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PRIJAVA V EVIDENCO TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
1. SPLOŠNI PODATKI
Naziv:
Sedež oziroma
naslov:
Davčna številka:

Matična številka:

Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

Telefon:

2. TROŠARINSKI ZAVEZANEC
Dobavitelj električne energije končnim
odjemalcem v Sloveniji
Končni odjemalec, ki električno energijo za svojo
končno uporabo pridobi v državah članicah EU ali
jo uvozi iz tretjih držav
Proizvajalec, ki električno energijo
proizvede za pokrivanje lastnih potreb

Uvoznik
Proizvajalec
Trgovec na debelo
Pooblaščeni prejemnik

Dobavitelj zemeljskega plina končnim
odjemalcem v Sloveniji

Začasno pooblaščeni prejemnik

Končni odjemalec, ki zemeljski plin za svojo
končno porabo pridobi v državah članicah EU ali
ga uvozi iz tretjih držav
Sistemski operater prenosnega ali
distribucijskega omrežja, ki odvzame zemeljski
plin iz omrežja za lastno rabo

Imetnik trošarinskega dovoljenja
Pooblaščeni uvoznik

3. PODATKI O VRSTI TROŠARINSKIH IZDELKOV
cigarete
Tobačni
izdelki

cigare in cigarilosi
drobno rezani tobak
drug tobak za kajenje
pivo
mirno vino
peneče vino

Alkohol in
alkoholne
pijače

druge fermentirane pijače
vmesne pijače
nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več
denaturiran etilni alkohol, s katero koli vsebnostjo alkohola
drug etilni alkohol

Električna energija
motorni bencin
plinsko olje

Energenti

utekočinjeni naftni plin
metan
zemeljski plin
kerozin
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kurilno olje
trda goriva
biogoriva
drugi energenti

tarifna oznaka:

4. PRIJAVA DEJAVNOSTI
Začetek

Datum prijave/spremembe/prenehanja dejavnosti

Sprememba
Prenehanje

dan:

mesec:

leto:

5. POTRDITEV NAVEDENIH PODATKOV
Potrjujem resničnost podatkov

Kraj in datum:

Žig

Priimek, ime in podpis odgovorne osebe

Uradni zaznamek
Urad:
Oddelek za trošarine:
Datum predložitve:
Datum potrditve:
Serijska številka:
Evidenčna številka:
Uradna oseba:
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO‐P

OBVEZNOST PRIJAVE
V skladu z 62. členom Zakona o trošarinah morajo trošarinski zavezanci prijaviti pristojnemu carinskemu organu, kdaj se njihova
dejavnost, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plačevanju trošarine začne, spremeni ali preneha.
Vsaka oseba, ki prvič postane trošarinski zavezanec, mora pri carinskem organu vložiti prijavo najmanj 15 dni pred začetkom
proizvodnje, skladiščenja, prejemanja oziroma opremljanja ali uvoza trošarinskih izdelkov.

1. Splošni podatki

Vpišejo se naziv, naslov, davčna številka, matična številka, kontaktna oseba,
elektronski naslov in telefon vlagatelja.

2. Trošarinski zavezanec:
∙
pooblaščeni prejemnik
∙
uvoznik
∙
pooblaščeni uvoznik
∙
proizvajalec
∙
trgovec
∙
imetnik trošarinskega dovoljenja
∙
začasno pooblaščeni prejemnik
∙
dobavitelj električne energije končnim
odjemalcem v Sloveniji
∙
končni odjemalec, ki električno energijo
Glede na status trošarinskega zavezanca se označi ustrezno polje.
za svojo končno uporabo pridobi v državah
članicah EU ali jo uvozi iz tretjih držav
∙
proizvajalec, ki električno energijo
proizvede za pokrivanje lastnih potreb
∙
dobavitelj zemeljskega plina končnim
odjemalcem v Sloveniji
∙
končni odjemalec, ki zemeljski plin za
svojo končno porabo pridobi v državah članicah
EU ali ga uvozi iz tretjih držav
∙
sistemski operater prenosnega ali
distribucijskega omrežja, ki odvzame zemeljski
plin iz omrežja za lastno uporabo
3. Podatki o vrsti trošarinskih izdelkov

Izbere se vrsta trošarinskih izdelkov, za katere se vlaga prijava.

4. Prijava dejavnosti

Označi se, ali gre za začetek, spremembo ali prenehanje opravljanja dejavnosti,
zaradi katere je trošarinski zavezanec zavezan k obračunavanju in plačevanju
trošarine ter se vpiše ustrezen datum.

5. Potrditev navedenih podatkov

Kraj, datum, podpis odgovorne osebe in žig.

