
Obrazec TRO-K 

1 PODATKI O UPRAVIČENCU:  

Naziv/Ime 

Davčna številka         

Naselje/ulica in hišna številka 

Poštna številka, kraj in država 
 
 

Številka transakcijskega računa za nakazilo 

     –           

Banka ali hranilnica in poslovna enota Imetnik trans. računa:               upravičenec 

   pooblaščenec 

 

 

 
 

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI DVAJSETEGA ODSTAVKA 
54. ČLENA ZAKONA O TROŠARINAH ZA PLINSKO OLJE, KI SE PORABI KOT 

POGONSKO GORIVO ZA KOMERCIALNI NAMEN 
 
 
Vračilo trošarine se uveljavlja za:  mesec __________ leto _____ 
      trimesečje  1  2  3  4  leto _____ 
      leto _____ 
 
Plinsko olje je bilo porabljeno za prevoz:  blaga 
       potnikov 
 

2 KOLIČINA PORABLJENEGA GORIVA, ZA KATERO SE ZAHTEVA VRAČILO (v litrih) 

1 Januar  Februar  Marec  

2 April  Maj  Junij  

3 Julij  Avgust  September  

4 Oktober  November  December  

 

3 ŠTEVILO RAČUNOV O NABAVI GORIVA, NA PODLAGI KATERIH SE UVELJAVLJA VRAČILO
*
:  

 

4 REGISTRSKE OZNAKE MOTORNIH VOZIL                                                 ŠTEVILO MOTORNIH VOZIL  

 Registrska oznaka Količina porabljenega goriva  Registrska oznaka Količina porabljenega goriva 

1   8   

2   9   

3   10   

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

                                                
*
 Zahtevku je treba priložiti račune za porabljeno gorivo, ki se glasijo na upravičenca. 

Prejemna štampiljka 

(izpolni carinski organ) 



Obrazec TRO-K 

Zavezujemo se, da bomo vrnili katerikoli neupravičeno pridobljen znesek. 

 

Kraj in datum: _________________________      Podpis pooblaščene osebe upravičenca: __________________ 

 

Žig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URADNI ZAZNAMEK 

Številka 

 

Datum Carinski urad 

Na podlagi dvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah je vlagatelj za obdobje ______________________ 

upravičen do vračila trošarine za ____________ litrov goriva v znesku _______________ EUR. 

Skladno s 4. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah je ta zahtevek oproščen plačila upravne takse. 

 

                                                                                 Podpis uradne osebe: _______________________________ 



Obrazec TRO-K 

Navodila za izpolnjevanje obrazca TRO-K 

 

1 
Naziv/Ime 

Vpiše se naziv pravne osebe ali ime samostojnega 
podjetnika posameznika. 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Naselje/ulica in hišna številka Vpiše se popoln naslov. 

Poštna številka, kraj in država Vpišejo se poštna številka in kraj ter država. 

Številka transakcijskega računa za nakazilo 
Vpiše se številka transakcijskega računa za nakazilo 
vračila trošarine. 

Banka ali hranilnica in poslovna enota Vpišeta se banka ali hranilnica in poslovna enota. 

Imetnik transakcijskega računa 
Označi se, ali je imetnik računa za nakazilo 
upravičenec ali pooblaščenec na podlagi pooblastila. 

Vračilo trošarine se uveljavlja za 
Označi in vpiše (mesec, leto) oz. obkroži (trimesečje) 
se koledarsko obdobje, za katero se vlaga zahtevek. 

Plinsko olje je bilo porabljeno za prevoz Označi se namen porabe plinskega olja. 

2 

Količina porabljenega goriva (v litrih) 

Glede na označeno koledarsko obdobje se za 
posamezni mesec vpiše količina porabljenega goriva, 
za katero se zahteva vračilo, ki jo je mogoče dokazati 
z računi. Količina porabljenega goriva v posameznem 
mesecu se vpisuje tudi v primeru zahtevka za 
koledarsko trimesečje ali koledarsko leto. 

3 
Število računov o nabavi goriva 

Vpiše se skupno število računov za nabavo goriva, na 
podlagi katerih se uveljavlja vračilo. 

4 
Registrske oznake motornih vozil in število motornih 
vozil 

Vpiše se število in registrske oznake motornih vozil, za 
pogon katerih je bilo plinsko olje porabljeno in količina 
porabljenega goriva za posamezno motorno vozilo. 

 


