
PRILOGA 
 

              Obrazec TRO-RAZ 

OBRAČUN RAZLIKE TROŠARINE ZA CIGARETE 

Firma in naziv ali ime in priimek:   

Naslov:   

Davčna številka:   

Matična številka:   

Kontaktna oseba:   E-naslov:   
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Skupaj:   

Kraj in datum popisa: Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 

Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 

Uradni zaznamek 

Urad:  

Oddelek za trošarine:  

Datum predložitve:  

Datum potrditve:  

Serijska številka:  

Evidenčna številka:  

Uradna oseba:  

 
 
 

 



Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-RAZ 

Firma in naziv ali ime in priimek Vpišeta se firma in naziv ali ime in priimek. 

Naslov 
Vpiše se polni naslov (ulica, hišna številka, poštna 
številka in kraj pošte). 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Matična številka Vpiše se matična številka. 

Kontaktna oseba Vpišeta se ime in priimek kontaktne osebe. 

E-naslov Vpiše se elektronski naslov kontaktne osebe. 

Koda EAN 

V stolpec (2) se vpiše koda EAN (13-mestna 
številka), ki je navedena na zavojčku cigaret (pod 
črtno kodo) za vsako vrsto oziroma trgovsko ime 
cigaret. 

Vrsta cigaret V stolpec (3) se vpiše trgovsko ime. 

Stara DPC za zavojček (v EUR) 
V stolpec (4) se vpiše stara drobnoprodajna cena 
zavojčka cigaret. 

Stara DPC za 1.000 kosov (v EUR) 
V stolpec (5) se vpiše stara drobnoprodajna cena 
za 1.000 kosov cigaret, ki se izračuna kot stara 
DPC/št. cigaret v zavojčku × 1.000. 

Nova DPC za zavojček (v EUR) 
V stolpec (6) se vpiše nova drobnoprodajna cena 
zavojčka cigaret. 

Nova DPC za 1.000 kosov (v EUR) 
V stolpec (7) se vpiše nova drobnoprodajna cena 
za 1.000 kosov cigaret, ki se izračuna kot nova 
DPC/št. cigaret v zavojčku × 1.000. 

Število zavojčkov V stolpec (8) se vpiše število zavojčkov cigaret. 

Količina (v 1.000 kosih) 
Stolpec (9) se izračuna kot zmnožek števila 
cigaret v zavojčku in števila zavojčkov iz stolpca 
(8). 

Razlika trošarine za 1.000 kosov (v EUR) 

V stolpec (10) se vpiše podatek, ki se izračuna na 
naslednji način: 
(nova specifična trošarina – stara specifična 
trošarina) + (nova DPC/zavojček × nova 
proporcionalna trošarina – stara DPC/zavojček × 
stara proporcionalna trošarina) × 50.   

Razlika trošarine za celotno količino (v EUR) 
V stolpec (11) se vpiše zmnožek podatkov iz 
stolpcev (9) in (10). 

Skupaj Vpiše se seštevek zneskov iz stolpca (11). 

 


