
 
PRILOGA 14 

 

 

OBRAZEC POTRDILA O SPREJEMU INSTRUMENTA ZAVAROVANJA ZA 
ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINSKE OBVEZNOSTI 
 
 
Carinski urad …………… izdaja na podlagi drugega odstavka 45. člena Pravilnika o izvajanju Zakona 

o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07 in 28/09) 

 

POTRDILO O SPREJEMU INSTRUMENTA ZAVAROVANJA ZA PLAČILO TROŠARINSKE 

OBVEZNOSTI  

 

1. Trošarinski zavezanec ……………...............……… je pri Carinskem uradu ……… predložil 

instrument zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine in pripadajočih obresti (v nadaljevanju: 

trošarinska obveznost) za trošarinske izdelke, za katere nastanejo obveznosti, ki se zavarujejo v 

skladu s/z ……. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) 

ter v skladu s/z ........ členom Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 

47/05, 17/07, 18/07 – popr. in 26/10), v znesku ………………. EUR. 

 

2. Instrument zavarovanja velja od ………. do ……… Končni rok za unovčenje je ………..  

 

3. Instrument zavarovanja je predložen v obliki:  

 

 bančne garancije št. ………….. z dne ………….. 

 garantnega pisma št. ………….. z dne ………… 

 gotovinskega pologa na podračun št. …………………. z dne ………….   

 drugo 

 

4. Predloženi instrument zavarovanja je v evidenci predloženih instrumentov zavarovanja za plačilo 

dajatev vknjižen pod sklicno številko zavarovanja (GRN): ………………. 

 

5. Podatki o trošarinskem zavezancu:  

 

Vrsta trošarinskega 

zavezanca: 

 

Davčna oziroma druga 

identifikacijska številka: 

 

Osebno ime oziroma 

firma:  

 

Prebivališče oziroma 

sedež: 

 

Poštna številka:  Kraj:   

 

6. Trošarinski zavezanec lahko uporablja instrument zavarovanja za zavarovanje plačila trošarinske 

obveznosti, nastale na podlagi naslednjih obveznosti, ki se zavarujejo v skladu z Zakonom o 

trošarinah in Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Iz tega instrumenta zavarovanja se lahko v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah 

do višine zneska zavarovanja poplačajo tudi trošarinske obveznosti, ki so bile zavarovane s 

predhodnim instrumentom zavarovanja št. ……………. z dne ……………, vendar še niso bile 

poravnane oziroma bi lahko še nastale. 

 

 

7. Jamstvo iz tega instrumenta zavarovanja se znižuje za vsak po tem instrumentu zavarovanja 

plačan znesek do skupnega zneska instrumenta zavarovanja. 

 

8. To potrdilo je izdano v dveh enakih izvodih. 

 

 

 
M. P. 

 
 
…………………..                                                                         ……………………………… 
(kraj in datum)                                                                                  (podpis pooblaščene osebe) 


