
 

 

 

 

  

 

 

Vrsta storitve Cena v EUR z DDV 

Cena v EUR brez 

DDV 

Osnovne carinske storitve 

Neposredno carinsko zastopanje do 150 EUR – 

spletno plačilo 
3,2500 2,6639 

Neposredno carinsko zastopanje do 150 EUR  4,7500 3,8934 

Posredno carinsko zastopanje do 50 EUR – spletno 

plačilo 
5,8000 4,7541 

Posredno carinsko zastopanje do 50 EUR  7,3000 5,9836 

Posredno carinsko zastopanje nad 50 do 100 EUR – 

spletno plačilo 
9,4500 7,7459 

Posredno carinsko zastopanje nad 50 do 100 EUR 10,9500 8,9754 

Posredno carinsko zastopanje nad 100 do 150 EUR – 

spletno plačilo 
12,7500 10,4508 

Posredno carinsko zastopanje nad 100 do 150 EUR  14,2500 11,6803 

Uvozni postopek 28,0000 22,9508 

Izvozni postopek  22,9500 

Posebni postopek – uvoz 45,0000 36,8852 

Posebni postopek – izvoz  36,8900 

Odstop pošiljke 2,8000 2,2951 

Dopolnilne carinske storitve 

Predpregled pošiljke/blaga 5,0000 4,0984 

Ponovna dopolnitev dokumentov  3,0000 2,4590 

Dodatna postavka blaga – izvoz  1,2300 

Dodatna postavka blaga – uvoz 1,5000 1,2295 

Laboratorijska preiskava vzorca  
po ceniku pristojnega 

organa 

po ceniku pristojnega 

organa 

Izdelava predpisanih dokumentov 5,0000 4,0984 

Zahtevek za storno deklaracije  5,0000 4,0984 

Bančna garancija – zalaganje sredstev do 100 EUR  3,0500 2,5000 

Bančna garancija – zalaganje sredstev nad 100 EUR  
2,5 % od vrednosti, 

 najmanj 2,5 EUR 

2,5 % od vrednosti,  

najmanj 2,5 EUR 

Prednostna obravnava pošiljke 4,0000 3,2787 

 

Opombe: 

Za storitve, ki so v skladu z e. tč. 1. odstavka 52. čl. ZDDV-1 oproščene plačila DDV, so cene vpisane samo v 

stolpcu "Cene v EUR brez DDV". 

Za storitve, ki so v skladu z ZDDV-1 obdavčene, so vpisane cene z DDV in brez DDV. 
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Opis storitev: 

Storitev Opis 

Neposredno carinsko 

zastopanje 

Pri neposrednem carinskem zastopanju ravna zastopnik (v tem 

primeru PS) v imenu in za račun zastopanega. Naslovnik pošiljke 

je v tem razmerju v vlogi deklaranta, ki je dolžan zagotoviti vse 

potrebne in pravilne podatke za izvedbo carinskih formalnosti in 

za katere tudi odgovarja. 

Posredno carinsko 

zastopanje 

Pri posrednem zastopanju ravna zastopnik (v tem primeru PS) v 

lastnem imenu. V tem razmerju je v vlogi deklaranta PS, ki je s 

pomočjo naslovnika dolžna zagotoviti vse potrebne in pravilne 

podatke za izvedbo carinskih formalnosti. 

Spletno plačilo 

Carinsko zastopanje in dajatve (DDV, carina ...) lahko prejemnik 

blaga, ki je fizična oseba, poravna s spletnim plačilom pred 

dostavo pošiljke. Prejemnik lahko izbere tudi možnost plačila ob 

vročitvi pošiljke.  

Uvozni postopek Carinski postopek za pošiljke v vrednosti nad 150 EUR. 

Izvozni postopek Izvoz blaga v vrednosti nad 1.000 EUR. 

Posebni postopek 

Pod posebne postopke se uvrščajo začasni uvoz/izvoz, uvoz/izvoz 

zaradi popravila, zamenjave blaga, trošarinsko blago, 

posredovanje v laboratorijski pregled, sodelovanje pri 

inšpekcijskem pregledu ... 

Odstop pošiljke 
Na zahtevo prejemnika pošiljke se pošiljka odstopi v carinski 

postopek drugemu zastopniku. 

Predpregled 

pošiljke/blaga 

Predpregled pod carinskim nadzorom pred izvedbo carinskega 

postopka. 

Ponovna dopolnitev 

dokumentov 

Zaračuna se pri posrednem carinskem zastopanju, če je treba 

stranko v postopku večkrat pozvati k dopolnitvi potrebnih 

dokumentov. Prva dopolnitev je brezplačna, vsaka nadaljnja 

dopolnitev je plačljiva. 

Dodatna postavka blaga 
Zaračuna se pri uvoznih, izvoznih in posebnih postopkih, ki 

vsebujejo več kot tri imenovanja (za vsako dodatno postavko). 

Laboratorijska preiskava 

vzorca 

Dejanski pregled, ki se zaračuna po ceniku pristojnega organa. 

Dodatno se zaračuna še Posebni postopek. 

Zahtevek za storno 

deklaracije 

Omogoča preklic že posredovanih podatkov za izvedbo carinskih 

formalnosti v sklopu neposrednega carinskega zastopanja. 

Storitev ni možno uporabiti, če je iz pošiljke izhajajoča carinska 

deklaracija že bila vložena. 

Bančna garancija - 

zalaganje sredstev 

PS garantira FURS-u, da bo prejemnik blaga poravnal dajatve. 

Provizija se zaračuna v odstotku od skupnega zneska dajatev (po 

posamezni deklaraciji). 

Prednostna obravnava 

pošiljke 

Pošiljka bo po uspešno zaključenem uvoznem carinskem 

postopku pripravljena za vročitev naslovniku na lokaciji poštne 

poslovalnice 1102 Ljubljana, Cesta v Mestni log 81. 

 


