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1.0 OPREDELITEV TOBAČNIH IZDELKOV TER ZNESKI TROŠARIN
Med tobačne izdelke se uvrščajo: cigarete, cigare, cigarilosi in tobak za kajenje, ki so
podrobneje opredeljeni od 81. do 85. člena Zakona o trošarinah. Navedeni zakon med drugim
uvaja tudi dve novi vrsti trošarinskih tobačnih izdelkov in sicer elektronske cigarete oziroma
tekočino ali polnilo, ki vsebuje nikotin in predelan tobak, namenjen segrevanju oziroma tobak za
segrevanje. Gre za nove tobačne izdelke, ki predstavljajo alternativo klasičnim tobačnim
izdelkom in so namenjeni vdihovanju tobačnih hlapov, brez izgorevanja.
V preglednici Pregled sprememb zneskov trošarine od julija 1999 so v zavihku z naslovom
»TOB-pregled« navedeni veljavni zneski trošarine za vse skupine tobačnih izdelkov.

2.0 SEZNAMI DROBNOPRODAJNIH CEN TOBAČNIH IZDELKOV
Drobnoprodajna cena tobačnih izdelkov je cena, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik
trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma
uvoznik, v primeru izdelkov iz 85. člena Zakona o trošarinah (elektronskih cigaret in tobaka za
segrevanje) pa oseba, ki te izdelke sprosti v porabo. Navedene osebe prijavijo drobnoprodajne
cene davčnemu organu 15 dni pred sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo.
Tobačni izdelki se smejo prodajati le po prijavljenih drobnoprodajnih cenah. V nadaljevanju so
navedeni seznami drobnoprodajnih cen po posameznih vrstah tobačnih izdelkov.
Seznam drobnoprodajnih cen cigaret
Seznam drobnoprodajnih cen drobno rezanega tobaka
Seznam drobnoprodajnih cen cigar in cigarilosov
Seznam drobnoprodajnih cen drugega tobaka
Seznam drobnoprodajnih cen elektronskih cigaret
Seznam drobnoprodajnih cen tobaka za segrevanje

3.0 OBVEZNOST ZA OBRAČUN RAZLIKE TROŠARINE
Za drobno rezani tobak in cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskega skladišča in za katere se
zviša trošarina ali se zanje zviša drobnoprodajna cena (DPC), nastane obveznost za obračun
trošarine na dan, ko se zviša trošarina ali drobnoprodajna cena. Zaradi navedenega so osebe,
ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan
pred zvišanjem trošarine oziroma DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi,
opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun razlike trošarine
najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma
cigaret se uporablja obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete.
Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.
Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek
trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu
drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine
za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov.
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4.0 NOVI TOBAČNI IZDELKI
Kot že navedeno Zakon o trošarinah med drugim uvaja dve novi vrsti trošarinskih tobačnih
izdelkov (85. člen Zakona o trošarinah) in sicer elektronske cigarete in tobak za segrevanje (v
nadaljevanju novi tobačni izdelki). Glede na to, da ureditev za nove tobačne izdelke ni
harmonizirana v vseh državah članicah Unije, za postopke na področju novih tobačnih izdelkov
veljajo nacionalne posebnosti, določene v Zakonu o trošarinah, in so podrobneje predstavljene
v nadaljevanju.

4.1 Prijava posameznih poslov – izvajanje posebnega nadzora za nove
tobačne izdelke
Osebe, ki prevažajo nove tobačne izdelke v in iz Slovenije, morajo vsako gibanje prijaviti
davčnemu organu pred vnosom teh izdelkov v Slovenijo in pred iznosom iz Slovenije v
elektronski obliki na naslov n101.fu@gov.si. Za te osebe praviloma vlagajo prijave naročniki ali
prejemniki izdelkov v Sloveniji. Osebe, ki proizvajajo, predelujejo ali skladiščijo navedene
izdelke, predložijo prijavo davčnemu organu le pred začetkom opravljanja dejavnosti ali pred
spremembo podatkov iz prijave dejavnosti (kot npr. novi izdelki, nova lokacija).
Prijava se lahko izvede na obrazcu PRIJAVA–PN, ki vsebuje vse podatke, ki jih morajo
omenjene osebe sporočiti davčnemu organu in so našteti v prvem odstavku 54. člena Pravilnika
o izvajanju Zakona o trošarinah. Gibanje teh izdelkov mora spremljati komercialni dokument. Za
komercialni dokument se šteje listina, ki spremlja pošiljko izdelkov, na primer račun, dobavnica,
prevozni dokument in podobno, in vsebuje zadostne podatke o vrsti in količini izdelkov pošiljke,
ki omogočajo njihovo identifikacijo.
Navedene prijave ni potrebno predložiti, ko so novi tobačni izdelki:

po uvozu sproščeni v prost promet v skladu s carinsko zakonodajo,

se po uvozu gibajo pod carinskim nadzorom ali

so po vnosu sproščeni v porabo v Sloveniji (npr. za gibanje od trgovca na debelo v
Sloveniji, ki je nove tobačne izdelke sprostil v porabo, k trgovcu na drobno v Sloveniji).
Podrobnosti o vodenju evidenc oseb, ki na ozemlju Slovenije proizvajajo, predelujejo, skladiščijo
in prevažajo nove tobačne izdelke, so predpisane v šestem in sedmem odstavku 54. člena
Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah.

4.2 Tobačna znamka
Za tobačne izdelke velja, da se lahko sprostijo v porabo, prodajo na drobno ali sprostijo v prost
promet, razen če jih uvoznik prevaža v trošarinsko skladišče, le če so označeni s tobačno
znamko. Izjema od navedenega velja za elektronske cigarete. Tobačna znamka za elektronsko
cigareto torej ni predpisana.

4.3 Prijava drobnoprodajnih cen novih tobačnih izdelkov
Osebe, ki nove tobačne izdelke sproščajo v porabo v Sloveniji (uvozniki, proizvajalci, imetniki
trošarinskih skladišč in osebe, ki te izdelke vnašajo iz drugih držav članic) morajo
drobnoprodajne cene navedenih tobačnih izdelkov prijaviti davčnemu organu 15 dni pred
sprostitvijo teh izdelkov v porabo. Prijava se opravi na obrazcu Prijava drobnoprodajne cene
tobačnih izdelkov.
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4.4 Obračunavanje in plačevanje trošarine za nove tobačne izdelke
Osebe, ki nove tobačne izdelke sproščajo v porabo v Sloveniji obračunajo trošarino, ko so
trošarinski izdelki sproščeni v porabo – ob vnosu v Slovenijo ter ob vsakem zaključku
proizvodnje. Omenjene osebe, ki vnašajo navedene izdelke iz drugih držav članic, in
proizvajalci, predložijo davčnemu organu ustrezno izpolnjen obračun trošarine do 25. dne
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (davčno obdobje je mesec), v katerem je
nastala obveznost za obračun trošarine, na obrazcu TRO-TOB, ki je objavljen na spletnih
straneh FURS.
Obveznost za obračun trošarine pa nastane tudi ob uvozu novih tobačnih izdelkov v Slovenijo,
torej ob sprostitvi omenjenih izdelkov v prost promet v skladu s carinsko zakonodajo. Obveznost
za obračun in plačilo trošarine nastane, kot da bi bila trošarina uvozna dajatev.

4.5 Posebnosti pri proizvodnji, skladiščenju in gibanju novih tobačnih
izdelkov
Osebe, ki elektronske cigarete in tobak za segrevanje sproščajo v porabo v Sloveniji ob
izpolnjevanju predpisanih pogojev iz 44. in 45. člena Zakona o trošarinah lahko pridobijo
dovoljenje za trošarinsko skladišče. Dokler se obravnavani izdelki nahajajo v režimu odloga
plačila trošarine, obveznost za obračun trošarine ne nastane.
V kolikor želijo navedene osebe pridobiti status trošarinskega skladišča je potrebno ustrezno
izpolnjeno Vlogo za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče (obrazec TROV-TS) predložiti
pristojnemu finančnemu uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register. Pristojni urad
preveri ali vložnik izpolnjuje vse pogoje za izdajo trošarinskega dovoljenja v skladu z Zakonom
o trošarinah. Če se vlogi ugodi, lahko zavezanec v trošarinskem skladišču prejema trošarinske
izdelke, skladišči, proizvaja in odpremlja navedene izdelke v režimu odloga plačila trošarine,
obveznost za obračun trošarine pa nastane šele ob njihovi sprostitvi v porabo v Sloveniji.
Ob odpremi navedenih trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča v drugo državo, se
obravnavani izdelki, kot že navedeno, nahajajo v režimu odloga in obveznost za obračun
trošarine ne nastane. Je pa potrebno pred iznosom novih tobačnih izdelkov iz Slovenije v drugo
državo članico navedeno gibanje prijaviti davčnemu organu v elektronski obliki na naslov
n101.fu@gov.si, na obrazcu PRIJAVA – PN.
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