
Obrazec: TRO-NAP                  

  

Navodilo za izpolnjevanje obrazca 

Prodajalec oziroma trošarinski zastopnik napove dobavo pošiljke trošarinskih izdelkov  na obrazcu »Napoved 
prejema pošiljke - prodaja na daljavo«, pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice.   

Prodajalec/Trošarinski zastopnik 
Vpiše se naziv, naslov, davčna in matična številka 
trošarinskega zastopnika oz. prodajalca trošarinskih 
izdelkov. 

Pošiljatelj 
Vpišejo se naziv, naslov in identifikacijska številka za 
DDV pošiljatelja trošarinskih izdelkov. 

Prejem od osebe, ki izpolnjuje pogoje za malega 
proizvajalec (MP) (stolpec (2)) 

Prejem trošarinskih izdelkov od  osebe iz druge države 
članice, ki izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca 
piva, malega proizvajalca žganja ali malega 
proizvajalca vina v skladu ZTro-1, se označi v stolpcu 
(2). 

Količina (stolpec (3)) 

Vpiše se količina trošarinskega izdelkov v ustrezni 
obračunski enoti. Vse količine trošarinskih izdelkov se 
vpisujejo na tri decimalna mesta, razen za pivo na štiri 
decimalna mesta. 
*VI. Drugi energenti: v sklopu drugi energenti se 
napove dobavo trošarinskih izdelkov iz prvega odstavka 
89. člena Zakona o trošarinah, za katere se v skladu z 
osmim odstavkom 92. člena ZTro-1 uporablja nadzor 
gibanja med državami članicami. Za navedene izdelke, 
se ob sprostitvi v porabo v Sloveniji, ne predloži obračun 
za trošarine. 

Znesek predpisane trošarine (stolpec (4)) Vpiše se veljavna stopnja trošarine v EUR/EM. 

Skupaj trošarina v evrih (stolpec (5)) 
Vpiše se skupni znesek trošarine za količino izdelkov na 
posamezni postavki glede na predpisano stopnjo 
trošarine.  

Skupaj v evrih 
Vpiše se skupni znesek trošarine za vse blago vseh 
postavk (seštevek stolpca Skupaj trošarina v evrih). 

Za trošarinske izdelke, ki  bodo dobavljeni : 

- bo predložen  instrument zavarovanja plačila 
trošarine, v višini trošarinskega dolga; 
 

- bo plačana trošarina na prehodni davčni 
podračun še preden jih dobavitelj odpremi. 

Ob vložitvi vloge se navede način plačila trošarinskega 
dolga. 
 
V primeru, ko se za instrument zavarovanja izvede  
gotovinski polog, se znesek oziroma depozit vplača na 
depozitni podračun številka SI56011006000009626 z 
referenco plačnika davka SI19 DŠ (davčna številka 
plačnika davka)-55000-2900.  

V kolikor napoved prejema ni mogoče vložiti elektronsko 

preko E-TROD, temveč se vlaga v papirni obliki, se vlogi  

priloži tudi informacija o gotovinskem pologu.  

 
V primeru plačila trošarine, se plačilo trošarine v višini 
trošarinskega dolga izvede na prehodni davčni 
podračun številka SI56011008881000030 (PDP država) 
z obvezno referenco plačnika davka SI19 DŠ (davčna 
številka plačnika davka) - 29009. 

Datum prejema trošarinskih izdelkov 
Vpiše se predvideni datum prejema trošarinskih 
izdelkov. 

Sklicna številka pošiljke 
Vpiše se sklicna številka, ki označuje pošiljko v 
evidencah pošiljatelja (številka knjigovodske listine, npr. 
računa, dobavnice). 

 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=trosarine_zavarovanje

