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1.0 GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV V REŽIMU ODLOGA PLAČILA
TROŠARINE V EU
Trošarinski izdelki se lahko znotraj Evropske unije gibajo v režimu odloga plačila trošarine med
gospodarskimi subjekti, ki imajo dovoljenje pristojnih organov države članice za poslovanje v
režimu odloga plačila trošarine. Šteje se, da se trošarinski izdelki gibajo v režimu odloga plačila
trošarine iz ene države članice v drugo državo članico oziroma v izvoz, če jih spremlja
elektronski trošarinskih dokument. Elektronski trošarinski dokument je dokument v računalniško
podprtem sistemu za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov (EMCS), ki omogoča
spremljanje in nadzor gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine med
državami članicami.

1.1 Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine med
Slovenijo in drugimi državami članicami
Trošarinski izdelki se lahko gibajo v režimu odloga plačila trošarine iz Slovenije v drugo
državo članico v skladu s prvim odstavkom 23. člena Zakona o trošarinah, kadar je pošiljatelj
imetnik trošarinskega skladišča v Sloveniji, od trošarinskega skladišča do osebe, ki lahko
prejema trošarinske izdelke v režimu odloga v skladu z zakonodajo namembne države članice.
Trošarinski izdelki se lahko v režimu odloga plačila trošarine gibajo iz druge države članice v
Slovenijo, kadar je pošiljatelj oseba, ki lahko v skladu z zakonodajo te države pošilja trošarine
izdelke v režimu odloga od pošiljatelja:
 v trošarinsko skladišče;
 pooblaščenemu prejemniku;
 začasno pooblaščenemu prejemniku;
 osebam iz 17. člena Zakona o trošarinah.
Trošarinski izdelki se pri izvozu gibajo v režimu odloga plačila trošarine med državami
članicami kadar urad izstopa ni v Sloveniji, iz trošarinskega skladišča v Sloveniji v izvoz do
iznosa z ozemlja Unije.
Trošarinski izdelki se pri uvozu gibajo v režimu odloga plačila trošarine med državami članicami
od kraja uvoza v Sloveniji do osebe, ki lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga v
skladu z zakonodajo namembne države članice. Pošiljatelj mora imeti dovoljenje za
pooblaščenega uvoznika v Sloveniji.

1.2 Neposredna dobava
V skladu s 27. členom Zakona o trošarinah lahko davčni organ na podlagi vloge imetnika
trošarinskega skladišča oziroma pooblaščenega prejemnika odobri gibanje v režimu odloga
plačila trošarine iz države članice do drugega kraja v Sloveniji, ki ni lokacija trošarinskega
skladišča imetnika trošarinskega skladišča oziroma sedež pooblaščenega prejemnika. Za
namen odobritve neposredne dobave imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni
prejemnik davčnemu organu v vlogi za odobritev lokacije neposredne dobave predloži seznam
lokacij neposredne dobave in njihove identifikacijske oznake (največ do 10 alfa-numeričnih
znakov).
Za imetnika trošarinskega skladišča oziroma pooblaščenega prejemnika, ki izvaja neposredno
dobavo, nastane trošarinska obveznost ob prejemu trošarinskih izdelkov na kraju neposredne
dobave, razen če je kraj neposredne dobave trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega
uporabnika druge osebe in se zanje po prejemu nadaljuje režim odloga.
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2.0 RAČUNALNIŠKO PODPRT SISTEM - EMCS
EMCS je računalniško podprt sistem, ki omogoča spremljanje in nadzor gibanj trošarinskih
izdelkov v režimu odloga plačila trošarine med državami članicami. Podatki, ki se izmenjujejo v
računalniško podprtem sistemu so določeni v Uredbi 684/2009/ES.
Finančna uprava Republike Slovenije omogoča gospodarskim subjektom, ki poslujejo pod
režimom odloga plačila trošarine, vstop v spletno aplikacijo SIEMCS, ki je dostopna ob
predhodnem evidentiranju digitalnega potrdila, s pomočjo katerega je v okviru e-poslovanja
dovoljeno elektronsko podpisovati dokumente v imenu uporabnika.

2.1 Pošiljanje trošarinskih izdelkov v drugo državo članico oziroma v izvoz
Pošiljatelj mora davčnemu organu v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o trošarinah in
drugim odstavkom 3. člena Uredbe 684/2009/ES, pred začetkom gibanja trošarinskih izdelkov v
režimu odloga plačila trošarine, vendar ne prej kot sedem dni pred začetkom gibanja, predložiti
osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta, ki vsebuje pravilne podatke. Osnutek
elektronskega trošarinskega dokumenta mora izpolnjevati zahteve iz tabele 1 v prilogi 1 Uredbe
684/2009/ES. Računalniško podprt sistem samodejno preveri točnost in popolnost podatkov v
predloženem elektronskem trošarinskem dokumentu v skladu s pravili in pogoji iz Uredbe
684/2009/ES. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z
enotno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju. V nasprotnem primeru davčni
organ o tem takoj obvesti pošiljatelja. Davčni organ pošlje elektronski trošarinski dokument
pristojnemu organu namembne države članice, ta pa ga predloži prejemniku.
Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta mora spremljati trošarinske izdelke
med celotnim gibanjem v režimu odloga. Tiskano različico elektronskega trošarinskega
dokumenta lahko nadomesti komercialni dokument ali upravni dokument, v katerem je
navedena enotna trošarinska referenčna oznaka (ARC).
Uporabniki spletne aplikacije SIEMCS si lahko pri izdelavi osnutka elektronskega trošarinskega
dokumenta pomagajo z uporabniškimi navodili za izdelavo e-TD.
Pri izvozu trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine je postopek gibanja v povezavi
z izvozom pojasnjen v navodilih in pojasnilih, ki urejajo gibanje in izvoz trošarinskega blaga z
odlogom plačila trošarine.

2.2 Preklic elektronskega trošarinskega dokumenta
Pošiljatelj mora v skladu s tretjim odstavkom 35. člena Zakona o trošarinah preklicati elektronski
trošarinski dokument, če se gibanje trošarinskih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 25. člena
Zakona o trošarinah še ni začelo in obstaja eden od naslednjih razlogov za preklic:
 tipkarska napaka;
 prekinitev trgovskega posla;
 dvojnik elektronskega trošarinskega dokumenta;
 gibanje se na datum odpreme ni začelo;
 drug razlog, ki ga pošiljatelj navede v preklicu dokumenta.
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Pošiljatelj izpolni polja v osnutku sporočila o preklicu v skladu z zahtevami iz tabele 2 v prilogi 1
Uredbe 684/2009/ES in ga predloži davčnemu organu.

2.3 Sprememba
dokumentu

namembnega

kraja

v

elektronskem

trošarinskem

Pošiljatelj lahko med gibanjem trošarinskih izdelkov v elektronskem trošarinskem dokumentu v
skladu s sedmim odstavkom 35. člena Zakona o trošarinah spremeni namembni kraj in navede
novega, ki je dejanski namembni kraj in ki je:
 trošarinsko skladišče;
 lokacija, kjer pooblaščeni in začasno pooblaščeni prejemnik lahko prejemata
trošarinske izdelke;
 kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu ali
 kraj neposredne dobave v skladu s 27. členom Zakona o trošarinah.
Pošiljatelj mora spremembo namembnega kraja vnesti takoj, ko ugotovi, da dejanski namembni
kraj prejema ne ustreza podatku, navedenem v elektronskem trošarinskem dokumentu.
Pošiljatelj izpolni polja v osnutku sporočila o spremembi namembnega kraja v skladu z
zahtevami iz tabele 3 v prilogi 1 Uredbe 684/2009/ES in ga predloži davčnemu organu. Podatek
o spremembi namembnega kraja se posreduje pristojnemu organu države članice prejema in
prejemniku, navedenem v prvotnem elektronskem trošarinskem dokumentu, ter pristojnemu
organu države članice prejema in novemu prejemniku.

2.4 Potrditev prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice
Prejemnik trošarinskih izdelkov mora v skladu s prvim odstavkom 36. člena Zakona o trošarinah
z uporabo računalniško podprtega sistema predložiti poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov
takoj oziroma najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke. Prejemnik lahko predloži
poročilo o prejemu tudi po navedenem roku, če to davčnemu organu ustrezno obrazloži.
Prejemnik v poročilo o prejemu, ki izpolnjuje zahteve iz tabele 6 v Prilogi I k Uredbi
684/2009/ES, vpiše pravilne podatke o prejeti pošiljki in ga predloži davčnemu organu.
Uporabniki spletne aplikacije SIEMCS si lahko pri izdelavi osnutka poročila o prejemu pomagajo
z uporabniškimi navodili za izdelavo poročila o prejemu.
Za začasno pooblaščenega prejemnika in osebe iz 17. člena Zakona o trošarinah prejem
trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu potrdi davčni organ. V ta namen začasno
pooblaščeni prejemnik in osebe iz 17. člena tega zakona najpozneje v petih delovnih dneh po
prejemu pošiljke trošarinskih izdelkov davčnemu organu predložijo pravilne podatke o prejeti
pošiljki na obrazcu Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice.

2.5 Obveščanje nadzornega finančnega urada v zvezi z gibanjem
trošarinskih izdelkov med državami članicami
Pošiljatelj mora obvestiti nadzorni finančni urad o morebitnih spremembah med gibanjem,
navesti dejansko stanje pošiljke in hraniti vse izven EMCS izmenjane dokumente v evidenci tudi
kadar:
 ugotovi, da je v e-TD navedel nepravilne podatke, mora takoj obvestiti davčni organ in
mu posredovati pravilne podatke o pošiljki na obrazcu Obveščanje nadzornega organa
v zvezi s pravilnimi podatki o odpremljeni pošiljki v EMCS in listine, ki dokazujejo
dejansko stanje odpremljene pošiljke, v skladu z osmim odstavkom 35. člena Zakona o
trošarinah;
 če pošiljatelj ne prejme poročila o prejemu / izvozu po izteku časa, določenega za
gibanje in predpisanega za potrditev prejema trošarinskih izdelkov (5 delovnih dni),
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takoj ali najkasneje v desetih delovnih dneh po izteku časa obvesti davčni organ, v
skladu z devetim odstavkom 35. člena Zakona o trošarinah; (pošiljatelj lahko v SIEMCS
navede razlog za zamudo poročila o prejemu / izvozu ali nadzornemu uradu predloži
nadomestno poročilo o prejemu s potrdilom pristojnega organa namembne države
članice, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v namembni kraj ali v primeru, če od
prejemnika prejme informacijo, da je gibanje zaključeno oziroma je pri izvozu pošiljka
izstopila, obvestiti nadzorni finančni urad, da obstaja možnost neusklajenega stanja
gibanja v sistemu SIEMCS);
 ugotovi, da je čas gibanja pošiljke zaradi nesreče, slabih vremenskih razmer, stavke, ali
drugih okoliščin daljši od časa gibanja, navedenega v elektronskem trošarinskem
dokumentu, v SIEMCS predložiti razlog za zamudo, v skladu z devetim odstavkom 35.
člena Zakona o trošarinah;
 se med gibanjem zgodi dogodek, ki vpliva na pošiljko ali njeno gibanje (npr. uničenje ali
delno uničenje, nesreča, nepredviden pretovor blaga, kraja blaga in / ali vozila ali drug
dogodek) mora izven EMCS predložiti opis dogodka in stanje pošiljke ter priložiti
morebitno dokumentacijo, v skladu s petim odstavkom 6. člena, 26. členom in devetim
odstavkom 35. člena Zakona o trošarinah.
Prejemnik mora obvestiti nadzorni finančni urad o morebitnih spremembah v zvezi s prejeto
pošiljko, navesti dejansko stanje pošiljke in hraniti vse izven EMCS izmenjane dokumente v
evidenci kadar:
 je prejemnik v poročilu o prejemu navedel nepravilne podatke, mora v skladu s tretjim
odstavkom 36. člena Zakona o trošarinah o tem takoj obvesti nadzorni finančni urad in
mu posredovati pravilne podatke o prejeti pošiljki na obrazcu Obveščanje nadzornega
organa v zvezi s pravilnimi podatki o prejeti pošiljki v EMCS in listine, ki dokazujejo
dejansko stanje prejete pošiljke;
 v SIEMCS prejme elektronski trošarinski dokument za pošiljko, ki je ni naročil ali podatki
v elektronskem trošarinskem dokumentu ne ustrezajo naročeni pošiljki, vložiti v
SIEMCS opozorilo, da pošiljka ni naročena ali ni ustrezna;
 kadar v SIEMCS ne prejme e-TD za prejeto pošiljko, obvestiti nadzorni finančni urad, ki
izvede sinhronizacijo gibanja;
 kadar je čas gibanja pošiljke zaradi nesreče, slabih vremenskih razmer, stavke, ali
drugih okoliščin daljši od časa gibanja, navedenega v e-TD v SIEMCS predložiti razlog
za zamudo;
 kadar se med gibanjem zgodi dogodek, ki vpliva na posamezno pošiljko trošarinskih
izdelkov ali njeno gibanje, v zvezi z dogodkom pisno obvestiti nadzorni finančni urad.

2.6 Nadomestni postopek v primeru nedelovanja sistema SIEMCS
Nedelovanje računalniškega sistema SIEMCS
Kadar računalniško podprt sistem SIEMCS ni na voljo, davčni organ informacijo o nedelovanju
računalniško podprtega sistema objavi na spletni strani Finančne uprave RS (Delovanje
informacijskih sistemov). Takšna objava pomeni, da lahko uporabniki sistema SIEMCS
uporabljajo nadomestni postopek vse do trenutka, ki je kot začetek ponovnega delovanja
sistema objavljen na istem mestu.
Nadomestni postopek za pošiljatelja
Kadar računalniško podprti sistem SIEMCS ni na voljo, lahko pošiljatelj v Sloveniji v skladu z 39.
členom Zakona o trošarinah začne gibanje pod režimom odloga tako, da z uporabo
nadomestnega postopka po elektronski pošti pred začetkom gibanja obvesti o odpremi:
 nadzorni finančni urad (oddelek za trošarine) v času poslovnih ur,
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 zunaj poslovnega časa nadzornega finančnega urada pa tudi Sektor za centralno pomoč
uporabnikom pri Finančnem uradu Nova Gorica.
Pošiljatelj izpolni obrazec za nadomestni spremni dokument za gibanje trošarinskega blaga pod
režimom odloga plačila trošarine ali drug obrazec, ki mora ustrezati zahtevam prvega odstavka
8. člena uredbe Komisije (ES) št. 684/2009 in vsebuje iste podatke kot Osnutek elektronskega
administrativnega dokumenta in elektronski administrativni dokument iz tabele 1 priloge 1
navedene uredbe.
Pošiljatelj izpolni obrazec za nadomestni spremni dokument za gibanje trošarinskega blaga pod
režimom odloga plačila trošarine ter izpolnjenega opremi z žigom in podpisom odgovorne
osebe. En izvod spremlja trošarinske izdelke, drugi izvod pa pošiljatelj predloži pristojnemu
nadzornemu organu.
Takoj ko je računalniško podprti sistem na voljo, mora pošiljatelj v skladu z drugim odstavkom
39. člena Zakona o trošarinah predložiti osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta v
sistem SIEMCS. Elektronski trošarinski dokument nadomesti papirni dokument po dodelitvi
enotne trošarinske referenčne oznake elektronskemu trošarinskemu dokumentu.
Nadomestni postopek za prejemnika
Nadomestni postopek za prejemnika se uporabi, kadar računalniško podprti sistem ni na voljo v
času oziroma kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma kraju pošiljanja, zato prejemnik ne
more predložiti poročila o prejemu v sistem SIEMCS v roku, predvidenem za predložitev
elektronskega poročila o prejemu, tj. po izteku 5 delovnih dni po prejemu pošiljke. Prejemnik
mora v tem primeru predložiti nadzornemu finančnemu organu obrazec za nadomestno poročilo
o prejemu za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine ali drug
obrazec, ki ustreza zahtevam iz tretjega odstavka 8. člena uredbe Komisije (ES) št.
684/2009/ES in vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu iz tabele 6 priloge 1 te uredbe, in
tako potrdi konec gibanja.
Prejemnik izpolni obrazec nadomestnega poročila o prejemu za gibanja trošarinskega blaga
pod režimom odloga plačila trošarine in izpolnjenega opremi z žigom in podpisom odgovorne
osebe ter predloži nadzornemu finančnemu organu, ta pa ga pošlje pristojni upravi države
članice odpreme. Takoj ko je računalniško podprti sistem na voljo, prejemnik postopa v skladu s
tretjim odstavkom 40. člena Zakona o trošarinah in poročilo o prejemu vnese v sistem SIEMCS.

2.7 Preverjanje veljavnosti trošarinske številke preko SEED na portalu
Europa
Evropska komisija zagotavlja spletno aplikacijo SEED (System for Exchange of Excise Data), ki
gospodarskim subjektom omogoča preverjanje veljavnosti trošarinske številke in kategorij
izdelkov, ki jih lahko posamezen gospodarski subjekt prejema / pošilja v režimu odloga plačila
trošarine. Omogočen je dostop do podatkov iz trošarinskih dovoljenj, podeljenih gospodarskim
subjektom, ki lahko proizvajajo, skladiščijo, pošiljajo in / ali prejemajo trošarinske izdelke v
režimu odloga plačila trošarine.
Uporabnik vpiše trošarinsko številko gospodarskega subjekta in prejme samodejni odgovor. Če
je vpisana trošarinska številka trenutno veljavna, se prikažejo kategorije izdelkov in opis
izdelkov, za poslovanje s katerimi ima podjetje dovoljenje, ter vrsta trošarinskega dovoljenja. V
vseh ostalih primerih se prikaže odgovor, da dovoljenje za to trošarinsko številko ne obstaja.
Spletni portal je mogoče uporabljati tudi v slovenskem jeziku preko povezave SEED na portalu
Europa.
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2.8 Navodila za razvijalce
Aplikacija SIEMCS je izdelana na podlagi vsebinske in tehnične dokumentacije za trošarinski
sistem EMCS. Vsebinsko je trošarinska aplikacija opisana v funkcijski specifikaciji FESS
(Functional Excise System Specification - funkcijska specifikacija za trošarinski sistem).
Tehnične zahteve za aplikacijo so opredeljene v dokumentu DDNEA (Design Document for
National Excise Application – Specifikacija za nacionalno trošarinsko aplikacijo).
Zadnje verzije dokumentacij:
EMCS faza 3.3 (produkcija od 15. 2. 2018):
FESSv3.82
DDNEAv1.92
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