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1.0 UPRAVIČENCI
Na podlagi 93. člena Zakona o trošarinah in Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki
se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz imajo kupci – osebe, ki
opravljajo dejavnost – pravico do vračila dela trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za
pogon:
 statičnih delovnih strojev;
 strojev v gradbeništvu;
 motornih tirnih vozil v železniškem prometu;
 žičnic in strojev ter naprav na smučiščih.
Za stroje v gradbeništvu se štejejo stroji, ki se uporabljajo pri dejanskem opravljanju dejavnosti,
ki se uvršča v področje "Gradbeništvo" v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo
dejavnosti.

2.0 VIŠINA VRAČILA
Za energente, dokazljivo porabljene za industrijsko-komercialni namen, se vrača 50 %
povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za
katero se zahteva vračilo trošarine.
Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen,
ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v
posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan
meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
Višina vračila za 1000 litrov porabljenih energentov (zneski so informativne narave).

3.0 OBRAZEC IN DOKAZILA
3.1 Obrazec
Vračilo plačane trošarine se uveljavlja na podlagi zahtevka TRO-I.

3.2 Računi o nabavljenem energentu
Zahtevku se priložijo računi o nabavljenem energentu, ki poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi
predpisi, vsebujejo še podatke o:
 kraju ali drugi identifikaciji bencinskega servisa oziroma točilnega mesta;
 vrsti, količini in ceni energenta;
 datumu točenja.
Računi o nakupu energenta se lahko predložijo v izvirniku ali kopiji.
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3.3 Evidenca o nabavi in porabi energenta
Upravičenec mora voditi evidenco o nabavi in porabi energenta, v kateri mora navesti:
 vrsto in število strojev v uporabi za industrijsko-komercialni namen;
 tehnične podatke o motorju stroja in podatek proizvajalca o povprečni porabi energenta na
uro delovanja stroja;
 po datumih vpisane ure delovanja motorja stroja, lokaciji delovanja stroja in opis opravila;
 količino energenta po datumu nabave, vključno s številko izdanega računa;
 količino energenta po datumu in lokaciji polnitve v stroje in
 porabi energenta za druge namene.
Upravičenec do vračila mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset
let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.

3.4 Dokazila upravičenca s sedežem izven Slovenije
Upravičenec, ki nima sedeža v Sloveniji, mora davčnemu organu predložiti tudi dokazilo o
opravljanju dejavnosti in pogodbo oziroma drugo dokazilo o opravljanju gradbenih del na ozemlju
Slovenije.

4.0 PORABA ENERGENTA ZA NAPRAVE VGRAJENE NA VOZILIH
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 93. in 95.
členom zakona, se za celotno količino porabljenega energenta uveljavlja vračilo v skladu s 95.
členom.

5.0 INTERNI SERVIS ZA TOČENJE GORIV
Če ima upravičenec do vračila interni servis za točenje goriv v skladu s pravilnikom, ki ureja
tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom, mora
poleg evidence o nakupu in porabi plinskega olja voditi tudi podatke o:
 prostornini rezervoarja internega servisa za točenje goriv;
 količini in datumu točenju goriva v druga vozila in naprave ter količino porabe goriva za
drug namen;
 količini in datumu polnjenja internega servisa za točenje goriv, s številko izdanega
računa;
 podatke o zalogi goriva na začetku in koncu meseca.
Za gorivo, natočeno na internih servisih za točenje goriva, lahko uveljavlja vračilo trošarine za
industrijsko-komercialni namen le imetnik tega internega servisa za točenje goriv. Vračilo
trošarine se lahko uveljavi le za gorivo, ki ga je točil in dokazljivo porabil v vozilih in napravah, ki
jih je sam uporabljal za industrijsko-komercialni namen. Za gorivo, ki je na zalogi ali je bilo
polnjeno v druga vozila ali naprave ali ni porabljeno za industrijsko-komercialni namen, nima
pravice do vračila.
Interni servis za točenje goriva mora zagotoviti evidentiranje količin goriva, ki se točijo v vozila ali
naprave, z merilnimi napravami za točenje goriva. Količina iztočenega goriva mora biti prikazana
v merski enoti, ki je za gorivo določena z meroslovnimi predpisi.
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6.0 OBDOBJE UVELJAVLJANJA VRAČILA
Zahtevek za vračilo trošarine se vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca
za preteki mesec.

7.0 VRAČILO TROŠARINE
Pristojni organ vrne trošarino v 30 dneh od dneva vročitve odločbe o vračilu. Glede na določbo
85. člena Zakona o davčnem postopku je vročitev odločbe opravljena 15. dan od dneva njene
odpreme. Datum odpreme odločbe je odtisnjen na kuverti. Če je odločba vročena osebno, se
šteje za vročeno v skladu s 87. členom Zakona o splošnem upravnem postopku. Če se odločba
elektronsko vroča prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: portal e-Davki) v skladu z določbo 85.a člena Zakona o davčnem postopku
se šteje, da je vročitev opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice
prevzame dokument s portala e-Davki. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu
je bilo obvestilo puščeno prek portala e-Davki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega
roka. Vračilo trošarine se upravičencu oziroma vlagatelju izplača na transakcijski račun.
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