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1.0 OPROSTITEV PLAČILA TROŠARINE ZA FIZIČNE OSEBE
Postopki v zvezi z oprostitvami plačila trošarine ob vnosu oziroma uvozu trošarinskih izdelkov v
Slovenijo so opredeljeni v 7. in 14. členu Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1) ter v 4.
členu Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (v nadaljevanju PZTro). Oprostitev plačila
trošarine pri iznosu v tretje države ali na tretja ozemlja določa 15. člen ZTro-1 in 5. člen PZTro.

1.1 Vnos1 iz druge države članice 2v Slovenijo
Alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki
Za trošarinske izdelke – alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke, ki jih fizične osebe v
Slovenijo same vnesejo in prevažajo za lastno porabo, obveznost za obračun trošarine ne
nastane, če količine v trenutku vnosa ne presegajo:
 800 kosov cigaret oziroma 100 mililitrov polnila za elektronske cigarete oziroma 800 zvitkov
tobaka za segrevanje;
 400 kosov cigarilosov;
 200 kosov cigar;
 1 kg drobno rezanega tobaka oziroma drugega tobaka za kajenje;
 10 litrov žganih pijač;
 20 litrov vmesnih pijač;
 90 litrov vina, ki vključujejo največ 60 litrov penečega vina;
 110 litrov piva.
Za izdelke, ki ne presegajo zgoraj navedenih količin, lahko davčni organ presodi, da so vneseni
izdelki namenjeni opravljanju dejavnosti in zanje nastane obveznost za obračun trošarine v
skladu z 2. točko četrtega odstavka 6. člena ZTro-1. Pri presoji davčni organ upošteva
predvsem naslednje:
 status osebe, ki razpolaga s trošarinskimi izdelki;
 namembni kraj pošiljke in obliko prevoza;
 dokumente, ki se nanašajo na pošiljko;
 naravo in količino izdelkov;
 pogostost vnašanja izdelkov.
Energenti
Za energente ob vnosu v Slovenijo ne nastane obveznost za obračun trošarine, če so:
−

−

−
1

v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali letal, ki prihajajo iz drugih držav
članic ter so namenjeni za uporabo kot pogonsko gorivo v teh vozilih in ne za nadaljnjo
prodajo ali
v posebnih zabojnikih, ki prihajajo iz drugih držav članic ter so namenjeni specifični
porabi za delovanje oskrbnih sistemov teh zabojnikov med prevozom in so oproščeni
plačila uvoznih dajatev v skladu s carinsko zakonodajo ali
v prenosnih posodah za rezervno gorivo v količini do 10 litrov.

»Vnos trošarinskih izdelkov« v Slovenijo je vsak vnos trošarinskih izdelkov z ozemlja druge države članice oziroma

Unije, kot je določeno v zakonodaji Unije.
2

»Ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako

opredeljeno v predpisih Unije.
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1.2 Uvoz 3iz tretje države4 oziroma s tretjega ozemlja 5v Slovenijo
Alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki
Obveznost za obračun trošarine ob uvozu v Slovenijo ne nastane v okviru predpisanih količin
in vrednosti za alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke, ki jih potnik prinese s seboj
v svoji osebni prtljagi iz tretjih držav oziroma s tretjih ozemelj, če so namenjeni za lastno porabo
potnika ali njegove družine. Podrobneje so oprostitev ter oproščene količine in vrednosti
opisane v dokumentu, ki opisuje ureditev v zvezi s potovanjem potnikov v EU.
Energenti
Za energente ob uvozu v Slovenijo ne nastane obveznost za obračun trošarine, če so:
−

−

−

v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali letal, ki prihajajo iz tretjih držav
oziroma s tretjih ozemelj ter so namenjeni za uporabo kot pogonsko gorivo v teh vozilih
in ne za nadaljnjo prodajo in so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s carinsko
zakonodajo ali
v posebnih zabojnikih, ki prihajajo iz tretjih držav oziroma s tretjih ozemelj ter so
namenjeni specifični porabi za delovanje oskrbnih sistemov teh zabojnikov med
prevozom in so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s carinsko zakonodajo ali
v prenosnih posodah za rezervno gorivo v količini do 10 litrov.

1.3 Prejem malih pošiljk iz druge države članice ali tretje države oziroma s
tretjega ozemlja
Za alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke, ki jih od fizične osebe iz druge države
članice ali tretje države oziroma s tretjega ozemlja prejme fizična oseba v brezplačnih,
priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so
namenjeni za lastno porabo prejemnika ali njegove družine, ne nastane obveznost za obračun
trošarine za naslednje količine:
50 kosov
25 kosov
10 kosov
50 g
do 1 litra
do 1 litra
do 2 litrov

cigaret
cigarilosov (cigare s težo največ 3 g)
cigar
tobaka za kajenje
žgane pijače z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 vol.%
nedenaturiranega etilnega alkohola z vsebnostjo 80 vol.% ali več, ali
vmesne pijače z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 22 vol.% ali
mirnega vina ali 1 litra penečega vina

oziroma

3

»Uvoz trošarinskih izdelkov« je vsak vnos trošarinskih izdelkov v Unijo iz tretjih držav oziroma s tretjih ozemelj.
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»Tretja država« je katera koli država, razen Slovenije in drugih držav članic oziroma Unije.
»Tretja ozemlja« so:
a) ozemlja, ki so del carinskega območja Unije: Kanarski otoki; francoska ozemlja iz 349. člena in prvega
odstavka 355. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 115 z dne 9. 5. 2008, prečiščena
različica, str. 47); Alandski otoki; Kanalski otoki;
b) ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije:
- otok Heligoland; območje Büsingen; Ceuta; Melilla; Livigno; Campione d'Italia; italijanski del
Luganskega jezera;
c) gora Atos
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Fizična oseba lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice v brezplačnih,
priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave, in vsebujejo samo izdelke, ki so
namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine tudi do tri litre
piva in 6 ml polnila za elektronske cigarete oziroma 50 zvitkov tobaka za segrevanje.

1.4 Iznos iz Slovenije v tretjo državo ali na tretje ozemlje
Trošarina se pri iznosu v tretje države ali na tretja ozemlja ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
− ki so v prodaji na letalih in ladjah med poletom ali morsko plovbo med Slovenijo in
tretjim ozemljem ali tretjo državo, pri čemer je odhodni kraj v Sloveniji;
− ki se v davka prosti prodajalni prodajo potnikom, ki jih iznesejo v svoji osebni prtljagi pri
poletu ali morski plovbi na tretje ozemlje ali v tretjo državo, kar potniki dokazujejo s
predložitvijo vozovnice ali vstopnega kupona.
Za polet ali morsko plovbo na tretje ozemlje ali v tretjo državo se šteje potovanje potnika, kjer je
končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, ki vključuje
poti z vmesnimi postanki na ozemlju Unije.

2.0 OPROSTITEV PLAČILA TROŠARINE ZA DIPLOMATSKA
PREDSTAVNIŠTVA, KONZULATE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov, ki so nabavljeni za:
− službene potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov v Sloveniji, ter za osebne
potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, vključno z njihovimi
družinskimi člani, razen častnih konzularnih funkcionarjev in njihovih družinskih članov;
− službene potrebe mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih
organizacij med njihovim delovanjem v Sloveniji in za osebne potrebe tujega osebja
mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če tako določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
− službene potrebe agencij ali organov Unije, za katere velja Protokol o privilegijih in
imunitetah Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 266) s sedežem v
Sloveniji, v drugi državi članici ali tretji državi, in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola
in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do
obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;
− službene potrebe diplomatskih predstavništev, konzulatov ter mednarodnih organizacij
oziroma predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v drugi državi članici ali v
tretji državi ter za osebne potrebe njihovega osebja, vključno z njihovimi družinskimi
člani;
− potrebe oboroženih sil drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali njihovega
spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile
sodelujejo pri zagotavljanju skupne obrambe.
Način uveljavljanja navedenih oprostitev podrobneje določa 17. člen ZTro-1 in pravilnik, ki
natančneje opredeljuje pogoje in način oprostitve davkov za diplomatska predstavništva,
konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
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