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1 MALI PROIZVAJALEC VINA 

1.1 Opredelitev malega proizvajalca vina  

V skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o trošarinah je mali proizvajalce vina oseba, ki 

ima v lasti oziroma v uporabi največ 20 hektarjev vinograda in letno ne proizvede več kot 

100.000 litrov vina.   

V primeru proizvodnje vina v okviru kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu s predpisi o  

kmetijstvu šteje za kmetijo, kot mali proizvajalec vina šteje kmetija, če ima v lasti oziroma v 

uporabi vsaj 0,1 hektarja vinograda, vendar največ 20 hektarov vinograda in opremo za 

proizvodnjo vina, s katero predeluje vino iz lastnega pridelka grozdja in letno ne proizvede več 

kakor 100.000 litrov vina.  

1.2 Dolžnost prijave  

Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o trošarinah prijavo malega proizvajalca vina v 

evidenco trošarinskih zavezancev opravi davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi prejetega 

obračuna. 

1.3 Predložitev obračuna 

Mali proizvajalec vina vloži obračun trošarine za vino do 25. februarja tekočega leta za preteklo 

leto.  

Mali proizvajalec vina ne vlaga obračuna trošarine za vino, če trošarina za leto, na katero se 

obračun nanaša, znaša 0 eurov, oziroma za leto, v katerem ne nastane obveznost za obračun 

in plačilo trošarine. 

 
Mali proizvajalec vina odda obračune trošarine na obrazcu Obračun trošarine za alkoholne 
pijače razen piva »TRO-ALK2«. Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko 
preko portala e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-TROD. V primeru 
nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri 
pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register. Navodila za 
izpolnjevanje obrazca so sestavni del obrazca. 
 
V skladu z drugim odstavkom 61. člena Zakona o trošarinah se za namene nadzora nad 
obračunavanjem in plačevanjem trošarine kot evidenca o pridelavi, predelavi, lastni porabi in 
prometu z vinom štejejo podatki, ki se za njeno kmetijsko gospodarstvo evidentirajo v registru 
pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisi o vinu. 

Vse informacije v zvezi s predložitvijo obračuna trošarine za vino in izpolnjevanjem obrazca za 

obračun trošarine za vino za male proizvajalce lahko mali proizvajalci vina in druge osebe 

pridobijo pri pristojnih finančnih uradih. 

1.4 Stopnje in način obračunavanja trošarine 

Mali proizvajalec vina plača trošarino za proizvedene količine vina v koledarskem letu, in sicer v 

znesku iz 2. in 3. točke drugega odstavka 71. člena Zakona o trošarinah, ki velja na dan 30. 

novembra leta, za katero se obračunava trošarina. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_alk2/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
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V skladu z 71. členom Zakona o trošarinah znaša trošarina za vino 0 EUR (glede na veljavno 

stopnjo trošarine na dan 1.8.2016), zato malemu proizvajalcu vina ni treba predložiti obračuna 

trošarine za vino. 

1.5 Dovoljenje malemu proizvajalcu vina za odpremo v režimu odloga  

1.5.1 Opredelitev dovoljenja 

Na podlagi 74. člena Zakona o trošarinah se malim proizvajalcem vina omogoči pridobitev 

dovoljenja, na podlagi katerega lahko sodelujejo v režimu odloga plačila trošarine, torej 

odpremljajo  vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te 

države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga, in sicer: 

 s spremnim vinarskim dokumentom ali  

 z elektronskim trošarinskim dokumentom  v računalniško podprtem sistemu EMCS.  

1.5.2 Kdo lahko zaprosi za dovoljenje 

Za dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki: 

1. izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina iz 73. člena Zakona o trošarinah, 

2. ni imetnik dovoljenja za trošarinsko skladišče v skladu z Zakonom o trošarinah, 

3. odpremlja vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te  

    države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga, 

4.  redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti. 

 

Dovoljenje za odpremo vina v režimu odloga se izda na ime osebe, ki je zaprosila za izdajo, in 

se ne sme prenašati na drugo osebo. 

1.5.3 Predložitev vloge za izdajo dovoljenja 

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah v 37. členu določa, da se vloga za izdajo dovoljenja 

malemu proizvajalcu vina za odpremo vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom  

predloži na obrazcu »TRO-MPV-VD«. 

Vloga za izdajo dovoljenja malemu proizvajalcu vina za odpremo vina v režimu odloga z 

elektronskim trošarinskim dokumentom pa se predloži na obrazcu »TRO-MPV-TD«.  

Obema vlogama za izdajo dovoljenja se priložita dokazilo o površini vinograda v lasti ali uporabi 

ter podatek o proizvedenih količinah vina v preteklem letu, iz katerih izhaja, da vložnik zahtevka 

izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina iz 73. člena Zakona o trošarinah. Dokazila o 

izpolnjevanju pogojev iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 74. člena istega zakona pridobi 

davčni organ sam.  

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronski obliki (podpisana 

z varnim elektronskim podpisom). Vloga se odda pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je 

vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.  

1.5.4 Vodenje evidenc imetnika dovoljenja  

Imetnik dovoljenja mora voditi evidenco odprem vina po vrsti, količini, kraju in datumu odpreme 

ter prejemniku, obveščati mora davčni organ o vseh spremembah podatkov, ki so navedeni v 

dovoljenju, oziroma podatkov, ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja, redno mora 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Poslovanje_z_nami/e_Carina/Opis/EMCS/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Gibanje_trosarinskih_izdelkov_v_rezimu_odloga_placila_trosarine_v_EU_EMCS.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_mpv_vd/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_mpv_td/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.fu.gov.si/kontakti/
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izpolnjevati davčne in carinske obveznosti in zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno 

izvajanje nadzora. V skladu s 37. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah morajo biti 

v evidencah malega proizvajalca vina poleg zgoraj navedenih podatkov navedeni tudi podatki o 

vrsti in količini proizvedenega vina in stanju zalog vina. 

1.5.5 Ostale obveznosti imetnika dovoljenja 

37. člen Pravilnika o izvajanju  Zakona o trošarinah določa, da imetnik dovoljenja za odpremo s 

spremnim vinarskim dokumentom obvesti davčni organ o pošiljki vina najpozneje pred 

predvideno odpremo na obrazcu »Najava odpreme vina v režimu odloga s spremnim vinarskim 

dokumentom iz Slovenije v drugo državo članico – Uredba Komisije (ES) št. 436/2009«. 

Obrazcu se priloži kopija spremnega vinarskega dokumenta. 

Imetnik dovoljenja za odpremo z elektronskim trošarinskim dokumentom pa obvesti davčni 

organ o pošiljki vina tri delovne dni pred predvideno odpremo na obrazcu »Najava odpreme 

vina v režimu odloga z elektronskim trošarinskim dokumentom iz Slovenije v drugo državo 

članico – Uredba Komisije (ES) št. 684/2009«. Davčni organ na podlagi te najave predloži 

osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta v računalniško podprt sistem v imenu in za 

račun imetnika dovoljenja.  

Oba obrazca najave sta objavljena na spletni strani davčnega organa. Obrazec se lahko 

predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronski obliki (podpisan z varnim 

elektronskim podpisom). Obrazec se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je 

vložnik pridobil dovoljenje za odpremo vina v režimu odloga s spremnim vinarskim 

dokumentom. 

1.5.6 Prenehanje veljavnosti dovoljenja 

Dovoljenje preneha veljati, če imetnik preneha izpolnjevati pogoje za malega proizvajalca vina, 

na zahtevo imetnika dovoljenja ali če davčni organ dovoljenje odvzame. 

1.6 Prejemanje vina od malega proizvajalca vina v režimu odloga iz 
druge države članice  s spremnim vinarskim dokumentom 

1.6.1 Oseba, ki lahko prejema vino od malega proizvajalca vina v režimu 
odloga iz druge države članice s spremnim vinarskim dokumentom 

V skladu s 75. členom Zakona o trošarinah se osebi, ki ima pravico prejemati trošarinske 

izdelke v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji (ima status imetnika trošarinskega skladišča 

ali pooblaščenega prejemnika ali začasno pooblaščenega prejemnika), omogoči prejemanje 

vina v režimu odloga plačila trošarine od malega proizvajalca vina iz druge države članice s 

spremnim vinarskim dokumentom. Šteje se, da je vino, ki ga pošilja mali proizvajalec vina iz 

druge države članice, v režimu odloga plačila trošarine, če je pošiljki priložen spremni vinarski 

dokument. 

1.6.2 Obveznosti osebe, ki prejema vino od malega proizvajalca vina iz 
druge države članice v režimu odloga s spremnim vinarskim 
dokumentom 

Oseba v Sloveniji, ki lahko v skladu s tem zakonom prejme vino v režimu odloga od malega 

proizvajalca vina iz druge države članice, obvesti pristojni organ pred nameravanim prejemom 

pošiljke vina, ki jo bo spremljal vinarski dokument.   

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_odpreme_vina_v_rezimu_odloga_s_spremnim_vinarskim_dokumentom_iz_slovenije_v_drugo_drzavo_clanico/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_odpreme_vina_v_rezimu_odloga_s_spremnim_vinarskim_dokumentom_iz_slovenije_v_drugo_drzavo_clanico/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_odpreme_vina_v_rezimu_odloga_z_elektronskim_trosarinskim_dokumentom_iz_slovenije_v_drugo_drzavo_clanico/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_odpreme_vina_v_rezimu_odloga_z_elektronskim_trosarinskim_dokumentom_iz_slovenije_v_drugo_drzavo_clanico/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_odpreme_vina_v_rezimu_odloga_z_elektronskim_trosarinskim_dokumentom_iz_slovenije_v_drugo_drzavo_clanico/
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
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V skladu z 38. členom Pravilnika o izvajanju  Zakona o trošarinah se najava prejema vina opravi 

na obrazcu »Najava prejema vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz druge 

države članice – Uredba Komisije (ES) št. 436/2009«.  

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronski obliki 

(podpisan z varnim elektronskim podpisom). Obrazec se predloži pri pristojnem finančnem 

uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.  

Dodatno se tudi določa, da morajo biti v evidencah prejemnika trošarinskih izdelkov navedeni 

podatki o vrsti in količini vina, prejetega v režimu odloga s strani malega proizvajalca vina po 

posameznih dobaviteljih. 

1.7 Priznana lastna raba vina  

1.7.1 Opredelitev lastne rabe vina 

V skladu s 76. členom Zakona o trošarinah za vino, proizvedeno za lastno rabo, ne nastane 

obveznost prijave in obračunavanja ter plačevanja trošarine.  

1.7.2 Pogoji za uveljavljane lastne rabe vina 

Šteje se, da je vino proizvedeno za lastno rabo, če ga proizvede in porabi fizična oseba skupaj 

s člani gospodinjstva oziroma kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu s predpisi o kmetijstvu 

šteje za kmetijo, in če člani gospodinjstva oziroma kmetije: 

-        imajo v lasti oziroma uporabi največ 0,1 hektara vinograda in opremo za proizvodnjo vina 

ter vino proizvedejo iz grozdja, ki ga sami pridelajo, in 

-        v koledarskem letu proizvedejo največ 600 litrov vina na gospodinjstvo oziroma kmetijo. 

1.7.3 Obveznosti v primeru neizpolnjevanja pogojev za uveljavljanje 
lastne rabe vina 

V primeru  preseganja količinske omejitve za lastno rabo (600 litrov vina) ali porabe vina za 

namene, ki ni lastna raba (npr. prodaja), nastane obveznost predložitve obračuna in plačila 

trošarine v skladu s 73. členom Zakona o trošarinah, torej v skladu z ureditvijo, ki velja za 

malega proizvajalca vina. Davčni organ malega proizvajalca vina v tem primeru vnese v 

evidenco zavezancev po uradni dolžnosti na podlagi predloženega obračuna. 

2 MALI PROIZVAJALEC PIVA  

2.1 Opredelitev malega proizvajalca piva 

V skladu s 77. členom Zakona o trošarinah je mali proizvajalec piva oseba, ki v koledarskem 

letu proizvede največ 20.000 hektolitrov piva.  

2.2 Dolžnost prijave  

Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o trošarinah prijavo malega proizvajalca piva v 

evidenco trošarinskih zavezancev opravi davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi prejetega 

obračuna. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_prejema_vina_v_rezimu_odloga_s_spremnim_vinarskim_dokumentom_iz_druge_drzave_clanice/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_najava_prejema_vina_v_rezimu_odloga_s_spremnim_vinarskim_dokumentom_iz_druge_drzave_clanice/
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
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2.3 Predložitev obračuna  

Mali proizvajalce piva predloži obračun trošarine za proizvedene količine piva do 25. dne 

naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun 

trošarine. Davčno obdobje je koledarski mesec.  

V skladu z 41. členom  Pravilnika o izvajanju  Zakona o trošarinah se obračun trošarine za pivo, 

ki ga proizvede mali proizvajalec piva, predloži na obrazcu Obračun trošarine za pivo »TRO-

ALK1«.  Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala e-Carina, 

kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-

TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu,  

pri katerem je vložnik vpisan v davčni register. 

2.4 Stopnje in način obračunavanja trošarine 

Mali proizvajalec piva plača trošarino v višini 50% zneska, določenega s 1. točko drugega 

odstavka 71. člena Zakona o trošarinah (6,05 eur za 1 vol. % alkohola za en hektoliter piva 

glede na veljavno stopnjo trošarine na dan 1. 8. 2016). Mali proizvajalec piva obračunano 

trošarino za davčno obdobje plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku 

davčnega obdobja.  

2.4.1 Obveznosti v primeru neizpolnjevanja pogojev za malega 
proizvajalca piva 

V primeru, da mali proizvajalec piva  preseže količinske omejitve, ne izpolnjuje več pogojev za 

uveljavljanje statusa malega proizvajalca piva. Davčnemu organu s prvim dnem naslednjega 

meseca po poteku meseca, v katerem je presegel predpisane količine, prijavi spremembo 

statusa oziroma pogojev poslovanja iz tega naslova. Poleg tega predloži obračun trošarine po 

znižani stopnji za davčno obdobje, v katerem je ugotovil preseganje količin, ter  predloži 

poračun trošarine, s katerim obračuna trošarino za celotno proizvedeno količino piva za obdobje 

v koledarskem letu, ko je obračunaval in plačeval nižjo trošarino. V poračunu obračuna razliko 

trošarine do polnega zneska. Obračun in poračun trošarine plača do zadnjega delovnega dne 

naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je presegel količine. 

2.5 Pogoji priznavanja nižje stopnje trošarine za pivo vneseno iz druge 
države članice 

V skladu z 41. členom Pravilnika o izvajanju  Zakona o trošarinah se za pivo, ki je vneseno iz 

druge države članice,  obračuna trošarina po nižji stopnji, če: 

1. ga proizvede oseba, ki ima v drugi državi članici status malega proizvajalca piva in 

2. proizvodnja ne presega količinske omejitve 20.000 hl piva. 

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z izjavo na trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem 

trošarinskem dokumentu, iz katere je razvidna količina piva proizvedena v preteklem letu in 

načrtovana količina proizvodnje v tekočem letu, in se glasi:  

»Potrjujem, da je pivo proizvedel mali proizvajalec piva, ki je v prejšnjem letu proizvedel  …… 

hektolitrov piva, v tekočem koledarskem letu pa načrtovana količina ne bo presegla 20.000 

hektolitrov piva«. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_alk1/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_alk1/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
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2.6 Vodenje evidenc malega proizvajalca piva 

Mali proizvajalec piva vodi evidence o vrsti in količini porabljenih surovin, vrsti, količini in 

vsebnosti alkohola v proizvedenem pivu po datumu varjenja. V evidencah, ki jih vodi mali 

proizvajalec piva,  morajo biti poleg zgoraj navedenih podatkov tudi podatki o:  

1. recepturi za izdelavo posamezne vrste piva, 

2. postopku izdelave za posamezno vrsto piva, 

3. vrsti in količini prodanega piva po datumu prodaje ter kupcu, 

4. o stanju zalog piva. 

2.7 Priznana lastna raba piva  

2.7.1 Opredelitev lastne rabe piva 

V skladu s 78. členom Zakona o trošarinah za pivo, proizvedeno za lastno rabo,  ne nastane 

obveznost prijave in obračunavanja ter plačevanja trošarine. 

2.7.2 Pogoji za uveljavljanje priznane lastne rabe piva 

Lastno rabo piva lahko uveljavlja le fizična oseba, ki pivo proizvede in  proizvedeno pivo tudi 

sama oziroma skupaj s člani gospodinjstva porabi. Za lastno rabo se šteje količina piva, ki v 

koledarskem letu ne presega 500 litrov.  

Kot člani gospodinjstva štejejo osebe, ki imajo na dan 31. decembra leta za katero se 

obračunava trošarina, skupno stalno ali začasno prebivališče. 

2.7.3 Obveznosti v primeru neizpolnjevanja pogojev za uveljavljanje 
lastne rabe piva 

Preseganje količinske omejitve (500 litrov piva) ali sprememba namena porabe (npr. prodaja), 

se šteje za opravljanje dejavnosti proizvodnje piva. Oseba mora v tem primeru  predložiti 

obračun trošarine in plačati trošarino v skladu s 77. členom Zakona o trošarinah za celotno 

proizvedeno količino piva. V tem primeru bo davčni organ na podlagi prejetega obračuna  po 

uradni dolžnosti osebo prijavil v evidenco trošarinskih zavezancev, kot malega proizvajalca 

piva. 

3 MALI PROIZVAJALEC ŽGANJA  

3.1 Opredelitev malega proizvajalca žganja 

V skladu s prvim odstavkom 79. člena Zakona o trošarinah je mali proizvajalec žganja oseba, ki 

v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta 

proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola. 

3.2 Dolžnost prijave  

Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o trošarinah prijavo malega proizvajalca piva v 

evidenco trošarinskih zavezancev opravi davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi prejetega 

obračuna. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
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3.3 Predložitev obračuna 

Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino za davčno obdobje, ki se začne 1. maja preteklega 

leta in konča 30. aprila tekočega in predloži obračun trošarine do 31. maja tekočega leta za 

preteklo davčno obdobje. 

Mali proizvajalec žganja predloži obračun trošarine za tisto davčno obdobje, v katerem je 

nastala obveznost za obračun in plačilo trošarine. 

V skladu z 41. členom Pravilnika o izvajanju  Zakona o trošarinah se obračun trošarine za 

žganja, ki ga proizvede mali proizvajalec žganja,  predloži na obrazcu Obračun trošarine za 

alkohol in alkoholne pijače razen piva »TRO-ALK2«.  Obrazec je informacijsko podprt in se ga 

predloži elektronsko preko portala e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-

TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po 

pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register. 

3.4 Stopnje in način obračunavanja trošarine 

Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50% zneska, določenega s 6. točko drugega 

odstavka 71. člena Zakona o trošarinah (6,6 eur za 100 vol. % alkohola za en liter etilnega 

alkohola glede na veljavno stopnjo trošarine na dan 1. 8. 2016).  

Mali proizvajalec žganja obračunano trošarino za davčno obdobje plača do zadnjega delovnega 

dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.  

3.4.1 Neizpolnjevanje pogojev za malega proizvajalca žganja 

V primeru preseganja navedene količinske omejitve oseba ne izpolnjuje več pogojev za malega 

proizvajalca žganja in mora spremeniti način obračunavanja in plačevanja trošarine na način, 

kot velja za proizvajalce žganja, ki ne izpolnjujejo pogojev za malega proizvajalca žganja, ter 

plačati  trošarino v višini 100% zneska, določenega s 6. točko drugega odstavka 71. člena 

Zakona o trošarinah (13,2 eur za 100 vol. % alkohola za en liter etilnega alkohola glede na 

veljavno stopnjo trošarine na dan 1. 8. 2016) in sicer za vse proizvedene količine žganja. 

3.5 Obravnava pijač, ki jih iz lastno proizvedenega žganja proizvede mali 
proizvajalec žganja 

Za pijače (npr. za borovničevec, medeni liker, zeliščni liker), ki se uvrščajo v 69. ali 70. člen 

Zakona o trošarinah, in jih iz lastno proizvedenega žganja mali proizvajalec žganja proizvede z 

mešanjem, staranjem, aromatiziranjem, tipiziranjem, barvanjem ali drugim načinom ali 

tehnologijo, ne nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine. 

3.6 Ostale spremembe, ki jih novi Zakon o trošarinah prinaša na 
področju malih proizvajalcev žganja 

Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšalno, glede na lastništvo opreme 

(kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja. Ukinja se tudi obveznost prijave 

lastništva ali posedovanja opreme za kuhanje žganja ter prijave v evidenco trošarinskih 

zavezancev, saj bo davčni organ ob prejemu obračuna malega proizvajalca žganja evidentiral v 

evidenco trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti. Ker zakon ukinja obveznost prijave 

opreme za kuhanje žganja, je ukinjena tudi obveznost prodajalcev opreme za kuhanje žganja, 

da vodijo evidenco kupcev te opreme. Uveljavljanje statusa malega proizvajalca žganja in s tem 

znižane stopnje trošarine (50 %) v novi ureditvi ni več vezano na restriktivne pogoje (npr. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_alk2/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.pdf
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128


10 

neopravljanje dejavnosti, prepoved prodaje, posedovanje kotla in njegova velikost). Mali 

proizvajalec žganja je torej  vsaka oseba, ki proizvede žganje v količini do 150 litrov 100 vol. % 

alkohola letno.  

3.7 Prehodno obdobje   

V skladu s 112. členom Zakona o trošarinah malemu proizvajalcu žganja, ki ima v letu 2016 v 

lasti ali uporabi kotel za kuhanje žganja, davčni organ še odmeri trošarinsko obveznost v skladu 

s 45. členom ZTro z odločbo do 30. 4. 2017 za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 

2016.  

V skladu z novim Zakonom o trošarinah mali proizvajalec žganja prvič vloži obračun trošarine 

do 31. 5. 2017 za žganje, ki ga je proizvedel v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 in trošarino 

plača do 30. 6. 2017. 

3.8 Pogoji priznavanja nižje stopnje trošarine za žganje vneseno iz druge 
države članice 

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah v 41. členu določa, da se za žganje, ki je vneseno iz 

druge države članice, obračuna trošarina po nižji stopnji če: 

1. ga proizvede oseba, ki ima v drugi državi članici status malega proizvajalca žganja in 

2. proizvodnja ne presega količinske omejitve 150 litrov 100 vol. % alkohola. 

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z izjavo na trošarinskem dokumentu ali poenostavljenem 

trošarinskem dokumentu, iz katere je razvidna količina žganja, proizvedena v preteklem letu in 

načrtovana količina proizvodnje v tekočem letu, in se glasi:  

 »Potrjujem, da je žganje proizvedel mali proizvajalec žganja, ki je v prejšnjem letu proizvedel  

……. litrov 100 vol. % alkohola, v tekočem koledarskem letu pa načrtovana količina ne bo 

presegla 150 litrov 100 vol. % alkohola«. 

Ne glede na opredelitev davčnega obdobja za malega proizvajalca žganja v prvem odstavku 79. 

člena Zakona o trošarinah lahko mali proizvajalec žganja iz druge države članice skladnost 

obsega svoje proizvodnje s količinsko limitirano proizvodnjo iz Zakona o trošarinah dokazuje za 

obdobje enega leta, ki je lahko koledarsko ali poslovno leto. 

3.9 Vodenje evidenc malega proizvajalca žganja 

Mali proizvajalec žganja vodi evidence o vrsti in količini porabljenih surovin, vrsti, količini in 

vsebnosti alkohola v proizvedenem žganju po datumu proizvodnje, vrsti, količini in vsebnosti 

alkohola v proizvedenih alkoholnih pijačah iz osmega odstavka 79. člena Zakona o trošarinah 

po datumu proizvodnje.  

V evidencah, ki jih vodi mali proizvajalec žganja,  morajo biti poleg zgoraj navedenih podatkov 

tudi podatki o:  

1. recepturi za izdelavo posamezne vrste žganja in drugih alkoholnih pijač, 

2. postopku izdelave za posamezno vrsto žganja in drugih alkoholnih pijač, 

3. vrsti in količini prodanega žganja in drugih alkoholnih pijač po datumu prodaje ter kupcu, 

4. o stanju zalog žganja in drugih alkoholnih pijač. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5024?sop=2010-01-5024
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12924
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128

