




BISTVENE SPREMEMBE GLEDE 
STATUSA MALIH PROIZVAJALCEV 
ŽGANJA
Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšal-
no, glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejans-
ko proizvedeno količino žganja.

Vse količine žganja, ki jih proizvedejo mali proizvajalci žganja, so 
obdavčene s trošarino, in sicer po znižani stopnji, ki znaša 50 % 
standardne nacionalne trošarine za etilni alkohol. Tako znižana 
trošarina je količinsko omejena na proizvodnjo največ 150 litrov 
100 vol. % alkohola v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja 
preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta.

Uveljavljanje statusa malega proizvajalca žganja in s tem 
znižane stopnje trošarine (50 %) v novi ureditvi ni več vezano na 
restriktivne pogoje (npr. neopravljanje dejavnosti, prepoved 
prodaje, posedovanje kotla in njegova velikost). Mali proizvaja-
lec žganja je torej vsaka oseba, ki proizvede žganje v količini do 
150 litrov 100 vol. % alkohola letno.

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. 

Mali proizvajalec žganja predloži obračun za plačilo trošarine le 
v primeru, ko je obveznost nastala, če pa žganja ni kuhal, tudi 
obračuna z ničelno trošarino ne vlaga.

Za alkoholne pijače, ki jih z mešanjem, staranjem, aromatiziran-
jem, dodajanjem, tipiziranjem, barvanjem ali drugim postop-
kom ali tehnologijo proizvede mali proizvajalec žganja iz lastno 
proizvedenega žganja in se uvrščajo v 69. ali 70. člen ZTrp-1 ne 
nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine (npr. za 
borovničevec, medeni liker, zeliščni liker).
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KDO SE NE ŠTEJE ZA MALEGA 
PROIZVAJALCA ŽGANJA?
V primeru preseganja količinske omejitve (150 litrov 100 vol. % 
alkohola v davčnem obdobju)  oseba ne izpolnjuje več pogojev 
za malega proizvajalca žganja. Davčnemu organu s prvim dnem 
naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je presegla 
količine iz prvega odstavka tega člena:

prijavi spremembo statusa oziroma pogojev poslovanja iz 
tega  naslova in

z novim statusom predloži obračun trošarine s katerim 
obračuna trošarino za celotno proizvedeno količino žganja 
za obdobje, ko je proizvajala v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, in sicer v polnem znesku (v višini 13,20 evra za 
100 vol. % alkohola za en liter etilnega alkohola glede na 
veljaven znesek trošarine za etilni alkohol na dan 1. 8. 2016). 
Tako obračunano trošarino plača do zadnjega delovnega 
dne naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je 
presegla količine iz prvega odstavka tega člena.



MALI PROIZVAJALEC ŽGANJA
Mali proizvajalec žganja je 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.

V primeru proizvodnje žganja v okviru gospodinjstva ali v okviru 
kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu s predpisi o kmetijstvu 
šteje za kmetijo, kot mali proizvajalec žganja štejejo vsi člani gospo-
dinjstva oziroma kmetije. Kot člani gospodinjstva iz prejšnjega 
odstavka se štejejo osebe, ki imajo na dan zaključka proizvodnje 
žganja skupno stalno ali začasno prebivališče.

Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50 % zneska, 
določenega s 6. točko drugega odstavka 71. člena ZTro-1. Torej 
plača 6,6 eurov za 100 vol. % alkohola za en liter etilnega alkohola 
glede na veljaven znesek trošarine za etilni alkohol na dan 1.8.2016.

Malemu proizvajalcu žganja obveznost za obračun trošarine 
nastane zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je proizvedel 
žganje.

Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino za davčno obdobje iz 
prvega odstavka tega člena in predloži obračun trošarine do 31. 
maja tekočega leta za preteklo davčno obdobje, plača pa jo 
najpozneje do 30. junija tekočega leta. 

Mali proizvajalec žganja predloži obračun trošarine za tisto davčno 
obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun in plačilo 
trošarine

KDO SE NE ŠTEJE ZA MALEGA 
PROIZVAJALCA PIVA?
V primeru, da mali proizvajalec piva preseže količinske omejitve 
(20.000 hektolitrov piva v koledarskem letu), 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 spremem-
bo 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.

PRIZNANA LASTNA RABA PIVA
Zakon o trošarinah (ZTro-1) opredeljuje priznano lastno rabo piva 
za katero ne nastane obveznost prijave in obračunavanja ter 
plačevanja trošarine. Uveljavlja jo lahko 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.

KAJ SE NE ŠTEJE ZA PRIZNANO 
LASTNO RABO PIVA?
Preseganje količinske omejitve (500 litrov v koledarskem letu) ali 
sprememba namena porabe (npr. prodaja), se šteje za opravljanje 
dejavnosti proizvodnje piva. Oseba mora v tem primeru predložiti 
obračun trošarine in plačati trošarino za celotno proizvedeno 
količino piva v skladu z ureditvijo, ki velja za male proizvajalce piva.

Na podlagi prejetega obračuna bo davčni organ po uradni dolžnos-
ti osebo prijavil v evidenco trošarinskih zavezancev kot malega 
proizvajalca piva.

MALI PROIZVAJALEC PIVA
Zakon določa uvedbo novega trošarinskega subjekta »Malega 
proizvajalca piva«, to je oseba, ki v koledarskem letu proizvede 
največ 20.000 hektolitrov piva.

Mali proizvajalec piva plača trošarino v višini 50 % zneska, določen-
ega s 1. točko drugega odstavka 71. člena Zakona o trošarinah 
(ZTro-1). Torej plača trošarino v višini  6,05  EUR za 1 vol. % alkohola 
za en hektoliter piva glede na veljaven znesek trošarine za pivo na 
dan 1.8.2016.

Mali proizvajalec 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. Obračunano trošarino za 
davčno obdobje plača do zadnjega delovnega dne naslednjega 
meseca po poteku davčnega obdobja. Mali proizvajalec piva torej 
predloži obračun le v primeru, ko je obveznost nastala, če pa piva ni 
proizvedel, tudi obračuna z ničelno trošarino ne vlaga.

Če opravljajo proizvodnjo piva povezane osebe, se skupna količina 
proizvedenega piva povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje 
kot količina, ki jo vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane 
osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o 
obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.

Prijavo malega proizvajalca piva v evidenco trošarinskih 
zavezancev opravi davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi 
prejetega obračuna.

Mali proizvajalec piva vodi evidence o vrsti in količini porabljenih 
surovin, vrsti, količini in vsebnosti alkohola v proizvedenem pivu po 
datumu varjenja.


