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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE TROŠARINSKEGA DOKUMENTA 
 

1. Splošno  
1.1. Trošarinski dokument je potreben za trošarinske namene v skladu z določbami člena 46 Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 in devetega odstavka 8. člena ZTro. 

1.2 Dokument mora biti v celoti čitljiv in vpisi morajo biti neizbrisni. Podatki so lahko vnaprej natisnjeni.  Brisanje ali popravljanje napisanega ni dovoljeno.   

1.3 Splošna specifikacija papirja, ki ga je treba uporabljati in velikost polj sta predpisana v Uradnem listu Evropskih skupnosti št. C 164/3 z dne 1. 7. 1989.  

Papir  mora biti za vse izvode bel, velikosti 210 milimetrov krat 297 milimetrov z največjim odstopanjem dolžine 5 milimetrov manj ali 8 milimetrov več.  

1.4 Neuporabljen prostor v poljih od 18a do 22c je treba prečrtati, tako da ni možno ničesar več dodati. Vnesejo se lahko trije ločeni opisi trgovskega blaga, ki morajo spadati v isto trošarinsko 

kategorijo.  Kategorije so mineralna olja, tobačni izdelki in alkohol/alkoholne pijače.   

1.5. Trošarinski dokument je sestavljen iz petih izvodov:  

izvod 1. zadrži ga pošiljatelj,  

izvod 2. zadrži ga prejemnik,  

izvod 3. vrne se pošiljatelju, da zaključi gibanje, če je potrebno, s potrdilom, ali zaznamkom pristojnega organa namembne države članice,  

izvod 4. prejemnik ga  pošlje pristojnemu organu v namembni državi članici, 

izvod 5. pošiljatelj ga predloži nadzornemu organu odpremnega območja najkasneje ob odpremi pošiljke.  

1.6 Izvodi 2, 3 in 4 morajo spremljati blago med gibanjem.  

1.7 V primeru, ko se ta dokument uporablja za gibanje po fiksnih cevovodih, imetnik odpremnega trošarinskega  skladišča pošlje prejemniku izvode 2, 3 in 4 na najhitrejši način, ki ga ima na 

voljo. V vseh primerih mora dokument prispeti na kraj dostave v 24 urah od prejema blaga, na katerega se nanaša.  

 

2. Vsebina polj 
Polje 1 Pošiljatelj: vpišeta se ime in naslov pošiljatelja. 

Polje 2 Trošarinska številka pošiljatelja: Pošiljatelj vpiše identifikacijsko številko za trošarine, ki mu jo je dodelil carinski organ. 

Polje 3 Sklicna številka: vpiše se sklicna številka, ki označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja (npr. številka računa). 

Polje   4 Trošarinska številka prejemnika: v primeru imetnika trošarinskega skladišča ali pooblaščenega prejemnika je treba navesti identifikacijsko številko za trošarine. V primeru 

nepooblaščenega prejemnika se navede številka dovoljenja pošiljke, ki jo dodeli njegov carinski organ.  

Polje 5 Številka računa: vpiše se številka računa, ki se nanaša na blago. Če račun še ni izdan, se vpiše številka dobavnice ali drugega prevoznega dokumenta. 

Polje 6 Datum računa: vpiše se datum računa oz. drugega dokumenta, vpisanega v polje 5. 

Polje   7 Prejemnik: vpiše se ime, naslov in v primeru, ko je prejemnik nepooblaščeni prejemnik, identifikacijska številka za DDV. Za blago, ki je namenjeno za izvoz, se navede 

oseba, ki opravlja dejanja za pošiljatelja v kraju izvoza ali pošiljanja.  

Polje   7a Kraj dostave: vpiše se dejanski kraj dostave, če blago ni bilo dostavljeno na naslov, naveden v polju 7. Za blago, ki bo izvoženo, je poleg kraja izvoza potrebno vpisati 

"IZVOZ IZVEN SKUPNOSTI". Za blago, ki bo naknadno predloženo v carinski postopek Skupnosti (razen sprostitve v prosti promet),  se poleg kraja, kjer je blago 

predloženo v carinsko kontrolo, navede "V CARINSKEM POSTOPKU".   

Polje 8 Pristojni carinski organ v kraju odpreme: vpišeta se ime in naslov pristojnega carinskega organa za trošarinski nadzor v kraju odpreme. 

Polje 9 Prevoznik: vpišeta se ime in naslov osebe, odgovorne za organizacijo prvega prevoza, vendar le v primeru, če je oseba različna od pošiljatelja. 

Polje 10 Zavarovanje: vpišejo se oseba ali osebe, ki so odgovorne za ureditev zavarovanja – to je lahko »pošiljatelj«, »prevoznik« ali »prejemnik« ter instrument in številka 

zavarovanja. 

Polje 11 Drugi  podatki o prevozu: vpišejo se vsi dodatni podatki, npr. ime naslednjega  prevoznika, prevozno sredstvo, registrske številke prevoznih  sredstev in številka, vrsta ter 

oznaka uporabljenih zaščitnih oznak. 

Polje      12 Država  odpreme:država članica, kjer se začne gibanje. Uporabi se kratica:  

  AT Avstrija  BE Belgija   CY Ciper  CZ Češka republika  DE Nemčija   

  DK Danska                   EE Estonija   EL Grčija  ES Španija    FI Finska    

  FR Francija  GB Združeno kraljestvo   HU Madžarska IE Irska   IT Italija    

  LT Litva  LU Luksemburg   LV Latvija   MT Malta   NL Nizozemska    

  PL Poljska  PT Portugalska  SE Švedska  SI Slovenija   SK Slovaška.     

Polje 13 Namembna država: država članica, v kateri se je zaključilo gibanje. Uporabi se kratica kot v polju 12. 

Polje 14 Davčni zastopnik: če je pošiljatelj imenoval davčnega zastopnika v namembni državi članici, se vpiše njegovo ime, naslov, identifikacijski številki za DDV in za trošarine. 

Polje 15  Kraj odpreme: vpiše se kraj dejanske odpreme trošarinskih izdelkov - številka dovoljenja (če obstaja) skladišča. 

Polje 16  Datum odpreme: vpiše se datum odpreme in, če tako zahteva pristojni carinski organ ob odpremi, tudi ura, ob kateri blago zapusti pošiljateljevo skladišče. 

Polje 17  Čas poti: vpiše se običajni čas, potreben za pot, ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje. 

Polje        18a Tovorki in opis blaga – oznake in številke, številke zabojnikov, število in vrsta: vpišejo se oznake in številke, število in vrsta vseh tovorkov, identifikacijske oznake 

zabojnikov ali druge ustrezne oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje pošiljke. Če so trošarinski izdelki v razsutem stanju, se vpiše »RAZSUTO«. 

   Vpišeta se tudi količina in običajno trgovsko ime trošarinskih izdelkov, ki omogoča pravilno uvrščanje trošarinskih izdelkov v kombinirano nomenklaturo (KN). Navedeni 

morajo biti fizični podatki (velikost, teža in podobno), značilnosti ali kemijski nazivi, če so taki podatki odločilni za uvrščanje trošarinskih izdelkov v kombinirano 

nomenklaturo. 

   Opis se lahko nadaljuje na posebnem listu, ki se priloži vsakemu izvodu. Za ta namen se lahko uporabi tovorni list. 

   Alkohol in alkoholne pijače, razen piva, morajo imeti označeno vsebnost alkohola (volumenski odstotek alkohola na količino pri temperaturi 20°C). 

   Za piva se navedejo stopnje Plato ali volumenski odstotek alkohola na količino pri 20°C, ali pa oboje, v skladu z zahtevo namembne države članice in države članice 

odpreme.  

   Gostota mineralnih olj mora biti prikazana pri 15°C. 

Polje 19  Tarifna oznaka: vpiše se tarifna oznaka kombinirane nomenklature. 

Polje 20a Količina: 

   – število izdelkov v 1000 kosih (cigarete, cigare in cigarilosi); npr. za 5520 cigaret se vpiše 5,52; 

   – neto teža v kilogramih (drobno rezan tobak, ostali tobak za kajenje); 

   – litri pri 20°C na dve decimalni mesti (alkohol in alkoholne pijače); 

   – litri pri 15°C, kg, m3 (mineralna olja in plin). 

Polje 21a           Bruto teža: vpiše se bruto teža pošiljke. 

Polje        22a  Neto teža: vpiše se teža trošarinskih izdelkov brez embalaže za alkohol in alkoholne pijače, mineralna olja in za vse tobačne izdelke razen cigaret. 

  Če pošiljka vsebuje več vrst trošarinskih izdelkov, ki se uvrščajo v različne tarifne oznake kombinirane nomenklature, se smiselno enako, kot polja 18 a – 22 a, izpolnijo za 

posamezne izdelke polja 18 b – 22 b, oz. polja 18 c – 22 c. 

Polje    23             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 žganih alkoholnih pijač 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 nanaša na strukture trošarine za alkohol in alkoholne pijače, in za 

katerega se namerava zahtevati znižana stopnja trošarine v namembni državi članici, mora pošiljatelj potrditi na naslednji način:  

"Potrjujemo, da je bil opisani proizvod varjen v malem neodvisnem podjetju, ki je v prejšnjem letu proizvedlo... . . . . . hektolitrov piva".  

4. Etilni alkohol, ki ga proizvajajo male žganjarne, kot je opredeljeno v posebni direktivi Sveta, ki se nanaša na strukture trošarine za alkohol in alkoholne pijače, in za 

katerega se namerava zahtevati znižana stopnj trošarine v namembni državi članici, mora pošiljatelj potrditi na naslednji način:  

"Potrjujemo, da je bil opisani proizvod proizveden v malem podjetju, ki je v prejšnjem letu proizvedlo . . . . . . hektolitrov čistega alkohola." 

Polje    24  Družba podpisnika: navede se ime družbe podpisnika dokumenta. Dokument je izpolnjen s strani ali v imenu pošiljatelja, za kar odgovorna oseba jamči s svojim podpisom,  

razen če ima pošiljatelj dovoljenje, da namesto podpisa uporablja poseben žig. V tem primeru se vpiše zaznamek »OPUSTITEV PODPISA«. 

Polje A Zapisnik o kontroli: pristojni carinski organ mora evidentirati opravljene kontrole na 2., 3. in 4. izvodu. Če na sprednji strani ni dovolj prostora se lahko zapisnik nadaljuje 

na hrbtni strani. Vse ugotovitve mora podpisati, datirati in žigosati odgovorna oseba pristojnega carinskega organa. Če je blago predloženo v carinski postopek, izvedene 

kontrole vpiše odgovorna oseba pristojnega carinskega organa. Posebni žig, ki se uporablja v primeru dovoljenja za opustitev podpisa, se odtisne tudi v zgornji desni kot 

polja A. 

Polje B SPREMEBA KRAJA DOSTAVE: Če se med gibanjem blaga spremeni namembni kraj in ni več isti kot kraj, označen v poljih 7 ali 7a, mora pošiljatelj ali njegov zastopnik 

novi kraj dostave vpisati v polje B. Poleg tega mora pošiljatelj o spremembi kraja dostave takoj obvestiti pristojni carinski organ.  

Polje C POTRDILO O PREJEMU ALI IZVOZU: prejem pošiljke potrdi prejemnik trošarinskih izdelkov; v primeru kontrole prejetega blaga v skladišču ali če se blago izvozi ali je 

predloženo v carinski postopek Skupnosti (razen sprostitve v prost promet) prejem pošiljke potrdi pristojni carinski organ; potrditev prejema pošiljke se opravi na 3. izvodu 

trošarinskega dokumenta, priporoča pa se tudi na 2. izvodu, da se lahko v primeru izgube 3. izvoda pošiljateljev zahtevek za zaključek gibanja preprosto izpolni tako, da se 

mu pošlje kopija potrditve na izvodu 2.  
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 Kraj in datum 

 

 

Takoj je potrebno obvestiti organ, naveden  v polju 8! 

C POTRDILO O PREJEMU ALI IZVOZU 

 

 Prejeto blago 

 

 Datum Kraj Sklicna številka 

 

 Opis blaga Presežek Primanjkljaj 

 

 

 

 

 

 

 

 Pošiljka preverjena 

 

 

 

 Blago izvoženo*/ predloženo v carinski postopek Skupnosti (razen sprostitve v prost promet) Vrsta transporta 

  

 

 Datum 

 

 

                    

 

 

                   Ime in priimek podpisnika                                                                                                                                               Kraj/datum 

                     

                  Firma in sedež prejemnika                                                                                                                                                Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Carinski organ                                                                                                                                                                    Podpis odgovorne osebe carinskega organa 

                                                                                                

                     Ime in naslov:   

                

 
 

*neustrezno prečrtaj   
 

  

A   Zapisnik o kontroli (nadaljevanje) 

 



TROŠARINSKI IZDELKI TROŠARINSKI DOKUMENT (zaporedna številka) 

 5 
1 Pošiljatelj 2 Trošarinska številka pošiljatelja 3 Sklicna številka 

 

C 

A 

R 

I 

N 

S  

K 

I 

 
O 

R  

G 

A 

N 

4 Trošarinska številka prejemnika 5 Št. računa 

6 Datum računa 

7 Prejemnik 

 

 

 

 

 

7 a Kraj dostave 

8 Pristojni carinski organ v kraju odpreme 

10 Zavarovanje 

9 Prevoznik 

12. Država odpreme 13. Namembna država  

11 Ostali podatki o prevozu  14. Davčni zastopnik 

5 
15 Kraj odpreme 16 Datum odpreme 17 Čas potovanja 

18 a Tovorki in 

opis blaga – ozn. 

in štev., številke 

zabojnikov, 

število in vrsta 

  19 a Tarifna oznaka (oznaka KN) 

 20 a Količina  21 a Bruto teža (kg) 

 22 a Neto teža (kg) 

18b Tovorki in 

opis blaga – ozn. 

in štev., številke 

zabojnikov, 

število in vrsta 

  19 b Tarifna oznaka (oznaka KN) 

 20 b Količina  21 b Bruto teža (kg) 

 22 b Neto teža (kg) 

 18 c Tovorki in 

opis blaga – ozn. 

in štev., številke 

zabojnikov, 

število in vrsta 

  19 c Tarifna oznaka (oznaka KN) 

 20 c Količina  21 c Bruto teža (kg) 

 22 c Neto teža (kg) 

  23 Potrdila (nekatera vina in žgane alkoholne pijače, majhne pivovarne in žganjarne) 

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni carinski organ. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nadaljevanje na hrbtni strani (2., 3. in 4. izvoda). 
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Datum in kraj 

Podpis odgovorne osebe 

 


