.



zavrne uvozno deklaracijo ter o ugotovljenih nepravilnosti obvesti vložnika (IE416B).
Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U04 - Zavrnjeno«.
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Slika 1: Tok sporočil - osnovni proces vlaganja uvozne deklaracije

OSNOVNI TOK SPOROČI UVOZNE DEKLARACIJE (IE415B)
a. ROČNA PREPUSTITEV
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru vložitve uvozne deklaracije (IE415B), pri
kateri ob vložitvi ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Po predložitvi blaga s strani vložnika
(IE407B), na strani carinskega urada vložitve ni bila izvedena kontrola predloženega blaga in je
bilo blago prepuščeno v skladu s postopkom (IE429).

Slika 2: Diagram zaporedja - osnovni tok

b. SAMODEJNA PREPUSTITEV PO IZTEKU ČASOMERA
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru vložitve uvozne deklaracije (IE415B), pri
kateri ob vložitvi ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Po predložitvi blaga s strani vložnika
(IE407B), na strani carinskega urada vložitve ni bila izvedena kontrola predloženega blaga in je
bilo blago po izteku časomera avtomatsko prepuščeno v skladu s postopkom (IE429B).

Slika 3: Sekvenčni diagram – samodejna prepustitev

c. ZAVRNITEV PREJEMA UVOZNE DEKLARACIJE (IE416B)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru vložitve uvozne deklaracije (IE415B), pri
kateri so bile ob vložitvi ugotovljene nepravilnosti. Vložnik prejme obvestilo o napakah vložene
uvozne deklaracije (IE416B).

Slika 4: Sekvenčni diagram – Zavrnitev prejema uvozne deklaracije

d. ZAVRNITEV UVOZNE DEKLARACIJE PO IZVEDENI KONTROLI (IE451B)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru zavrnitve uvozne deklaracije po izvedeni
kontroli s strani carinskega urada vložitve. Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U05 – V
kontroli«.
Vložnik lahko dopolni uvozno deklaracijo s posredovanjem sporočila, ki vsebuje ePriloge
(SIP440). Carinski urad vložitve preveri vsebino ePrilog, obvesti vložnika o sprejemu (SIP441),
ter posreduje vložniku obvestilo o rezultatih kontrole (IE450B), da blago ne izpolnjuje pogojev
za prepustitev. Če blago ne izpolnjuje pogojev za prepustitev, se o tem obvesti vložnika
(IE451B). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U07 – Ni prepuščeno«.

Slika 5: Zavrnitev po izvedeni kontroli
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2.2

VLAGANJE DOPOLNITEV UVOZNE DEKLARACIJE (IE413B)

Vložnik lahko vloži dopolnitev uvozne deklaracije v naslednjih stanjih:


U03 – Sprejeto



U11 – V mirovanju

2.2.1 Vlaganje dopolnitev v stanju »U03 - Sprejeto«
Vložnik lahko, pred odločitvijo carinskega urada vložitve o kontroli uvozne deklaracije oz., ko je
uvozna deklaracija v stanju »U03 - Sprejeto«, vloži dopolnitve uvozne deklaracije (IE413B).
Carinski urad vložitve lahko, ali sprejme dopolnitev in o tem obvesti vložnika (IE404B), ali pa
zavrne dopolnitve in o tem obvesti vložnika (IE405B). Uvozna deklaracija tako v primeru
sprejema, kot v primeru zavrnitve ostaja v stanju »U03 - Sprejeto«.
Proces vlaganja dopolnitev prikazuje spodnja slika.

Slika 6: Poslovni proces: Vlaganje dopolnite – U03

TOK SPOROČIL VLAGANJA DOPOLNITEV
Spodnja diagrama prikazujeta izmenjavo elektronskih sporočil v primeru sprejema in v primeru
zavrnitve dopolnitve uvozne deklaracije, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju U03 –
Sprejeto.

a. SPREJEM DOPOLNITEV UVOZNE DEKLARACIJE (IE413B)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru prejetih dopolnitev uvozne deklaracije s
strani vložnika, ko se carinska deklaracija nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«. Uvozna deklaracija
10

se nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«, ko vložnik vloži uvozno deklaracijo (IE415B), predloži
zadevno blago (IE407B) carinskemu uradu vložitve, ter prejme obvestilo o dodelitvi MRN
(IE428B).
Vložnik dopolni uvozno deklaracijo s posredovanjem sporočila, v katerem so navedene
dopolnitve uvozne deklaracije (IE413B). Carinski urad vložitve sprejme dopolnitve (IE404B) in
prepusti blago v skladu s postopkom (IE429B).

Slika 7: Sprejem dopolnitev – U03

b. ZAVRNITEV DOPOLNITEV UVOZNE DEKLARACIJE
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru zavrnitve prejetih
deklaracije s strani vložnika, ko se carinska deklaracija nahaja v stanju
Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«, ko vložnik vloži
(IE415B), predloži zadevno blago (IE407B) carinskemu uradu vložitve, ter
dodelitvi MRN (IE428B).

dopolnitev uvozne
»U03 - Sprejeto«.
uvozno deklaracijo
prejme obvestilo o

Vložnik dopolni uvozno deklaracijo s posredovanjem sporočila, v katerem so navedene
dopolnitve uvozne deklaracije (IE413B). Carinski urad vložitve zavrne dopolnitve (IE405B).
Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U03 – Sprejeto.

Slika 8: Zavrnitev dopolnitev – U03
11

2.2.2 Vlaganje dopolnitev v stanju U11 – V mirovanju
Vložnik vloži uvozno deklaracijo (IE415B), predloži blago (IE407B), prejme obvestilo o dodelitvi
MRN (IE428B), carinski urad vložitve se odloči za kontrolo in obvesti vložnika o kontroli
(IE460B). V primeru, da so bila ugotovljena neskladja, se vložnika obvesti o rezultatih kontrole
(IE450B). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U11 – V mirovanju«.
Če se vložnik strinja z ugotovitvami kontrole posreduje dopolnitve (IE413B) uvozne deklaracije.
Carinski urad vložitve lahko, ali sprejme dopolnitev in o tem obvesti vložnika (IE404B), ali pa
zavrne dopolnitve in o tem obvesti vložnika (IE405B). Uvozna deklaracija se v primeru sprejema
dopolnitev nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«, v primeru zavrnitve pa uvozna deklaracija ostaja v
stanju »U11 – V mirovanju«.
Proces vlaganja dopolnitev prikazuje spodnja slika.

Slika 9: Poslovni proces: Vlaganje dopolnitev – U11

TOK SPOROČIL VLAGANJA DOPOLNITEV
Spodnja diagrama prikazujeta izmenjavo elektronskih sporočil v primeru sprejema in v primeru
zavrnitve dopolnitev uvozne deklaracije, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju U11 – V
mirovanju.
a. SPREJEM DOPOLNITEV UVOZNE DEKLARACIJE (IE413B)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru prejetih dopolnitev uvozne deklaracije s
strani vložnika, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U11 – V mirovanju«. Uvozna
deklaracija se nahaja v stanju »U11 – V mirovanju«, ko vložnik vložil uvozno deklaracijo
(IE415B), predloži zadevno blago (IE407B) carinskemu uradu vložitve, prejme obvestilo o
dodelitvi MRN (IE428B), ter prejme obvestilo o kontroli (IE460B).
Vložnik lahko dopolni uvozno deklaracijo s posredovanjem sporočila, ki vsebuje ePriloge
(SIP440). Carinski urad vložitve preveri vsebino ePrilog, obvesti vložnika o sprejemu (SIP441),
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ter posreduje vložniku obvestilo o rezultatu kontrole (IE450B). Vložnik lahko glede na prejete
rezultate kontrole:




posreduje dopolnitve uvozne deklaracije (IE413B), ki jih carinski urad sprejme in o tem
obvesti vložnika s sporočilom IE404,
pošlje sporočilo IE454, da se strinja z rezultati kontrole,
pošlje sporočilo IE454, da se ne strinja z rezultati kontrole.

V nadaljevanju carinski urad vložitve, v primeru da ni kontrole nad predloženim blagom in da se
vložnik strinja z rezultati kontrole, prepusti blago v skladu s postopkom (IE429B).

Slika 10: Sprejem dopolnitev – U11

b. ZAVRNITEV DOPOLNITEV UVOZNE DEKLARACIJE
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru prejetih dopolnitev uvozne deklaracije s
strani vložnika, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U11 – V mirovanju«. Uvozna
deklaracija se nahaja v stanju »U11 – V mirovanju«, ko vložnik vložil uvozno deklaracijo
(IE415B), predloži zadevno blago (IE407B) carinskemu uradu vložitve, prejme obvestilo o
dodelitvi MRN (IE428B), ter prejme obvestilo o kontroli (IE460B) in obvestilo o rezultatih
kontrole (IE450B).
Vložnik lahko dopolni uvozno deklaracijo s posredovanjem sporočila, ki vsebuje elektronske
priloge (SIP440). Carinski urad vložitve preveri vsebino prilog, obvesti vložnika o sprejemu
(SIP441), ter posreduje vložniku obvestilo o rezultatu kontrole – dopolnitev deklaracije (IE450B).
Vložnik glede na prejete rezultate kontrole posreduje dopolnitve uvozne deklaracije (IE413B).
Carinski urad vložitve preveri dopolnitve ter obvesti vložnika o zavrnitvi dopolnitev (IE405B).
Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U11 – V mirovanju.
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Slika 11: Zavrnitev dopolnitev – U11

2.3

VLAGANJE DOPOLNITEV UVOZNE DEKLARACIJE PO PREPUSTITVI
(IE413C)

Vložnik vloži dopolnitev uvozne deklaracije po prepustitvi (IE413C) z opisom razlogov za
dopolnitev. Carinski urada vložitve preveri in predlagane dopolnitve uvozne deklaracije sprejme
ali zavrne. V primeru zavrnitve carinski urad vložitve obvesti vložnika z opisom zavrnitve
(IE405C), v nasprotnem primeru pa carinski urad vložitve posredovane dopolnitve sprejme in o
prepustitvi blaga obvesti vložnika (IE429C).
Proces vlaganja dopolnitev uvozne deklaracije po prepustitvi je prikazan na spodnji sliki.
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Slika 12: Poslovni proces: Vložitev dopolnitev po prepustitvi

TOK SPOROČIL VLAGANJA DOPOLNITEV PO PREPUSTITVI
a. SPREJEM DOPOLNITEV (IE429C)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru sprejema zahtevka za izrek neveljavnosti
uvozne deklaracije s strani vložnika, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U08 Prepuščeno«. Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 - prepuščeno«, ko je s strani
vložnika posredovana uvozna deklaracija (IE415B), pri kateri ob vložitvi ni bilo ugotovljenih
nobenih nepravilnosti (IE928B). Po predložitvi blaga s strani vložnika (IE407B) in dodelitvi MRN
(IE428B), na strani carinskega urada vložitve ni bila izvedena kontrola predloženega blaga,
blago je prepuščeno (IE429B). Uvozna deklaracije se nahaja v stanju »U08 - Prepuščeno«.
Vložnik posreduje dopolnitve uvozne deklaracije (IE413C). Carinski urad vložitve o sprejemu
dopolnitev obvesti vložnika (IE429C). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 Prepuščeno«.
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Slika 13: Sprejem dopolnitev po prepustitvi

b. ZAVRNITEV DOPOLNITEV (IE405C)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru sprejema zahtevka za izrek neveljavnosti
uvozne deklaracije s strani vložnika, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U08 Prepuščeno«. Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 - prepuščeno«, ko je s strani
vložnika posredovana uvozna deklaracija (IE415B), pri kateri ob vložitvi ni bilo ugotovljenih
nobenih nepravilnosti (IE928B). Po predložitvi blaga s strani vložnika (IE407B) in dodelitvi MRN
(IE428B), na strani carinskega urada vložitve ni bila izvedena kontrola predloženega blaga,
blago je prepuščeno (IE429). Uvozna deklaracije se nahaja v stanju »U08 - Prepuščeno«.
Vložnik posreduje dopolnitve uvozne deklaracije (IE413C). Carinski urad vložitve o zavrnitvi
dopolnitev obvesti vložnika (IE405C). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 Prepuščeno«.

Slika 14: Zavrnitev dopolnitev po prepustitvi
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2.4

VLAGANJE POENOSTAVLJEN IN DOPOLNILNE UVOZNE
DEKLARACIJE

Vložnik lahko v skladu z zakonodajo vloži poenostavljeno uvozno deklaracijo tipa B oz. C in
naknadno dopolnilno uvozno deklaracijo tipa X oz. Y.

2.4.1 Vlaganje poenostavljene in dopolnilne uvozne deklaracije (B  X)
Poslovni proces vlaganja poenostavljene uvozne deklaracije tipa B je smiselno enak
poslovnemu procesu vlaganja uvozne deklaracije. To pomeni, da se uporabljajo sporočila in
stanja uvozne deklaracije.
Vložnik mora v odobrene roku vložiti dopolnilno deklaracijo tipa X (IE415C), ki ima različen
MRN kot poenostavljena uvozna deklaracija tipa B. V primeru, da je dopolnilna uvozna
deklaracija tipa X sprejeta, gre v stanje »U08 – Prepuščeno«, vložnik je o prepustitvi obveščen
z obvestilom IE429C.
Proces vlaganja poenostavljene uvozne deklaracije tipa B je (z modro barvo predstavljen) na
spodnji sliki.
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Slika 15: Poslovni proces: Vložitev poenostavljene uvozne deklaracije tipa B in C

2.4.2 Vlaganje poenostavljene in dopolnilne deklaracije (C  Y)
Poslovni proces vlaganja poenostavljene uvozne deklaracije tipa C je smiselno enak
poslovnemu procesu vlaganja uvozne deklaracije. To pomeni, da se uporabljajo sporočila in
stanja uvozne deklaracije.
Vložnik mora v odobrene roku vložiti dopolnilno deklaracijo tipa Y (IE415C), ki ima različen
MRN kot poenostavljena uvozna deklaracija tipa C. V primeru, da je dopolnilna uvozna
deklaracija tipa Y sprejeta, gre v stanje »U08 – Prepuščeno«, vložnik je o prepustitvi obveščen
z obvestilom IE429C.
Proces vlaganja poenostavljene uvozne deklaracije tipa C je (z modro barvo) predstavljen na
sliki 14.

2.5

OBVESTILO O PREDLOŽITVI BLAGA – VPIS V EVIDENCE (IE432B)

Vložnik vloži obvestilo o predložitvi blaga (IE432B). V primeru, da carinski urad vložitve sprejme
obvestilo o predložitvi, vložnika obvesti o dodeljeni MRN (IE428B). V primeru zavrnitve obvestila
o predložitvi pa vložnika obvesti o zavrnitvi zaradi napak (IE433B).
Carinski urad vložitve se lahko odloči za kontrolo in o tem obvesti vložnika (IE460B).
V primeru, da so bila ugotovljena neskladja, se vložnika obvesti o rezultatih kontrole (IE450C).
Obvestilo se nahaja v stanju »U11 – V mirovanju«.
V primeru, da se vložnik strinja z ugotovitvami (IE454B), ki so navedeni v rezultatih kontrole.
Carinski urad vložitve obvesti vložnika o prepustitvi blaga (IE429C).
V nasprotnem primeru carinski urad vložitve obvesti vložnika o ne prepustitvi blaga (IE451C).
Vložnik lahko pošlje zahtevek za izrek neveljavnosti (IE414) pred oz. po prepustitvi. Carinski
urad vložitve preveri ali so izpolnjeni pogoji in zahtevek sprejme (IE409 poz.) oz. zavrne (IE409
neg.).
Proces vložitve obvestila o predložitvi blaga – vpis v evidence deklaranta je prikazan na spodnji
sliki.

Slika 16: Poslovni proces: Vložitve obvestila o predložitvi blaga

TOK SPOROČIL VLOŽITVE OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA
a. SPREJEM OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA (IE432B)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru, da carinski urad vložitve s strani vložnika
sprejme obvestilo o predložitvi blaga – vpis v evidence deklaranta (IE432B) ter vložnika obvesti
o dodeljeni MRN (IE428B). Stanje obvestila o predložitvi je »U03 - Sprejeto«
Carinski urad vložitve v nadaljevanju obvesti vložnika o nameravani kontroli (IE460B) ter obvesti
vložnika o rezultatih kontrole (IE450C). Stanje obvestila o predložitvi je »U11 - V mirovanju«.
V primeru, da se vložnik strinja z rezultati kontrole to sporoči z obvestilom (IE454B). Carinski
urad vložitve obvesti vložnika o prepustitvi blaga. (IE429C). Stanje obvestila o predložitvi je
»U08 - Prepuščeno«. V nasprotnem primeru pa carinski urad vložitve obvesti vložnika o ne
prepustitvi blaga (IE451C). Stanje obvestila o predložitvi je »U07 - Ni prepuščeno«.

Slika 17: Sprejem obvestila o predložitvi blaga

b. ZAVRNITEV OBVESTILA O PREDLOŽITVI BLAGA (IE433B)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru, da carinski urad vložitve s strani vložnika
prejme obvestilo o predložitvi blaga – vpis v evidence deklaranta (IE432B) in vložnika obvesti o
napakah (IE433B) .

Slika 18: Zavrnitev obvestila o predložitvi blaga

2.6

ZAHTEVEK ZA IZREK NEVELJAVNOSTI UVOZNE DEKLARACIJE
(IE414B)

Uvozna deklaracija se lahko izreče za neveljavno na podlagi zahtevka vložnika v naslednjih
stanjih:




U03 – Sprejeto,
U11 – V Mirovanju,
U08 – Prepuščeno.

2.6.1 Zahtevek za izrek neveljavnosti uvozne deklaracije – U03 Sprejeto
Ko se uvozna deklaracija nahaja npr. v stanju »U03 – Sprejeto«, lahko carinski urad vložitve od
vložnika prejme zahtevek za izrek neveljavnosti (IE414B). Uvozna deklaracija se prestavi v
stanje »U09 – Zahtevek za neveljavnost«. Carinski urad vložitve v nadaljevanju sprejme
odločitev ali se zahtevku vložnika ugodi ali ne (IE409B). V primeru, da se zahtevku ugodi gre
uvozna deklaracija v stanje »U10 – Neveljavno«, v nasprotnem primeru uvozna deklaracija
ostaja v stanju, v katerem je bil vložen zahtevek.
Proces vložitve zahtevka za izrek neveljavnosti uvozne deklaracije, ko je v uvozna deklaracija v
stanju »U03 – Sprejeto«, je prikazano na spodnji sliki.

Slika 19: Poslovni proces: Zahtevek za izrek neveljavnosti - U03 Sprejeto

TOK SPOROČIL V PRIMERU ZAHTEVKA ZA IZREK NEVELJAVNOSTI V STANJU U03
a. ODOBRITEV ZAHTEVKA (IE409B - pozitivno)

Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru sprejema zahtevka za izrek neveljavnosti
uvozne deklaracije s strani vložnika, ko se carinska deklaracija nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«.
Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«, ko vložnik vloži uvozno deklaracijo
(IE415B), predloži zadevno blago (IE407B) carinskemu uradu vložitve, ter prejme obvestilo o
dodelitvi MRN (IE428B).
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Vložnik posreduje zahtevek za izrek neveljavnosti deklaracije (IE414B) carinskemu uradu
vložitve. Carinski urad obravnava prejeti zahtevek ter posreduje odločitev o pozitivno rešenem
zahtevku (IE409B). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U10 - Neveljavno«.

Slika 20: Odobritev zahtevka za izrek neveljavnosti – U03

b. ZAVRNITEV ZAHTEVKA (IE409B – negativno)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru sprejema zahtevka za izrek neveljavnosti
uvozne deklaracije s strani vložnika, ko se carinska deklaracija nahaja v stanju »U03 Sprejeto«. Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U03 - Sprejeto«, ko vložnik vloži uvozno
deklaracijo (IE415B), predloži zadevno blago (IE407B) carinskemu uradu vložitve, ter prejme
obvestilo o dodelitvi MRN (IE428B).
Vložnik posreduje zahtevek za izrek neveljavnosti deklaracije (IE414B) carinskemu uradu
vložitve. Carinski urad obravnava prejeti zahtevek ter posreduje odločitev o negativno rešenem
zahtevku (IE409B). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U03 – Sprejeto«.

Slika 21: Zavrnitev zahtevka za izrek neveljavnosti – U03
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2.6.2 Zahtevek za izrek neveljavnosti uvozne deklaracije - U08 – Prepuščeno
Proces vložitve zahtevka za izrek neveljavnosti uvozne deklaracije je v primeru vložitve
zahtevka, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U08 – Prepuščeno«, enak procesu vložitve
zahtevka v primeru, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U03 – Sprejeto«.
Proces vložitve zahtevka za izrek neveljavnosti uvozne deklaracije v stanju »U08 Prepuščeno« prikazuje spodnja slika.

Slika 22: Zahtevek za izrek neveljavnosti – U08 Prepuščeno

TOK SPOROČIL V PRIMERU ZAHTEVKA ZA IZREK NEVELJAVNOSTI V STANJU U08
a. ODOBRITEV ZAHTEVKA (IE409 – pozitivno)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru sprejema zahtevka za izrek neveljavnosti
uvozne deklaracije s strani vložnika, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U08 Prepuščeno«. Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 - prepuščeno«, ko je s strani
vložnika posredovana uvozna deklaracija (IE415B), pri kateri ob vložitvi ni bilo ugotovljenih
nobenih nepravilnosti (IE928B). Po predložitvi blaga s strani vložnika (IE407B) in dodelitvi MRN
(IE428B), na strani carinskega urada vložitve ni bila izvedena kontrola predloženega blaga,
blago je prepuščeno (IE429B). Uvozna deklaracije se nahaja v stanju »U08 - Prepuščeno«
Vložnik posreduje zahtevek za izrek neveljavnosti deklaracije (IE414C) carinskemu uradu
vložitve. Carinski urad vložitve obravnava prejeti zahtevek ter posreduje odločitev o pozitivno
rešenem zahtevku (IE409C). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U10 - Neveljavno«.
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Slika 23: Odobritev zahtevka za izrek neveljavnosti – U08

b. ZAVRNITEV ZAHTEVKA (IE409 – negativno)
Spodnji diagram predstavlja tok sporočil v primeru sprejema zahtevka za izrek neveljavnosti
uvozne deklaracije s strani vložnika, ko se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U08 Prepuščeno«. Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 - prepuščeno«, ko je s strani
vložnika posredovana uvozna deklaracija (IE415B), pri kateri ob vložitvi ni bilo ugotovljenih
nobenih nepravilnosti (IE928B). Po predložitvi blaga s strani vložnika (IE407B) in dodelitvi MRN
(IE428B), na strani carinskega urada vložitve ni bila izvedena kontrola predloženega blaga,
blago je prepuščeno (IE429B). Uvozna deklaracije se nahaja v stanju »U08 - Prepuščeno«
Vložnik posreduje zahtevek za izrek neveljavnosti deklaracije (IE414C) carinskemu uradu
vložitve. Carinski urad obravnava prejeti zahtevek ter posreduje odločitev o negativno rešenem
zahtevku (IE409C). Uvozna deklaracija se nahaja v stanju »U08 - Prepuščeno«.

Slika 24: Zavrnitev zahtevka za izrek neveljavnosti – U08
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2.7

Preverjanje dokumentov

Preverjanje dokumentov lahko izvede carinski urad vložitve na podlagi s strani vložnika
posredovanih elektronskih spremnih listin – ePrilog, v naslednjih stanjih:






U01 -– Vloženo
U03 – Sprejeto
U05 – V kontroli
U11 – V mirovanju
U08 – Prepuščeno

Proces preverjanja dokumentov v primeru, da se uvozna deklaracija nahaja v stanju »U11 – V
mirovanju«, prikazuje spodnja slika.
Carinski urad vložitve na podlagi izvedene kontrole ugotovi neskladja uvozne deklaracije.
Vložnik je o rezultatih kontrole uvozne deklaracije obveščen (IE450B). Vložnik obvesti carinski
urad vložitve, da se strinja/ne strinja z rezultati kontrole (IE454B), hkrati lahko posreduje tudi
elektronske spremene listine – ePriloge (SIP440). Carinski urad vložitve preveri elektronske
priloge ter obvesti vložnika o sprejemu (SIP441) ali zavrnitvi (SIP442).
V primeru sprejema elektronskih prilog in izpolnjevanja drugih pogojev za prepustitev blaga,
carinski urad vložitve blago prepusti (IE429B). V primeru ne izpolnjevanja pogojev za
prepustitev, carinski urad vložitve vložnika obvesti o ne prepustitvi blaga (IE451B).

Slika 25: ePriloge - U11 V mirovanju
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