
Priloga 1   Obrazec TRO-I 

 

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI 54. a ČENA ZAKONA O TROŠARINAH 
ZA ENERGENTE, KI SE PORABIJO ZA INDUSTRIJSKO-KOMERCIALNI NAMEN 

 
 
 

1 
 

Ime/naziv upravičenca:       
Prejemna štampiljka 

(izpolni carinski organ) 

Naslov/sedež upravičenca:       

Poštna številka, kraj:             

Davčna številka:
       

Št. transakcijskega računa:       

Banka ali hranilnica  
in poslovna enota:       
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Vračilo trošarine se 
uveljavlja za 

Mesec:       Leto:      

Število strojev:      
 

Količina porabljenega goriva, za katero se 

zahteva vračilo (v litrih) 

Plinsko olje za pogon:       

Neosvinčen bencin:       

Drugo:       

Skupaj:       

3 
 

Priloga: 

 

      Število računov o nabavi goriva, na podlagi katerih se uveljavlja vračilo* 

 

 Evidenca o porabi goriva 

 
 
Zavezujemo se, da bomo vrnili kateri koli neupravičeno pridobljen znesek. 
 
 

Kraj in datum:.                               Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe upravičenca: 

 
 
S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični 

* Priloga 1: Zahtevku je potrebno predložiti račune ali kopije originalnih računov za porabljeno gorivo. 

 
 

URADNI ZAZNAMEK 

Številka Datum Carinski urad 

                  

 

Na podlagi 54. a člena (Uradni list RS št.97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) je vlagatelj za obdobje 

       upravičen do vračila trošarine za       litrov goriva v znesku       EUR. 

Skladno s 4. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/10 - uradno prečiščeno besedilo) je ta 
zahtevek oproščen plačila upravne takse. 
 
 

Podpis uradne osebe: 
 



 

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-I 
 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-I 

1 

Naziv/Ime 
Vpiše se naziv pravne osebe ali ime samostojnega podjetnika 
posameznika. 

Naslov/sedež Vpiše se popoln naslov. 

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

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

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

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

2 

Vračilo trošarine se uveljavlja za Vpiše se mesec koledarskega leta za katerega se vlaga zahtevek. 

Število strojev Vpiše se skupno število strojev, za katero se uveljavlja vračilo trošarine 

Količina porabljenega goriva (v litrih) 

Vpiše se  skupna količina goriva porabljenega za stroje v mesecu, na 
katerega se zahtevek nanaša po vrsti pogonskega goriva ter skupna 
količina vseh vrst porabljenih pogonskih goriv. Ne glede na vrsto 
porabljenega goriva se za vračilo upošteva znesek trošarine, predpisane 
za plinsko olje za pogonski namen. 

3 Priloga  

Navede se število računov, na podlagi katerih se uveljavlja vračilo ter 
označi, da so zahtevku priložene evidence o nabavi in porabi goriva iz 
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki vsebujejo podatke: o vrsti in 
številu strojev, po datumih vpisane ure delovanja strojev in lokacije 
delovanja strojev, količino goriva po datumu nabave, vključno s številko 
izdanega računa, količino goriva po datumu polnitve v stroje, podatke o 
zalogi goriva na začetku in koncu meseca in porabi v druge namene ter 
tehnične podatke o motorju strojev, za katere se uveljavlja vračilo 
trošarine, vključno s podatkom proizvajalca o povprečni porabi goriva na 
uro delovanja motorja.  

 


