
PRILOGA 8 
Obrazec TRO-TOB 

OBRAČUN TROŠARINE ZA TOBAČNE IZDELKE 
 
 
DAVČNO OBDOBJE: 
 
 
NAZIV: 
 
 
SEDEŽ: 
 
 
DAVČNA ŠTEVILKA: 
 
 
MATIČNA ŠTEVILKA: 
 
 
1. TROŠARINSKI ZAVEZANEC:  POOBLAŠČENI PREJEMNIK 
 

UVOZNIK         IMETNIK TROŠARINSKEGA  
 
POOBLAŠČENI UVOZNIK     DOVOLJENJA: DA 
 
PROIZVAJALEC            NE 
 
TRGOVEC 

 
2. ZAČASNO POOBLAŠČENI PREJEMNIK 
 
3. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE 
 
4. OPROŠČENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV 
 
 

Zap. 
št. 

Tobačni izdelki 

Količina, 
prejeta iz 

držav članic 
EU 

Količina, 
uvožena 

(sproščena v 
prosti promet) 
iz tretjih držav 

Količina, 
sproščena v 

porabo v 
Sloveniji 

Trošarina 
za 

posamezno 
vrsto cigaret 

v eurih 

Skupaj 
trošarina 
v eurih 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 cigarete      

 naziv DPC/1000 kos v EUR      

1.a        

1.b        

1.c        

1.d        

1.e        

2 cigare in cigarilosi      

 naziv DPC/1000 kos v EUR      

2.a               

2.b        

2.c        

2.d    
  

  

2.e        

3 drobno rezan tobak                   /      

4 ostali tobak za kajenje              /      

5 Obveznost za davčno obdobje  

6 Vračilo plačane trošarine po 30. členu ZTro  

7 Vračilo plačane trošarine po 31. členu ZTro  

8 Za plačilo  

 
 
V davčnem obdobju SEM dolžan plačati trošarino/NISEM dolžan plačati trošarine.



Obrazec TRO-TOB (nadaljevanje) 

Trošarinska skladišča oziroma obrati oproščenega uporabnika, na katere se nanaša obračun trošarine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 
 
Kraj in datum: Podpis trošarinskega zavezanca 
 oziroma odgovorne osebe 
 
 
 
 
 
 

 
URADNI ZAZNAMEK 

 
 
 
Carinski organ .................................................................................................................................................... 
 
 
Datum prejema .................................................................................................. ............................................... 
 
 
Carinski delavec ................................................................................................................................................ 
 
 
 



Obrazec TRO-TOB (nadaljevanje) 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-TOB 
 

Za davčno obdobje Vpiše se davčno obdobje. 

Naziv Vpiše se naziv zavezanca. 

Sedež Vpiše se popoln naslov. 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Matična številka Vpiše se matična številka. 

1. Trošarinski zavezanec: pooblaščeni prejemnik 
                                          uvoznik 
                                          pooblaščeni uvoznik 
                                          proizvajalec 
                                          trgovec 
2. Začasno pooblaščeni prejemnik 
3. Drugi plačniki 
4. Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov  

Glede na status zavezanca se označi ustrezno polje. 

Imetnik trošarinskega dovoljenja 
 
Glede na status zavezanca se označi ustrezno polje. 
 

1 cigarete 
        naziv                                 DPC/1000 kos v EUR 
1.a 
1.b  
1.c  
1.d  
1.e  
2 cigare in cigarilosi 
        naziv                                 DPC/1000 kos v EUR 
2.a  
2.b  
2.c 
2.d  
2.e  
3 drobno rezan tobak 
4 ostali tobak za kajenje 
         

V stolpec (2) se vpišeta naziv in drobnoprodajna cena 
tobačnega izdelka v ustrezni obračunski enoti. 
 
V stolpec (3) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti. 
V stolpec (4) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti. 
V stolpec (5) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti. 
 
V stolpec (6) se vpiše znesek trošarine (vsota specifične in 
proporcionalne trošarine) za predpisano enoto po 
posamezni vrsti cigaret. 
 
V stolpec (7) se vpiše zmnožek količine iz stolpca (5) in 
trošarine iz stolpca (6). 

5 Obveznost za davčno obdobje  Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine. 

6 Vračilo plačane trošarine po 30. členu ZTro Vpiše se znesek za vračilo. 

7 Vračilo plačane trošarine po 31. členu ZTro Vpiše se znesek za vračilo. 

8 Za plačilo 
Vpiše se znesek trošarine za plačilo (razlika med 
obveznostjo in vračilom). 

V davčnem obdobju SEM dolžan plačati trošarino/NISEM 
dolžan plačati trošarine. 

Ustrezno obkrožite. 

Trošarinska skladišča oziroma obrati oproščenega 
uporabnika, na katere se nanaša obračun trošarine 

Vpišejo se šifre trošarinskih skladišč oziroma obratov 
oproščenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski 
zavezanec. 

 


