Kako izpolniti
zvezek TIR

Izdajo knjižice je omogočil IRU, da se zagotovijo
smernice za prevoznike, združenja TIR in carinike.
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Kako izpolniti zvezek TIR

Kako uporabiti knjižico
Knjižica je narejena tako, da je na levi strani slika strani iz zvezka
TIR in na desni opis, kaj je treba na tisti strani zvezka narediti in
kdo je odgovoren za to.

KDO:
KDAJ:
KAJ:
UKREPI:

Kdo izpolni stran
Kdaj v procesu prevoza TIR je treba to stran izpolniti
Ime strani, podrobnosti o poljih sledijo v nadaljnjem
besedilu
Kaj je potrebno narediti na vsaki stopnji, poleg iz
polnjevanja ustreznih delov zvezka TIR, npr. prever
janje žigov in odstranjevanje kuponov

V tem delu so opisane podrobnosti glede polj. Na levi strani vidite primer pravilno izpolnjenega polja. Polja so barvno označena
glede na to, kdo jih izpolnjuje. Za ponazoritev vloge tistih, ki zvezke
izpolnjujejo, smo za primer vzeli navaden prevoz z enim uradom
odhoda in enim namembnim uradom.

Splošni vidiki zvezka TIR
Zvezek TIR je sestavljen iz:
Platnice zvezka TIR
Rumenega necarinskega blagovnega manifesta
● Parov belih in zelenih kuponov (s taloni)
● Potrjenega poročila
● Zadnje platnice z listom, ki se lahko odtrga.
●
●

Zvezki TIR lahko imajo 4, 6, 14 ali 20 kuponov z enim parom kuponov (1 beli in 1 zeleni) za vsako operacijo TIR.
Opozorilo: Knjižica ni pravno zavezujoča. Za njen prevod je poskrbelo GIZ Intertransport.
Pravna podlaga za izvedbo postopka TIR je Konvencija TIR.
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Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:
KDAJ:
KAJ:

Združenje & imetnik zvezka
Ob izdaji zvezka & pred začetkom prevoza
Platnica zvezka TIR

Polja 1-4 izpolni združenje ob izdaji zvezka
Polje 1: Zadnji datum veljavnosti zvezka TIR (največ 60
dni, brez upoštevanja prvega dne izdaje) – carin
ski urad odhoda mora prejeti zvezek TIR pred
tem datumom ali na ta dan in nikoli, ko je že da
tum potekel
Polje 2: Podatki o združenju
Polje 3: Podatki o imetniku zvezka, vključno z identiﬁkacijsko številko
Polje 4: Žig in podpis združenja
Polja od 6 do 12 izpolni imetnik zvezka pred začetkom
potovanja
Polje 6: Država/e odhoda z oznako ISO alfa 3
Polje 7: Namembna/e država/e z oznako ISO alfa 3
Polje 8: Registrska številka vozila
Polje 9: Št. potrdila o primernosti vozila in datum –
veljavno mora biti za ves čas prevoza TIR
Polje 10: Identiﬁkacijska številka zabojnika
Polje 11: Opombe (HVG ali težko ali zajetno blago)
Polje 12: Podpis imetnika zvezka
Opombe:

V zvezek TIR se ne sme brisati in pisati na izbrisano mesto. Napake je treba
prečrtati in napisati popravke (ki jih morajo odobriti carinski organi).
Zvezek TIR, ki se uporablja za kombinacijo vozil/zabojnikov: vsebina vsakega
vozila/zabojnika je navedena posebej, pred tem se zapiše registrska številka
vozila.
Datumi v zvezku TIR se vpisujejo na sledeč način: dd/mm/llll. Carinski uradi
navedejo svoje polno ime in če je ustrezno, svoj sedež.
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Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:
Imetnik zvezka
KDAJ: Pred začetkom prevoza
KAJ:
Rumeni necarinski blagovni manifest
Rumeni necarinski blagovni manifest mora izpolniti imetnik, podatke vnese na vse kupone zvezka TIR, tudi če se
kuponi ne bodo uporabili. (Podatki o imetniku morajo biti
vneseni tudi v 5. polje potrjenega poročila)
Polje 2: Ime/na in sedež/i carinskih uradov odhoda (največ
4 uradi odhoda in namembni uradi; npr. 3 odho
da, 1 namembni; 2 odhoda, 2 namembna, itd.
Pred raztovarjanjem blaga se je potrebno javiti pri
vseh uradih odhoda. Blago mora vedno prečkati
najmanj eno mednarodno mejo.)
Polje 4: Podatki o imetniku z identiﬁkacijsko številko
Polje 5: Država/e odhoda z oznako ISO alfa 3
Polje 6: Namembna/e država/e z oznako ISO alfa 3
Polje 7: Registrska številka vozila (tablica)
Polje 8: Priložene listine (CMR, dobavnica itd.)
Polje9: a) Tovorišče/a (navesti za vsako tovorišče pose
bej)
b) Oznake zavojev, paketov (tako da lahko
prepoznate vsakega posebej)
Polje 10: Število in vrsta zavojev/paketov in opis blaga
Polje 11: Teža blaga v kg
Polje 12: Ime/na namembnega/ih carinskega/ih urada/ov in
število zavojev, ki jih je treba vsakemu dostaviti
Polje 13, 14, 15: Podpis imetnika, kraj in datum podpisa
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Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:
KDAJ:

Carina (& metnik)

KAJ:
UKREPI:

Kupon in talon št. 1, str. 1

Carinski urad odhoda
(& pred začetkom prevoza)

Carine:
- Preveri blago (mora ustrezati blagovnemu manifestu)
- Preveri veljavnost zvezka TIR in potrdilo o primernosti
- Preveri, da so pritrjene TIR tablice
- Zapečati tovornjak
- Ožigosa vse strani priloženih listin in jih pritrdi k zvezku TIR
- Izpolni in odstrani kupon št. 1 in vrne zvezek vozniku

Kupon Št. 1 / Volet N°1
Polja 2 - 15 je imetnik že izpolnil pred prevozom (glej str. 7). Pour usage ofﬁciel (za uradno rabo): vnos podatkov, ki bi olajšali carinsko kontrolo, npr. št.
prejšnje carinske listine itd.
Polje 16: Št. zalivke – številko je treba zapisati na vsak kupon zvezka TIR
Polje 17: Datum, žig in podpis carinskega urada odhoda – prav tako je treba
izpolniti vsak kupon zvezka TIR
Polje 18: Ime, in če je ustrezno, lokacijo carinskega urada odhoda
Polje 19: Označite, če so zalivke nepoškodovane (ni treba ob odhodu)
Polje 20: Rok, da prevoz dospe do carinskega urada izstopa iz države
(ni nujno)
Polje 21: Identiﬁkacija carinskega urada odhoda
Sous le No. (pod številko): številka v carinski poslovni knjigi, ki
pripada tej operaciji TIR
Polje 22: Drugo: lahko se določi pot npr. carinskega urada izstopa
Polje 23: Datum, žig in podpis carinika
Ti podatki se vpišejo tudi v polja od 18 do 23 kupona 2, str. 2

Talon Št. 1 / Souche N°1
Polje 1:
Polje 2:
Polje 3:
Polje 4:
Polje 5:
Polje 6:

Identiﬁkacija carinskega urada
Številka v carinski knjigi
Številka zalivke
Označite, če so zalivke nepoškodovane (ni potrebno ob odhodu)
Drugo: (pot – po potrebi)
Datum, žig in podpis carinika, ki potrjuje, da je carina sprejela
operacijo TIR

Opomba: Vsi taloni morajo vedno ostati v zvezku TIR!

Kako izpolniti zvezek TIR

9

10

Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:
KDAJ:

Carina (in imetnik)
Carinski urad izstopa
((in vstopa ter pred prevozom)
KAJ:
Kupon in talon št. 2, str. 2
UKREPI: Carinski:
Preveriti, da so zalivke nepoškodovane in da v tovornjak ni
bilo nasilnega vstopa. Preveriti, da je bilo polje 6 talona št.
1, str. 1 ožigosano, sicer zvezka ni mogoče sprejeti. Izpolniti in odstraniti kupon 2 in vložiti v carinsko knjigo, poslati
potrdilo o zaključku postopka (del, ki se odstrani, s polji 18
do 28) carinskemu uradu vstopa.
Kupon Št. 2 / Volet N°2
Polja od 2 do 15 bodo že izpolnjena s strani imetnika pred prevozom (glej str. 7 te knjižice). Polja od 16 do 23 bodo že izpolnjena
s strani carinskega urada odhoda.
Polje 24: Ime in identiﬁkacijska številka carinskega urada izstopa
Polje 25: Označite, če so zalivke nepoškodovane
Polje 26: Če je blago raztovorjeno, število zavojev, paketov
(izpolni samo carinski urad odhoda)
Polje 27: Zadržki – če obstaja težava (uničene zalivke,
manjkajoče blago, to označite z veliko črko R in opišite
težavo. Glede na okoliščine je treba izpolniti potrjeno
poročilo (glej knjižico str. 15).
Polje 28: Datum, žig in podpis carine

Talon Št. 2 / Souche N°2
Polje 1: Identiﬁkacija carinskega urada
Polje 2: Označite, če so zalivke nepoškodovane
Polje 3: Število raztovorjenih paketov (izpolni samo carinski
urad odhoda)
Polje 4: Nova številka zalivke (če je potrebno)
Polje 5: Zadržki (kot zgoraj, 27. polje)
Polje 6: Datum, žig in podpis carine
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Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:
KDAJ:
KAJ:
UKREPI:

Carina (& imetnik zvezka)
Carinski urad vstopa & odhoda
(& pred začetkom prevoza)
Kuponi in taloni št. 1 in 2, str. 3 in 4
Customs:

A. Na carinskem uradu vstopa:
1. Preverijo se zalivke in tovornjak.
2. Izpolnijo se ustrezni deli zvezka TIR (enak postopek kot
pri carinskem uradu odhoda, opisano na 9. str.
knjižice).
3. Kupon št.1 (str. 3 zvezka TIR) se izpolni, zvezek TIR se
vrne vozniku, ki nadaljuje pot do carinskega urada
odhoda/izstopa.
B. Na carinskem uradu izstopa:
Če prevoz prečka državo, so postopki enaki tistim pri
carinskem uradu izstopa (glej str. 11 te knjižice).
C. Na carinskem uradu odhoda:
Če je prevoz namenjen za notranji carinski urad, potem
ob prihodu carina:
1. - Preveri zalivke in vozilo, zalivke odpre.
- Primerja blago z manifestom. Če se ne ujema, zapiše
zadržek v 27. polje. Po potrebi izpolni potrjeno
poročilo.
2. Izpolni in vloži kupon št. 2, str. 4 (glej str. 11 knjižice).
3. Izpolni se potrdilo o zaključku postopka (kupon št. 2,
polja od 24 do 28) in se pošlje carinskemu uradu
vstopa.
4. Izpolni in ožigosa se talon št. 2.
5. Zvezek TIR se vrne vozniku.
D. Na carinskem uradu vstopa:
potrdilo o zaključenem postopku se primerja s kuponom
št. 1, operacija TIR se razdolži.
Opomba: Carinski urad odhoda pošlje podatke o varnem
zaključku postopka TIR IRU, da potrdi zaključek operacije
TIR.
Kako izpolniti zvezek TIR
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Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:
KDAJ:
KAJ:

Pristojni organi (& imetnik zvezka)
V primeru nesreče/nepravilnosti med prevozom TIR
(& Polje 5 pred začetkom prevoza)
Potrjeno poročilo (Procès-verbal de constat)

Potrjeno poročilo mora ostati v zvezku TIR, če je mogoče, se pritrdi policijsko poročilo.
Polje 1:
Polje 4:
Polje 5:
Polje 6:
Polje 7:

Carinski urad odhoda
Registrska številka vozila in/ali zabojnika
Mora že vsebovati podatke o imetniku
Zalivke so nepoškodovane/poškodovane (označite)
Tovorišče/a /zabojnik je/so poškodovan/i oziroma nepoškodovan/i
(označite)
Polje 8: Opažanja/pripombe
Polje 9: Izberite in označite – blago na videz ne manjka; blago iz polj 10 do
13 manjka (M) ali je uničeno (D), kot kaže polje 12
Polje 10: a) Tovorišče
b) Označbe na paketih
Polje 11: Število in vrsta paketov, opis blaga
Polje 12: Označite z M za manjkajoče in D za uničeno blago
Polje 13: Opažanja – zapišite količino blaga, ki manjka oz. je uničeno
Polje 14: Datum, kraj in okoliščine nesreče (podroben opis)
Polje 15: Sprejeti ukrepi, da se omogoči nadaljevanje operacije TIR (izberite
in označite). Nove zalivke: številka zalivke in značilnosti; blago se
prenese na drugo vozilo/zabojnik (v tem primeru glej polje 16);
drugo
Polje 16: Če se je blago preneslo na drugo vozilo, podrobno opišite:
a) vozilo – registrska številka vozila. Označite, ali ima vozilo potrdilo o primernosti ali ne, navedite številko in podrobnosti o pritrjeni
zalivki. Če se blago preloži v nov zabojnik, navedite podrobnosti,
enako kot za vozilo, v 16(b)
Polje 17: Kraj, datum, žig, podpis in podrobnosti o organu, ki je izpolnil
potrjeno poročilo
Polje 18: Potrdilo (žig in podpis) naslednjega carinskega urada v operaciji
TIR. Če blago manjka ali je bilo uničeno, ostalo blago pa se
dostavi, je treba blagovni manifest zvezka TIR in številko zalivke
spremeniti na vseh kuponih in talonih, ki ostanejo v zvezku TIR
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Kako izpolniti zvezek TIR

KDO:

Carina

KDAJ:

Če zvezek zadrži carina (npr. ker je zvezek TIR
neveljaven)
kartica, ki jo je mogoče odtrgati na zadnji strani
zvezka TIR

KAJ:
UKREPI:

Žig carine in podpis, kartica se odtrga, da
vozniku, zvezek TIR se zadrži, dokler carinska
preiskava ni končana.
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Opombe:
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Opombe:
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