
Obrazec TRO - VMPA                

 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca 

 

Vloga za izdajo potrdila o proizvedenih količinah 

alkohola in alkoholnih pijač 

Potrdilo o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač iz 1. točke 

prvega odstavka 80.a člena ZTro-1 se izda proizvajalcem alkohola in 

alkoholnih pijač, katerih skupna letna proizvodnja v preteklem letu ne 

presega praga letne proizvodnje iz 23.a člena Direktive Sveta 92/83/EGS, ki 

je za:  

- pivo največ do 200.000 hl,  

- vino največ do 1.000 hl* ,  

- druge fermentirane pijače največ do 15.000 hl, 

- vmesne pijače največ do 250 hl,  

- etilni alkohol največ do 20 hl 100 vol. % alkohola. 

  *Razen v republiki Malti, kjer velja omejitev največ do 20.000 hl vina. 

 

Potrdilo spremlja pošiljko alkohola in alkoholnih pijač osebi v drugi državi 

članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke 

v režimu odloga ali s plačano trošarino. 

1. Identifikacijski podatki vložnika Vpišejo se ustrezni podatki. 

Naziv/ime Vpiše se naziv vložnika. 

Ulica  številka Vpiše se sedež oziroma naslov vložnika. 

Poštna številka, kraj Vpiše se poštna številka in kraj sedeža oziroma naslova vložnika. 

Davčna številka Vpiše se davčna številka vložnika. 

2. Vrste alkoholnih pijač  

Označi se vrste alkoholnih pijač za katere se zahteva  potrdilo. 

 

 

▪ pivo 

▪ vino 

▪ fermentirane pijače, razen vina in piva 

▪ vmesne pijače 

▪ etilni alkohol 

Kadar je označena vrsta alkoholne pijače  » fermentirane pijače,  razen vina 

in piva« in  »vmesne pijače«, se pijače vpišejo po vrsti izdelka. 

 

Med  fermentirane pijače spadajo samo pijače, pridobljene s fermentacijo sadja, 

jagodičja, vrtnin, raztopine medu v vodi ali s fermentacijo svežega ali zgoščenega 

soka, pridobljenega iz navedenih snovi. Izdelek ne vsebuje dodatka kakršnega koli 

drugega alkohola ali alkoholne pijače za namen proizvodnje drugih fermentiranih 

pijač, pri čemer se kot dodatek alkohola, uporabljen za razredčenje ali raztapljanje 

arom v odmerku, ki je nujno potreben, ne šteje kot dodajanje alkohola za namen 

proizvodnje drugih fermentiranih pijač, če se vsebnost alkohola ne poveča za več kot 

1,2 % vol. Dodatek takih arom ne spreminja bistveno lastnosti originalnega izdelka.. 

3. Podpis Vpiše se kraj in datum ter podpis vložnika. 

 

 

 

 


