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POROČILO OPROŠČENEGA UPORABNIKA TROŠARINSKIH IZDELKOV O NABAVI IN PORABI 

TROŠARINSKIH IZDELKOV BREZ PLAČILA TROŠARINE 

OPROŠČENI UPORABNIK 

Davčna številka:  ____________________________  Matična številka: _________________________________ 

Naziv:  ____________________________________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________________________ 

Številka dovoljenja OU:_______________________  Obdobje: _______________________________________ 

a) Nabava trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine 

Vrsta trošarinskih izdelkov Tarifna oznaka Količina EM 

Dobavitelj 

naziv 
davčna 
številka 

       

       

       

       

       

 

b) Poraba trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine 

Vrsta trošarinskih izdelkov Tarifna oznaka Količina EM Namen uporabe 

       

      

      

      

      

  

Žig podjetja 

Potrjujem resničnost  
navedenih podatkov. 

  

Kraj in datum: 
Odgovorna oseba 

(ime, priimek in podpis) 

 

IZPOLNI CARINSKI ORGAN 

  

Žig  

  

  

Kraj in datum: 
Carinski delavec 

(ime, priimek in podpis) 
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca Poročilo oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov o 
nabavi in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine 

 
 

 

Oproščeni uporabnik  
Vložnik izpolnjeno poročilo vloži pri uradu, ki mu je izdal dovoljenje za 
oproščenega uporabnika. 

Davčna številka Vpiše se davčna številka oproščenega uporabnika. 

Matična številka Vpiše se matična številka oproščenega uporabnika. 

Naziv Vpiše se naziv oproščenega uporabnika. 

Naslov Vpiše se naslov oproščenega uporabnika. 

Številka dovoljenja OU Vpiše se številka dovoljenja oproščenega uporabnika. 

Obdobje Vpiše se obdobje, za katerega oproščeni uporabnik vlaga poročilo. 

a) Nabava trošarinskih 
izdelkov brez plačila 
trošarine 

Pod točko a) se v preglednici navedejo vrsta, tarifna oznaka, količina 
trošarinskih izdelkov z ustrezno mersko enoto, naziv dobavitelja in njegova 
davčna številka.  
V okviru polja Vrsta trošarinskih izdelkov se vpiše vrsta: 
- mirna vina, peneča vina, vmesne pijače, druge fermentirane pijače, etilni 
alkohol; 
- letalski bencin,osvinčeni bencin, neosvinčeni bencin z okt. št. manj kakor 98, 
neosvinčeni bencin z okt. št. 98 ali več, plinsko olje za pogon, plinsko olje za 
ogrevanje, utekočinjeni naftni plin za pogon, utekočinjeni naftni plin za 
ogrevanje, metan za pogon, metan za ogrevanje, zemeljski plin za pogon, 
zemeljski plin za ogrevanje, kerozin za pogon, kerozin za ogrevanje, električna 
energija. 

b) Poraba trošarinskih 
izdelkov brez plačila 
trošarine 

Pod točko b) se v preglednici navedejo vrsta, tarifna oznaka, količina 
trošarinskih izdelkov z ustrezno mersko enoto in namen uporabe trošarinskih 
izdelkov, ki  so bili porabljeni brez plačila trošarine.  
V okviru polja Vrsta trošarinskih izdelkov se vpiše vrsta: 
- mirna vina, peneča vina, vmesne pijače, druge fermentirane pijače, etilni 
alkohol; 
- letalski bencin, osvinčeni bencin, neosvinčeni bencin z okt. št. manj kakor 98, 
neosvinčen bencin z okt. št. 98 ali več, plinsko olje za pogon, plinsko olje za 
ogrevanje, utekočinjeni naftni plin za pogon, utekočinjeni naftni plin za 
ogrevanje, metan za pogon, metan za ogrevanje, zemeljski plin za pogon, 
zemeljski plin za ogrevanje, kerozin za pogon, kerozin za ogrevanje, električna 
energija. 

Na koncu poročila se vpišeta datum in kraj vložitve poročila, odtisne žig podjetja ter vpiše ime 
odgovorne osebe, ki poročilo tudi podpiše. 

 


