Uporabniška navodila - zunanji uporabniki IS E-TROD
OBRAČUN RAZLIKE TROŠARINE ZA DROBNO REZANI TOBAK IN CIGARETE
Oseba, ki ima drobno rezani tobak in cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča, mora na dan pred
zvišanjem drobnoprodajne cene oz. trošarine drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih ima na zalogi,
izvesti popis. Davčnemu organu mora predložiti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka oziroma
cigaret ter obračun 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 (v nadaljevanju dokument TRO-RAZ).
Dokument TRO-RAZ se predloži preko portala e-Carina, informacijskega sistema E-TROD1.
1. Vnos in predložitev dokumenta TRO-RAZ v IS E-TROD
Vnos dokumenta TRO-RAZ se izvede na modulu Obračun, v podmeniju »Predložitev obračunov –
trošarine«, z uporabo gumba TRO-RAZ.

Po izboru gumba »Vnos TRO-RAZ« se odpre maska »Vnos dokumenta«, kjer se iz spustnega seznama
izbere sledeče podatke:




datum popisa,
vrsta dokumenta,
status udeleženca(v obeh poljih se izpiše oseba, ki ima na zalogi TI izven trošarinskega
skladišča).

1

Če prejemnik še nima urejenega dostopa do portala e-Carina, se dokument napoved prejema pošiljke predloži
v papirni obliki pristojnemu davčnemu organu (oddelku za trošarine). Obrazci se nahajajo na povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/.
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V nadaljevanju se ob izboru gumba »Nadaljuj vnos« na maski »Vnos dokumenta«, izpiše dokument
TRO-RAZ. V okviru tega dokumenta je potrebno med splošnimi podatki izpolniti kontaktne podatke.
V obračunski del dokumenta TRO-RAZ se nato vpiše ročno ali prenese z uporabo pripomočka število
zavojčkov cigaret oz. kilogramov drobno rezanega tobaka, za katere se predlaga dokument TRO-RAZ.

Ročni vnos dodajanja novih postavk je mogoč preko pritiska na gumb (+). Izdelek, ki ga želimo dodati
se poišče v polju z avtomatskim dokončevanjem. Ob izboru izdelka je le-ta dodan na zaslonsko masko.
Njegov vnos na obračunski del se potrdi z izbiro gumba »Prenesi dodane postavke«.

V primeru, da se uporabnik odloči, da bo za izpolnjevanje popisa uporabil pripomoček potrebuje MSExcel. Pripomoček uporabnik lahko prenese na lokalni računalnik:



s pomočjo gumba »Prevzem predloge pripomočka« iz sklopa Pripomoček TRO-RAZ dokumenta
TRO-RAZ,
s spletne strani FURS, kjer je podano obvestilo o povečanju trošarine ali drobnoprodajne cene
za drobno rezani tobak oziroma cigarete.

Po odprtju Pripomočka izbere gumb »Omogoči urejanje«.
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Pripomoček se nato ustrezno izpolni, tako da se za dan popisa vpiše zaloga:



števila zavojčkov cigaret oz.
kilogramov drobno rezanega tobaka.

Izpolnjen pripomoček se nato shrani na računalnik2.
Sledi prenos pripomočka v dokument TRO-RAZ. Na dokumentu TRO-RAZ, se v sklopu Pripomoček TRORAZ, s pomočjo gumba 'Prebrskaj' poiščite ustrezen pripomoček na računalniku.
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Ustrezen tobačni izdelek po EAN kodi oz. nazivu lahko poiščete v pripomočku z uporabo funkcionalnosti
Ctrl+F.
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Z gumbom 'Prenesi v dokument' se nato pripomoček naloži v dokument TRO-RAZ. V dokument TRORAZ se iz pripomočka prenese podatek o številu zavojčkov cigaret in kilogramih drobno rezanega
tobaka na zalogi.

Preneseni podatki iz pripomočka se v obračunskem delu lahko urejajo (brisanje postavk, dodajanje
postavk, spreminjaje količine).
Potem ko so izpolnjeni vsi obvezni podatki in se dokument shrani se izpiše obvestilo, ki vključuje
številko podračuna in številko reference, kamor se izvede plačilo razlike trošarine (le v primeru da je
znesek za plačilo enak ali večji od 10 eurov).

V zadnjem koraku se dokument TRO-RAZ »Podpiše in pošlje v potrjevanje«. Dokument ob uspešnem
podpisu preide v stanje »Predloženi-uspešno vložen«.
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