
PRILOGA 11 
Obrazec TRO-P 

PRIJAVA ZA VPIS V REGISTER TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV 
 
 
 
1. SPLOŠNI PODATKI                                                                            Davčna številka 
 
1.1. Naziv podjetja: …………………………………….................................................................................................. 
 

Matična številka: ........................   Številka transakcijskega računa: ..................................................................  
 
1.2. Ulica in hišna številka: ................................................................. Kraj: ............................................................ 
 
 Poštna številka:  ………………………………………………. 
 
1.3. Telefon: ................................................................. Telefaks: ............................................................................ 

 
          Kontaktna oseba : ..........………………………….     Elektronski naslov: ............................................................           
 
 
2. DEJAVNOST 
 
 Šifra dejavnosti: .................................................... Naziv dejavnosti: ............................................................... 
 
3. TROŠARINSKI ZAVEZANEC 
 
    pooblaščeni prejemnik    Imetnik trošarinskega dovoljenja: 
    uvoznik       da 
    pooblaščeni uvoznik      ne 
    proizvajalec 
    trgovec 
    začasno pooblaščeni prejemnik 
    dobavitelj električne energije 
    končni odjemalec električne energije 
 
4. VRSTE TROŠARINSKIH IZDELKOV 
 
                 alkohol in alkoholne pijače 
                   tobak in tobačni izdelki 
                 energenti 
                 električna energija 
 
5. PRIJAVA DEJAVNOSTI 
 
    začetek 
    sprememba 
    prenehanje 
 
 Datum prijave dejavnosti:   dan               mesec                 leto 
 
6. POTRDITEV NAVEDENIH PODATKOV 
 
  Podpis trošarinskega 

 Kraj in datum ........................................................ zavezanca oz. odgovorne osebe ...................................... 
 
       
      IZPOLNI CARINSKI ORGAN 

 
Carinski organ ................................................................. Datum registracije ............................................................ 
 
Datum prejema ................................................................ Registracija zavrnjena ...................................................... 
 
 Sprejel .............................................................................. 



PRILOGA 11 
Obrazec TRO-P 

 
 

NAVODILO O IZPOLNJEVANJU PRIJAVE ZA VPIS V REGISTER 
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV (obrazec TRO-P) 

 
1. SPLOŠNO 

 
Trošarinski izdelki so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki ter energenti in električna energija. 
Trošarinski zavezanci so: 
a) proizvajalci trošarinskih izdelkov; 
b) pooblaščeni prejemniki trošarinskih izdelkov iz druge države članice; 
c) uvozniki trošarinskih izdelkov; 
d) pooblaščeni uvozniki; 
e) začasno pooblaščeni prejemniki; 
f) pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost trgovine na debelo s trošarinskimi izdelki; 
g) dobavitelji električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji; 
h) končni odjemalci, ki električno energijo za svojo končno porabo pridobijo v državah članicah EU oziroma jo uvozijo iz tretjih 

držav.  
 
2. OBVEZNOST PRIJAVE 

 
V skladu z 62. členom Zakona o trošarinah morajo trošarinski zavezanci prijaviti pristojnemu carinskemu organu, kdaj se njihova 
dejavnost, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plačevanju trošarine, prične, spremeni ali preneha.  
Vsaka oseba, ki prvič postane trošarinski zavezanec, mora pri carinskem organu vložiti prijavo najmanj 15 dni pred začetkom 
proizvodnje, skladiščenja, prejemanja oziroma odpremljanja ali uvoza trošarinskih izdelkov. 
Zakonsko zagrožena kazen za neizpolnitev zakonske obveznosti je od 2.000 do 125.000 eurov. 
 
3. IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 

 
Obrazec se izpolni s pisalnim strojem, tiskalnikom računalnika ali izjemoma v rokopisu. Če se podatki vpišejo ročno, morajo biti 
izpisani s kemičnim svinčnikom in velikimi tiskanimi črkami. Popravljanje podatkov ni dovoljeno. 
 
3.1. Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost 

 
POLJE VSEBINA POLJA 

 DAVČNA ŠTEVILKA 8-mestna davčna številka 

1.1. PODJETJE naziv podjetja, matična številka, številka transakcijskega računa 

1.2. SEDEŽ ulica in hišna številka, kraj in poštna številka 

1.3. TELEFON, TELEFAKS, EL. NASLOV telefonska številka, številka faksa, kontaktna oseba in elektronski 
naslov (neobvezno) 

2. DEJAVNOST šifra in naziv dejavnosti, zaradi katere je trošarinski zavezanec zavezan 
k obračunavanju in plačevanju trošarine, v skladu z Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti  

4. VRSTE TROŠARINSKIH IZDELKOV Izbere se skupina trošarinskih izdelkov (alkohol in alkoholne pijače, 
tobačni izdelki, energenti in električna energija) za katero se vlaga 
prijava 

5. PRIJAVA DEJAVNOSTI datum začetka opravljanja dejavnosti (v skladu s 6. členom Zakona o 
gospodarskih družbah – vpis dejavnosti v register) spremembe, 
oziroma prenehanja dejavnosti 

6. POTRDITEV NAVEDENIH PODATKOV kraj, datum, podpis odgovorne osebe in žig podjetja 

 
4. KAM SE POŠLJE OBRAZEC 

 
Izpolnjeni obrazec se v dveh enakih izvirnikih dostavi neposredno ali pošlje po pošti s povratnico krajevno pristojnemu 
carinskemu organu. En potrjen izvod se vrne vložniku, drugega zadrži carinski organ v arhivu. 
 
5. DODATNE INFORMACIJE 

 
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri krajevno pristojnem carinskem organu (http://www.carina.gov.si). 


