
Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 13. 3. 2013 / Stran 2825 

Obrazec TRO-B Priloga 2

1 Februar

2 Maj

3 Avgust

4 Nov.

3

Normativna poraba (v litrih)

                      -       

ha

                                      -       

                                      -       

                                      -       

X 200 l/ha

X 420 l/ha

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI 54.b ČLENA ZAKONA O TROŠARINAH ZA 
ENERGENTE, KI SE PORABIJO ZA POGON KMETIJSKE IN GOZDARSKE MEHANIZACIJE, ZA 

PRAVNE OSEBE, AGRARNE SKUPNOSTI IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE

Naziv

leto:

1

Mesec: leto:

leto:

3. Plantaža gozdnega drevja                       -       X 50 l/ha

4

Skupaj -                           

                                      -       

5. Gozd                       -       

* Zahtevku je treba predložiti račune za porabljeno gorivo, ki se glasijo na upravičenca.

Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 
upravičenca

Kraj in datum:

September

April

Marec

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

Julij

                      -       

1. Njiva ali vrt, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjak, 
matičnjak, trajni travnik, barjanski travnik, ekstenzivni 
sadovnjak

ŠTEVILO RAČUNOV O NABAVI GORIVA, NA PODLAGI KATERIH SE UVELJAVLJA VRAČILO: *

DecemberOktober

2

Vračilo trošarine se uveljavlja za :

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

trimesečje:

Identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KMG-MID)

Junij

Januar

Naselje/ulica in hišna 
številka

Poštna številka, kraj in 
država

Številka transakcijskega 
računa

Banka ali hranilnica in 
poslovna enota

4. Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem                       -       X 15 l/ha

Površina zemljišč po vrsti dejanske rabe

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični.

X 15 l/ha                                       -       

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

IZPOLNI CARINSKI ORGANPOVRŠINA ZEMLJIŠČ V UPORABI

Koda države in davčna številka:
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litrov goriva
EUR. v znesku

Številka Datum

URADNI ZAZNAMEK

je vlagatelj za obdobje

Carinski urad in naslov

upravičen do vračila trošarine za 

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.

Na podlagi 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS št. 97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) 

Podpis uradne osebe:
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Naziv
Vpiše se naziv pravne osebe, agrarne skupnosti 
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 upravičenca iz registra kmetijskih 
gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za 
kmetijstvo.

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.

2 Količina porabljenega goriva (v litrih)

Glede na označeno koledarsko obdobje se za 
posamezni mesec vpiše količina porabljenega 
goriva, za katero se zahteva vračilo, ki jo je 
mogoče dokazati z računi. Količina porabljenega 
goriva v posameznem mesecu se vpisuje tudi v 
primeru zahtevka za koledarsko trimesečje ali 
koledarsko leto.

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

4 Površina zemljišč v uporabi

Vpišejo se podatki o površini zemljišč v hektarjih. 
Kot površino kmetijskih zemljišč v uporabi se 
upošteva površina GERK pod posamezno vrsto 
dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko 
gospodarstvo evidentirana v registru kmetijskih 
gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za 
kmetijstvo. Kot površino gozda v uporabi vlagatelj 
navede podatke iz evidenc in drugih dokazil o 
lastništvu oziroma uporabi gozda. Če vlagatelj 
zahtevka ne izpolni te rubrike, jo izpolni carinski 
organ na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo ali 
davčnega organa.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-B

1




