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Zadeva: Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete in Uredba o spremembah Uredbe 
o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za 
cigarete 

Spoštovani,
zgoraj citirana Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 98/13) določa 
znesek trošarine za cigarete iz druge alineje petega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 97/10, 48/12 in 109/12; v nadaljevanju ZTro). S 1. januarjem 2014 se 
trošarina za cigarete iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret zviša in znaša 
najmanj 101 euro za 1000 kosov.

Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje 
proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 98/13) pa se spremeni trošarina za 
cigarete, zaradi česar nastane obveznost plačila razlike trošarine za tovrstne trošarinske 
izdelke, ki se nahajajo na zalogi zunaj trošarinskih skladišč in so že bili sproščeni v porabo. 
Zaradi navedene spremembe je določen krog gospodarskih subjektov, tistih ki imajo cigarete na 
zalogi zunaj trošarinskega skladišča, dolžan opraviti plačilo razlike trošarine za cigarete.  

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za trgovino
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija za gostinstvo in turizem
Celovška 71
p.p. 50
1000 Ljubljana

Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
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Glede na vašo vlogo v gospodarstvu, in sicer svetovanje o gospodarski zakonodaji, 
informiranje članov v zvezi z aktualnimi spremembami zakonodaje, ki so lahko pomembne pri 
poslovanju vaših članov, vas prosimo za sodelovanje pri posredovanju sprememb in 
obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj citirane uredbe.  

Dne 1. januarja 2014 se torej na podlagi navedene uredbe poveča višina trošarine za cigarete, 
tako da znaša:

 specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 65,2418 evrov, 
 proporcionalna trošarina 21,8705 % od drobnoprodajne cene.
V primeru, da je drobno – prodajna cena zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,27 evra, se ne 
glede na prejšnji odstavek plačuje trošarina v višini 101,0000 evrov za 1000 kosov cigaret.

Obveznost za plačilo razlike trošarine

Na podlagi 6. točke 15. člena ZTro nastane obveznost za plačilo trošarine v primeru, ko se v 
skladu s šestim odstavkom 51. člena ZTro poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi 
izven trošarinskih skladišč, ali ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zanje zviša 
drobnoprodajna cena.  

Plačnik razlike trošarine ob spremembi zneska trošarine

V skladu z določbo 11. točke drugega odstavka 17. člena ZTro je to oseba, ki ima na zalogi 
trošarinske izdelke, za katere se v skladu s 6. točko 15. člena ZTro spremeni višina trošarine ali 
zviša drobnoprodajna cena. 

OBVEZNOSTI IZ UREDBE
Osebe, ki imajo zunaj trošarinskih skladišč na zalogi cigarete, so dolžne:
 31. decembra 2013 opraviti popis zalog cigaret in obračunati razliko med zneskom že 

plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret. 
Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k uredbi in njen sestavni del 
in se predloži krajevno pristojnemu carinskemu organu najkasneje do 15. januarja 2014;

 plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 1. marca 2014, in sicer 
v dobro podračuna št. 01100-9991000033 - trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke 
vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je 
določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika-08656.

Osebe, ki morajo opraviti popis zalog cigaret in plačati razliko trošarine, so:

 proizvajalci in uvozniki, ki imajo cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča;
 trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi cigarete.

Oprostitev plačila razlike trošarine  

V skladu s 1. točko prvega odstavka 32. člena se za trošarinske izdelke, ki so v prodaji na 
ladjah in letalih na linijah mednarodnega prometa in v prostocarinskih prodajalnah na letališčih 
in pristaniščih, odprtih za mednarodni promet, trošarina ne plačuje. 
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Obrazci

Zavezanci lahko sami izdelajo obrazec, ki mora vsebinsko in oblikovno ustrezati obrazcu 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98/2013.
Vzorec obrazca in Pripomoček za obračun razlike trošarine za cigarete bo dostopen na spletnih 
straneh CURS. 

Lep pozdrav.

                                                                                          Rajko Skubic
generalni direktor

Pripravila: Katarina Blaznik

V vednost: 
 Ministrstvo za finance, Sektor za davčne in carinske postopke;

Odprema: 
 e-pošta (info@gzs.si, info@ozs.si, info@tzslo.si )

Objava: 
 intranet CURS
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