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Trgovinska zbornica Slovenije

Številka: 007-34/2018-1
Datum: 28. 03. 2018 

Zadeva: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene 
cigaret

Spoštovani,
na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju 
ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete 
zviša drobnoprodajna cena (DPC). Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in 
cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani 
tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu 
ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega 
tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec TRO-RAZ »Obračun razlike trošarine za drobno rezani 
tobak in cigarete«. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. 

V kolikor je pri popisu drobno rezanega tobaka in cigaret znesek trošarine, ki bi jo bilo treba 
obračunati, nižji od 10 evrov, obveznost za plačilo razlike trošarine ne nastane, kljub temu je 
potrebno davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka in cigaret na 
obrazcu TRO-RAZ »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete«.   
    
V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 5. 4. 2018 zvišale cene nekaterih cigaret znamk  
Benson&Hedges, Memphis, Meine Sorte in Smart. Razpredelnica s starimi in novimi DPC (Seznam 
drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani FURS.

Glede na to, da se bodo DPC navedenih cigaret spremenile 5. 4. 2018, morajo zavezanci opraviti 
popis zalog cigaret na dan 4. 4. 2018 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu 
cigaret, ki se predloži na obrazcu TRO-RAZ »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak 
oziroma cigarete« do 19. 4. 2018. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enaka ali višja 
od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 3. 6. 2018. Ker je to nedelja, se rok za navedeno plačilo razlike 
trošarine v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 4. 6. 2018.

Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. 01100-9991000033 – proračun države. Poleg številke 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Tobacni_izdelki.pdf
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vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z 
modelom 19: model 19, davčna številka plačnika - 08656.

Pripomoček obrazca TRO-RAZ za izračun razlike trošarine se nahaja v prilogi tega dopisa, prav tako 
pa je dosegljiv tudi na spletni strani FURS (Davki in druge dajatve, Trošarine, Novice). 

Po izpolnitvi navedenega pripomočka obrazca TRO-RAZ, se le-tega predloži FURS preko 
informacijskega sistema E-TROD, ki se nahaja na portalu e-Carina oz. se ga v papirni obliki pošlje 
pristojnemu finančnemu uradu.

Do informacijskega sistema E-TROD zunanji uporabniki dostopajo preko portala e-Carina, ki je 
dostopen preko povezave https://ecarina.carina.gov.si. Vstop v portal e-Carina je možen samo 
uporabnikom, katerih digitalno potrdilo je prijavljeno v EPOS. Uporabnik vstopa v portal e-Carina na 
podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi potrdila v podsistem EPOS prejme po elektronski 
pošti  iz naslova edi.carina@gov.si. Podjetje, ki v podsistemu  EPOS še nima prijavljenih digitalnih 
potrdil  za osebe, ki bodo v njegovem imenu uporabljale aplikacijo E-TROD, mora predhodno določiti  
osebo (pooblaščenca), ki bo s strani podjetja pooblaščena za prijavljanje digitalnih potrdil v EPOS, in 
sicer za osebe, ki smejo v imenu podjetja vstopati v portal e-Carina in uporabljati aplikacije med 
katerimi je tudi E-TROD. To osebo  se pooblati tako, da se izpolni obrazec »Pooblastilo za dodelitev 
in preklic vlog v podsistemu EPOS (eCarina)«. Pravilno izpolnjen obrazec in s strani upravičene osebe 
podpisano pooblastilo se pošlje na naslov Generalnega finančnega urada, Šmartinska cesta 55, 1000 
Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z ureditvijo dostopa do informacijskega sistema E-TROD nudi 
Sektor za centralno pomoč uporabnikom, na e-naslovu sd.fu@gov.si in telefonski številki: 05/297 68 
00.

V pomoč pri predložitvi obrazca TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD so vam navodila, 
ki se nahajajo v prilogi tega dopisa, prav tako so na voljo v okviru komponente »Obvestila” v 
informacijskem sistemu E-TROD. 

Prosimo vas za sodelovanje pri posredovanju navedenih informacij vašim članom. 

Hvala in lep pozdrav.

Pripravila:
Katarina Blaznik

                                                                                                                      Jana Ahčin,  
generalna direktorica

Priloga: 
 Pripomoček obrazca TRO-RAZ «Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in 

cigarete«, z dne 4. 4. 2018;
 Uporabniška navodila – priročnik TRO-RAZ. 

Vročiti: na elektronske naslove info@gzs.si, info@ozs.si, info@tzslo.si 
V vednost:

 Ministrstvo za finance, Sektor za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem
 vsi OT
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