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Priloga 2 
 EVROPSKA SKUPNOST POENOSTAVLJENI TRO�ARINSKI DOKUMENT (zaporedna �tevilka) 

TRO�ARINSKI IZDELKI GIBANJE IZDELKOV V SKUPNOSTI, KI SO BILI SPRO��ENI V PORABO  

1 2 Sklicna �tevilka dobavitelja 1 Dobavitelj                      Identifikacijska �tevilka za DDV 
    (Ime in naslov)  

4 Prejemnik                      Identifikacijska �tevilka za DDV 
    (Ime in naslov) 

3 Pristojni organ v namembni dr�avi �lanici 
    (Ime in naslov) 

5 Prevoznik / prevozno sredstvo 
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7 Kraj dostave 

6 Sklicna �tevilka in datum deklaracije 

 9 Tarifna oznaka (oznaka KN) 

11 Bruto te�a (kg)  10 Koli�ina 

12 Neto te�a (kg) 

8 Oznake in �tevilke, �tevilo in vrsta embala�e, opis blaga 

 13 Cena na ra�unu/Tr�na vrednost 

 14 Potrdila (nekatera vina in �gane alkoholne pija�e, majhne pivovarne in �ganjarne) 

 15 Potrjujem resni�nost navedenih podatkov v poljih 1-13 
     Vrniti izvod 3 

da ne
Dru�ba podpisnika in telefonska �tevilka 

Ime podpisnika 

Datum in kraj 

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni organ. 

Nadaljevanje na hrbtni strani (izvoda 2 in 3). 

Podpis  
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Priloga 2 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POENOSTAVLJENEGA TRO�ARINSKEGA DOKUMENTA 
Gibanje tro�arinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili spro��eni v porabo v dr�avi �lanici odpreme 

1. Splo�no  
1.1. Poenostavljeni tro�arinski dokument je potreben za tro�arinske namene v skladu z dolo�bami �lena 7 Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. 

februarja 1992.   
1.2 Dokument mora biti v celoti �itljiv in vpisi morajo biti neizbrisni. Podatki so lahko vnaprej natisnjeni. Brisanje ali popravljanje napisanega ni 

dovoljeno.   
1.3 Splo�na specifikacija papirja, ki ga je treba uporabljati in velikost polj sta predpisana v Uradnem listu Evropskih skupnosti �t. C 164 z dne 1. 7. 

1989, stran 3. Papir  mora biti za vse izvode bel, velikosti 210 milimetrov krat 297 milimetrov z najve�jim odstopanjem dol�ine 5 milimetrov 
manj ali 8 milimetrov ve�.

1.4 Neuporabljen prostor je treba pre�rtati, tako da ni mo�no ni�esar ve� dodati.    
1.5 Poenostavljeni tro�arinski dokument je sestavljen iz treh izvodov:  

izvod 1 zadr�i ga dobavitelj,  
izvod 2 spremlja blago in ga zadr�i prejemnik,  
izvod 3 spremlja blago in ga oseba, ki je navedena v polju 4, vrne dobavitelju s potrdilom o prejemu, �e to zahteva dobavitelj, zlasti zaradi 
povra�ila.  

2. Naslovi 
Polje 1 Dobavitelj: polno ime, naslov in identifikacijska �tevilka za DDV (�e obstaja) osebe, ki daje blago na razpolago v eni dr�avi �lanici. 

�e obstaja tro�arinska �tevilka, jo je tudi treba navesti. 
Polje 2 Sklicna �tevilka dobavitelja: sklicna �tevilka, ki jo navede oseba, ki dobavlja blago in bo identificirala po�iljko z njegovimi

komercialnimi vpisi. Obi�ajno je to �tevilka in datum ra�una.
Polje 3 Pristojni organ: ime in naslov organa v namembni dr�avi �lanici, ki mu je bilo gibanje vnaprej najavljeno. 
Polje  4 Prejemnik: polno ime, naslov in identifikacijska �tevilka za DDV (�e obstaja) osebe, ki blago sprejme. �e obstaja tro�arinska 

�tevilka, jo je tudi treba navesti.  
Polje 5 Prevoznik: vpi�ite »dobavitelj«, »prejemnik« ali ime in naslov osebe, ki je odgovorna za ureditev prvega gibanja, �e ni ista kot osebe, 

navedene v polju 1 ali polju 4; navesti je treba tudi prevozno sredstvo. 
Polje 6 Sklicna �tevilka in datum deklaracije: deklaracija in/ali dovoljenje, ki ga mora dati pristojni organ namembne dr�ave �lanice pred 

za�etkom gibanja. 
Polje  7 Kraj dostave: naslov dostave, �e ni isti kot naslov v polju 4.  
Polje 8 Polni opis blaga, oznake in �tevilke, in vrsta embala�e: oznake in �tevilke na zunanji embala�i, npr. zabojniki; �tevilo notranjih 

embala�, npr. �katle; in komercialni opis blaga. 
   Opis se lahko nadaljuje na posebnem listu, ki se prilo�i vsakemu izvodu. Za ta namen se lahko uporabi seznam zapakiranega blaga. 
   Na alkoholu in alkoholnih pija�ah razen piva, mora biti prikazana stopnja alkohola (odstotek na koli�ino pri 20°C). 
   Za pivo se navedejo stopnje Plato ali odstotek alkohola na koli�ino pri 20°C, ali pa oboje, v skladu z zahtevo namembne dr�ave 

�lanice in dr�ave �lanice odpreme.  
   Gostota mineralnih olj mora biti prikazana pri 15°C. 
Polje 9 Tarifna oznaka: oznaka KN. 
Polje   10   Koli�ina: �tevilo, te�a ali prostornina, v skladu s predpisi namembne dr�ave �lanice, na primer:

� cigarete, �tevilo izdelkov, izra�eno v tiso�ih, 
� cigare in cigarilosi, �tevilo izdelkov, izra�eno v tiso�ih,
� alkohol in alkoholne pija�e, litri pri 20°C do dveh decimalnih mest, 
� mineralna olja, razen te�kega kurilnega olja, litri pri 15°C. 

Polje 11         Bruto te�a: bruto te�a po�iljke. 
Polje    12 Neto te�a: te�a blaga brez embala�e.      
Polje    13 Cena  ali vrednost po ra�unu: celotna vsota po ra�unu vklju�no s tro�arino. �e z gibanjem ni povezana prodaja, se vpi�e tr�na 

vrednost. V tem primeru se doda opomba »Ni prodaje«.  
Polje    14 Potrdila: ta prostor je rezerviran za nekatera potrdila, ki so potrebna samo na izvodu 2. 

1. V primeru nekaterih vin morajo biti, kjer je to potrebno, navedene potrditve glede porekla in kakovosti izdelkov  v skladu z
ustrezno zakonodajo Skupnosti.   
2. V primeru nekaterih �ganih alkoholnih pija� morajo biti navedene potrditve glede kraja proizvodnje, ki ga zahteva ustrezna 
zakonodaja Skupnosti.
3. Pivo, ki ga varijo male neodvisne pivovarne, kot je opredeljeno v posebni direktivi Sveta, ki se nana�a na strukture tro�arine za 
alkohol in alkoholne pija�e, in za katerega se namerava zahtevati zni�ana stopnja tro�arine v namembni dr�avi �lanici, mora biti 
potrjeno na naslednji na�in:  
"Potrjujemo, da je bil opisani proizvod varjen v malem neodvisnem podjetju, ki je v prej�njem letu proizvedlo... . . . . . hektolitrov
piva".
4. Etilni alkohol, ki ga proizvajajo male �ganjarne, kot je opredeljeno v posebni direktivi Sveta, ki se nana�a na strukture tro�arine za 
alkohol in alkoholne pija�e, in za katerega se namerava zahtevati zni�ana stopnja tro�arine v namembni dr�avi �lanici, mora biti 
potrjen na naslednji na�in:  
"Potrjujemo, da je bil opisani proizvod proizveden v malem podjetju, ki je v prej�njem letu proizvedlo . . . . . . hektolitrov �istega 
alkohola."

Polje 15  Dru�ba podpisnika itd.: dokument izpolni po�iljatelj ali pa ga v njegovem imenu izpolni oseba, ki je odgovorna za gibanje blaga. 
Lahko je dobavitelj ali prejemnik. �e dobavitelj zahteva vra�ilo izvoda 3 s potrdilom o prejemu, je to treba ozna�iti. 

Polje     A Zapisnik o kontroli: pristojni organi vpi�ejo izvedene kontrole na izvoda 2 in 3. Odgovorni uradnik vse pripombe podpi�e, napi�e 
datum in odtisne �ig.  

Polje     B Potrdilo o prejemu: ga da prejemnik in vrne dobavitelju, �e ta to zahteva, zlasti zaradi namena povra�ila.  
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Priloga 2 
 EVROPSKA SKUPNOST POENOSTAVLJENI TRO�ARINSKI DOKUMENT (zaporedna �tevilka) 

TRO�ARINSKI IZDELKI GIBANJE IZDELKOV V SKUPNOSTI, KI SO BILI SPRO��ENI V PORABO  

2 2 Sklicna �tevilka dobavitelja 1 Dobavitelj                      Identifikacijska �tevilka za DDV 
    (Ime in naslov)  

4 Prejemnik                      Identifikacijska �tevilka za DDV 
    (Ime in naslov) 

3 Pristojni organ v namembni dr�avi �lanici 
    (Ime in naslov) 

5 Prevoznik / prevozno sredstvo 
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2
7 Kraj dostave 

6 Sklicna �tevilka in datum deklaracije 

 9 Tarifna oznaka (oznaka KN) 

11 Bruto te�a (kg)  10 Koli�ina 

12 Neto te�a (kg) 

8 Oznake in �tevilke, �tevilo in vrsta embala�e, opis blaga 

 13 Cena na ra�unu/Tr�na vrednost 

 14 Potrdila (nekatera vina in �gane alkoholne pija�e, majhne pivovarne in �ganjarne) 

 15 Potrjujem resni�nost navedenih podatkov v poljih 1-13 
    Vrniti izvod 3 

da ne
Dru�ba podpisnika in telefonska �tevilka 

Ime podpisnika 

Datum in kraj 

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni organ. 

Nadaljevanje na hrbtni strani (izvoda 2 in 3). 

Podpis  



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 30. 4. 2004 / Stran 6635

Priloga 2 
B POTRDILO O PREJEMU

       Prejeto blago

       Datum   Kraj    Sklicna �tevilka

       Tro�arina je bila pla�ana / Prijavljena pri pristojnem organu (*)

       Datum      Sklicna �tevilka

       Druge prejemnikove pripombe

       Kraj/datum      Ime podpisnika

     Podpis

(*) Neustrezno pre�rtaj

A   Zapisnik o kontroli (nadaljevanje)
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Priloga 2 
 EVROPSKA SKUPNOST POENOSTAVLJENI TRO�ARINSKI DOKUMENT (zaporedna �tevilka) 

TRO�ARINSKI IZDELKI GIBANJE IZDELKOV V SKUPNOSTI, KI SO BILI SPRO��ENI V PORABO  

3 2 Sklicna �tevilka dobavitelja 1 Dobavitelj                      Identifikacijska �tevilka za DDV 
    (Ime in naslov)  

4 Prejemnik                      Identifikacijska �tevilka za DDV 
    (Ime in naslov) 

3 Pristojni organ v namembni dr�avi �lanici 
    (Ime in naslov) 

5 Prevoznik / prevozno sredstvo 
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3
7 Kraj dostave 

6 Sklicna �tevilka in datum deklaracije 

 9 Tarifna oznaka (oznaka KN) 

11 Bruto te�a (kg)  10 Koli�ina 

12 Neto te�a (kg) 

8 Oznake in �tevilke, �tevilo in vrsta embala�e, opis blaga 

 13 Cena na ra�unu/Tr�na vrednost 

 14 Potrdila (nekatera vina in �gane alkoholne pija�e, majhne pivovarne in �ganjarne) 

 15 Potrjujem resni�nost navedenih podatkov v poljih 1-13 
     Vrniti izvod 3 

da ne
Dru�ba podpisnika in telefonska �tevilka 

Ime podpisnika 

Datum in kraj 

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni organ. 

Nadaljevanje na hrbtni strani (izvoda 2 in 3). 

Podpis  
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Priloga 2 
B POTRDILO O PREJEMU

       Prejeto blago

       Datum   Kraj    Sklicna �tevilka

       Tro�arina je bila pla�ana / Prijavljena pri pristojnem organu (*)

       Datum      Sklicna �tevilka

       Druge prejemnikove pripombe

       Kraj/datum      Ime podpisnika

     Podpis

(*) Neustrezno pre�rtaj

A   Zapisnik o kontroli (nadaljevanje)


