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1. PRIJAVA TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
Trošarinski zavezanec je oseba, ki proizvaja, vnaša ali uvaža trošarinske izdelke ali trošarinske
izdelke odpremi iz režima odloga v porabo oziroma trošarinske izdelke dobavi ali pridobi iz
omrežja.
Oseba iz prejšnjega odstavka se prijavi pri davčnem organu, v skladu s 63. členom Zakona o
trošarinah, če ni s tem zakonom določeno drugače.

1.1 Prijava trošarinskih zavezancev s predložitvijo obrazca
Pred začetkom opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki izven režima odloga je obvezna
prijava v evidenco trošarinskih zavezancev za:
 proizvajalca trošarinskih izdelkov izven režima odloga,
 dobavitelja električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji,
 končnega odjemalca, ki električno energijo za svojo končno rabo pridobi v drugi državi
članici oziroma jo uvozi iz tretjih držav ali mu jo dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v
Sloveniji,
 proizvajalca, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb ali jo dobavi
drugi osebi za njeno končno rabo,
 dobavitelja zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji,
 končnega odjemalca, ki zemeljski plin iz omrežja za svojo končno rabo pridobi v drugi
državi članici oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali mu ga dobavi dobavitelj, ki nima
sedeža v Sloveniji,
 proizvajalca, ki proizvedeni zemeljski plin porabi za pokrivanje lastnih potreb ali ga
dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.
Navedene osebe vložijo prijavo za vpis v evidenco trošarinskih zavezancev oziroma
spremembo opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki pri pristojnem finančnem uradu, pri
katerem so vpisane v davčni register, s predložitvijo obrazca TRO-P. Davčni organ s potrditvijo
prijave v evidenco trošarinskih zavezancev vpiše osebo, ki je vložila prijavo.

1.2 Prijava trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti
Za opravljanje dejavnosti s trošarinskimi izdelki v režimu odloga je treba v skladu z Zakonom o
trošarinah pridobiti dovoljenje, če namerava oseba:
 proizvajati, skladiščiti, prejemati ali odpremljati trošarinske izdelke v režimu odloga v
Sloveniji oziroma Uniji - dovoljenje za trošarinsko skladišče;
 vnašati trošarinske izdelke v režimu odloga iz drugih držav članic v Slovenijo dovoljenje za pooblaščenega prejemnika ali začasno pooblaščenega prejemnika;
 uvažati trošarinske izdelke v Unijo in jih odpremljati v režimu odloga - dovoljenje za
pooblaščenega uvoznika;
 prodajati trošarinske izdelke v davka prosti prodajalni - dovoljenje za davka prosto
prodajalno.
Osebo, ki ji je bilo izdano dovoljenje v skladu Zakonom o trošarinah, v evidenco trošarinskih
zavezancev na dan vročitve dovoljenja vpiše davčni organ po uradni dolžnosti. Ob vročitvi
odločbe o spremembi dovoljenja davčni organ v evidenci trošarinskih zavezancev po uradni
dolžnosti tudi spremeni podatke, kot izhajajo iz izdane odločbe.
Davčni organ prav tako po uradni dolžnosti vpiše v evidenco trošarinskih zavezancev:
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osebo, ki vnaša trošarinske izdelke iz Unije, ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi
članici, in je prejemnik trošarinskih izdelkov v komercialne namene v skladu z 29.
členom Zakona o trošarinah,
malega proizvajalca žganja, malega proizvajalca piva in malega proizvajalca vina, ob
prejemu obračuna trošarine.

1.3 Prijava uvoznika
Osebi, ki uvaža trošarinske izdelke v Unijo in je trošarinski zavezanec, se v skladu z Zakonom o
trošarinah ni potrebno posebej prijaviti davčnemu organu.

2. PRIJAVA PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
Trošarinski zavezanec davčnemu organu prijavi predvideno prenehanje opravljanja dejavnosti s
trošarinskimi izdelki. Prenehanje opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki zaradi
nepredvidenih razlogov trošarinski zavezanec prijavi davčnemu organu nemudoma. Zavezanec
prijavi prenehanje opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki za obrazcu TRO-P.

3. IZBRIS IZ EVIDENCE TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
Pri izdaji odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja, izdanega v skladu s tem zakonom, davčni
organ v odločbi o prenehanju veljavnosti dovoljenja odloči tudi o izbrisu trošarinskega
zavezanca iz evidence trošarinskih zavezancev, ki nastopi z dnem dokončnosti odločbe o
prenehanju veljavnosti dovoljenja.
Davčni organ iz evidence trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti izbriše začasno
pooblaščenega prejemnika s potekom časovnega obdobja, za katerega je bilo dovoljenje
izdano, in prejemnika trošarinskih izdelkov v komercialne namene v skladu z 29. členom
Zakona o trošarinah po prejemu obračuna trošarine za pošiljko trošarinskih izdelkov.
Če davčni organ ugotovi:
 da ne obstajajo več razlogi, zaradi katerih je trošarinski zavezanec vpisan v evidenco
trošarinskih zavezancev
 ali trošarinski zavezanec ne prijavi prenehanja opravljanja dejavnosti v skladu z 2. točko
tega pojasnila
 ali če trošarinski zavezanec že več kot dve leti ne opravlja dejavnosti s trošarinskimi
izdelki,
davčni organ trošarinskemu zavezancu iz tega odstavka, razen če gre za imetnika dovoljenja,
izdanega v skladu s tem zakonom, izda odločbo o izbrisu iz evidence trošarinskih zavezancev
in ga iz evidence izbriše po uradni dolžnosti.
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