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OBVESTILO O OBVEZNOSTI POROČANJA INTRASTAT PODATKOV
Na podlagi metodologije raziskovanja Intrastat ste z dnem ____________ postali Intrastat zavezanec in
ste dolžni poročati podatke za:
tok blaga (prejeme, odpreme, prejeme in odpreme), prag (vključitveni, posebni).
Podatke ste dolžni mesečno dostavljati od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec. Podatke za
mesec(ce) ________________ morate dostaviti Finančnemu uradu Nova Gorica (Oddelek za Intrastat)
najkasneje do ___________.
Obveznost poročanja velja do prejema novega obvestila.
O br az l ož it ev
V skladu z določili evropske zakonodaje za Intrastat (Uredba (ES) št. 638/2004 in 222/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta ter Uredba Komisije št. 1982/2004, 91/2010, 96/2010, 1093/2013, 659/2014 in
759/2015) ste dolžni poročati podatke o blagovni menjavi znotraj Skupnosti. Po 13. členu Uredbe Komisije
(ES) št. 1982/2004 obveznost za Intrastat poročanje nastane tudi med letom, kadar kumulativna vrednost
blagovne menjave z drugimi državami članicami od začetka tekočega leta preseže veljavni vključitveni prag,
ki znaša 120.000 € za prejeme blaga in 200.000 € za odpreme blaga. Poročevalska enota poroča od
meseca, v katerem je bil vključitveni prag presežen, in sicer za tisti tok blaga oziroma smer blagovne
menjave (odpreme ali prejemi), pri katerem je vključitveni prag presegla.
Podjetje, ki preseže tudi posebni prag, ta znaša 4.000.000 € za prejeme blaga in 9.000.000 € za odpreme
blaga, mora poleg obveznih podatkov poročati še tri dodatne podatke: pogoje dobave z lego kraja, vrsto
transporta in statistično vrednost.
Podatki za Intrastat se zbirajo mesečno in ste jih dolžni dostavljati od 1. do 15. v mesecu (če 15. ni delovni
dan pa zadnji delovni dan pred 15.) za predhodni mesec. Obdobje poročanja je mesec, v katerem je bilo
blago odpremljeno ali prejeto.
1. Kje pridobiti potrebne informacije za poročanje za Intrastat?
a) Navodila za poročevalske enote in splošne informacije o Intrastatu so na spletni strani
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat;
b) informacije o elektronskem poročanju in vključevanju v poročanje so na spletni strani http://intrastatsurs.gov.si/ (spletišče Intrastat);
c) za dodatne informacije smo Vam na voljo na elektronskem poštnem predalu intrastat.fu@gov.si in
telefonski številki 05 297 68 14 (Finančni urad Nova Gorica, Oddelek za Intrastat);
d) vprašanja lahko pošljete tudi pisno na številko faksa 05 297 67 68 (FU Nova Gorica, Oddelek za
Intrastat) ali na naslov:

Finančni urad Nova Gorica
Sektor za carine
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
2. Kako lahko podjetja poročajo o svoji blagovni menjavi znotraj EU?
a) preko spletnega obrazca - primeren za redna mesečna poročanja manjšega števila transakcij,
brezplačen, dostopen preko interneta, vgrajeni šifranti in kontrole zagotavljajo pravilen vnos podatkov;
b) z elektronskimi sporočili - primerno za velika in srednje velika podjetja z velikim številom mesečnih
transakcij.
Poročevalske enote lahko poročajo same ali preko pooblaščenega deklaranta, vendar v vsakem primeru
nosijo odgovornost za pravočasno dostavo pravilnih podatkov.
V zvezi z izbiro načina poročanja in vključitve v poročanje vas prosimo, da se čim prej obrnete na Finančni
urad Nova Gorica, Oddelek za Intrastat, na Vašo kontaktno osebo:
«Ime_in_priimek», telefon: + 386 5 297 «telefon», e-pošta: «epošta»@gov.si.
3. Priloženi vprašalnik
SURS in FURS potrebujeta določene podatke o poročevalskih enotah, ki so potrebni za vključitev v
poročanje, spremljanje poročanja in bodoče sodelovanje s podjetji.
V ta namen obvestilu prilagamo vprašalnik, ki ga morate izpolniti in vrniti najkasneje do ____________.
Izpolnjen vprašalnik lahko vrnete v papirni obliki na zgoraj navedeni naslov Finančni urada Nova Gorica. V
elektronski obliki (kot Wordovo predlogo) lahko vprašalnik prevzamete na spletni strani
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat
in
ga
izpolnjenega
pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov intrastat.fu@gov.si.
Če menite, da niste dolžni poročati podatkov o blagovni menjavi znotraj Skupnosti, Vas prosimo, da se
obrnete na SURS, na ____________.
Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.
Številka:
Datum:

