
Obrazec: VZD-CIG                  

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca 

*EAN koda – črtna koda 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Matična številka/EMŠO Vpiše se matična številka. 

Naziv Vpiše se naziv osebe, ki vlaga obračun. 

Naslov Vpiše se popolni naslov. 

Trošarinski zavezanec: 
·          imetnik trošarinskega dovoljenja 
·          oseba, ki sprosti v porabo izdelke iz 85. 
           člena ZTro-1 
·          začasno pooblaščeni prejemnik 
·          pooblaščeni prejemnik 
·          uvoznik 
 
 

Glede na status osebe (vrsta trošarinskega zavezanca), ki vlaga 
obrazec, se označi ustrezno polje. 

Prijava drobnoprodajne cene novih tobačnih 
izdelkov 
Sprememba drobnoprodajne cene ali naziva 
tobačnih izdelkov 

Glede na prijavo drobnoprodajnih cen novih tobačnih izdelkov 
oziroma spremembo drobnoprodajnih cen ali naziva tobačnih 
izdelkov oseba, ki vlaga obrazec, se označi ustrezno polje. 

Datum sprostitve tobačnih izdelkov v porabo Vpiše se datum sprostitve tobačnih izdelkov v porabo. 

Prijava drobnoprodajne cene novih tobačnih 
izdelkov: 

1. cigarete 
2. cigare in cigarilosi 
3. drobno rezani tobak 
4. drug tobak za kajenje 
5. tobak za segrevanje 
6. elektronske cigarete z nikotinom 
7. elektronske cigarete brez nikotina 
 

 
V stolpec (2 – Koda EAN*) se vpiše ustrezna koda EAN za vsak 
tobačni izdelek. 
V stolpec (3 – Naziv tobačnega izdelka) se vpiše  naziv tobačnih 
izdelkov. 
Stolpec (4 – Količina cigaret v zavojčku) se izpolni le za cigarete, 
vpiše se količina cigaret v zavojčku. 
V stolpec (5 – Drobnoprodajna cena) se vpiše DPC tobačnih 
izdelkov in sicer: 

- za cigarete DPC zavojčka, 
- za cigare in cigarilose DPC za 1000 kosov, 
- za tobak za 1 kg, 
- za elektronske cigarete za 1 ml. 

Sprememba drobnoprodajne cene ali naziva 
tobačnih izdelkov: 

1. cigarete 
2. cigare in cigarilosi 
3. drobno rezani tobak 
4. drug tobak za kajenje 
5. tobak za segrevanje 
6. elektronske cigarete z nikotinom 
7. elektronske cigarete brez nikotina 

 

 
V stolpec (2 – Koda EAN) se vpiše ustrezna koda EAN za vsak 
tobačni izdelek. 
V stolpec (3 – Naziv tobačnega izdelka) se vpiše naziv tobačnih 
izdelkov. 
Stolpec (4 – Količina cigaret v zavojčku) se izpolni le za cigarete, 
vpiše se količina cigaret v zavojčku. 
V stolpec (5 – Drobnoprodajna cena) se vpiše DPC tobačnih 
izdelkov in sicer: 

- za cigarete DPC zavojčka, 
- za cigare in cigarilose DPC za 1000 kosov, 
- za tobak za 1 kg, 
- za elektronske cigarete za 1 ml. 


