
Obrazec TRO-E3 Priloga 10a 

  

OBRAČUN TROŠARINE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO 

 

Davčna številka:  _______________________________   Matična številka: ______________________________________________ 

Naziv:  _____________________________________________________________________________________________________ 

Naslov:_____________________________________________________________________________________________________ 

Davčno obdobje: __________________________________ 

 

TROŠARINSKI ZAVEZANEC: 

Dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v SLO   

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

  

Proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb   

    

Zaporedna 
številka 

Uporaba električne energije 
Količina 
(MWh) 

Skupaj trošarina 
v evrih 

 

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

1. Poslovna     

2. Neposlovna     

3. Obveznost za davčno obdobje   

4. Za plačilo   

 
Kraj in datum: 

Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
  
 
 

Podpis trošarinskega zavezanca oziroma odgovorne osebe 
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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-E3 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Matična številka Vpiše se matična številka. 

Naziv Vpiše se naziv zavezanca. 

Naslov Vpiše se popolni naslov. 

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

Trošarinski zavezanec: 

Glede na vrsto trošarinskega zavezanca za električno energijo 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 ali jo 
uvozi iz tretjih držav,  

— proizvajalec, ki električno energijo proizvede za 
pokrivanje lastnih potreb. 

Uporaba električne energije: 

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

1.       poslovna  
— dobavitelj vpiše količine, dobavljene končnim odjemalcem v Sloveniji v 
davčnem obdobju, ločeno za poslovno in neposlovno rabo;  

2.       neposlovna 

— 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 z nastankom obveznosti za obračun in plačilo carinskega dolga v 
skladu s carinskimi predpisi);  

  
— proizvajalec vpiše količine, proizvedene za pokrivanje 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. Za plačilo Vpiše se znesek trošarine za plačilo. 

 


