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Novosti pri gibanju  trošarinskih izdelkov  

Pravne podlage:
• Novela Zakona o trošarinah ZTro-1B, Uradni list RS, št.

192/2021 z dne 7.12. 2021

• Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (PZTro-1D)
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13.1. 2021

• Nadgradnja IS E-TROD

• Podrobnejši opisi v zvezi z gibanji trošarinskih izdelkov (TI),
spletne strani FURS
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Gibanje trošarinskih izdelkov do 13. 2. 2023

Režim odloga plačila

obveznost za plačilo 
trošarine odložena pri 
proizvodnji, skladiščenju in 
prejemanju ali pošiljanju TI 

Obvezna uporaba EMCS  
(računalniško podprt 
sistemu za nadzor nad 
gibanjem trošarinskih 
izdelkov )in trošarinske 
številke, uporaba eTD

Pridobitev trošarinskega 
dovoljenja za sodelovanje v 
režimu odloga



Gibanje trošarinskih izdelkov  
(TI) sproščenih v porabo 

Gibanje med SLO in drugimi 
državami članicami  za TI, ki 
so bili v Sloveniji oz. drugi 
državi članici sproščeni v 
porabo (trošarina plačana)

se ne spremljajo  v EMCS, ni 
trošarinske številke, papirni 
poenostavljeni trošarinski 
dokument (PTD)

Predložitev napovedi 
prejema/odpreme (ni 
dovoljenja) 

Novosti pri gibanju trošarinskih izdelkov – režim 
odloga 

Gibanje v režimu odloga med državami članicami ostane po 
13. 2. 2023 nespremenjeno:

 isti statusi in postopek pridobitve 

 obvezna uporaba (EMCS)

 trošarinska številka

Novost za gibanja v režimu odloga plačila trošarine znotraj 
Slovenije od 13. 2. 2023

 obvezna uporaba elektronskega trošarinskega 
dokumenta (eTD) aplikacije SIEMCS

 opusti se uporaba komercialnega dokumenta
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Novosti pri gibanju  TI sproščenih v porabo –
dobava za komercialni namen 

Gibanja TI za dobavo za komercialni namen: 

 Obvezno uporabo računalniško podprtega sistema za 
nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov (EMCS)

• Način dostopa do EMCS  objavljen na spletnih 
straneh FURS 

 Obvezna uporaba elektronskega poenostavljenega 
trošarinskega dokumenta (ePTD), nadomesti papirni PTD

 Obvezna uporaba trošarinske številke 

Novosti pri gibanju  TI sproščenih v porabo –
dobava za komercialni namen

Sprememba definicije gibanja TI sproščenih v porabo, v 
komercialni namen (29. člen Ztro-1), zaradi uvedbe novih 
statusov : 

• certificirani prejemnika (CPR)

• začasno certificiranega prejemnika (ZCPR)

• certificiranega pošiljatelja (CPO)

• začasno certificiranega pošiljatelja (ZCPO) 

Vsem je skupni pogoj, da imajo sedež v Sloveniji.  

Obvezna prijava ali napoved prejema ali odpreme davčnemu 
organu za sodelovanje pri gibanju TI za komercialni namen  
(neprijava nepravilnost,  31. člen ZTro-1)
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Novosti pri gibanju  TI sproščenih v porabo –
dobava za komercialni namen

Trošarinski izdelki, sproščeni v porabo, se gibajo za dobavo
za komercialni namen, če se gibajo:

 Od certificiranega pošiljatelja (CPO) ali začasno
certificiranega pošiljatelja (ZCPO) v odpremni državi
članici do certificiranega prejemnika (CPR) ali začasno
certificiranega prejemnika (ZCPR) v Sloveniji;

CPO, ZCPO iz odpremne DČ v SIovenijo CPR, ZCPR

 Od certificiranega pošiljatelja (CPO) ali začasno
certificiranega pošiljatelja v Sloveniji do certificiranega
prejemnika ali začasno certificiranega prejemnika v
namembni državi članici.

CPO, ZCPO iz SIovenije v namembno DČ  CPR, ZCPR 

Novi statusi za gibanja TI za dobave za  
komercialni namen – obseg prejemov ali odprem

� Občasno prejema TI

Začasno certificirani prejemnik 

Do 13.2. 2023 prejemnik
posamezne pošiljke 

� Občasno odpremi TI

Začasno certificirani pošiljatelj  

Do 13. 2. 2023 pošiljatelj 
posamezne pošiljke 

� Prejema TI v okviru svoje  
dejavnosti

Certificirani prejemnik  

� Odpremlja TI v okviru svoje  
dejavnosti

Certificirani pošiljatelj  
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Novi status - Certificirani prejemnik (CPR)

Certificirani prejemnik je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti
prejema trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen
od osebe iz druge države članice.

Prijava v evidenco trošarinskih zavezancev - obrazec se
predloži pri FU (OT), kjer je vložnik vpisan v register davčnih
zavezancev:

 sedež v Sloveniji (fizična oseba z dejavnostjo, pravna oseba )

 zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo
gibanje trošarinskih izdelkov (EMCS)

 predloži ustrezen instrument zavarovanja (IZ) plačila
trošarine v višini trošarinskega dolga, ki lahko nastane za te
izdelke v dveh davčnih obdobjih (možno znižanje višine
zavarovanja, če je predložen IZ za najmaj eno leto)

Novi status  - Certificirani prejemnik (CPR)

Prijava se lahko predloži v papirni ali elektronsko prek IS ETROD

Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za status CPR sledi:

 vpis v evidenco trošarinskih zavezancev

 dodelitev trošarinske številke CPR za poslovanje s TI za
dobave za komercialni namen, trošarinska številka se
pošlje v SEED

TROŠARINSKA ŠTEVILKA = CERTIFICIRANI PREJEMNIK 

Potrjena prijava = odobritev statusa certificiranega prejemnika,
časovno neomejena, to ni dovoljenje (ni izdaje upravnega akta)

Zavrnitev prijave = niso izpolnjeni pogoji za status CPR
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Novi status  - Certificirani prejemnik (CPR)

Predloži poročilo o prejemu TI takoj oziroma najpozneje v petih
delovnih dneh po prejemu pošiljke

Nastane obveznost za obračun trošarine, ko certificirani
prejemnik prejmeTI

Obračun trošarine predloži v IS ETROD do 25. dne meseca, ki
sledi mesecu v katerem so bili ti prejeti

Plačilo trošarine do zadnjega delovnega dne naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja v katerem je nastala
obveznost

PREJEM POŠILJK TI POROČILO O PREJEMU OBRAČUN

Novi status - Začasno certificirani prejemnik (ZCPR)

Začasno certificirani prejemnik je oseba, ki v okviru svoje
dejavnosti občasno prejme trošarinske izdelke, dobavljene
za komercialni namen, od osebe iz druge države članice.

Pogoji za status ZCPR:

 vsaj tri delovne dni pred predvideno odpremo TI iz druge
države članice davčnemu organu napove prejem TI na
predpisanem obrazcu „Napoved prejema trošarinskih

izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni

namen«

• napoved prejema lahko predloži papirno ali
elektronsko pri Oddelku za trošarine FU, kjer je
vložnik vpisan v register davčnih zavezancev
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Novi status - Začasno certificirani prejemnik (ZCPR)

 predloži instrument zavarovanja plačila trošarine ali
plača trošarino v višini trošarinskega dolga za trošarinske
izdelke pred odpremo,

 davčnemu organu omogoči nemoteno opravljanje
nadzora glede vrste in količine prejetih trošarinskih
izdelkov in zneska plačane trošarine in

 zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo
gibanje trošarinskih izdelkov (EMCS):

 vse v zvezi s prejemom posamezne pošiljke
ureja v IS ETROD, zato ne dostopa neposredno
do EMCS kot CPR,CPO ali ZCPO,

Novi status - Začasno certificirani prejemnik (ZCPR)

Če so izpolnjene vse zahteve, pristojni OT potrdi napoved 
prejema TI: 

 vpis v Evidenco napovedi prejema oz. trošarinskih 
zavezancev z omejeno časovno veljavnostjo za 
konkretno pošiljko (lahko se nanaša na različne vrste 
TI) 

 dodelitev trošarinske številke, ki se dodeli za vsako 
posamezno napoved/pošiljko, pošlje se v SEED 

NAPOVED PREJEMA = POŠILJKA = TROŠARINSKA ŠTEVILKA

13

14



7. 02. 2023

8

Novi status - Začasno certificirani prejemnik (ZCPR)

Poročilo o prejemu TI predloži elektronsko v IS ETROD (šteje
se kot predložitev v EMCS) – na obrazcu oz. gumbu „Podatki
o prejeti pošiljki”, podatke o prejetih TI sproči takoj oziroma
najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu TI

Obveznost za obračun nastane na dan prejema TI

Obračun predloži v 5 delovnih dneh od prejema TI v IS
ETROD, plačilo trošarine v 30 dneh po nastanku obveznosti
za obračun trošarine

PREJEM POŠILJKE TI POROČILO O PREJEMU OBRAČUN

Novi status - Certificirani pošiljatelj (CPO)

Certificirani pošiljatelj je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti
odpremlja trošarinske izdelke za dobavo za komercialni
namen osebi v drugo državo članico.

Prijava v evidenco certificiranih pošiljateljev se predloži:

 na predpisanem obrazcu „Prijava v evidenco

certificiranih pošiljateljev”

 pri Oddelku za trošarine FU, kjer je vložnik vpisan v
register davčnih zavezancev

 papirno ali elektronsko prek IS ETROD
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Novi status- Certificirani pošiljatelj (CPO)

Pogoji za pridobitev statusa CPO:

 sedež v Sloveniji (fizična oseba z dejavnostjo, pravna 
oseba )

 zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo 
gibanje trošarinskih izdelkov (EMCS)

Ne predlaga:

 instrument zavarovanja (IZ) plačila trošarine, ker 
odpremlja v drugo državo članico in ni tveganja v zvezi 
s plačilom trošarine v Sloveniji 

 obračun trošarine, ker so TI že sproščeni v porabo   

Novi status  - Certificirani pošiljatelj (CPO)

Če so izpolnjene vse zahteve za prijavo, pristojni OT: 

 vpiše v evidenco certificiranih pošiljateljev (ni časovne 
omejitve) 

 dodeli trošarinsko številko s katero CPO posluje pri 
gibanju TI za dobave za komercialni namen, številka se 
pošlje v SEED 

Dodeljena trošarinska številka se uporablja za vse odpreme
trošarinskih izdlekov v drugo DČ v času veljavnosti statusa CPO

TROŠARINSKA ŠTEVILKA = CERTIFICIRANI POŠILJATELJ 
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Novi status  - Certificirani pošiljatelj (CPO)
Pred začetkom gibanja davčnemu organu za vsako odpremo
predloži v IS ETROD osnutek elektronskega poenostavljenega
trošarinskega dokumenta (ePTD) s podatki o TI, ki se
odpremljajo

Če so podatki ustrezni pravilni (vse se preverja v EMCS
sistemu) se ePTD dodeli enotna poenostavljena trošarinska
referenčna oznaka (ARC)

PRED ODPREMO TI PREDLOŽI OSNUTEK ePTD ARC

Za odpremljene in v drugo DČ dobavljene TI lahko uveljavlja
vračilo trošarine

Novi status- Začasno certificirani pošiljatelj (ZCPO)

Začasno certificirani pošiljatelj je oseba, ki v okviru svoje 
dejavnosti občasno odpremi trošarinske izdelke za dobavo v 
komercialni namen osebi v drugo državo članico. 

Pogoji za status ZCPO: 

 en dan pred predvideno odpremo TI v drugo državo 
članico davčnem organu napove odpremo TI na  
predpisanem obrazcu „Napoved odpreme trošarinskih 

izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni 

namen«

• napoved odpreme lahko predloži papirno ali 
elektronsko pri Oddelku za trošarine FU, kjer je 
vložnik vpisan v register davčnih zavezancev
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Novi status- Začasno certificirani pošiljatelj (ZCPO)

 ki zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo 
gibanje trošarinskih izdelkov: 

• uredi si dostop do EMCS (kako dostopa objavljeno 
na spletnih streneh FURS) 

Če so izpolnjene vse zahteve, pristojni OT potrdi napoved 
odpreme TI: 

 vpis v Evidenco napovedi odpreme z omejeno časovno 
veljavnostjo za konkretno pošiljko 

 dodelitev trošarinske številke za vsako posamezno 
napoved odpreme /pošiljko,  trošarinska  številka se pošlje v 
SEED 

NAPOVED ODPREME = POŠILJKA = TROŠARINSKA ŠTEVILKA_

Novi status- Začasno certificirani pošiljatelj (ZCPO)

Pred začetkom gibanja davčnemu organu za odpremo predloži
osnutek elektronskega poenostavljenega trošarinskega
dokumenta (ePTD) s podatki o TI, ki se odpremljajo

Če so podatki ustrezni pravilni (preverja EMCS sistem) se ePTD
dodeli enotna poenostavljena trošarinska referenčna oznaka
(ARC)

PRED ODPREMO TI PREDLOŽI OSNUTEK ePTD ARC

Za odpremljene in v drugo DČ dobavljene TI lahko uveljavlja
vračilo trošarine
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Izjeme – trda goriva /zemeljski plin (CPR, ZCPR)  

Za prejem zemeljskega plina in trdih goriv (nacionalni izdelki)
za dobavo za komercialni namen:
• po potrditvi napovedi (prejema) ali potrditvi prijave v

evidenco trošarinskih zavezancev se trošarinska številka ne
pošlje v SEED,

• poročilo o prejemu se ne predloži,
• predloži se samo obračun (TRO-E1 (zemeljski plin) oz. TRO-

E2 (trda goriva)
• s potrditvijo obračuna:

 se predložena napoved prejema zemeljskega plina/trdih
goriv v evidenci napovedi prejema zaključi oziroma

 prijava v evidenci trošarinskih zavezancev ostane
veljavna dokler CPR ima interes za ta status
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Izjeme – trda goriva / zemeljski plin (CPO, ZCPO)  

Za odpreme zemeljskega plina in trdih goriv (nacionalni
izdelki) za dobavo za komercialni namen:

• po potrditvi napovedi (odpreme) ali potrditvi prijave v
evidenco certificiranih pošiljateljev se trošarinska številka
ne pošlje v SEED

• osnutek ePTD v EMCS se ne predloži

• če je predložena napoved odpreme zemeljskega plina/trdih
goriv se ta v evidenci napovedi prejema zaključi s potekom
časa napovedi odpreme oziroma

• prijava v evidenci CPO ostane v veljavi dokler ima oseba
interes za ta status

Izjeme – drugi energenti (CPR, ZCPR)  
Za prejeme drugih energentov (energenti, ki niso za pogon ali
ogrevanje ) za dobavo za komercialni namen:
• po potrditvi napovedi prejema ali potrditvi prijave v

evidenco trošarinskih zavezancev se trošarinska številka
pošlje v SEED

• predloži se samo poročilo o prejemu

• obračun trošarine se ne predloži

• s poročilom o prejemu se napoved prejema zaključi (ZCPR)

• če je prejemnik oseba s statusom CPR, poročilo o prejemu
nima vpliva na prijavo v evidenci trošarinskih zavezancev
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Izjeme – drugi energenti (CPO, ZCPO)  

Za odpreme drugih energentov (energenti, ki niso za pogon ali
ogrevanje ) za dobavo za komercialni namen:

• po potrditvi napovedi odpreme ali potrditvi prijave v
evidenco certificiranih pošiljateljev se trošarinska številka
pošlje v SEED

• osnutek ePTD se predloži v EMCS

• če je predložena napoved odpreme drugih energentov se ta
v evidenci napovedi prejema zaključi s potekom časa
napovedi, prijava CPO ostane v veljavi dokler ima interes za
ta status

• za odpremljene druge energente ni vračila trošarine

Novosti pri gibanju popolnoma denaturiranega 
etilnega alkohola  (PDA)

• Obvezna uporaba elektronskega poenostavljenega
trošarinskega dokumenta (ePTD) za gibanja popolnoma
denaturiranega alkohola med Slovenijo in državami
članicami

• Pridobitev statusa za gibanja TI za dobavo za komercialni
namen (cerificirani prejmnik, certificirani pošiljatelj, začasno
certificirani prejemnika, začasno ceritficirani pošiljatelj)
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Novosti pri gibanju popolnoma denaturiranega 
etilnega alkohola  (PDA)

Ob prejemu PDA za dobavo za komercialni namen:

• po potrditvi napovedi prejema ali prijave CPR se trošarinska
številka pošlje v SEED

• predloži se samo poročilo o prejemu

• obračun trošarine za PDA se ne predloži

• s poročilom o prejemu se napoved prejema zaključi, če je
prejemnik oseba s statusom CPR prijava ostane v veljavi
dokler ima interes za ta status

Novosti pri gibanju popolnoma denaturiranega 
etilnega alkohola  (PDA)

Ob odpremi PDA za dobavo za komercialni namen:

• po potrditvi napovedi odpreme ali prijave CPO se
trošarinska številka pošlje v SEED

• predloži se osnutek ePTD

• napoved odpreme se zaključi s potekom časa veljavnosti
napovedi oziroma prijava v evidenci CPO ostane v veljavi do
prenehanja na zahtevo CPO

• za odpremljeni PDA ni vračila trošarine
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Novosti  - Vračilo trošarine 20. člen ZTro-1

Pravna podlaga  (20. člena Ztro-1) za vračilo trošarine 
spremenjena:

 Novi statusi: CPO, ZCPO, oseba, ki opravlja dejavnost za
trošarinske izdelek iz 85. člena Ztro-1

 Novi način uveljaljanja vračila trošarine: mesečni ali za
posamezno pošiljko glede na status vložnika

 Način dokazovanja dobave TI v drugo DČ

Novosti  - Vračilo trošarine 20. člen ZTro-1

Certificirani pošiljatelj pri davčnem organu vloži zahtevek za

vračilo trošarine v elektronski obliki (IS E-TROD):

 za TI odpremljene in dobavljene prejemniku (CPR ali
ZCPR) v drugo DČ

 najpozneje do zadnjega dne tekočega meseca za
odpreme trošarinskih izdelkov v preteklem mesecu
(mesečni zahtevek).

 kot dokazilo v zahtevku navede le:
 enotno poenostavljeno trošarinsko referenčno

oznako odpremljenih trošarinskih izdelkov ali
 priloži poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz

računalniško podprtega sistema ali
 nadomestni dokument (potrdi davčni organ

namembne DČ)
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Novosti  - Vračilo trošarine 20. člen ZTro-1

Začasno certificirani pošiljatelj oziroma prodajalec na daljavo
pri davčnem organu vloži zahtevek za vračilo trošarine v
elektronski obliki (IS E-TROD):

 za TI odpremljene in dobavljene prejemniku (CPR ali
ZCPR) v drugo DČ

 najpozneje v 30 dneh od dneva začetka gibanja oziroma
dneva napovedi odpreme (velja za posamezno pošiljko)

 kot dokazilo v zahtevku navede le:
 enotno poenostavljeno trošarinsko referenčno

oznako odpremljenih trošarinskih izdelkov ali
 priloži poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz

računalniško podprtega sistema ali
 nadomestni dokument (potrdi davčni organ

namembne DČ)

Vračilo trošarine 20. člen ZTro-1

Za TI dobavljene v drugo DČ lahko zahteva vračilo tudi:

 oseba, ki opravlja dejavnost za trošarinske izdelke iz 85. člena

Ztro-1 (101. člen ZTro-1) Te osebe ne pridobijo status za gibanje

TI za dobavo za komercialni namen.

 prodajalec trošarinskih izdelkov na daljavo (30.člen Ztro-1)

Postopek uveljavljanja vračila trošarine za te osebe po 13. 2.

ostane nespremenjen.

Zahtevku se priložijo dokazila:

 v namembni DČ plačana trošarina, če je tako zahtevano ali

 predloženo zavarovanje ali

 da so izvedeni predpisani postopki .
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Prehodne določbe 
Podaljša se uporaba pravil zaključevanja gibanj, ki so se začela

pred 13. 2. 2023:

 Za gibanja v režimu odloga - 32. člen Zakona o trošarinah

(Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) se uporablja do 28.

februarja 2023.

 Za gibanja TI sproščenih v porabo - 33. člen Zakona o

trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) uporablja do 31.

decembra 2023.

Novi statusi (CPR, ZCPR, CPO, ZCPO) se lahko zahtevajo s 13.
februarjem 2023.

Za odpremljene in v drugo DČ dobavljene TI v skladu s pravili
prejšnje ureditve se vračilo uveljavlja v skladu s prejšnjo
ureditvijo vračilo za posamezno napoved odpreme.

INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD

• na portalu eCarina - dostop preko portala eDavki

• z uporabniškim imenom in geslom (fizične osebe in 
fizične osebe z dejavnostjo) 

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom ( fizične osebe z 

dejavnostjo in pravne osebe) 

Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_tros
arinam_in_okoljskim_dajatvam.docx (live.com)
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MODUL MOJ PROFIL

MODUL REGISTER

Naziv dokumenta Oznaka obrazca

1. Prijava v evidenco trošarinskih zavezancev TRO-P

2. Prijava v evidenco certificiranih 
pošiljateljev TRO-CPO

3.
Napoved prejema trošarinskih izdelkov, 
sproščenih v porabo, za dobavo za 
komercialni namen

TRO-ZCPR

4. Podatki o prejeti pošiljki TRO-PPOS

5. Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz 
druge države članice – prodaja na daljavo TRO-NAP

6.
Napoved odpreme trošarinskih izdelkov, 
sproščenih v porabo, za dobavo za 
komercialni namen

TRO-ZCPO

7. Napoved odpreme trošarinskih izdelkov v 
drugo državo članico – prodaja na daljavo TRO-NAO

8. Vloga za izdajo dovoljenja za začasno 
pooblaščenega prejemnika TRO-ZPP

9.
Zahtevek za odobritev oziroma 
spremembo količin trošarinskih izdelkov, ki 
se nabavljajo brez plačila trošarine

Zahtevek OU

10. Poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi 
trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine Poročilo OU

 Registracije - trošarine
 Predložitev dokumentov 

– trošarine
 Pregled dokumentov –

trošarine
 Evidenca napovedi 

prejema
 Evidenca napovedi 

odpreme

37

38



7. 02. 2023

20

MODUL OBRAČUN

• Predložitev obračunov –
trošarine

• Pregled obračunov -
trošarine

Naziv dokumenta Oznaka obrazca

1. Obračun trošarine za pivo  TRO-ALK1

2. Obračun trošarine za alkohol in 
alkoholne pijače razen piva TRO-ALK2

3. Obračun trošarine za energente TRO-E1
4. Obračun trošarine za trda goriva   TRO-E2

5. Obračun trošarine za električno 
energijo in zemeljski plin iz omrežja  TRO-E3

6. Obračun trošarine za tobačne izdelke TRO-TOB
7. Obračun trošarine za biogoriva   TRO-CBIO

8. Obračun razlike trošarine za drobno 
rezani tobak in cigarete TRO-RAZ

9. Obračun trošarine za energetsko 
intenzivna podjetja TRO-EIP

10. Prijava drobnoprodajne cene 
tobačnih izdelkov VZD-CIG

MODUL VRAČILA

Naziv dokumenta Oznaka obrazca

1.
Uveljavljanje vračila plačane 
trošarine* TROV-VRAČILO

2. Uveljavljanje vračila plačane trošarine 
(odprema TI v DČ)* TROV-VRAČILO(DČ)

3.
Zahtevek za vračilo trošarine za 
energente, ki se porabijo za 
industrijsko-komercialni namen*

TRO-I

4.

Zahtevek za vračilo trošarine za 
energente, porabljene za kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo za fizične 
osebe*

TRO-A

5.

Zahtevek za vračilo trošarine za 
energente, ki se porabijo za pogon 
kmetijske in gozdarske mehanizacije 
za pravne osebe, agrarne skupnosti in 
samostojne podjetnike posameznike*

TRO-B

6.
Zahtevek za vračilo trošarine za 
plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko 
gorivo za komercialni prevoz*

TRO-K

7.
Vloga za uveljavljanje vračila plačane 
trošarine za energetsko intenzivna 
podjetja*

TROV-VRAČILO-EIP

 Predložitev dokumentov
 Pregled
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ODPREME TROŠARINSKIH IZDELKOV S 
PLAČANO TROŠARINO V DRUGE DRŽAVE 

ČLANICE

S 13. 2. 2023 se bo za odpreme trošarinskih izdelkov v
komercialne namene s plačano trošarino iz Slovenije v
drugo državo članico prenehal uporabljati papirni
poenostavljeni trošarinski dokument

Za odpreme, ki bodo napovedane po 13. 2. 2023,
bodo morali pošiljatelji pred odpremo TI, pridobiti
enega izmed novih statusov:

• Začasno certificirani pošiljatelj

• Certificirani pošiljatelj

Obvezna uporaba poenostavljenega elektronskega trošarinskega dokumenta 
(ePTD)
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ZAČASNO CERTIFICIRANI POŠILJATELJI

Obveznosti ZCPO za posamezno pošiljko :

1. KORAK: preko IS E-TROD bodo pred
odpremo napovedali odpremo TI na
obrazcu: Napoved odpreme
trošarinskih izdelkov, sproščenih v
porabo, za dobavo za komercialni
namen (TRO-ZCPO);

2. KORAK: preko IS EMCS bodo pred
odpremo kreirali ePTD (razen TG in ZP);

3. KORAK: lahko preko IS E-TROD
uveljavljali vračilo trošarine na obrazcu
TROV-VRAČILO(DČ).

1. KORAK: Napoved odpreme trošarinskih 
izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo za 
komercialni namen (TRO-ZCPO)

Vnos dokumenta TRO-ZCPO preko IS E-TROD
modul „Register“ - podmeni „Predložitev dokumentov – trošarine“ – gumb „Dodaj 
dokument“

.
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Samodejna izpolnitev sklopa „Evidenčni podatki dokumenta“ in sklopa  „Pošiljatelj“ 
(vpišejo se le kontaktni podatki)

Dokument TRO-ZCPO

- Izpolnitev sklopa „Prejemnik“ : 
- Certificirani prejemnik – ustrezna prijava za prejem TI, evidentirana v SEED

45

46



7. 02. 2023

24

− Začasno certificirani prejemnik –– ustrezna prijava za prejem TI, 
evidentirana v SEED

− Zemeljski plin in trda goriva – prejemnik nima opravljene prijave, zato ni evidentiran 
v SEED. Podatki o prejemniku se zato na napovedi odpreme prosto vpišejo. 

POSEBNOST: pošiljateljem ZP in/ali TG pred odpremo ni potrebno kreirati ePTD!

- Izpolnitev sklopa „Podatki o vrsti trošarinskih izdelkov”: vrsta TI, vsebnost 
alkohola pri alkoholnih pijačah ter pivu, kalorična vrednost pri trdih gorivih,  
količina odpremljenih TI in tarifna oznaka.

Na podlagi vpisane tarifne oznake se po shranitvi  dokumenta nato avtomatično 
določi „Oznaka trošarinskega izdelka v EMCS”
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- Izpolnitev sklopa Drugi podatki 

Postopek predložitve dokumenta davčnemu organu

Evidenca napovedi 
odpreme:

VELJAVNA + DODELITEV 
TROŠARINSKE ŠTEVILKE

Dokument je v zunanjem portalu uspešno predložen – ko je v  stanju „Poslan“ 
in mu je dodeljena „Evidenčna številka“. 

Postopek predložitve dokumenta davčnemu organu

• gumb „Shrani“
• gumb „Kontrola vloge“
• vstop s KDP:  gumb „Podpiši in pošlji v potrjevanje“ 
• vstop z UI in geslom: gumb „Oddaj vlogo“
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1. preko el. sporočila s strani davčnega organa – dokument predložen v el. obliki 
+ označena trditev da želi prejeti obvestilo + pravilna navedba el. naslova 

2. v IS ETROD – modul Register - podmeni „Pregled dokumentov – trošarine„–
na dokumentu, v sklopu Uradni zaznamek

Obvestilo davčnega organa o dodeljeni TŠ

3. v IS ETROD – modul Register : 
• v primeru napovedi odpreme, podmeni „Evidenca napovedi odpreme„– v 

sklopu „Podatki o napovedi“
• v primeru napovedi prejema, podmeni „Evidenca napovedi prejema„– v 

sklopu „Podatki o napovedi“
• v primeru prijave certificiranega pošiljatelja/certificiranega prejemnika, 

podmeni „ Registracija-trošarin“ – v sklopu „Podatki o trošarinski registraciji“
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1. preko el. sporočila s strani davčnega organa – dokument predložen v el. obliki 
+ označena trditev da želi prejeti obvestilo + pravilna navedba el. naslova 

Obvestilo dav. org. o zavrnitvi dokumenta

2. v IS ETROD – modul Register - podmeni „Pregled dokumentov – trošarine„–
na dokumentu, v sklopu Uradni zaznamek

Sprememba/preklic napovedi odpreme

• mogoča z izbiro gumba „Sprememba napovedi“ in „Preklic napovedi“ v Evidenci 
napovedi odpreme:

• kadar je napoved odpreme v stanju Veljavna,
• ter vse dokler kot pošiljatelj  še niste kreirali ePTD oz. ni potekla veljavnost 

napovedi odpreme.

Evidenca napovedi odpreme:
- SPREMENJENA/PREKLICANA
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CERTIFICIRANI POŠILJATELJI

Obveznosti CPO:

1. KORAK: preko IS E-TROD opravi
prijavo, s tem da predloži dokument
Prijava v evidenco certificiranih
pošiljateljev;

2. KORAK: preko IS EMCS pred odremo
kreira ePTD za posamezno pošiljko ;

3. KORAK: preko IS E-TROD lahko
uveljavlja vračilo trošarine na obrazcu
TROV-VRAČILO(DČ) za odpremljene

izdelke v določenem obdobju.

1. KORAK Prijava v evidenco certificiranih 
pošiljateljev

Vnos dokumenta Prijava v evidenco certificiranih pošiljateljev 

Zunanji portal: modul Register - podmeni: Predložitev dokumentov – trošarine –
gumb „Dodaj dokument“

55

56



7. 02. 2023

29

- v sklopu „Podatki o vrsti trošarinskih izdelkov” se označi izdelke, ki jih bo 
certificirani pošiljatelj odpremljal v drugo državo članico. Na podlagi označitve 
izdelkov se po shranitvi nato avtomatično določi „Oznaka trošarinskega izdelka v 
EMCS”.

Postopek predložitve dokumenta davčnemu organu

Prijava v evidenco certificiranih pošiljateljev 
Registracije – trošarine + DODELITEV 

TROŠARINSKE ŠTEVILKE

57

58



7. 02. 2023

30

Sprememba prijave / Prenehanje prijave

• mogoča z izbiro gumba „Sprememba“  ali „Prenehanje“ na podmeniju „Predložitev 
dokumentov-trošarine“  

SIEMCS – SPREMLJANJE GIBANJ S PLAČANO 
TROŠARINO
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INFORMACIJSKI SISTEM EMCS

• na portalu eCarina - dostop preko portala eDavki

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom

SIEMCS – spremljanje gibanj v režimu odloga plačila 
trošarine in gibanj s plačano trošarino

2. KORAK: Predložitev E-PTD v EMCS

— Kdo? Pošiljatelj, ki ima veljavno prijavo v ETROD in veljavno 
trošarinsko številko ZCPO (SI48889679500), CPO (SI48889679X00)

— Kdaj? pred odpremo trošarinskih izdelkov, lahko 7 dni prej
— Kako?: Tabela 1 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št.

2022/1636, z dne 5. julija 2022, o dopolnitvi Direktive Sveta
(EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov,
izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter
določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga

— Gibanje spremlja ARC
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Predložitev osnutka ePTD v EMCS

- Z gumbom + Dodaj gibanje
- Z gumbom + Dodaj XML
- Z gumbom + Pridobi podatke iz napovedi (samo za 

ZCPO)

- Iz obstoječega ePTD z gumbom + Uporabi za novo 
gibanje

- Možno je shranjevanje osnutkov dokumentov

Podatki osnutka ePTD v EMCS

‒ Podatki o pošiljatelju in kraju odpreme
‒ Podatki o prejemniku in kraju dobave
‒ Splošni podatki: LRN, datum odpreme, številka 

računa,…
‒ Podatki v zvezi z zavarovanjem
‒ Podatki v zvezi s prevozom
‒ Podatki v zvezi s pošiljko, tovorki, potrdili

Dodatni podatki v zvezi z vinom: 
‒ Proizvod iz grozdja in vina
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Predložitev osnutka ePTD v EMCS

Izpolnjevanje podatkov v ePTD
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Izpolnjevanje podatkov v ePTD

Izpolnjevanje podatkov v ePTD
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Pošiljanje podatkov v EMCS

Tiskanje ePTD
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Vpogled v ePTD

Funkcije za pošiljatelja

‒ Sprememba namembnega kraja (kraj dobave ali 
vrnitev izdelkov nazaj k pošiljatelju)

‒ Razlog za zamudo
‒ Razlog za manko

71

72



7. 02. 2023

37

Sprememba namembnega kraja – nov kraj 
dobave ali vrnitev v kraj odpreme

Sprememba namembnega kraja – nov kraj dobave
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Sprememba namembnega kraja – nazaj k pošiljatelju

VRAČILO
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3. KORAK: VRAČILO TROŠARINE – TROV-
VRAČILO(DČ)
Vnos dokumenta TRO-VRAČILO (DČ)

Zunanji portal: modul Vračila - podmeni:– gumb „Dodaj dokument“

NOVO okno „Nov dokument vračila“  - označitev za katere odpreme se 
uveljavlja vračilo:

Odpreme TI (vsi ePTD, razen epTD v stanju „Preklicano“):
 CPO: poenostavljene ARC oz. ePTDji z datumom odpreme v izbranem 

davčnem obdobju 
 ZCPO: poenostavljene ARC oz. ePTDji vezani na trošarinsko številko ZCPO

Odpreme brez ePTD:
Zemeljski plin in ali trda goriva
Gibanje z uporabo nadomestnega postopka
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Dva nova sklopa na zahtevku TROV-VRAČILO (DČ):
 poenostavljene trošarinske referenčne oznake (ARC)
 odpreme trošarinskih izdelkov brez elektronskega

poenostavljenega dokumenta (ePTD)

NOVOST na zahtevku TRO-VRAČILO (DČ):
 v primeru ZCPO samodejen prenos količin iz napovedi odpreme –

dodati potrebno le vpis datuma, ko je bila trošarina obračunana..

• še vedno potrebna izvedba ročnega vpisa količin pri CPO.

Davčni organ odloči z upravnim aktom -
vročanje v el. obliki preko portala eDavki
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PREJEMI TROŠARINSKIH IZDELKOV S PLAČANO 
TROŠARINO IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

S 13. 2. 2023 se bo za prejeme trošarinskih izdelkov v
komercialne namene s plačano trošarino v Slovenijo iz
druge države članice prenehal uporabljati poenostavljeni
trošarinski dokument.

Za prejeme, ki bodo napovedani po 13. 2. 2023, bodo
morali prejemnik pred prejemom TI, pridobiti enega
izmed novih statusov:

• začasno certificirani prejemniki ali

• certificirani prejemniki.

Obvezna uporaba poenostavljenega elektronskega trošarinskega dokumenta 
(ePTD) in predložitve poročila o prejemu v elektronski obliki.
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ZAČASNO CERTIFICIRANI PREJEMNIKI
Obveznosti ZCPR za posamezno pošiljko :

1. KORAK: preko IS E-TROD pred
odpremo napove prejem TI na
obrazcu: Napoved prejema
trošarinskih izdelkov, sproščenih v
porabo, za dobavo za komercialni
namen (TRO-ZCPR);

2. KORAK: preko IS E-TROD predloži
dokument Predložitev podatkov o
prejetih pošiljkah

3. KORAK: preko IS E-TROD predloži
obračun trošarine

1. KORAK: Napoved prejema trošarinskih izdelkov, 
sproščenih v porabo, za dobavo za komercialni namen 
(TRO-ZCPR)

Vnos in preverjanje dokumenta TRO-ZCPR:

Zunanji portal: modul Register - podmeni: Predložitev dokumentov – trošarine –
gumb „Dodaj dokument“
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- Izpolnitev sklopa „Pošiljatelj“  -
- Certificirani pošiljatelj – ustrezna prijava za odpremo TI, evidentirana v SEED

- Začasno certificirani prejemnik  / odpremlja Zp in ali TG – pošiljatelj ob 
kreiranju Napovedi prejema ni evidentiran v SEED. Podatki o pošiljatelju se zato 
na napovedi prejema vpišejo. 

- Samodejna izpolnitev sklopa „Evidenčni podatki dokumenta“ in sklopa  
„Prejemnik“ (vpišejo se le kontaktni podatki prejemnika)

- Izpolnitev sklopa „Podatki o vrsti trošarinskih izdelkov”: vrsta TI, vsebnost 
alkohola pri alkoholnih pijačah ter pivu, kalorična vrednost pri trdih gorivih,  
količina prejetih TI in tarifna oznaka.

Na podlagi vpisane tarifne oznake se po shranitvi  dokumenta nato avtomatično 
določi „Oznaka trošarinskega izdelka v EMCS” in izračuna predvideni znesek 
trošarinskega dolga.
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Izdelki iz skupine 9.1. – Drugi energenti – ki se uporabljajo kot  gorivo za pogon ali 
ogrevanje – zanje se glede na namen uporabe plačuje trošarina

Izdelki iz skupine 9.2. – Drugi energenti – ki se NE uporabljajo kot  gorivo za pogon ali 
ogrevanje – zanje se glede na namen uporabe plačuje trošarina

V kolikor bo za TI ob prejemu nastal trošarinski dolg, mora prejemnik  pred odpremo TI 
označiti ustrezno vrsto plačila:
- predložiti instrument zavarovanja (informacija o gotovinskem pologu)

- plačati trošarino na prehodni davčni podračun.
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- Izpolnitev sklopa Drugi podatki 

- Izpolnitev sklopa Potrditev navedenih podatkov

Evidenca napovedi prejema:
- VELJAVNA + DODELITEV TROŠ. 

ŠTEVILKE

Sprememba napovedi prejema

• mogoča z izbiro gumba „Sprememba napovedi“ v Evidenci napovedi 
prejema v stanju „Veljavna“:

• do kreiranja ePTD s strani pošiljatelja,
• le v primeru, da se trošarinska obveznost ne spremeni.

Evidenca napovedi 
prejema:
- SPREMENJENA
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• mogoč z izbiro gumba „Preklic napovedi“  v Evidenci napovedi 
prejema v stanju „Veljavna“ in do kreiranja Eptd s strani pošiljatelja

Preklic napovedi prejema
Evidenca napovedi 
prejema:
- PREKLICANA

Gibanje in zaključevanje Napovedi prejema trošarinskih 
izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo za komercialni 

namen (TRO-ZCPR) - Pogoji

1. Napoved prejema je v stanju: Veljavna
2. Ko pošiljatelj iz druge DČ pred odpremo kreira e-PTD 

v EMCS, se e-PTD vidi v ETROD: zavihek Pregled 
prejema trošarinskih izdelkov, stanje Napovedi se 
spremeni: Veljavna -Prejet ePTD

91

92



7. 02. 2023

47

Prikaz ePTD v ETROD

Prikaz ePTD v ETROD
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Zaključevanje napovedi prejema – postopek v 
ETROD

2. KORAK Predložitev dokumenta „Predložitev podatkov o 
prejetih pošiljkah“ (razen za nacionalne izdelke: ZP, TG)

3. KORAK Predložitev ustreznega obračuna (razen za PDA 
in DE za katere ne nastane obveznost plačila trošarine)

ROK: 5 delovnih dni po prejemu

2. Korak

Predložitev podatkov o prejeti pošiljki – elektronsko 
potrjevanje prejema na ePTD preko ETROD
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2. KORAK Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah –
vnos v ETROD

Zunanji portal: podmeni: Evidenca napovedi prejema – gumb „Predložitev 
podatkov o prejetih pošiljkah“ , v vmesnem času preusmeritev na Predložitev 
dokumentov-trošarine)

Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah
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Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah

V podmeniju „Predložitev dokumentov – trošarine se 
odpre nov dokument za predložitev podatkov o prejetih 
pošiljkah

2. Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah - podatki

Smiselno enaki podatki kot v poročilu o prejemu v EMCS:
₋ Datum prejema trošarinskih izdelkov
₋ Ugotovitev o prejeti pošiljki
₋ Dodatne informacije
₋ Potrditev resničnosti podatkov

₋ Vsi podatki v eTD/ePTD so pravilni, pošiljko 
potrjujem brez ugotovljenih neskladij

₋ Pošiljka je ustrezna, vendar ugotovljeno neskladje,
manko ali presežek

₋ Pošiljko delno zavračam
₋ Pošiljko v celoti zavračam

Neskladja ali (delna) 
zavrnitev

Prejem celotne pošiljke 
brez neskladij
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2. Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah v 
ETROD

2. Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah v primeru 
neskladja ali (delne) zavrnitve

Pri postavki, kjer je ugotovljeno neskladje ali (delna) 
zavrnitev, se vpišejo podatki:
₋ Kazalec manka ali presežka
₋ Ugotovljen manko ali presežek
₋ Zavrnjena količina (samo v primeru delne zavrnitve)

₋ Razlog za neskladje (manko, presežek, poškodovano blago, 
poškodovana embalaža,…)

₋ Dodatne informacije (vpišejo se dodatne informacije o neskladju, 

obvezna uporaba, če je razlog za neskladje „Drugo“.)
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2. Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah -
vpisovanje neskladij

2. Predložitev podatkov o prejetih pošiljkah v ETROD 
– stanje napovedi prejema po potrditvi prejema

Ugotovitev o prejeti 
pošiljki

Stanje 
Napovedi 
prejema

Stanje e-PTD v 
EMCS

Stanje T31 Predložitev 
obračuna

Prejem v celoti zavrnjen Veljavna –
zavrnjena 
pošiljka

Zavrnjeno Veljaven NE

Prejem potrjen 
(Vsi podatki v eTD/ePTD so 
pravilni,…, „Pošiljka je 
ustrezna,…“  „Pošiljko delno 
zavračam“)

Veljavna – za 
potrditev 
dokumenta

Sprejeto V reševanju DA
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2. Prikaz Napovedi prejema po predložitvi 
Predložitve podatkov o prejetih pošiljkah

3. Korak

Predložitev obračuna – elektronska vložitev na podlagi 
podatkov o prejetih pošiljkah v ETROD
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3. Izpolnjevanje obračuna - vnos v ETROD

Zunanji portal: podmeni: Evidenca napovedi prejema „Predložitev 
podatkov o prejetih pošiljkah “v vmesnem času preko zavihka „podmeni: 
Predložitev dokumentov – trošarine – gumb „Dodaj dokument“

₋ Obračun se nanaša na eno napoved (pošiljko)
₋ Obračun se predloži po predložitvi dokumenta „Predložitev 

podatkov o prejetih pošiljkah“ 
₋ Uporaba obstoječih obrazcev: TRO-ALK1, TRO-ALK2, TRO-E1 , 

TRO-E2, TRO-CBIO
₋ Možna je predložitev več različnih obrazcev za eno napoved 

prejema
₋ Podatki v obračunu bodo predizpolnjeni s podatki iz ePTD

(uporabnik je pred vložitvijo opozorjen v zvezi z neskladji)
₋ Vpisana je trošarinska številka ZCPR in ARC

3. Izpolnjevanje obračuna – splošna pravila
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3. Prikaz Obračuna v ETROD za ZCPR

₋ Evidenca napovedi prejema preide v stanje: Zaključena
₋ Obračun preide v stanje: Uspešno obdelan  
₋ Poročilo o prejemu se pošlje k pošiljatelju
₋ Pošiljatelj v drugi državi članici lahko zahteva vračilo 

plačane trošarine

Končno stanje napovedi prejema
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CERTIFICIRANI PREJEMNIKI

� Certificirani prejemniki (CPR) bodo:

1. KORAK: preko IS E-TROD opravili
prijavo s tem, da bodo predložili
dokument Prijava opravljanja
dejavnosti s trošarinskimi izdelki.

2. KORAK: preko IS EMCS v petih dneh
po prejemu predložili Poročilo o
prejemu

3. KORAK: preko IS E- TROD predložili
mesečni obračun.

1. KORAK: Prijava opravljanja dejavnosti s 
trošarinskimi izdelki - certificirani prejemnik

Vnos in potrditev dokumenta Prijava opravljanja dejavnosti 
Zunanji portal: modul Register - podmeni: Predložitev dokumentov – trošarine – gumb 
„Dodaj dokument“
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- samodejna izpolnitev sklopa „Evidenčni podatki dokumenta“ in Splošni 
podatki (vpišejo se le kontaktni podatki)

- v sklopu „Podatki o vrsti trošarinskih izdelkov” vpis predvidenega 
obsega prejema trošarinskih izdelkov za obdobje 12 mesecev. Na podlagi 
vpisa količin, se po shranitvi nato avtomatično določi „Oznaka 
trošarinskega izdelka v EMCS”.

- Sklop „Instrument zavarovanja“  – odpre le v kolikor za izdelke iz prijave, ob 
prejemu lahko nastane trošarinska obveznost

Prijava v evidenco trošarinskih 
zavezancev - podmeni Registracije –

trošarine + DODELITEV TROŠARINSKE 
ŠTEVILKE
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Zaključevanje e-PTD za Certificirane prejemnike 
(TRO-CPR) - Pogoji

1. Certificirani prejemnik je vpisan v evidenco trošarinskih 
zavezancev, dodeljena mu je trošarinska številka: 
SI48889679Y00, register v stanju Veljaven

2. Certificirani prejemnik mora imeti dostop do EMCS
3. Ko pošiljatelj iz druge DČ pred odpremo kreira e-PTD v EMCS, 

se e-PTD vidi v:
— EMCS: stanje ePTD Sprejeto

Zaključevanje e-PTD– postopek v EMCS in ETROD 

2. Predložitev poročila o prejemu– CPR v EMCS

3. Predložitev ustreznega obračuna (razen za PDA in DE 
za katere ne nastane obveznost plačila trošarine)

Preverjanje usklajenosti obračuna s poročilom o prejemu
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2. Korak

Predložitev poročila o prejemu v EMCS

2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS

— Kdaj? 5 delovnih dni po prejemu pošiljke
— Kako?: Tabela 6 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št.

2022/1636, z dne 5. julija 2022, o dopolnitvi Direktive Sveta
(EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov,
izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter
določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga
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2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS
- vpogled v ePTD

2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS
- preverjanje podatkov v ePTD
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2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS
- vnos podatkov za poročilo o prejemu

- Z gumbom + Dodaj poročilo o prejemu
- Vpišejo se podatki: 

- Datum prihoda trošarinskega blaga
- Splošna sklepna ugotovitev o prejemu blaga: 
- Dodatne informacije

₋ Prejem sprejet in zadovoljiv

₋ Prejem sprejet, vendar nezadovoljiv
₋ Prejem delno zavrnjen
₋ Prejem zavrnjen

Prejem celotne pošiljke brez 
neskladij

Neskladja ali (delna) 
zavrnitev

2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS
- vnos podatkov za poročilo o prejemu
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2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS - 4. vnos 
podatkov v zvezi z neskladji ali (delno) zavrnitev

Pri postavki, kjer je ugotovljeno neskladje ali (delna) 
zavrnitev, se vpišejo podatki:
₋ Kazalec manka ali presežka
₋ Ugotovljen manko ali presežek
₋ Zavrnjena količina (samo v primeru delne zavrnitve)

₋ Razlog za neskladje (manko, presežek, poškodovano blago, 
poškodovana embalaža,…)

₋ Dodatne informacije (vpišejo se dodatne informacije o neskladju, 

obvezna uporaba, če je razlog za neskladje „Drugo“.)

2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS
- vnos neskladij
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2. Predložitev poročila o prejemu v EMCS
- vnos neskladij

2. Stanje po predložitvi poročila o prejemu

— Stanje e-PTD v EMCS je: Dobavljeno, Delno 
Zavrnjeno ali Zavrnjeno

— POZOR! poročilo o prejemu ni poslano v drugo 
državo članico in k pošiljatelju, časa se vložitev 
obračuna

— IZJEME: za izdelke PDA in DE, za katere ne 
nastane obveznost plačila trošarine, se poročilo 
o prejemu pošlje takoj 

125

126



7. 02. 2023

64

2. Stanje po predložitvi poročila o prejemu

3. Korak

Predložitev obračuna
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3. Izpolnjevanje obračuna - vnos v ETROD

Zunanji portal: podmeni: Predložitev dokumentov – trošarine 
– gumb „Dodaj dokument“

₋ Obračun se nanaša na eno davčno obdobje (mesec)- za vse 
prejeme v statusu CPR

₋ do 25. v mesecu, ki sledi davčnemu obdobju
₋ Uporaba obstoječih obrazcev: TRO-ALK1, TRO-ALK2, TRO-E1 , 

TRO-E2, TRO-CBIO
₋ Glede na veljaven register je možna predložitev več različnih 

obrazcev

₋ Obračun je uspešno obdelan
₋ EPTD v EMCS so v stanju Dobavljeno, Delno zavrnjeno ali 

Zavrnjeno 

 Kadar instrument zavarovanja pokriva mesečno 
obveznost:
₋ Poročila o prejemu so poslana k pošiljateljem
₋ Pošiljatelji v drugi državi članici lahko zahtevajo 

vračilo plačane trošarine

Končno stanje gibanj za obračunsko 
obdobje
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 Kadar instrument zavarovanja ne pokriva mesečne 
obveznosti:
₋ Poročila o prejemu niso poslana k pošiljateljem
₋ Pošiljatelji v drugi državi članici ne morejo zahtevati 

vračila plačane trošarine

ROČNA PREPUSTITEV POROČIL O PREJEMU PO PLAČILU 
TROŠARINE IZ OBRAČUNA

Končno stanje gibanj za obračunsko 
obdobje

Funkcije za prejemnika

‒ Poročilo o prejemu
‒ Opozorilo ali zavrnitev (pred prihodom blaga)
‒ Razlog za zamudo
‒ Razlog za manko
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Zavrnitev e-TD

Pravna podlaga

‒ Direktiva Sveta (EU) 2020/262, z dne 19. decembra 2019 o 

določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (velja od 13. 2. 2023)

‒ Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2022/1637, z dne 5. julija 
2022, o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z 
uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom 
odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v 
porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi

‒ Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2022/1636, z dne 5. julija 
2022, o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in 
vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter 
določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga
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Uporaba nadomestnega postopka v EMCS

‒ Za odpreme: kadar SIEMCS ne deluje in je 
informacija objavljena na spletni strani FURS

e-Carina: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-
FU) | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

‒ Gibanje spremlja „Nadomestni spremni dokument za gibanje 
trošarinskega blaga“

‒ pred začetkom gibanja obvesti davčni organ o odpremi
‒ davčnemu organu pošlje kopijo dokumenta, ki bo pošiljko 

spremljal, in pojasnilo o razlogu nedelovanja, če je zanj 

odgovoren.

Nadomestni spremni dokument za gibanja 
trošarinskega blaga

Uporaba nadomestnega postopka v EMCS

‒ Za prejeme:
‒ Kadar SIEMCS ne deluje
e-Carina: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS 
(ODIS-FU) | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

‒ Kadar se je gibanje začelo po nadomestnem 
postopku

Nadomestno poročilo o prejemu/izvozu za gibanja 
trošarinskega blaga
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Obveščanje nadzornega urada o napačnih 
podatkih v EMCS

‒ Za odpreme: kadar v SIEMCS predložite napačne 
podatke o odpremi

Obveščanje nadzornega organa v zvezi s pravilnimi podatki 
o odpremljeni pošiljki v EMCS

‒ Za prejeme: kadar v SIEMCS predložite napačne 
podatke o prejemu

Obveščanje nadzornega organa v zvezi s pravilnimi podatki 
o prejeti pošiljki v EMCS

SIEMCS OD 13.2.2023

Nova aplikacija SIEMCS za spremljanje vseh trošarinskih gibanj, 
nad katerimi se izvaja nadzor:
—V režimu odloga plačila trošarine med državami članicami 

(obstoječa gibanja)
—V režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji (obvezna uporaba 

za nacionalna gibanja - ni več papirnega TD)
—Gibanja s plačano trošarino med državami članicami – nova 

gibanja (ni več papirnega PTD)
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Preverjanje veljavnosti dovoljenj v SEED:
SEED na portalu Europa

Preverjanje veljavnosti ARC:
Sledenje ARC (samo mednarodna gibanja) (europa.eu)
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Vprašanja 

posredujte na: 

trosarine.fu@gov.si

Hvala za pozornost!
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