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Nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine  

v skladu s trošarinsko zakonodajo  

pri destilaciji vina za namen izvajanja ukrepa »Krizna destilacija vina« 

 

 

V skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/2016; v nadaljevanju ZTro-1) se trošarina  

plačuje od piva, vina, drugih fermentiranih pijač, vmesnih pijač in etilnega alkohola. Vrsta alkohola 

oziroma alkoholne pijače se določi glede na uvrstitev izdelka v tarifno oznako in v odvisnosti od 

vsebnosti alkohola. Med etilni alkohol se uvrščajo vsi izdelki iz tarifnih oznak 2207 ali 2208 z vsebnostjo 

alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne glede na to, ali so sestavni del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje 

kombinirane nomenklature carinske tarife. Trošarina se plačuje v višini 1.320,00 eurov za 100 vol. % 

alkohola za en hektoliter etilnega alkohola. 

 

Etilni alkohol, ki je rezultat destilacije vina je trošarinski izdelek za katerega je potrebno 

obračunati in plačati trošarino. Oseba, ki proizvaja etilni alkohol, se mora prijaviti pri FURS pred 

začetkom opravljanja dejavnosti kot trošarinski zavezanec. Za namen izvajanja ukrepa krizna 

destilacija vina mora biti etilni alkohol, ki je pridobljen z destilacijo vina, uporabljen izključno za 

industrijske namene, vključno z razkužili in farmacevtsko uporabo ali za pridobivanje energije.  

 

a) Obračun in plačilo trošarine 

 

Obveznost za obračun trošarine nastane s sprostitvijo trošarinskega izdelka - etilnega alkohola v 

porabo. Za sprostitev v porabo se šteje vsak zaključek proizvodnje trošarinskih izdelkov izven režima 

odloga. Zavezanec za obračun in plačilo trošarine je torej oseba, ki izvede destilacijo vina (tudi 

če gre za storitev) in s tem proizvede nov trošarinski izdelek etilni alkohol. 

 

 Postopek, ko destilacijo vina izvede oseba, ki ni imetnik trošarinskega skladišča: 

 

 Pred začetkom opravljanja dejavnosti se mora prijaviti pri FURS kot »trošarinski zavezanec –

proizvajalec« etilnega alkohola na obrazcu TRO-P. 

 Predložiti mora obračun trošarine na obrazcu »TRO-ALK2« do 25. dne naslednjega meseca po 

poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine (torej do 25. 

dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila izvedena destilacija vina). 

 Obračunano trošarino plača v državni proračun do zadnjega delovnega dne naslednjega 

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

(torej do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila izvedena 

destilacija vina). 

 Zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila trošarine. Informacije v zvezi z odlogom se nahajajo 

na spletni strani: 

https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/.  

Oseba, ki pridobi etilni alkohol z izvedeno destilacijo vina in po popolni denaturaciji etilnega 

alkohola,  lahko  uveljavlja pravico do vračila trošarine pri čemer je pogoj plačilo obračunane 

trošarine.  

mailto:aktrp@gov.si
http://www.arsktrp.gov.si/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=obrazec_tro_p
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=obrazec_tro_alk2
https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/
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 Postopek, ko destilacijo vina izvede imetnik trošarinskega skladišča  

 

 »Imetnik trošarinskega skladišča« je oseba, ki ima dovoljenje, da lahko v okviru svoje dejavnosti 

v trošarinskem skladišču proizvaja, skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke v režimu 

odloga plačila trošarine. Režim odloga je ureditev, v skladu s katero je za proizvodnjo, 

skladiščenje, prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov odložen nastanek obveznosti za 

obračun in plačilo trošarine, če se proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov opravlja v 

trošarinskem skladišču. Destilacija vina – proizvodnja etilnega alkohola – poteka v trošarinskem 

skladišču v skladu z dovoljenjem imetnika trošarinskega skladišča. Dokler proizvedeni etilni 

alkohol ostane v trošarinskem skladišču velja režim odloga plačila trošarine. 

 

b) Denaturacija alkohola 

Denaturacija etilnega alkohola se lahko izvaja le v trošarinskem skladišču s predpisanimi denaturanti 

pod nadzorom davčnega organa. Izjemoma se za namen ukrepa krizne destilacije vina lahko omogoči 

vnos etilnega alkohola s plačano trošarino v trošarinsko skladišče, kjer se za proizvajalca etilnega 

alkohola, ki je nastal z destilacijo vina, opravi storitev popolne denaturacije. V tem primeru imetnik 

trošarinskega skladišča ne postane lastnik etilnega alkohola, ga ne kupi, ampak zgolj opravi storitev 

popolne denaturacije 

 

c) Postopek uveljavljanja vračila plačane trošarine osebe, ki je proizvedla etilni alkohol (ni 
imetnik trošarinskega skladišča) v primeru, ko je denaturacija etilnega alkohola bila 
izvedena v trošarinskem skladišču kot storitev  

 

 Proizvajalec etilnega alkohola lahko za popolnoma denaturiran etilni alkohol zaprosi za vračilo 

plačane trošarine na podlagi 3. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 (poraba za namene iz 72. člena 

ZTro-1). Zahtevek se predloži na obrazcu TROV-VRAČILO.  Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži 

kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, v katerem je nastal razlog 

za vračilo (popolna denaturacija) ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v 

katerem je nastal razlog za vračilo. 

 Proizvajalec etilnega alkohola v postopku uveljavljanja vračila trošarine predloži poleg obračuna za 

plačilo trošarine oziroma navedbe evidenčne številke obračuna trošarine (plačilo trošarine po obračunu 

preverja FURS), dokazilo imetnika trošarinskega skladišča, da se je v trošarinskem skladišču izvedla 

popolna denaturacija etilnega alkohola zaradi izvedbe ukrepa za odpravo motenj na trgu v vinskem 

sektorju zaradi pandemije COVID-19 (»krizna destilacija vina«). Slednje mora vsebovati podatek o 

količini etilnega alkohola, ki je bil popolnoma denaturiran v skladu z ZTro-1, naziv osebe, katere etilni 

alkohol se je denaturiral, čas zaključka denaturacije in dan odpreme denaturiranega etilnega alkohola 

iz trošarinskega skladišča k proizvajalcu etilnega alkohola (Zapisnik davčnega organa o izvedeni popolni 

denaturaciji etilnega alkohola). 

 Poleg navedenega se vlogi predloži tudi dokazilo, da se uveljavlja vračilo plačane trošarine za etilni 

alkohol, ki je nastal z destilacijo vina, za katerega je v skladu z Uredbo o ukrepih za odpravo motenj na 

trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, predvideno subvencioniranje pod pogoji iz uredbe 

(npr. vložena vloga za dodelitev podpore ali odločba o podpori, če je bila že izdana; dobavnica oziroma 

druge komercialne listine, ki dokazujejo istovetnost in količino vina iz konkretne odločbe, dobavljenega 

drugi osebi na destilacijo). 

mailto:aktrp@gov.si
http://www.arsktrp.gov.si/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=obrazec_trov_vracilo
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PRIMERI 

 

 

A) Vinar proda vino destilarni v RS, ki je imetnik trošarinskega skladišča 

 

 Destilarna vodi predpisane evidence v skladu z izdanim dovoljenjem za trošarinsko skladišče in 

določbami ZTro-1, ki jih nadzira FURS. Imetnik trošarinskega skladišča bo v skladu z 

dovoljenjem za trošarinsko skladišče izvedel destilacijo vina in popolno denaturacijo etilnega 

alkohola. 

 

 Za uveljavljanje podpore na podlagi ukrepa krizna destilacija vina mora vinar poleg dokazila o 

prodaji vina (pogodba o prodaji vina + račun) pridobiti tudi dokazilo o izvedeni destilaciji vina in 

potrdilo imetnika trošarinskega skladišča o izvedeni popolni denaturaciji etilnega alkohola 

pridobljenega z destilacijo vina (zapisnik davčnega organa). 

 

 

B) Vinar proda vino destilarni, ki ni imetnik trošarinskega skladišča, imetnik trošarinskega 

skladišča, izvede storitev denaturacije etilnega alkohola  

 

 Destilarna se mora (če še ni prijavljena kot trošarinski zavezanec)  pred začetkom opravljanja 

dejavnosti prijaviti pri FURS kot trošarinski zavezanec - proizvajalec na obrazcu TRO-P. 

Destilarna mora kot trošarinski zavezanec - proizvajalec obračunati in plačati trošarino za 

proizvedeni etilni alkohol. 

 Izjemoma se za namen ukrepa krizne destilacije vina lahko omogoči vnos etilnega alkohola s 

plačano trošarino v trošarinsko skladišče, kjer se za proizvajalca etilnega alkohola, ki je nastal 

z destilacijo vina, opravi storitev popolne denaturacije. Opravljena popolna denaturacija etilnega 

alkohola šteje za porabo v skladu z 72. členom ZTro-1.  

 V tem primeru  imetnik trošarinskega skladišča ne postane lastnik etilnega alkohola, ga ne kupi, 

ampak zgolj opravi storitev denaturacije. Popolna denaturacija se opravi v trošarinskem 

skladišču pod nadzorom davčnega organa, vračilo trošarine pa uveljavlja oseba, ki je opravila 

destilacijo vina in pred tem obračunala obveznost za plačilo trošarine in jo plačala. 

 Vinar mora za namene uveljavljanja podpore za krizno destilacijo vina poleg računa za prodajo 

vina destilarni (pogodba o prodaji vina in račun), pridobiti tudi dokazilo o destilaciji vina in 

izvedeni popolni denaturaciji etilnega alkohola (zapisnik davčnega organa). 

  

mailto:aktrp@gov.si
http://www.arsktrp.gov.si/
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C) Vinarju destilarna, ki ni imetnik trošarinskega skladišča, izvede storitev destilacije, 

denaturacija se opravi v trošarinskem skladišču kot storitev 

 

 Zavezanec za obračun in plačilo trošarine je oseba, ki izvede destilacijo vina (tudi če gre za 

storitev) in s tem proizvede nov trošarinski izdelek etilni alkohol. Destilarna se mora (če še ni 

prijavljena kot trošarinski zavezanec)  pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti pri FURS  

 kot trošarinski zavezanec – proizvajalec na obrazcu TRO-P. Destilarna mora kot trošarinski 

zavezanec - proizvajalec obračunati in plačati trošarino za proizvedeni etilni alkohol. 

 Izjemoma se za namen ukrepa krizne destilacije vina lahko omogoči vnos etilnega alkohola s 

plačano trošarino v trošarinsko skladišče, kjer se za proizvajalca etilnega alkohola, ki je nastal 

z destilacijo vina, opravi storitev popolne denaturacije. 

 Po izvedeni popolni denaturaciji lahko torej oseba, ki je izvedla destilacijo vina in pred tem 

obračunala obveznost za plačilo trošarine (trošarinski zavezanec - proizvajalec) in jo plačala, 

uveljavlja vračilo plačane trošarine. 

 Vinar mora za namene uveljavljanja podpore za krizno destilacijo vina poleg računa za storitev 

destilacije vina (pogodba + račun) pridobiti tudi dokazilo o izvedeni destilaciji vina in popolni 

denaturaciji etilnega alkohola (zapisnik davčnega organa). 

 

 

 

            DOKAZILA, ki izkazujejo izvedbo in namen ukrepa krizna destilacija vina:  

 

 Dokazilo o prodaji vina destilarni (pogodba in račun o prodaji vina destilarni);   

 Dokazilo o odkupni ceni vina s strani destilarne (račun o prodaji vina destilarni); podpora 

upravičena le, če stroški pridelave vina ne presegajo stroškov pridelave vina za vinsko leto 

2020/2021; 

 Dokazilo o količini vina, predanega v destilarno (CMR, MNR, proizvodnji plan…), račun za 

storitev (če je uslužnostna destilacija); 

 Dokazilo imetnika trošarinskega skladišča o izvedeni popolni denaturaciji etilnega alkohola, ki je 

bil proizveden z destilacijo vina (Zapisnik davčnega organa o izvedeni popolni denaturaciji 

etilnega alkohola, ki je bil proizveden z destilacijo vina; če gre za storitev denaturacije tudi naziv 

osebe, katere etilni alkohol se je denaturiral, čas zaključka denaturacije, podatek o količini 

etilnega alkohola, ki je bil popolnoma denaturiran v skladu z ZTro-1, dan odpreme popolnoma 

denaturiranega etilnega alkohola iz trošarinskega skladišča k proizvajalcu etilnega alkohola); 

 Dokazilo trošarinskega zavezanca – proizvajalca o izvedeni destilaciji vina in proizvodnji novega 

trošarinskega izdelka etilni alkohol (opomba: obračun za plačilo trošarine oziroma navedba 

evidenčne številke obračuna trošarine služi za uveljavljanje vračila trošarine – plačilo trošarine 

po obračunu in ni obvezno dokazilo za izkazovanje izvedbe in namena ukrepa).  

mailto:aktrp@gov.si
http://www.arsktrp.gov.si/

