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OBRAČUN TROŠARINE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO  

 
 
DAVČNO OBDOBJE: 
 
 
NAZIV: 
 
 
SEDEŽ: 
 
 
DAVČNA ŠTEVILKA: 
 
 
MATIČNA ŠTEVILKA: 
 
 
TROŠARINSKI ZAVEZANEC:                    DOBAVITELJ 
 

KONČNI ODJEMALEC 
 
PROIZVAJALEC 
 

 
 

Zap. 
št. 

Uporaba električne energije Količina (MWh) 
Skupaj 

trošarina 
v EUR 

(1) (2) (3) (4) 

1. poslovna   

2. neposlovna   

3. Obveznost za davčno obdobje  

4. Vračilo plačane trošarine po 30. členu ZTro  

5. Vračilo plačane trošarine po 31. členu ZTro  

6. Za plačilo  

 
 
V davčnem obdobju SEM dolžan plačati trošarino/NISEM dolžan plačati trošarine. 
 
 
Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 
 
Kraj in datum: Podpis trošarinskega zavezanca 
 oziroma odgovorne osebe 
 
 
 
 

 
URADNI ZAZNAMEK 

 
 
 
Carinski organ .................................................................................................................................................... 
 
 
Datum prejema .................................................................................................. ............................................... 
 
 
Carinski delavec ................................................................................................................................................ 
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-E2 
 

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. 

Trošarinski zavezanec: dobavitelj 
                                      končni odjemalec 
                                      proizvajalec 
                                           
  

Glede na status zavezanca se označi ustrezno polje: 

 dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v 
Sloveniji, 

 končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno 
porabo pridobi v državah članicah EU oziroma jo uvozi 
iz tretjih držav,  

 proizvajalec, ki električno energijo proizvede za 
zadovoljevanje lastnih potreb.  

Uporaba električne energije: 
1. poslovna  
2. neposlovna 
 

V stolpec (3) pod zaporedno številko 1 oziroma 2 se vpiše 
količina v ustrezni obračunski enoti, za katero je v davčnem 
obdobju nastala obveznost za obračun trošarine in je bila 
porabljena za poslovno oziroma neposlovno rabo: 

 dobavitelj vpiše količine, dobavljene končnim 
odjemalcem v Sloveniji v davčnem obdobju, ločeno za 
poslovno in neposlovno rabo,  

 končni odjemalec vpiše količine, pridobljene v državah 
članicah EU v davčnem obdobju, ločeno za poslovno in 
neposlovno rabo (uvoženih količin ne vpisuje, ker zanje 
nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine 
hkrati, kot nastane obveznost za obračun in plačilo 
carinskega dolga v skladu s carinskimi predpisi),  

 proizvajalec vpiše količine, proizvedene za 
zadovoljevanje lastnih potreb, ločeno za poslovno in 
neposlovno rabo.  

   
V stolpec (4) se vpiše zmnožek predpisane trošarine za 
poslovno oziroma neposlovno rabo in količine pod 
zaporedno številko 1 oziroma 2 v stolpcu (3). 

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

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

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

6. 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. 

 


