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NAJAVA PREJEMA POŠILJKE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE ‐ POTRDILO O PLAČILU TROŠARINE
OZIROMA ZAVAROVANJU PLAČILA TROŠARINE V RS
Gibanje trošarinskih izdelkov s plačano trošarino po 10.č členu ZTro (33. in 36. člen
Direktive Sveta 2008/118/ES)
PREJEMNIK
Davčna številka: _________________________________ Matična številka: ______________________________________
Naziv: _______________________________________________________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________________________________________

POŠILJATELJ
Davčna številka: _________________________________
Naziv: _______________________________________________________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________________________________________
Sklicna številka pošiljke1:___________________________ Datum prejema: ______________________________________

Vrsta trošarinskih
izdelkov

Tarifna oznaka

Količina

Enota
mere (EM)

Znesek
predpisane
trošarine na EM

Skupaj trošarina
v evrih

Skupaj v evrih:
Potrjujem resničnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe

IZPOLNI ORGAN
Evidenčna številka dokumenta:

Pristojni organ (naslov, žig, datum, podpis)

Sklicna številka zavarovanja (oznaka GRN):
Datum sprejema zavarovanja oziroma plačila:
Nadzorni ukrepi:

1

Sklicna številka, ki označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja.
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca Najava prejema pošiljke iz druge države članice
Prejemnik

Vpišejo se naziv, naslov, davčna številka in matična
številka prejemnika trošarinskih izdelkov.

Pošiljatelj

Vpišejo se naziv, naslov in davčna številka pošiljatelja
trošarinskih izdelkov.

Sklicna številka pošiljke

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

Datum prejema pošiljke

Vpiše se predvideni datum prejema pošiljke trošarinskih
izdelkov.

Vrsta trošarinskih izdelkov

V okviru polja vrsta trošarinskih izdelkov se vpiše
ustrezna vrsta trošarinskega izdelka:
‐ pivo;
‐ mirna vina, peneča vina, vmesne pijače, druge
fermentirane pijače, etilni alkohol;
‐ letalski bencin,osvinčeni bencin, neosvinčeni bencin z
okt. št. manj kakor 98, neosvinčeni bencin z okt.št. 98
ali več, plinsko olje za pogon, plinsko olje za ogrevanje,
utekočinjeni naftni plin za pogon, utekočinjeni naftni
plin za ogrevanje, metan za pogon, metan za
ogrevanje, zemeljski plin za pogon, zemeljski plin za
ogrevanje, kerozin za pogon, kerozin za ogrevanje ...
‐ cigarete, cigare in cigarilosi, drobno rezan tobak in
preostali tobak za kajenje.

Tarifna oznaka

Navede se tarifna oznaka glede na uvrstitev izdelka v
kombinirano nomenklaturo carinske tarife.

Količina

Vpiše se količina trošarinskega izdelkov ustrezni
obračunski enoti.

Znesek predpisane trošarine

Vpiše se veljavna stopnja trošarine.

Skupaj trošarina v evrih

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).

Evidenčna številka dokumenta
Sklicna številka zavarovanja (oznaka GRN )

Organ vpiše oznako dokumenta v skladu s pravili o
pisarniškem poslovanju.
Organ vpiše oznako GRN zavarovanja.

Datum prejema zavarovanja oziroma plačila

Organ vpiše datum prejema instrumenta zavarovanja
oziroma plačila.

Pristojni organ

Navedeta se pristojni organ in njegov naslov, uradna
oseba obrazec žigosa in podpiše.

Nadzorni ukrepi

Navedejo se posebni ukrepi za izvajanje trošarinskega
nadzora v skladu s trošarinskimi predpisi.

