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Vprašanje: 

 

»Večkrat smo že izvozili blago v tretje države, tudi na Kitajsko. S trenutnim izvozom imamo na 

Carinski izpostavi Jesenice problem, ker Carinik zahteva predložitev registracije kupca, nek 

dokaz da firma obstaja. 

 

Kakor sem seznanjen zakon tega ne veleva. Blago se pošilja v 3 države in po zakonu je 

oproščen DDV-ja. Če ne dobimo potrjenega MRN-ja s strani države prejemnici v roku 90 dni 

pač DDV plačamo mi - naredi se sama obdavčitev.  

  

Zanima me zakaj Carinska izpostava Jesenice potrebuje dokaz o kupcu, če gre blago v 3 

države, blago EU zapusti v Kopru. 

 

V primeru, da izdelke pošiljamo fizični osebi v 3 države, prav tako ne potrebujemo nobenega 

dokaza da ta stranka obstaja. Potrebujemo samo potrjen MRN oziroma potrdilo dostavne 

službe da je blago zapustilo Evropo. 

  

Kontejner moramo odpremiti najkasneje jutri, drugače nam bo naročilo propadlo in verjetno 

tudi nadaljnji posel. Koga lahko krivimo za nastalo poslovno škodo? Prosim za čim hitrejši 

odgovor.« 

 

 

ODGOVOR: 

(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, 

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.)  

 

Na podlagi določil Zakona o finančni službi, mora sleherna zaposlena oseba navedenega 

organa izvajati pooblastila (gre za dolžnosti, pravice pa ima STRANKA V POSTOPKU) po 

določilih zakona in uvedenega KODEKSA, ki je objavljen na spletnih straneh 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/4ebdacfaad/Eticni-

kodeks-zaposlenih-v-Financni-upravi-RS.pdf. 

 

V primeru, ko in če se spremeni zakonodaja, mora sleherna pooblaščena oseba omogočiti 

stranki pravico DO INFORMIRANJA. To pomeni, da morate od organa zahtevati pojasnila, ki jih 

slednji mora tudi ustrezno zagotoviti tako z vidika roka, kot tudi z vidika vsebine.  

 

V primeru, ko in če se spremenijo ravnanja davčnega organa, ki odstopajo od do-sedanje 

prakse in ne gre za spremembo zakonodaje , mora pooblaščena oseba, skladno z določili 2. 

člena navedenega KODEKSA, stranki pojasniti spremembo ravnanja, ki pa mora ponovno 

temeljiti na pisnih navodilih, skladnimi z zakonom (npr. nadzor, morebitne dodatne zahteve, 

povezane z zdravjem ali ogrožanjem varnosti ipd.) 

 

 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/4ebdacfaad/Eticni-kodeks-zaposlenih-v-Financni-upravi-RS.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/4ebdacfaad/Eticni-kodeks-zaposlenih-v-Financni-upravi-RS.pdf
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SKLEP: 

Predlagamo, da pooblaščeni osebi, ki je po vašem mnenju, zahtevala dodatne podatke v zvezi 

s transakcijo, ki v do-sedanji praksi ni bila običajna, slednje pojasni in utemelji ravnanje na 

pozitivni zakonodaji. 

 

Plačnik davkov v R Sloveniji ima pravice, zapisane v Ustavi R Slovenije (dostojanstvo, 

zasebnost, enakost, enakopravnost), postopkovno-davčni zakonodaji (pravica do 

INFORMIRANJA, ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE itd.) ter notranjih pravilih organa (ETIČNI 

KODEKS  ZAPOSLENIH V FINANČNI UPRAVI).  

 

V primeru, če želi stranka dodatna pojasnila v zvezi s konkretnim poslom, predlagamo, da 

naroči storitev pri davčnem svetovalcu z LICENCO, ki dokazuje strokovno usposobljenost, saj 

iz vprašanja žal niso podane vse okoliščine za podajo natančnega odgovora.  

 

 

 

Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, februar 2020 


