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TROŠARINSKI DOKUMENT

1 Pošiljatelj

2 Trošarinska številka pošiljatelja

(zaporedna številka)
3 Sklicna številka

4 Trošarinska številka prejemnika

5 Številka računa

6 Datum računa
7 Prejemnik

8 Pristojni davčni organ v kraju odpreme

7a Kraj dostave

10 Zavarovanje

9 Prevoznik

11 Ostali podatki o prevozu

1

12 Kraj odpreme

13 Datum odpreme

14 Čas potovanja

15a Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16a Tarifna oznaka (oznaka KN)

15b Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16b Tarifna oznaka (oznaka KN)

15c Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16c Tarifna oznaka (oznaka KN)

17a Količina

18a Bruto teža (kg)
19a Neto teža (kg)

17b Količina

18b Bruto teža (kg)
19b Neto teža (kg)

17c Količina

18c Bruto teža (kg)
19c Neto teža (kg)

20 Potrdila

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni davčni organ.

21 Potrjujem resničnost navedenih podatkov v poljih 1–19
Firma, sedež in telefonska številka

Ime in priimek podpisnika
Datum in kraj
Podpis odgovorne osebe

Nadaljevanje na hrbtni strani (2., 3. in 4. izvoda).
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE TROŠARINSKEGA DOKUMENTA
1. Splošno

1.1 Trošarinski dokument je listina, ki jo izda pošiljatelj trošarinskih izdelkov in ki spremlja pošiljko trošarinskih izdelkov pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije v skladu z 32. členom
ZTro-1.
1.2 Dokument mora biti v celoti čitljiv in vpisi morajo biti neizbrisni. Podatki so lahko vnaprej natisnjeni. Brisanje ali popravljanje napisanega ni dovoljeno.
1.3 Obrazec je priloga Pravilnika o izvajanju ZTro-1.
1.4 Neuporabljen prostor v poljih od 15a do 19c je treba prečrtati, tako da ni možno ničesar več dodati. Vnesejo se lahko trije ločeni opisi trgovskega blaga, ki morajo spadati v isto skupino
trošarinskih izdelkov. Skupine so energenti, tobačni izdelki in alkohol/alkoholne pijače.
1.5 Trošarinski dokument je sestavljen iz štirih izvodov:
izvod 1 – zadrži ga pošiljatelj,
izvod 2 – spremlja blago, zadrži ga prejemnik,
izvod 3 – spremlja blago, prejemnik potrjenega vrne pošiljatelju,
izvod 4 – spremlja blago, prejemnik ga predloži davčnemu organu.

2. Vsebina polj
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Polje
Polje
Polje
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Polje
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Polje
Polje
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Polje
Polje
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Polje
Polje
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Polje

20

Polje

21

Polje A
Polje B
Polje C

Pošiljatelj: vpišeta se ime in naslov pošiljatelja.
Trošarinska številka pošiljatelja: pošiljatelj vpiše identifikacijsko številko za trošarine, ki mu jo je dodelil davčni organ.
Sklicna številka: vpiše se sklicna številka, ki označuje pošiljko v evidencah pošiljatelja (npr. številka računa).
Trošarinska številka prejemnika: vpiše se identifikacijska številka za trošarine, ki jo prejemniku dodeli davčni organ. Za blago, ki je namenjeno za izvoz, se navede oznaka
carinskega organa izstopa.
Številka računa: vpiše se številka računa, ki se nanaša na blago. Če račun še ni izdan, se vpiše številka dobavnice ali drugega prevoznega dokumenta.
Datum računa: vpiše se datum računa oz. drugega dokumenta, vpisanega v polje 5.
Prejemnik: vpišeta se ime in naslov prejemnika. Za blago, ki je namenjeno za izvoz, se navede oseba, ki opravlja dejanja za pošiljatelja v kraju izvoza ali pošiljanja.
Kraj dostave: vpiše se dejanski kraj dostave, če blago ni bilo dostavljeno na naslov, naveden v polju 7. Za blago, ki bo izvoženo, je poleg kraja izvoza (carinski organ
izstopa) treba vpisati "IZVOZ IZVEN EU".
Pristojni davčni organ v kraju odpreme: vpišeta se ime in naslov pristojnega davčnega organa za trošarinski nadzor v kraju odpreme.
Prevoznik: vpišeta se ime in naslov osebe, odgovorne za organizacijo prvega prevoza, vendar le v primeru, če je oseba različna od pošiljatelja.
Zavarovanje: vpišejo se oseba ali osebe, ki so odgovorne za ureditev zavarovanja, ter instrument in številka zavarovanja.
Drugi podatki o prevozu: vpišejo se vsi dodatni podatki, npr. ime naslednjega prevoznika, prevozno sredstvo, registrske številke prevoznih sredstev in številka, vrsta ter
oznaka uporabljenih zaščitnih oznak.
Kraj odpreme: vpiše se kraj dejanske odpreme trošarinskih izdelkov – identifikacijska številka trošarinskega skladišča, obrata oproščenega uporabnika. V primeru, da blago
odpremlja pooblaščeni uvoznik, se navede oznaka carinskega organa, kjer je bilo blago sproščeno v prosti promet.
Datum odpreme: vpišeta se datum odpreme in, če tako zahteva pristojni davčni organ ob odpremi, tudi ura, ob kateri blago zapusti pošiljateljevo skladišče.
Čas poti: vpiše se običajni čas, potreben za pot, ob upoštevanju prevoznega sredstva in razdalje.
Tovorki in opis blaga – oznake in številke, številke zabojnikov, število in vrsta: vpišejo se oznake in številke, število in vrsta vseh tovorkov, identifikacijske oznake
zabojnikov ali druge ustrezne oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje pošiljke. Če so trošarinski izdelki v razsutem stanju, se vpiše »RAZSUTO«.
Vpišeta se tudi količina in običajno trgovsko ime trošarinskih izdelkov, ki omogoča pravilno uvrščanje trošarinskih izdelkov v kombinirano nomenklaturo (KN). Navedeni
morajo biti fizični podatki (velikost, teža ipd.), značilnosti ali kemijski nazivi, če so taki podatki odločilni za uvrščanje trošarinskih izdelkov v kombinirano nomenklaturo.
Opis se lahko nadaljuje na posebnem listu, ki se priloži vsakemu izvodu. Za ta namen se lahko uporabi tovorni list.
Alkohol in alkoholne pijače, razen piva, morajo imeti označeno vsebnost alkohola (volumenski odstotek alkohola na količino pri temperaturi 20 °C).
Za piva se navede volumenski odstotek alkohola na količino pri 20 °C.
Gostota energentov mora biti prikazana pri 15 °C.
Tarifna oznaka: vpiše se tarifna oznaka kombinirane nomenklature.
Količina:
– število izdelkov v 1.000 kosih (cigarete, cigare in cigarilosi); npr. za 5.520 cigaret se vpiše 5,52;
– neto teža v kilogramih (drobno rezan tobak, ostali tobak za kajenje);
– litri pri 20 °C na dve decimalni mesti (alkohol in alkoholne pijače);
– litri pri 15 °C, kg, m3 (energenti).
Bruto teža: vpiše se bruto teža pošiljke.
Neto teža: vpiše se teža trošarinskih izdelkov brez embalaže za alkohol in alkoholne pijače, energente in za vse tobačne izdelke razen cigaret.
Če pošiljka vsebuje več vrst trošarinskih izdelkov, ki se uvrščajo v različne tarifne oznake kombinirane nomenklature, se smiselno enako, kot polja 15a–19a, izpolnijo za
posamezne izdelke polja 15b–19b oz. polja 15c–19c.
Potrdila: ta prostor je rezerviran za potrdila.
Npr.: v primeru nekaterih vin potrditve glede porekla in kakovosti izdelkov.
Družba podpisnika: navede se ime družbe podpisnika dokumenta. Dokument je izpolnjen s strani ali v imenu pošiljatelja, za kar odgovorna oseba jamči s svojim podpisom,
razen če ima pošiljatelj dovoljenje, da namesto podpisa uporablja poseben žig. V tem primeru se vpiše zaznamek »OPUSTITEV PODPISA«.
Zapisnik o kontroli: pristojni davčni organ mora evidentirati opravljene kontrole na 2., 3. in 4. izvodu. Če na sprednji strani ni dovolj prostora, se lahko zapisnik nadaljuje
na hrbtni strani. Vse ugotovitve mora podpisati, datirati in žigosati odgovorna oseba pristojnega davčnega organa.
SPREMEBA KRAJA DOSTAVE: če se med gibanjem blaga spremeni namembni kraj in ni več isti kot kraj, označen v poljih 7 ali 7a, mora pošiljatelj ali njegov zastopnik
novi kraj dostave vpisati v polje B. Poleg tega mora pošiljatelj o spremembi kraja dostave takoj obvestiti pristojni davčni organ.
POTRDILO O PREJEMU ALI IZVOZU: prejem pošiljke potrdi prejemnik trošarinskih izdelkov; v primeru kontrole prejetega blaga v skladišču ali če se blago izvozi ali je
predloženo v carinski postopek Unije (razen sprostitve v prosti promet), prejem pošiljke potrdi pristojni davčni oziroma carinski organ; potrditev prejema pošiljke se opravi
na 3. izvodu trošarinskega dokumenta, priporoča pa se tudi na 2. izvodu, da se lahko v primeru izgube 3. izvoda pošiljateljev zahtevek za zaključek gibanja preprosto
izpolni tako, da se mu pošlje kopija potrditve na 2. izvodu.
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1 Pošiljatelj

2 Trošarinska številka pošiljatelja

3 Sklicna številka

4 Trošarinska številka prejemnika

5 Številka računa

6 Datum računa
7 Prejemnik

8 Pristojni davčni organ v kraju odpreme

7a Kraj dostave

10 Zavarovanje

9 Prevoznik

11 Ostali podatki o prevozu

2

12 Kraj odpreme

13 Datum odpreme

14 Čas potovanja

15a Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16a Tarifna oznaka (oznaka KN)

15b Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16b Tarifna oznaka (oznaka KN)

15c Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16c Tarifna oznaka (oznaka KN)

17a Količina

18a Bruto teža (kg)
19a Neto teža (kg)

17b Količina

18b Bruto teža (kg)
19b Neto teža (kg)

17c Količina

18c Bruto teža (kg)
19c Neto teža (kg)

20 Potrdila

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni davčni organ.

21 Potrjujem resničnost navedenih podatkov v poljih 1-19
Firma, sedež in telefonska številka

Ime in priimek podpisnika
Datum in kraj
Podpis odgovorne osebe

Nadaljevanje na hrbtni strani (2., 3. in 4. izvoda).
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B SPREMEMBA KRAJA DOSTAVE
Takoj je treba obvestiti organ, naveden v polju 8!

Novi naslov

Ime in priimek podpisnika

Podpis

Kraj in datum
C POTRDILO O PREJEMU ALI IZVOZU
Prejeto blago
Datum

Kraj

Sklicna številka

Opis blaga

Presežek

Primanjkljaj

Pošiljka preverjena

Blago izvoženo */ predloženo v carinski postopek Unije (razen sprostitve v prost promet)

Vrsta transporta

Datum

Ime in priimek podpisnika

Kraj/datum

Firma in sedež prejemnika

Podpis

Davčni organ

Podpis odgovorne osebe davčnega organa

Ime in naslov:

*neustrezno prečrtaj
A Zapisnik o kontroli (nadaljevanje)

Stran

8669

Stran
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TROŠARINSKI DOKUMENT

1 Pošiljatelj

2 Trošarinska številka pošiljatelja

(zaporedna številka)
3 Sklicna številka

4 Trošarinska številka prejemnika

5 Številka računa

6 Datum računa
7 Prejemnik

8 Pristojni davčni organ v kraju odpreme

7a Kraj dostave

10 Zavarovanje

9 Prevoznik

11 Ostali podatki o prevozu

12 Kraj odpreme

13 Datum odpreme

14 Čas potovanja

15a Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16a Tarifna oznaka (oznaka KN)

15b Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16b Tarifna oznaka (oznaka KN)

15c Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16c Tarifna oznaka (oznaka KN)

17a Količina

18a Bruto teža (kg)
19a Neto teža (kg)

17b Količina

18b Bruto teža (kg)
19b Neto teža (kg)

17c Količina

18c Bruto teža (kg)
19c Neto teža (kg)

20 Potrdila

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni davčni organ.

21 Potrjujem resničnost navedenih podatkov v poljih 1–19.
Firma, sedež in telefonska številka

Ime in priimek podpisnika
Datum in kraj
Podpis odgovorne osebe

Nadaljevanje na hrbtni strani (2., 3. in 4. izvoda).
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B SPREMEMBA KRAJA DOSTAVE
Takoj je treba obvestiti organ, naveden v polju 8!

Novi naslov

Ime in priimek podpisnika

Podpis

Kraj in datum
C POTRDILO O PREJEMU ALI IZVOZU
Prejeto blago
Datum

Kraj

Sklicna številka

Opis blaga

Presežek

Primanjkljaj

Pošiljka preverjena

Blago izvoženo*/predloženo v carinski postopek Unije (razen sprostitve v prost promet)

Vrsta transporta

Datum

Ime in priimek podpisnika

Kraj/datum

Firma in sedež prejemnika

Podpis

Davčni organ

Podpis odgovorne osebe davčnega organa

Ime in naslov:

*neustrezno prečrtaj
A Zapisnik o kontroli (nadaljevanje)

Stran

8671
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TROŠARINSKI DOKUMENT

1 Pošiljatelj

2 Trošarinska številka pošiljatelja

(zaporedna številka)
3 Sklicna številka

4 Trošarinska številka prejemnika

5 Številka računa

6 Datum računa
7 Prejemnik

8 Pristojni davčni organ v kraju odpreme

7a Kraj dostave

10 Zavarovanje

9 Prevoznik

11 Ostali podatki o prevozu

4

12 Kraj odpreme

13 Datum odpreme

14 Čas potovanja

15a Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16a Tarifna oznaka (oznaka KN)

15b Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16b Tarifna oznaka (oznaka KN)

15c Tovorki in
opis blaga –
oznake in
številke, številke
zabojnikov,
število in vrsta

16c Tarifna oznaka (oznaka KN)

17a Količina

18a Bruto teža (kg)
19a Neto teža (kg)

17b Količina

18b Bruto teža (kg)
19b Neto teža (kg)

17c Količina

18c Bruto teža (kg)
19c Neto teža (kg)

20 Potrdila

A Zapisnik o kontroli. Izpolni pristojni davčni organ.

21 Potrjujem resničnost navedenih podatkov v poljih 1-19
Firma, sedež in telefonska številka

Ime in priimek podpisnika
Datum in kraj
Podpis odgovorne osebe

Nadaljevanje na hrbtni strani (2., 3. in 4. izvoda).
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B SPREMEMBA KRAJA DOSTAVE
Takoj je treba obvestiti organ, naveden v polju 8!

Novi naslov

Ime in priimek podpisnika

Podpis

Kraj in datum
C POTRDILO O PREJEMU ALI IZVOZU
Prejeto blago
Datum

Kraj

Sklicna številka

Opis blaga

Presežek

Primanjkljaj

Pošiljka preverjena

Blago izvoženo*/predloženo v carinski postopek Unije (razen sprostitve v prost promet)

Vrsta transporta

Datum

Ime in priimek podpisnika

Kraj/datum

Firma in sedež prejemnika

Podpis

Davčni organ

Podpis odgovorne osebe davčnega organa

Ime in naslov:

*neustrezno prečrtaj

Stran

8673

