
 
PRILOGA 8 

 

 

OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINSKE 

OBVEZNOSTI 

 

Banka – garant: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

za upravičenca iz garancije: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

po naročilu: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

i z d a j a 

 

»BANČNO GARANCIJO št. ………………………….. 

za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti« 

 

Ta bančna garancija v znesku ………………………………. EUR velja 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) in ……. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 

(Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 18-07 – popr. in 26/10), v času od …………… do 

……………… 

 

Veljavnost bančne garancije oziroma končni rok za unovčenje garancije: ………………… 

 

PODATKI O BANKI – GARANTU 

 

Matična številka:  

Davčna številka:  

Firma banke – garanta:   

Sedež:  

Poštna številka:  Kraj:   

Poravnalni račun,  

ki se vodi pri:  

 

PODATKI O NAROČNIKU GARANCIJE – TROŠARINSKEM ZAVEZANCU 

 

Vrsta trošarinskega 

zavezanca: 

 

Matična številka:  

Davčna oziroma druga 

identifikacijska številka: 

 

Osebno ime oziroma 

firma:  
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Prebivališče oziroma 

sedež: 

 

Poštna številka:  Kraj:   

 

Garant se zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora« plačal trošarinsko obveznost, ki dospe v 

plačilo med veljavnostjo te garancije in je nastala iz naslednjih obveznosti, ki se zavarujejo v skladu z 

Zakonom o trošarinah in Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Iz te garancije se lahko v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah do višine zneska 

garancije 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. 

(Označite veljavnost določbe oziroma jo izpustite, če ni potrebna.) 

 

 

Ta bančna garancija se znižuje za vsak po tej garanciji plačan znesek do zneska, navedenega v 

garanciji. 

 

Bančna garancija je izdana v treh enakih izvodih, od katerih enega prejme naročnik, enega 

upravičenec iz garancije in enega garant.  

 

 

M. P. 

 

 

 

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

(kraj in datum)                                                                               (podpis pooblaščene osebe) 


