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Navodilo za izpolnjevanje obrazca  

 

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika se vloži tri delovne dni pred predvideno 
odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice.  

Vložnik zahtevka – začasno pooblaščeni prejemnik 

Davčna številka  Vpiše se davčna številka vložnika. 

Matična številka Vpiše se matična številka vložnika. 

Naziv Vpiše se naziv vložnika. 

Naslov Vpiše se sedež oz. naslov vložnika. 

Kontaktna oseba Vpiše se ime in priimek kontaktne osebe. 

Telefonska številka Vpiše se telefonska številka kontaktne osebe. 

Elektronski naslov Vpiše se elektronski naslov kontaktne osebe. 

Pošiljatelj – imetnik dovoljenja 

Identifikacijska številka za DDV 
Vpiše se identifikacijska številka za DDV za pošiljatelja 
trošarinskih izdelkov. 

Trošarinska številka pošiljatelja 
Vpiše se identifikacijska številka za trošarine, ki jo je 
pošiljatelju dodelil pristojni organ v drugi državi članici. 

Naziv Vpiše se naziv pošiljatelja trošarinskih izdelkov. 

Naslov 
Vpiše se sedež oz. naslov pošiljatelja trošarinskih 
izdelkov. 

Vsebnost alkohola v vol.% 
Pri pivu in drugem etilnem alkoholu se vpiše vsebnost 
alkohola v vol.%, na dve decimalni mesti. 

Tarifna oznaka (stolpec (2)) 

Navede se osemmestna tarifna oznaka KN, pri vinu se 
lahko navede štirimestna tarifna oznaka KN. 
Kadar se vloga za izdajo dovoljenja  nanaša na isto 
vrsto trošarinskih izdelkov z različnimi tarifnimi 
oznakami ali različnim deležem alkohola, naj vložnik v 
obrazec pod ustrezno vrsto trošarinskih izdelkov doda 
novo vrstico.  

Količina (stolpec (3)) 
Vpiše se količina trošarinskih izdelkov v ustrezni 
obračunski enoti, na štiri decimalna mesta. 

Znesek trošarine (stolpec (4)) 

Vpiše se skupni znesek trošarine za količino izdelkov na 
posamezni postavki glede na predpisan znesek 
trošarine. 
Oseba, ki je prejme pivo od malega proizvajalca piva 
oz. malega proizvajalca žganja, trošarino obračuna po 
znižani stopnji. 

Oznaka trošarinskega izdelka v EMCS (stolpec (5)) 
Podatek je predizpolnjen glede na vrsto trošarinskih 
izdelkov oziroma se za druge energente dodeli glede 
na vneseno tarifno oznako.  

Skupaj trošarina  
Vpiše se skupni znesek trošarine za vse blago z vseh 
postavk. 

Za trošarinske izdelke, ki jih bom prejel: 

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

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 
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- bo plačana trošarina na prehodni davčni 

podračun še preden jih dobavitelj odpremi. 
referenco prejemnika 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 prejemnika SI19 DŠ (davčna 
številka plačnika davka) - 29009. 

Datum odpreme trošarinskih izdelkov Vpiše se predvideni datum odpreme pošiljke. 

Datum prejema trošarinskih izdelkov Vpiše se predvideni datum prejema pošiljke. 

Sklicna številka pošiljke 

Vpiše se sklicna številka, ki označuje pošiljko v 
evidencah pošiljatelja (lokalna referenčna številka, 
trgovska identifikacija naročila ali druga identifikacija 
pošiljke). 

 

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