
TROŠARINE 
Nov zakon o trošarinah, ki usklajuje poljsko zakonodajo z zakonodajo EU je bil 
objavljen 26. februarja 2004 (Dz.U RP nr29 poz. 257). Poleg domačega in tujega 
trga, oziroma poleg domače proizvodnje in uvoza trošarinskih izdelkov je zakon 
vpeljal še tako imenovani notranji trg in s tem nov pojem, to je vnos trošarinskih 
izdelkov z ozemlja držav članic EU. Najpomembnejši režim znotraj EU je gibanje 
trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine. Ta režim je dovoljen 
imetnikom trošarinskih skladišč (v nadaljevanju: TS – na Poljskem je to lahko samo 
proizvajalec trošarinskih izdelkov ), pooblaščenim prejemnikov trošarinskih izdelkov 
(v nadaljevanju: PP) in nepooblaščenim prejemnikom trošarinskih izdelkov (v 
nadaljevanju: NP).  

Poslovanje imetnika TS v intrakomunitarnem prometu 

Oseba s statusom TS na Poljskem lahko pošilja pošiljke trošarinskih izdelkov brez 
plačila trošarine:  

• drugim TS v ES ali na Poljskem  
• PP (pooblaščeni prejemnik, registriran za namene trošarine) v drugi državi 

članici ES ali  
• NP (nepooblaščeni prejemnik) v drugi državi članici ES.  

Prejemnik trošarinskih izdelkov na Poljskem mora biti TS ali PP.  

Pošiljke mora spremljati trošarinski dokument (v nadaljevanju: TD) in morajo biti 
zavarovane z ustreznim instrumentom zavarovanja. TS se trošarina na Poljskem 
odpusti, ko prejme od prejemnika potrjen izvod TD. Za trošarinske izdelke, ki jih 
imetnik TS iz Poljske pošlje osebam, ki nimajo statusa TS, PP ali NP, mora 
obračunati in plačati trošarino imetnik TS po običajnem postopku. 

Oseba s statusom TS lahko prejema pošiljke trošarinskih izdelkov v režimu odloga 
plačila trošarine samo od imetnikov TS v drugih državah članicah ES. To pomeni, da 
trošarina ni plačana v državi pošiljatelja. Na Poljskem obveznost obračuna in plačila 
trošarine nastane samo za izdelke, ki so porabljeni na Poljskem. 

Poslovanje pooblaščenega prejemnika v intrakomunitarnem prometu 

PP na Poljskem lahko samo prejema trošarinske izdelke od TS iz drugih držav članic 
ES ne da bi v državi pošiljateljici bila plačana trošarina. Prejem bo moral potrditi 
pošiljatelju iz tujine na TD. Za vse izdelke, ki jih prejme v obdobju koledarskega 
meseca (davčnem obdobju), mora predložiti obračun trošarine in plačati trošarino v 
30 dneh po koncu davčnega obdobja. PP bo moral predložiti instrument zavarovanja 
za plačilo trošarine, ki jo bo dolžan plačati na Poljskem. Bistvena razlika med 
imetnikom TS in PP je, da bo moral PP trošarino za prejete izdelke obračunati takoj, 
kar je drugače kakor velja za imetnika TS, ki mu je dovoljen odlog plačila trošarine do 
sprostitve izdelkov v porabo končnemu potrošniku. PP ne more nikomur razpošiljati 
trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine.  

Področje trošarine ureja več uredb: barvanja goriv namenjenih za kurjavo (Dz.U RP 
št. 53/527), velikosti izgub (Dz U RP št.63/585), določitve višine obdavčitve piva 



(Dz.U RP št. 70/635), seznama carinskih uradov odgovornih za trošarino ter območja 
njihovega delovanja (Dz.U RP št. 70/638), obrazci za registracijo za trošarino (Dz.U 
RP št. 74/669) ter obrazci za  označevanja z znakom trošarine (Dz.U RP št. 80/742), 
dokumentov, ki se zahtevajo pri trošarinskem prometu (Dz.U RP št. 81/744), 
postopka plačila in obračuna trošarinskih obveznosti (Dz.U RP št. 85/799) ter 
obrazca za potrditev plačila trošarine v primeru nabave avtomobila na trgu skupnosti 
(Dz.U RP št. 74/672).   


