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1 PODATKI O UPRAVIČENCU: 

Naziv 

Koda države sedeža in davčna številka 

           

Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) 

Naselje/ulica in hišna številka 

Poštna številka, kraj  
 
 
 

 /      /    

Številka transakcijskega računa 
 
     -           

Banka ali hranilnica in poslovna enota 

 
ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI DESETEGA ODSTAVKA  
54. ČLENA ZAKONA O TROŠARINAH (URADNI LIST RS, ŠT. 2/07 – URADNO 

PREČIŠČENO BESEDILO) ZA ENERGENTE, KI SE PORABIJO ZA POGON  
KMETIJSKE IN GOZDARSKE MEHANIZACIJE,  

ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE 
 

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

 

3 ŠTEVILO RAČUNOV O NABAVI GORIVA, NA PODLAGI KATERIH SE UVELJAVLJA VRAČILO
(1)

: __________ 

 

4 POVRŠINA ZEMLJIŠČ V UPORABI
(2)

 ZA MESEC_____________________________ V LETU ___________ 

Površina zemljišč po vrsti dejanske rabe       ha/a 

IZPOLNI CARINSKI ORGAN 

Letna normativna poraba  

(v litrih) 

1. Njiva ali vrt, trajni travnik, barjanski travnik, ekstenzivni 
sadovnjak 

     X 200 l/ha  

2. Vinograd, intenzivni sadovnjak, hmeljišče, oljčnik, drugi 
trajni nasad 

     X 420 l/ha  

3. Plantaža gozdnega drevja      X   50 l/ha  

4. Gozd, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem      X   15 l/ha  

 Skupaj  

 

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

 

Kraj in datum: _______________________        Podpis pooblaščene osebe upravičenca:  __________________ 

                                                
(1)

 Račune za porabljeno gorivo v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine, je treba oštevilčiti takole: '1/n', '2/n' ... 'n/n', pri 

čemer je 'n' število računov, ter jih hraniti deset let po preteku leta, na katero se nanašajo, in na zahtevo predložiti na vpogled 
carinskemu organu. 
(2)

 Carinski organ pridobi podatke o zemljiščih iz 4. točke obrazca od Ministrstva za kmetijstvo oziroma davčnega organa po 

uradni dolžnosti. 

Prejemna štampiljka 

(izpolni carinski organ) 
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URADNI ZAZNAMEK 

 

Številka 

 

Datum Carinski urad 

Na podlagi devetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 

besedilo) je vlagatelj za mesec  ___________________ leta ________ upravičen do vračila trošarine za  

______________ litrov goriva v znesku _________________EUR. 

Skladno z 9. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/2005 – uradno prečiščeno 

besedilo) je ta zahtevek oproščen plačila upravne takse. 

 

 

                                                                            Podpis uradne osebe:___________________________________ 
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Navodila za izpolnjevanje obrazca TRO-B 
 

Naziv Vpiše se naziv pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika. 

Koda države sedeža in davčna številka Vpišeta se koda države sedeža in davčna številka. 

Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva 
(KMG-MID) 

Vpiše se identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva, katerega predstavnik je upravičenec, 
kakršna je navedena v registru kmetijskih gospodarstev 
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Naselje/ulica in hišna številka Vpiše se popoln naslov. 

Poštna številka, kraj  Vpišeta se poštna številka in kraj. 

Številka transakcijskega računa Vpiše se številka transakcijskega računa. 

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

Količina porabljenega goriva (v litrih) Vpiše se količina porabljenega goriva, za katero se 
zahteva vračilo. 

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

Površina zemljišč v uporabi 

Šteje se površina obdelanih zemljišč, ki so bila na dan 
30. junija preteklega leta vpisana pod posamezno vrsto 
dejanske rabe v evidenci GERK, oziroma za gozd 
površina, ki je bila na dan 30. junija preteklega leta 
evidentirana v lasti, zakupu ali v uporabi na podlagi 
drugega pravnega naslova pri davčnem organu. 

1. Njiva ali vrt, trajni travnik, barjanski travnik, 
ekstenzivni sadovnjak 

2. Vinograd, intenzivni sadovnjak, hmeljišče, oljčnik, 
drug trajni nasad 

3. Plantaža gozdnega drevja 

4. Gozd, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem 

Glede na skupino dejanske rabe, v katero se uvrščajo 
kmetijska zemljišča, se, če upravičenec ne želi, da 
carinski organ pridobi podatke po uradni dolžnosti sam, 
v ustrezno polje vpiše skupna površina obdelanih 
zemljišč v ha/a, kakor jih izkazujejo GERK v registru 
kmetijskih gospodarstev in za gozdove davčna 
evidenca. 

 


