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NAJAVA PREJEMA POŠILJKE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – 

POTRDILO O PLAČILU TROŠARINE OZIROMA ZAVAROVANJU 

PLAČILA TROŠARINE V RS 
 

Za namen (ustrezno označite): 

 Nepooblaščeni prejemnik po 29. b členu ZTro (člen 18(3) Direktive Sveta 92/12/EGS) 

 Gibanje s plačano trošarino po 8. a členu ZTro (člen 22(2)(c) Direktive Sveta 92/12/EGS) 
 

Pošiljatelj (naziv, naslov) Trošarinska številka pošiljatelja* 

Sklicna številka pošiljatelja** 

Prejemnik (naziv, naslov) Davčna številka pošiljatelja 

Davčna številka prejemnika 

* Izpolni se samo, če je prejemnik nepooblaščeni prejemnik. 

** Sklicna številka, ki označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja. 

 

Opis blaga Oznaka KN Količina Trošarina Znesek trošarine v 

EUR 

     

     

     

     

   
Skupni znesek 

trošarine v EUR 
 

 

 

Kraj in datum:_________________________________       Podpis:____________________________ 
 

IZPOLNI CARINSKI ORGAN 
Evidenčna številka dokumenta Pristojni organ (naslov, pečat, datum podpis) 

Evidenčna številka prejema instrumenta zavarovanja 

oziroma plačila 

Datum prejema instrumenta zavarovanja oziroma 

plačila 

Nadzorni ukrepi 
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Navodilo za izpolnjevanje  

 

Za namen Označi se:  

– ali izdelke prejema nepooblaščeni 

prejemnik v režimu odloga plačila 

trošarine na podlagi 29. a člena ZTro,  

– ali se prejemajo izdelki, ki so že bili 

sproščeni v porabo v drugi državi članici 

na podlagi 8. a člena ZTro. 

Pošiljatelj Vpišeta se naziv in naslov pošiljatelja. 

Trošarinska številka pošiljatelja Vpiše se identifikacijska številka za trošarine, 

ki jo je pošiljatelju dodelil carinski organ. 

Sklicna številka pošiljatelja Vpiše se sklicna številka, ki označuje pošiljko 

v evidencah pošiljatelja (številka komercialne 

listine). 

Prejemnik Vpišeta se naziv in naslov prejemnika.  

Davčna številka pošiljatelja Vpiše se davčna številka pošiljatelja. 

Davčna številka prejemnika Vpiše se davčna številka prejemnika. 

Opis blaga Navede se komercialna oznaka blaga. 

Oznaka KN Navede se oznaka KN.  

Količina Vpiše se količina v ustrezni obračunski enoti. 

Znesek trošarine v EUR Vpiše se skupen znesek trošarine za količino 

izdelkov na posamezni postavki glede na 

veljavno stopnjo trošarine. 

Skupni znesek trošarine v EUR Vpiše se skupni znesek trošarine za vse blago 

z vseh postavk. 

  

 

 

Evidenčna številka dokumenta Carinski organ vpiše oznako dokumenta v 

skladu s pravili o pisarniškem poslovanju. Ta 

številka je številka odobritve pošiljke za 

nepooblaščenega prejemnika in jo mora 

pošiljatelj navesti v polju 4 trošarinskega 

dokumenta. 

Evidenčna številka prejema instrumenta 

zavarovanja oziroma plačila  

Carinski organ vpiše oznako prejema 

instrumenta zavarovanja oziroma plačila v 

skladu s pravili o pisarniškem poslovanju.  

Datum prejema instrumenta zavarovanja 

oziroma plačila  

Carinski organ vpiše datum prejema 

instrumenta zavarovanja oziroma plačila. 

Pristojni organ Navedeta se pristojni carinski organ in njegov 

naslov, uradna oseba obrazec žigosa in 

podpiše. 

Nadzorni ukrepi Navedejo se posebni ukrepi za izvajanje 

trošarinskega nadzora v skladu z 51. členom 

PZTro. 

 

 


