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1.0 OPREDELITEV ALKOHOLA IN ALKOHOLNIH PIJAČ TER ZNESKI
TROŠARIN
Med alkohol in alkoholne pijače se uvrščajo: pivo, vino, druge fermentirane pijače, vmesne
pijače in etilni alkohol, ki so podrobneje opredeljeni od 66. do 70. člena Zakona o trošarinah.
Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi glede na uvrstitev izdelka v tarifno oznako in
v odvisnosti od vsebnosti alkohola. Vsebnost alkohola je volumenski odstotek alkohola pri
temperaturi 20 stopinj Celzija.
V skupino drugih fermentiranih pijač spadajo jabolčnik, sake, medica, med vmesne pijače
vermut, teranov liker, aromatizirano vino, porto, medeno žganje, v skupino etilnega alkohola pa
se uvrščajo poleg nedenaturiranega in denaturiranega etilnega alkohola tudi rum, viski, vodka,
konjak, nekateri likerji in podobne žgane pijače.
V preglednici Pregled sprememb zneskov trošarine od julija 1999 so v zavihku z naslovom
»ALK-pregled« navedeni veljavni zneski trošarine za vse skupine alkohola in alkoholnih pijač.

2.0 DOKUMENTI, KI SPREMLJAJO VINO
Proizvodi vinskega sektorja se glede na kmetijsko zakonodajo lahko prevažajo le s spremnim
dokumentom. Ker je vino trošarinski izdelek in ga morajo pri gibanju spremljati tudi dokumenti,
predpisani s trošarinsko zakonodajo, se v skladu z uredbo Komisije št. 436/2009 v večini
primerov priznajo za spremni dokument kar dokumenti, ki se uporabljajo za prevoz
trošarinskega blaga v skladu s trošarinskimi predpisi. Podrobnosti so na spletni
strani Dokumenti, ki spremljajo vino.

3.0 POPOLNOMA DENATURIRAN ALKOHOL
Popolnoma denaturirani alkohol (CDA – completely denatured alcohol) je neprimeren za
človeško uporabo – neužiten. Vsebuje popolni denaturant, ki ga iz alkohola ni več mogoče
izločiti, zato zanj, ne glede na njegovo uporabo, ne nastane obveznost plačila trošarine in je
izločen iz običajnega nadzora nad gibanjem trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila
trošarine pri gibanju med državami članicami (ni evidentirano v sistemu EMCS). Za dobave
popolnoma denaturiranega alkohola med državami članicami EU se uporablja poenostavljeni
trošarinski dokument. Uporablja se lahko tudi komercialni dokument, če vsebuje iste podatke
kot obrazec poenostavljenega trošarinskega dokumenta in so posamezni podatki označeni s
številko, ki ustreza številki polja v tem obrazcu. Komercialni dokument mora biti označen z
izjavo: »Poenostavljeni trošarinski dokument – gibanje izdelkov, sproščenih v porabo, znotraj
Skupnosti.«
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V spodaj navedenih uredbah Evropske komisije so navedeni priznani popolni denaturanti v
državah članicah EU:
uredba Komisije št. 3199/93
uredba Komisije št. 2546/95
uredba Komisije št. 2559/98
uredba Komisije št. 1309/2005
izvedbena uredba Komisije št. 162/2013
Etilni alkohol, popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 3199/93 o
vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve
plačila trošarine (UL L št. 49 z dne 22. februarja 2013) in njenimi spremembami, je ob uvozu in
vnosu v Slovenijo oproščen plačila trošarine.
Delno denaturiran alkohol (PDA – partially denatured alcohol) vsebuje delne denaturante, kar
pomeni, da obstaja tveganje za izločitev denaturanta iz alkohola in za uporabo v namene, za
katere je treba plačati trošarino. Zato je gibanje delno denaturiranega alkohola pod nadzorom in
se med državami članicami giblje v sistemu EMCS.
Davčni organ lahko odstopi od zahteve za denaturiranje, če uporaba predpisanega denaturanta
dokazljivo onemogoča uporabo etilnega alkohola v proizvodnem procesu ali če ima denaturiran
alkohol v končnem izdelku škodljiv vpliv na zdravje.
Postopek denaturacije etilnega alkohola se lahko opravi le v trošarinskem skladišču z uporabo
predpisanega denaturanta. Delni in popolni denaturanti so določeni v 36. členu Pravilnika o
izvajanju Zakona o trošarinah.

4.0 OPROŠČENA UPORABA ALKOHOLA IN ALKOHOLNIH PIJAČ
Uporaba alkohola in alkoholnih pijač je oproščena plačila trošarine, če se uporablja za
proizvodnjo:









zdravil, opredeljenih z zakonom, ki ureja področje zdravil, razen za vodno-alkoholne
mešanice. To pomeni, da alkohol, ki se uporablja za proizvodnjo vodno-alkoholnih
mešanic (npr. 70%, 80% in 90%) kot končnih proizvodov (npr. namenjenih za prodajo v
lekarnah) ni oproščen plačila trošarine, ne glede na njegovo opredelitev v skladu z
zakonom, ki ureja področje zdravil. V kolikor pa se alkohol uporablja za proizvodnjo
zdravil, ki vsebujejo vodno-alkoholne mešanice in se uvrščajo med zdravila na podlagi
zakona, ki ureja področje zdravil, je njegova uporaba oproščena plačila trošarine;
kisa iz tarifne oznake 2209 00;
živil, neposredno ali kot sestavina polizdelkov, kot polnilo ali drugače, pod pogojem, da
vsebnost alkohola pri čokoladi v nobenem primeru ne presega 8,5 litra čistega alkohola
na 100 kilogramov izdelka in pri drugih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100
kilogramov izdelka;
neprehrambnih izdelkov. Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu uporabniku iz
trošarinskega skladišča ali uvozi ali vnese v Slovenijo brez plačila trošarine za uporabo
v proizvodnji neprehrambnih izdelkov samo, če je denaturiran v skladu s prvim
odstavkom 36. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah;
arom, namenjenih za pripravo prehrambnih izdelkov in brezalkoholnih pijač z
vsebnostjo, ki ne presega 1,2 vol. % alkohola.

Poleg navedenega je uporaba alkohola in alkoholnih pijač oproščena plačila trošarine tudi:
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 v zdravstvene namene, če ga nabavljajo zdravstveni domovi, bolnišnice, klinični inštitut
in lekarne;
 za znanstvenoraziskovalno delo, če ga nabavljajo javni zavodi ali druge osebe in ga
porabijo pri opravljanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti. To pomeni, da
je poraba etilnega alkohola omejena zgolj na znanstveno raziskovalno in razvojno
dejavnost, katere obseg in vsebina je določena v oddelku 72 Standardne klasifikacije
dejavnosti (v nadaljevanju: SKD).
Navedene oprostitve se lahko uveljavlja na podlagi pridobljenega dovoljenja za oproščenega
uporabnika v skladu s 47. členom Zakona o trošarinah ali kot vračilo pod pogoji in na način iz
19. člena omenjenega zakona.
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