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OBRAČUN TROŠARINE ZA TRDA GORIVA 

Davčna številka:  __________________________________      Matična številka: _______________________________________________________ 

Naziv:  __________________________________________________________________________________________________________________ 

Naslov:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Davčno obdobje: __________________________________ 

1. TROŠARINSKI ZAVEZANEC: 

UVOZNIK   ZAČASNO POOBLAŠČENI PREJEMNIK   

TRGOVEC   POOBLAŠČENI UVOZNIK   

PROIZVAJALEC    
IMETNIK TROŠARINSKEGA DOVOLJENJA   

POOBLAŠČENI PREJEMNIK   

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: 

DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE   PREJEMNIK V SKLADU Z 10.Č ČLENOM ZTro   

 3. OPROŠČENI UPORABNIK    

 

Zap. 
št. Trda goriva 

Količina, 
prejeta iz drž. 

članic EU 
(1000 kg) 

Količina, 
uvožena 

(sproščena v 
prosti 

promet) iz 
tretjih držav 

(1000 kg) 

Količina, 
sproščena v 

porabo v 
Sloveniji 

 (1000 kg) 

Vračilo v skladu s 30.  
členom ZTro 

Skupaj trošarina 
v evrih 

 Količina 
(1000 kg) 

Znesek za  
vračilo v  

evrih 
 

Zakonska 
podlaga 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. črni premog (KNCT 2701)               

  vrste 
kal. vred. v 
GJ/1000kg 

        

1. a           

1. b           

1. c           

1. d           

2. rjavi premog (KNCT 2702)         

 vrste 
kal. vred. v 
GJ/1000kg 

       

2. a           

2. b           

2. c           

2. d           

3. koks (KNCT 2704)         

  vrste 
kal. vred. v 
GJ/1000kg 

        

3. a           

3. b           

3. c           

3. d           

4. Obveznost za davčno obdobje   

5. Vračilo trošarine v skladu s 30. členom ZTro   

6. Za plačilo   
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Trošarinska skladišča oziroma obrati oproščenega uporabnika, na katere se nanaša obračun trošarine 

 

 

 
 

Uradni zaznamek 

Urad:  

Oddelek za trošarine:   

Datum predložitve:   

Datum potrditve:   

Serijska številka:   

Evidenčna številka:   

Uradna oseba:   
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-E2 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Matična številka Vpiše se matična številka. 

Naziv Vpiše se naziv osebe, ki vlaga obračun. 

Naslov Vpiše se popolni naslov. 

Davčno obdobje Vpiše se davčno obdobje, na katero se nanaša obračun. 

1. Trošarinski zavezanec: 

Glede na status  osebe (vrsta trošarinskega zavezanca ali drug plačnik 
trošarine ali oproščeni uporabnik), ki vlaga obračun, se označi ustrezno 
polje. 

·          pooblaščeni prejemnik 

·          uvoznik 

·          proizvajalec 

·          imetnik trošarinskega dovoljenja 

·          trgovec 

·          začasno pooblaščeni prejemnik 

2. Drugi plačniki trošarine 

·          drugi plačniki trošarine 

·          prejemnik v skladu z 10.č členom ZTro 

3. Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov  

1     črni premog 
V stolpec (2) se vpišeta vrsta premoga in njegova kalorična vrednost v GJ 
za 1000 kg. 
Količina energenta se vpiše na tri decimalna mesta. 

vrsta                       kalorična vrednost v GJ/1000 kg V stolpec (3) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti. 

1. a  V stolpec (4) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti. 

1. b  V stolpec (5) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti. 

1. c    

1. d  
V stolpec (6) se vpiše količina, za katero se uveljavlja vračilo trošarine v 
skladu s 30. členom ZTro. 

2.     rjavi premog 
V stolpec (7) se vpiše znesek za vračilo, ki se uveljavlja v skladu s 30. 
členom ZTro. 

vrsta                       kalorična vrednost v GJ/1000 kg 
V stolpcu (8) se vpiše ustrezna zakonska podlaga za uveljavljanje vračila 
trošarine na podlagi 30. člena ZTro, in sicer: 

2. a  - 1. tč. prvega odst.  

2. b  - 2. tč. prvega odst.  

2. c  - 3. tč. prvega odst.  

2. d  - 6. tč. prvega odst.  

3.         koks  - 7. tč. prvega odst.  

vrsta                       kalorična vrednost v GJ/1000 kg 
Vračilo trošarine kot odbitek od trošarinske obveznosti, izkazane v 
mesečnem obračunu, lahko uveljavljata le imetnik trošarinskega 
dovoljenja in pooblaščeni prejemnik.  

3. a  
V stolpec (9) se vpiše zmnožek predpisane trošarine z njegovo kalorično 
vrednostjo v GJ/1000 kg iz stolpca (2) in količine iz stolpca (5). 

3. b    

3. c    

3. d    

4. Obveznost za davčno obdobje  Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine iz stolpca (9). 

5. Vračilo trošarine v skladu s 30. členom ZTro Vpiše se vsota zneskov za vračilo iz stolpca (7). 

6. Za plačilo 
Vpiše se znesek trošarine za plačilo (razlika med obveznostjo za davčno 
obdobje in vračilom trošarine v skladu s 30. členom ZTro). 

Trošarinska skladišča oziroma obrati oproščenega 
uporabnika, na katere se nanaša obračun trošarine. 

Vpišejo se identifikacijske številke trošarinskih skladišč oziroma številke 
obratov oproščenega uporabnika, na katere se nanaša obračun trošarine. 

 


