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1.0 SPLOŠNO
Za gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, se šteje vsako gibanje med Slovenijo in
drugimi državami članicami za trošarinske izdelke, ki so bili v Sloveniji oziroma drugi državi
članici sproščeni v porabo in zanje nastane obveznost za obračun trošarine tudi v drugi državi
članici oziroma Sloveniji.
Vračilo plačane trošarine v državi članici odpreme trošarinskih izdelkov je mogoče uveljavljati ob
izpolnjevanju predpisanih pogojev.
Postopki v zvezi z gibanjem trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, med državami članicami
EU so opredeljeni v 29. in 30. členu Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1) ter v 8., 9. in
10. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (v nadaljevanju PZTro).

2.0 GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV, SPROŠČENIH V PORABO, V
KOMERCIALNE NAMENE
2.1 Prejem trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, v komercialne
namene
Kadar se v Slovenijo v komercialne namene dobavljajo trošarinski izdelki, ki so bili sproščeni v
porabo v drugi državi članici, nastane obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji. Pošiljko
spremlja spremni dokument, ki ga pošiljatelj izda v skladu z zakonodajo države članice, iz
katere so trošarinski izdelki odpremljeni. Prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma oseba, ki je
plačnik trošarine v Sloveniji, izpolni naslednje zahteve:
− davčnemu organu pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države
članice napove prejem pošiljke trošarinskih izdelkov,
− predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v skladu z 59. členom ZTro-1 ali plača
trošarino v višini trošarinskega dolga za trošarinske izdelke,
− plača trošarino najpozneje v 30 dneh po nastanku obveznosti za obračun trošarine in
− omogoči, da davčni organ preveri prejem trošarinskih izdelkov in plačilo trošarine.
Prijava pošiljke
Prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma oseba, ki je plačnik trošarine v Sloveniji pristojnemu
finančnemu uradu, pri katerem je vpisan v davčni register pred predvideno odpremo trošarinskih
izdelkov iz druge države članice napove prejem pošiljke trošarinskih izdelkov na obrazcu
Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članic (obrazec TRO-NAP), ki se lahko
predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali po elektronski poti preko portala e-Carina, kjer je
uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD).
Predložitev instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali plačilo trošarine
Poleg navedenega obrazca TRO-NAP prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma oseba, ki je
plačnik trošarine v Sloveniji pri pristojnem finančnem uradu predloži tudi instrument
zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno
pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarino v višini pričakovane trošarinske obveznosti
za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni carinski podračun. Način plačila
trošarinskega dolga se navede na obrazcu TRO-NAP. Instrument zavarovanja plačila trošarine
lahko predloži tudi druga oseba, če davčni organ tako zavarovanje šteje za ustrezno.
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Instrumenti za zavarovanje so opredeljeni v pravilniku, ki ureja izvajanje zakona o davčnem
postopku. Najpogostejša oblika zavarovanja plačila trošarinske obveznosti je gotovinski polog.
Znesek oziroma depozit se vplača na depozitni podračun št. SI56 01100-6955804170 z
referenco prejemnika: SI21 davčna številka plačnika-550100nnnn (nnnn predstavlja 4-mestno
šifro pristojnega oddelka za trošarine). Hkrati predlagatelj zavarovanja izpolni informacijo o
gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti, in jo pošlje po e-pošti na
naslov dajatve.fu@gov.si (Upravi za računovodstvo in izvršbo Generalnega finančnega urada).
V kolikor se TRO-NAP vlaga elektronsko preko E-TROD, informacije o gotovinskem pologu ni
potrebno pošiljati, saj je ta vključena v dokument TRO-NAP.
Namesto predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja se lahko pred odpremo
trošarinskih izdelkov iz države pošiljateljice, v skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o
izvajanju Zakona o trošarina (Uradni list RS, št. 62/16 in 67/16) plača trošarina v višini
trošarinskega dolga za trošarinske izdelke. Plačilo trošarine se izvede na prehodni carinski
podračun - proračun države« št. SI56 0110 0999 1000 033 z obvezno referenco prejemnika št.
SI21 DAVČNA ŠT. PLAČNIKA-550100nnnn (nnnn predstavlja 4-mestno šifro pristojnega
oddelka za trošarine).
Plačilo trošarine
V skladu s 13. členom ZTro-1 obveznost za obračun trošarine nastane na dan, ko je prejemnik
prejel trošarinske izdelke, obračun pa se predloži najpozneje v roku treh delovnih dni od dneva
prejema trošarinskih izdelkov. Trošarinski dolg se izkaže na obračunskih obrazcih TRO-ALK1,
TRO-ALK2, TRO-E1, TRO-E2 in TRO-CBIO, ki se nahajajo na spletni strani FURS. Plačilo
trošarine se izvrši s prenakazilom ob napovedi predloženega instrumenta zavarovanja plačila
trošarine oziroma ob napovedi izvedbe plačila trošarine na prehodni carinski podračun.

2.2 Odprema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, v komercialne
namene
Če se v drugo državo članico pošiljajo trošarinski izdelki, ki so bili sproščeni v porabo v
Sloveniji, in nastane obveznost za obračun trošarine v namembni državi članici, pošiljatelj
davčnemu organu napove odpremo pošiljke pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov in
za pošiljko izda poenostavljeni trošarinski dokument.
Napoved odpreme
Odprema pošiljke se prijavi pred predvideno odpremo s predložitvijo obrazca Napoved odpreme
pošiljke v drugo državo članico (obrazec TRO-NAO). Obrazec se lahko predloži v fizični obliki
(osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je pošiljatelj oziroma
prodajalec vpisan v davčni register, ali po elektronski poti preko portala e-Carina, kjer je
uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD.
V namembni državi članici je potrebno v skladu z njeno nacionalno zakonodajo napovedati
dobavo trošarinskih izdelkov pristojnemu organu in predložiti instrument za zavarovanje plačila
trošarine ali plačati trošarino v skladu s postopkom, ki ga določa ta država članica.
Poenostavljen trošarinski dokument
Poleg Napovedi odpreme mora pošiljatelj, ob pošiljanju trošarinskih izdelkov v drugo državo
članico v komercialne namene, za pošiljko izdati tudi spremni dokument – poenostavljen
trošarinski dokument. Uporabi se lahko tudi komercialni dokument, če vsebuje iste podatke kot
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obrazec poenostavljenega trošarinskega dokumenta in so posamezni podatki označeni s
številko, ki ustreza številki polja v tem obrazcu. Komercialni dokument mora biti vidno označen z
izjavo: »Poenostavljeni trošarinski dokument – gibanje izdelkov, sproščenih v porabo, znotraj
Skupnosti« v skladu z Uredbo 3649/92/EGS.
Poenostavljen trošarinski dokument je sestavljen iz 3 izvodov:
 1. izvod obdrži pošiljatelj – dobavitelj;
 2. izvod spremlja blago in ga obdrži prejemnik;
 3. izvod spremlja blago, prejemnik ga potrdi v polju B in vrne dobavitelju, če ta to zahteva
zaradi namena uveljavljanja vračila trošarine.

2.3 Pošiljanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, iz enega v drug
kraj v Sloveniji preko ozemlja druge države članice
Če se trošarinski izdelki, ki so že sproščeni v porabo v Sloveniji, pošiljajo iz enega v drug kraj v
Sloveniji preko ozemlja druge države članice, pošiljatelj pred odpremo davčnemu organu
napove gibanje pošiljke po vnaprej določeni poti ter izda poenostavljeni trošarinski dokument, ki
bo spremljal pošiljko trošarinskih izdelkov. Prejemnik trošarinskih izdelkov potrdi prejem pošiljke
na poenostavljenem trošarinskem dokumentu in davčni organ obvesti o prejemu pošiljke.
Pošiljatelj in prejemnik omogočita davčnemu organu, da preveri odpremo in prejem trošarinskih
izdelkov.

3.0 GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV, SPROŠČENIH V PORABO, PRI
PRODAJI NA DALJAVO
3.1 Prejem trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, pri prodaji na
daljavo
Če trošarinske izdelke, ki so v drugi državi članici sproščeni v porabo, nabavi oseba v Sloveniji,
ki ni imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni prejemnik ali začasno pooblaščeni
prejemnik in ki ne opravlja dejavnosti, ter jih prodajalec sam ali druga oseba za njegov račun
neposredno ali posredno odpošlje prejemniku v Slovenijo, nastane obveznost za plačilo
trošarine v Sloveniji.
Prodajalec oziroma trošarinski zastopnik davčnemu organu pred predvideno odpremo
trošarinskih izdelkov:
− napove pošiljko davčnemu organu v Sloveniji in
− predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v skladu z 59. členom ZTro-1 ali plača
trošarino v višini pričakovane trošarinske obveznosti ter
− ob prejemu trošarinskih izdelkov obračuna in plača trošarino v skladu z drugim
odstavkom 13. člena ZTro-1.
Prijava pošiljke
Prodajalec oziroma trošarinski zastopnik v Sloveniji pristojnemu finančnemu uradu, pred
predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice napove prejem pošiljke
trošarinskih izdelkov na obrazcu Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice
(obrazec TRO-NAP), ki se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali po elektronski
poti preko portala e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD.
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Predložitev instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali plačilo trošarine
Poleg navedenega obrazca TRO-NAP prodajalec oziroma trošarinski zastopnik pri pristojnem
finančnem uradu predloži tudi instrument zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane
trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarino v višini
pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni
carinski podračun. Način plačila trošarinskega dolga se navede na obrazcu TRO-NAP.
Instrument zavarovanja plačila trošarine lahko predloži tudi druga oseba, če davčni organ tako
zavarovanje šteje za ustrezno.
Instrumenti za zavarovanje so opredeljeni v pravilniku, ki ureja izvajanje zakona o davčnem
postopku. Najpogostejša oblika zavarovanja plačila trošarinske obveznosti je gotovinski polog.
Znesek oziroma depozit se vplača na depozitni podračun št. SI56 01100-6955804170 z
referenco prejemnika: SI21 davčna številka plačnika-550100nnnn (nnnn predstavlja 4-mestno
šifro pristojnega oddelka za trošarine). Hkrati vlagatelj zavarovanja izpolni informacijo o
gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti, in jo pošlje po e-pošti na
naslov dajatve.fu@gov.si (Upravi za računovodstvo in izvršbo Generalnega finančnega urada).
V kolikor se TRO-NAP vlaga elektronsko preko E-TROD, informacije o gotovinskem pologu ni
potrebno pošiljati, ker je ta vključena v dokument TRO-NAP.
Namesto predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja se lahko pred odpremo
trošarinskih izdelkov iz države pošiljateljice, v skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o
izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16 in 67/16) plača trošarina v višini
trošarinskega dolga za trošarinske izdelke. Plačilo trošarine se izvede na prehodni carinski
podračun - proračun države« št. SI56 0110 0999 1000 033 z obvezno referenco prejemnika št.
SI21 DAVČNA ŠT. PLAČNIKA-550100nnnn (nnnn predstavlja 4-mestno šifro pristojnega
oddelka za trošarine).
Plačilo trošarine
V skladu s 13. členom ZTro-1 obveznost za obračun trošarine nastane na dan, ko je prejemnik
prejel trošarinske izdelke, obračun pa se predloži najpozneje v roku treh delovnih dni od dneva
prejema trošarinskih izdelkov. Trošarinski dolg se izkaže na obračunskih obrazcih TRO-ALK1,
TRO-ALK2, TRO-E1, TRO-E2 in TRO-CBIO, ki se nahajajo na spletni strani FURS. Plačilo
trošarine se izvrši s prenakazilom ob napovedi predloženega instrumenta zavarovanja plačila
trošarine oziroma ob napovedi izvedbe plačila trošarine na prehodni carinski podračun.
Trošarinski zastopnik
Prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice lahko imenuje trošarinskega
zastopnika, ki v njegovem imenu in za njegov račun izvršuje pravice in obveznosti ter je pravna
ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost in ima sedež oziroma stalno bivališče v
Republiki Sloveniji. Če trošarinski zastopnik ne izpolnjuje obveznosti iz 30. člena ZTro-1, mu
davčni organ lahko prepove zastopanje.
Pooblastilo o zastopanju trošarinskega zastopnika davčnemu organu predloži prodajalec
trošarinskih izdelkov iz druge države članice ali trošarinski zastopnik, najpozneje pred odpremo
trošarinskih izdelkov, na obrazcu »Pooblastilo za trošarinskega zastopnika«.
Če obveznosti iz drugega odstavka 3.1. točke tega opisa ne izpolni prodajalec oziroma
trošarinski zastopnik, obveznosti izpolni prejemnik in sicer obveznost za obračun trošarine
nastane na dan, ko je prejemnik prejel trošarinske izdelke, obračun pa se predloži najpozneje v
roku treh delovnih dni od dneva prejema trošarinskih izdelkov. Trošarina se izkaže na
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obračunskih obrazcih TRO-ALK1, TRO-ALK2, TRO-E1, TRO-E2 in TRO-CBIO, ki se nahajajo
na spletni strani FURS. Prejemnik plača trošarino najpozneje v 30 dneh po nastanku obveznosti
za obračun trošarine.

3.2 Odprema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, pri prodaji na
daljavo
Če trošarinske izdelke, ki so v Sloveniji sproščeni v porabo, nabavi oseba iz druge države
članice, ki ni registrirana za prejem trošarinskih izdelkov in ki ne opravlja dejavnosti, ter jih
prodajalec iz Slovenije sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno odpošlje
prejemniku v drugo državo članico, tako da obveznost plačila trošarine nastane v tej namembni
državi članici, prodajalec:
- davčnemu organu napove odpremo pošiljke pred predvideno odpremo
trošarinskih izdelkov na obrazcu Napoved odpreme pošiljke v drugo državo
članico (obrazec TRO-NAO),
- predloži dokazila, iz katerih je razvidno, da je v namembni državi članici predložil
instrument zavarovanja plačila trošarine,
- v namembni državi članici izpelje vse predpisane postopke za plačilo trošarine in
- vodi evidenco tovrstnih dobav.
Za tovrstno gibanje se ne izda poenostavljenega trošarinskega dokumenta.
Poenostavljen postopek za odpremo trošarinskih izdelkov pri prodaji na daljavo
Prodajalec, ki prodaja trošarinske izdelke osebi v drugi državi članici v skladu s petim
odstavkom 30. člena ZTro-1, lahko pod pogojem, da namembna država članica omogoča
poenostavljen postopek predložitve najave oziroma obveščanja o prejemu trošarinskih izdelkov,
davčnemu organu posreduje:
- opis postopka prodaje na daljavo v drugi državi članici glede načina obveščanja
pristojnega organa druge države članice in obračunavanja trošarine ter
- naslov odpreme trošarinskih izdelkov ter odgovorno osebo za vodenje napovedi
odpreme trošarinskih izdelkov v Sloveniji.
Prodajalec za davčno obdobje davčnemu organu:
- sporoči podatke o nameravanih odpremah pošiljk v drugo državo članico,
- predloži dokazilo o predložitvi instrumenta zavarovanja plačila trošarine v drugi
državi članici in dokazilo, da je izpeljal vse predpisane postopke za plačilo
trošarine oziroma za začetek prodaje na daljavo v namembni državi članici.
Pred posamezno odpremo trošarinskih izdelkov prodajalec ne predloži napovedi odpreme
trošarinskih izdelkov na način iz prvega odstavka točke 3.2 tega opisa, ampak v roku in na
elektronski naslov, ki ju določi davčni organ, sporoči podatke o vrsti in količini ter datumu
odpreme trošarinskih izdelkov.
Prodajalec za davčno obdobje vodi evidenco odprem trošarinski izdelkov v drugo državo članico
in jo posreduje davčnemu organu po zaključku davčnega obdobja v roku, ki ga določi davčni
organ. Evidenca odprem trošarinski izdelkov v drugo državo članico vsebuje najmanj podatke:
- identifikacijski podatki prejemnika trošarinskih izdelkov,
- vrsta in količina trošarinskih izdelkov,
- datum odpreme in predviden datum prejema trošarinskih izdelkov v drugi državi
članici in
- način odpreme trošarinskih izdelkov.
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4.0 POSEBNA OBRAVNAVA TOBAČNIH IZDELKOV, SPROŠČENIH V
PORABO, PRI GIBANJU V KOMERCIALNE NAMENE IN PRI PRODAJI NA
DALJAVO
4.1 Prejem tobačnih izdelkov, sproščenih v porabo v drugi državi članici
Med tobačne izdelke se uvrščajo: cigarete, cigare, cigarilosi in tobak za kajenje. ZTro-1 med
drugim uvaja tudi dve novi vrsti trošarinskih tobačnih izdelkov in sicer elektronske cigarete
oziroma tekočino ali polnilo, ki vsebuje nikotin in predelan tobak, namenjen segrevanju
oziroma tobak za segrevanje. Glede na to, da ureditev za nove tobačne izdelke (elektronske
cigarete in tobak za segrevanje) ni harmonizirana v vseh državah članicah Unije, za postopke
na področju novih tobačnih izdelkov veljajo nacionalne posebnosti, določene v ZTro-1 in so
podrobneje opisane v dokumentu o tobačnih izdelkih v točki 4.0.
Ker se tobačni izdelki, razen e-cigaret, lahko v Sloveniji sprostijo v porabo, prodajo na drobno
ali sprostijo v prost promet, razen če jih uvoznik prevaža v trošarinsko skladišče, le če so
označeni s tobačno znamko (87. člen ZTro-1), se tobačni izdelki, sproščeni v porabo v drugi
državi članici in označeni v skladu s predpisi druge države, v Sloveniji ne morejo sprostiti v
porabo, saj pogoj glede označenosti izdelkov s tobačno znamko v skladu s slovenskimi predpisi
(49. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah) ni izpolnjen. Prejemnika po 29. in 30. členu
ZTro-1 tudi ni med osebami, ki lahko pridobijo tobačno znamko. Izjema so le elektronske
cigarete, saj jih ni potrebno opremiti s tobačno znamko pred sprostitvijo v porabo. Iz
navedenega izhaja, da prejem tobačnih izdelkov (razen elektronskih cigaret), ki so bili v
drugi državi članici že sproščeni v porabo, v komercialne namene in na način prodaje na
daljavo v Sloveniji ni možen.

4.2 Odprema tobačnih izdelkov, sproščenih v porabo v Sloveniji
V kolikor druga država članica dovoljuje prejemanje (oziroma sproščanje v porabo) tobačnih
izdelkov s tujo tobačno znamko v komercialne namene ali na način prodaje na daljavo,
slovenska trošarinska zakonodaja izpeljavo navedenih postopkov ne omejuje (opisano v
predhodnih točkah).
Je pa v skladu s petim odstavkom 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/2017) v Sloveniji prepovedano dajanje na trg tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov prek interneta, telekomunikacij ali katere koli druge
razvijajoče se tehnologije ali čezmejna prodaja na daljavo (prodaja potrošnikom - ´fizična oseba,
ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve za namen izven svoje trgovske, poslovne, obrtne ali
poklicne dejavnosti` na daljavo, pri kateri potrošnik ob naročilu izdelka pri prodajnem mestu ni v
državi članici EU ali tretji državi, v kateri ima prodajno mesto svoj sedež).

5.0 UVELJAVLJANJE VRAČILA TROŠARINE
5.1 Vračilo trošarine za trošarinske izdelke, razen za nove tobačne izdelke
Oseba, ki v okviru opravljanja dejavnosti trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v
Sloveniji, odpremi v drugo državo članico, lahko zahteva vračilo trošarine za omenjene
trošarinske izdelke (20. člen ZTro-1), tako da:
- pred začetkom odpreme napove odpremo trošarinskih izdelkov pri davčnem organu v skladu s
točko 2.2 Odprema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, v komercialne namene
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oziroma točko 3.2 Odprema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo v Sloveniji, v drugo
državo članico, pri prodaji na daljavo;
- najkasneje v 30 dneh od dneva napovedi odpreme trošarinskih izdelkov pri davčnem organu
vloži zahtevek za vračilo trošarine na obrazcu TROV-VRAČILO(DČ): Uveljavljanje vračila
plačane trošarine, ki mu priloži izvod poenostavljenega trošarinskega dokumenta, na katerem
je prejemnik potrdil prejem trošarinskih izdelkov, v primerih, ko je predpisano, da
poenostavljeni trošarinski dokument spremlja pošiljko (v primeru odpreme trošarinskih
izdelkov, sproščenih v porabo, v komercialne namene). Zahtevku predloži dokazilo, da je v
namembni državi članici trošarina plačana ali da je predloženo zavarovanje plačila trošarine
ali uveden predpisan postopek za plačilo trošarine oziroma odpust plačila trošarine. Dokazilo
vsebuje najmanj naslednje podatke: naslov pristojnega organa v namembni državi članici,
datum in sklicno ali evidenčno številko obračuna trošarine;
- predloži vsa druga dokazila, ki jih davčni organ v Sloveniji glede na okoliščine konkretnega
primera, zahteva z namenom, da bi ugotovil dejansko upravičenost do vračila plačane
trošarine.

5.2 Vračilo trošarine za elektronske cigarete in tobak za segrevanje
Pri uveljavljanju vračila plačane trošarine v primerih odpreme novih tobačnih izdelkov elektronskih cigaret in tobaka za segrevanje, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, v drugo
državo članico Unije, se smiselno uporablja določba 20. člena ZTro-1. Zaradi različne davčne
obravnave novih tobačnih izdelkov v posameznih državah članicah Unije (ene jih obravnavajo
kot trošarinske izdelke, druge ne) dokazil, predpisanih v drugem odstavku navedenega člena,
od prejemnikov novih tobačnih izdelkov v namembnih državah ne bo mogoče pridobiti. Zato se
uporablja dokumentacija predpisana v 101. členu ZTro-1 in 54. členu PZTro. V obravnavanem
primeru se postopa v skladu z navedenim:
 Oseba, ki odpremlja in namerava uveljavljati vračilo za iznesene elektronske cigarete in
tobak za segrevanje v drugo državo članico, ustrezno izpolni obrazec Prijava - PN in
ga predloži v potrditev nadzornemu davčnemu organu pred odpremo.
 Gibanje mora spremljati komercialni dokument.
 Oseba, ki je izdelke odpremila in zahteva vračilo plačane trošarine, najkasneje v 30
dneh od dneva vložitve prijave gibanja izdelkov pri davčnem organu odpreme vloži
zahtevek za vračilo trošarine na podlagi 20. člena ZTro-1 na obrazcu TROVVRAČILO(DČ): Uveljavljanje vračila plačane trošarine in mu priloži komercialni
dokument oziroma drugo ustrezno dokazilo (npr. račun, dobavnica…), ki dokazuje, da
so bili obravnavani izdelki dobavljeni oziroma prodani v drugo državo članico.
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