
TRO-AŽ               Priloga 3 

 

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 54.b ČLENA 
ZAKONA O TROŠARINAH, ZA PORABO V LETU 2014 

 
 

1 

Ime in priimek:   
Prejemna štampiljka 

(izpolni carinski organ) 

Davčna številka:   

Identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KMG-MID) 

  

Naselje/ulica in hišna 
številka 

  

Poštna številka, kraj 
in država 

  

Številka 
transakcijskega 
računa 

  

Banka ali hranilnica 
in poslovna enota 

  

Vračilo trošarine se uveljavlja za leto : 2014  

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

3 
ŠTEVILO RAČUNOV O NABAVI GORIVA, NA PODLAGI KATERIH SE UVELJAVLJA 
VRAČILO: * 

  

4 

POVRŠINA ZEMLJIŠČ V UPORABI  IZPOLNI CARINSKI ORGAN 

Površina zemljišč po vrsti dejanske rabe ha Normativna poraba (v litrih) 

1. Njiva ali vrt, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjak, 
matičnjak, 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. Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 
 

X 15 l/ha  

5. Gozd 
 

X 15 l/ha  

6.1. Gozd – poškodovanost nad 17% do vključno 40%         X 140 l/ha  

6.2. Gozd - poškodovanost nad 40% do vključno 60% 
 

X 270 l/ha  

6.3. Gozd – poškodovanost nad 60%  
 

X 380 l/ha  

          
Skupaj 

                                     
      

* Izvirniki računov o nabavi goriva se predložijo na zahtevo carinskega organa 



 

5 

POOBLASTILO ZA UVELJAVLJANJE VRAČILA TROŠARINE ZA GOZD 

Zap.št. Ime in priimek Naslov Davčna številka Podpis 

1.         

2. 
  

      

3.         

4.         

5.         

Pooblaščamo vlagatelja    ______________                                              , da vloži zahtevek za vračilo trošarine za energente, 

 ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, v imenu vseh upravičencev, uporabnikov gozda, 

 članov istega kmetijskega gospodarstva - kmetije oziroma kmečkega gospodinjstva. 

 

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični. 

Kraj in datum: _____________________                  Podpis upravičenca: ___________________ 

 

URADNI ZAZNAMEK 

Številka Datum Carinski urad in naslov 

      

Na podlagi 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 
in 32/14) 

je vlagatelj za leto 2014 upravičen do vračila trošarine za ______________ litrov goriva v znesku _______EUR. 

Znesek vračila trošarine je izračunan  v višini ________  % povprečnega zneska trošarine za plinsko olje za 
pogonski namen v letu _______ , ki znaša ________ za 1000 litrov in je objavljen v Uradnem listu RS št.: ______. 

 

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. 

 

        Podpis uradne osebe: _________________________ 



Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-AŽ 

1 

Ime in priimek 
Vpišeta se ime in priimek. 

Davčna številka 
Vpiše se davčna številka. 

Identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KMG-MID) Vpiše se identifikacijska številka kmetijskega 

gospodarstva-kmetije, upravičenca iz registra kmetijskih 
gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo. 

Naselje/ulica in hišna številka 
Vpiše se popoln naslov. 

Poštna številka, kraj in država 
Vpišejo se poštna številka in kraj ter država. 

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) 
Vpiše se količina porabljenega goriva, za katero se 
zahteva vračilo, ki jo je mogoče dokazati z računi. 

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 
površina kmetijiskih 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. 
Kot površina gozda iz. točke  5 se upošteva površina 
gozda, ki zaradi žleda v letu 2014 ni bila poškodovana 
(poškodovanost do 17%). 
Kot površina gozda iz točk 6.1,  6.2 in 6.3 se upošteva 
površina gozda po deležu poškodovanosti glede na 
podatke o poškodovanosti gozda po parcelnih številkah, 
ki jih pristojni organ pridobi od Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje. 

5 
Pooblastilo za uveljavljanje vračila trošarine 
za gozd 

Uporabniki gozda, ki so člani istega kmetijskega 
gospodarstva - kmetije oziroma kmečkega gospodinjstva, 
izpolnijo pooblastilo za uveljavljanje vračila trošarine, s 
katerim pooblaščajo vlagatelja, da v njihovem imenu vloži 
zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo 
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. 
Uporabniki gozda vpišejo svoje ime in priimek, naslov, 
davčno številko ter se podpišejo.  



 


