
Obrazec TRO-E3 Priloga 10a 

 

OBRAČUN TROŠARINE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKI PLIN IZ OMREŽJA 

 

Davčna številka:  _______________________________   Matična številka: ______________________________________________ 

Naziv:  _____________________________________________________________________________________________________ 

Naslov:_____________________________________________________________________________________________________ 

Davčno obdobje: __________________________________ 

TROŠARINSKI ZAVEZANEC: 

Dobavitelj električne energije 
končnim odjemalcem v Sloveniji 

 
Dobavitelj zemeljskega plina 
končnim odjemalcem v Sloveniji 

 

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

 Končni odjemalec, ki zemeljski 
plin  za svojo končno porabo 
pridobi v državah članicah EU ali 
ga uvozi iz tretjih držav 

 

Proizvajalec, ki električno 
energijo proizvede za pokrivanje 
lastnih potreb 

 Sistemski operater prenosnega ali 
distribucijskega omrežja, ki 
odvzame zemeljski plin iz omrežja 
za lastno rabo 

 

 

Zap. 
številka 

Električna energija in 
zemeljski plin iz 

omrežja 

Količina 
 

 
Znižanje davčne obveznosti 

 
Skupaj trošarina 

v eurih 
 

Količina 
(7. odst. 41. 

člena 
PZTro*) 

Količina 
(8. odst. 41. 

člena 
PZTro*) 

Znesek  
znižanja 
davčne 

obveznosti v 
eurih 

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

1. 
Uporaba električne 
energije 

(MWh) (MWh)    

1.1 Poslovna      

1.2 Neposlovna      

2. Zemeljski plin iz omrežja (m3)   
 

 

2.1 Za pogonski namen     
 

  

2.2 Za gorivo za ogrevanje     
 

  

3. Obveznost za davčno obdobje   

4. Znižanje davčne obveznosti  

5. 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 ali zemeljski plin iz omrežja 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, 
— dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji, 
— končni odjemalec, ki zemeljski plin  za svojo končno porabo 
pridobi v državah članicah EU ali ga uvozi iz tretjih držav, 
— sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki 
odvzame zemeljski plin  iz omrežja za lastno rabo. 

Uporaba električne energije: 
V stolpec (3) pod zaporedno številko 1.1 oziroma 1.2 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: 

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

1.2      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.  
 
Znižanje davčne obveznosti v skladu z 41. členom PZTro* za proizvajalca električne energije 

V stolpec (4) se vpiše  količina električne energije, proizvedene v obratu za proizvodnjo 

električne energije, ki se ne šteje za pokrivanje lastnih potreb in zanjo  v skladu s 7. odstavkom 

41. člena PZTro* ne nastane obveznost za obračun trošarine. Do navedenega znižanja davčne 

obveznosti je upravičen le trošarinski zavezanec – proizvajalec električne energije za 

proizvedeno električno energijo porabljeno za proizvodnjo električne energije. 

V stolpec (5) se vpiše ustrezna količina električne energije, ki jo trošarinski zavezanec za 

električno energijo - proizvajalec električne energije v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 

53.a člena ZTro, prejme iz omrežja s plačano trošarino in jo v svojih proizvodnih obratih porabi 

za proizvodnjo električne energije in za katero je v skladu z 8. odstavkom 41. člena PZTro* 

upravičen do vračila plačane trošarine. 

V stolpec (6) se vpiše znesek znižanja davčne obveznosti, ki se uveljavlja v skladu z 41. členom 

PZTro*. Znesek se izračuna kot zmnožek zneska predpisane trošarine in količine  iz stolpca 4   in 

količine iz stolpca 5 pod zaporedno številko 1.1. 

 
V stolpec (7) se vpiše zmnožek zneska predpisane trošarine za poslovno oziroma neposlovno 
rabo in količine pod zaporedno številko 1.1 oziroma 1.2 v stolpcu (3). 
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 Zemeljski plin iz omrežja 
V stolpec (3) pod zaporedno številko 2.1 oziroma 2.2 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 pogonski namen oziroma za gorivo za ogrevanje: 

 2.1    za pogonski namen 
 
 2.1    za gorivo za ogrevanje 

— dobavitelj vpiše količine, dobavljene končnim odjemalcem v Sloveniji v davčnem obdobju, 
ločeno za pogonski namen in ogrevanje;  

 

— končni odjemalec vpiše količine, pridobljene v državah članicah EU v davčnem obdobju, 
ločeno za pogonski namen in ogrevanje (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);  

 
— sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki odvzame zemeljski plin  iz 
omrežja za lastno rabo, ločeno za pogonski namen in ogrevanje. 

 
V stolpec (7) se vpiše zmnožek zneska predpisane trošarine za pogonski namen oziroma za 
gorivo za ogrevanje in količine pod zaporedno številko 2.1 oziroma 2.2 v stolpcu (3). 
 

3. Obveznost za davčno obdobje  Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine iz stolpca (7). 

4. Znižanje davčne obveznosti Vpiše se ustrezna vsota zneskov znižanja davčne obveznosti  iz stolpca (6). 

5. Za plačilo 
Vpiše se znesek trošarine za plačilo (razlika med obveznostjo za davčno obdobje  in znižanjem 
davčne obveznosti). 

 

*PZTro = Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 18/07-popr., 26/10, 9/13 in 15/14) 


