Obrazec: PRIJAVA - PN
PRIJAVA – POSEBNI NADZOR
1. VLOŽNIK
Naziv:

Davčna številka:

Naslov:

Država:

Kontaktna oseba:

Telefon:

2.

PROIZVODNJA

Prva prijava:

SKLADIŠČENJE

PREDELAVA
Sprememba prijave:

Naziv:

Davčna številka:

Lokacija opravljanja dejavnosti:

Datum začetka:

3. PREVOZ / GIBANJE
Naziv:

Država:

Naslov:

Davčna št.:

Prevoznik:
Pošiljatelj:
Prejemnik:

Lokacija odpreme:
Lokacija dostave / razkladanja:
Številka CMR:

Reg. oznaka / priklopno vozilo:
Datum in ura začetka:

4. VRSTA IZDELKOV
Trgovski naziv

Tarifna oznaka / EAN koda

Količina

Enota mere

Vrsta tovorka

Obrazec: PRIJAVA - PN
Navodilo za izpolnjevanje obrazca PRIJAVA - PN
V skladu s 101. členom Zakona o trošarinah – ZTro-1 morajo osebe, ki proizvajajo, skladiščijo ali prevažajo izdelke
po ozemlju Slovenije, vsako proizvodnjo ali predelavo, skladiščenje in gibanje izdelkov iz tarifnih oznak 2710 19 91,
2710 19 99, 2710 20 90 in 3826 00 90, za obsežna tržna gibanja in izdelkov iz tarifnih oznak 2401 10 in 2401 20, prijaviti
davčnemu organu najmanj tri delovne dni pred njenim začetkom.
Na podlagi tretjega odstavka 85. člena ZTro-1 se v skladu s 101. členom ZTro-1 vrši tudi nadzor proizvodnje, predelave,
skladiščenja in gibanja izdelkov iz 85. člena ZTro-1.
Prijava se predloži po e. pošti na naslov: n101.fu@gov.si.

1. VLOŽNIK

Vpiše se naziv firme oziroma ime in priimek, naslov, davčna
številka, država sedeža, kontaktna oseba in telefon vlagatelja
prijave.
(Polja se obvezno izpolnijo.)
Z oznako X se označi vrsta opravljanja dejavnosti.
Z oznako X se označi ali gre za prvo prijavo ali spremembo
oziroma dopolnitev prijave.

2. PROIZVODNJA, PREDELAVA, SKLADIŠČENJE

Vpiše se naziv firme oziroma ime in priimek, davčna številka
osebe, ki proizvaja, predeluje ali skladišči, naslov lokacije
opravljanja dejavnosti, predviden začetek opravljanja dejavnosti.
(Polja izpolni oseba, ki proizvaja, predeluje ali skladišči izdelke).
Vpišejo se naziv firme oziroma ime in priimek, davčna številka,
naslov ter država sedeža prevoznika, pošiljatelja in prejemnika.

3. PREVOZ / GIBANJE

Vpiše se naslov lokacije odpreme oziroma naslov lokacije
dostave/razkladanja.
Vpiše se registrska oznaka vozila in priklopnega vozila, številka
CMR ter predviden datum in ura začetka opravljanja dejavnosti.
(Polja se izpolnijo za vsako pošiljko, ki se prevaža po ozemlju
Slovenije. Polja izpolni prevoznik.)

4. VRSTA IZDELKA

Za vsak izdelek, ki je predmet posebnega nadzora, se vpiše
trgovski naziv izdelka, tarifna oznaka v katero se uvršča oziroma v
primeru izdelkov iz 85. člena ZTro-1 EAN koda, količina v enoti
mere (kg, l, ml …) ter vrsta tovorka (avto cisterna, IBC, kartuše…).
(Polja se obvezno izpolnijo.)

