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Obvestilo o uvedbi spletnega portala za gospodarske subjekte za vložitev
zahtevka AEO
Vložitev zahtevka za dovoljenje AEO - prehod od papirnega na elektronski sistem
Od 1. oktobra 2019 se bo za vnos elektronskih zahtevkov za pridobitev dovoljenja za status
pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) uporabljal EU harmoniziran portal za gospodarske
subjekte (t.i. GTP). V okviru splošnega portala GTP bo na voljo poseben portal eAEO (t.i. STP).
Namen posebnega portala eAEO je izboljšava in pospešitev izmenjave informacij v zvezi z zahtevki
in dovoljenji AEO.
Dostopanje do spletnega portala eAEO
Gospodarski subjekti oziroma njihovi zastopniki morajo imeti aktivno številko EORI (Vpis v EORI
register in številka EORI). Aktivacijo oziroma vpis v EORI opravi Finančni urad Kranj, Sektor za
carine, Oddelek za TARIC na podlagi zaprosila po elektronski pošti na e-naslov: eori.fu@gov.si.
Gospodarski subjekti oziroma njihovi zastopniki morajo pred prvo prijavo v spletni portal GTP urediti
dostop/registracijo v portal eCarina. Po urejenem dostopu/registraciji v portal eCarina, je potrebno v
tem portalu za uporabnike urediti še ustrezna pooblastila. V primeru, da gospodarski subjekt že ima
dostop do portala eCarina, je potrebno urediti zgolj pooblastila v tem portalu. Podrobna navodila za
prijavo v portal so na voljo v dokumentu Navodila za prijavo v evropski sistem – portal za
gospodarske subjekte (GTP).
Uporaba eAEO
eAEO bo omogočal izmenjavo informacij med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi držav
članic EU. Poleg vložitve zahtevka bo omogočal tudi prilaganje obveznih prilog (vprašalnik za
samoocenitev). V naslednjih verzijah bo eAEO razširjen tudi na vse ostale funkcionalnosti oziroma
procese.
Prehodno obdobje
Z dnem začetka uporabe portala za gospodarske subjekte eAEO začne teči 60-dnevno prehodno
obdobje (traja do 29. novembra 2019), ki je namenjeno sprejemu zahtevkov, vloženih v papirni obliki
do vključno 30. septembra 2019. Velja pravilo, da se postopki, začeti pred 1. oktobrom 2019 na
podlagi zahtevka v papirni obliki, nadaljujejo v papirni obliki, postopki začeti po 1. oktobru 2019 pa se
obravnavajo le elektronsko.
Podrobnejše informacije
Vložnikom zahtevkov za AEO svetujemo, da se pred vložitvijo zahtevka obrnejo na urad izdajatelj FU
Ljubljana, kjer bodo dobili osnovne informacije glede postopka izdaje dovoljenja, kot je že
uveljavljena praksa tudi danes.
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Tehnična pomoč v primeru težav z dostopom do portala GTP
Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 297 68 00
F: 05 297 67 64
E: sd.fu@gov.si
Pomoč v zvezi z uporabo posebnega portala eAEO
Finančni urad Ljubljana
p. p. 107
Davčna ulica 1
1001 Ljubljana
T: 01 369 3000
F: 01 369 3010
E: lj.informacije.fu@gov.si
E: lj.fu@gov.si
Povezava do spletne strani AEO Evropske Komisije
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorisedeconomic-operator-aeo/authorised-economic-operator-aeo_en#what_is
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