VLOGA

Finančna uprava Republike Slovenije

ZA VRAČILO TROŠARINE
Vloga za vračilo trošarine za predhodno leto se vloži do
30. junija tekočega leta pri pristojnem ﬁnančnem
uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka
na obrazcu TRO-A.
Vračilo trošarine se uveljavlja za dejansko porabljene
količine goriva, nabavljenega v RS, vendar največ do
višine normativne porabe.
Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
preteklem letu, kot ga ugotovi minister za ﬁnance.
Za uveljavitev vračila ﬁzičnim osebam se upoštevajo
izvirniki računov o nabavi goriva, ki se predložijo na
zahtevo pristojnega organa. Pri uveljavljanju vračila za
gozd mora vlagatelj za kmetijsko gospodarstvo –
kmetijo oziroma kmečko gospodinjstvo z več lastniki ali
uporabniki gozda pridobiti pooblastilo z navedbo
imena, priimka, naslova in davčne številke vseh lastnikov
ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom.

Upravičenci do vračila trošarine morajo
hraniti listine (račune), na podlagi katerih jim
je bila vrnjena trošarina, 10 (deset) let po
izteku leta, na katero se listine nanašajo, in jih
predložiti na zahtevo pristojnega organa.
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NORMATIVNA
PORABA GORIVA
Normativna poraba znaša:
200 litrov na 1 hektar njive ali vrta ali trajnih rastlin
na njivskih površinah ali rastlinjaka ali matičnjaka ali
trajnega travnika ali barjanskega travnika ali ekstenzivnega sadovnjaka,

UPRAVIČENCI
VRAČILO TROŠARINE
OBDELOVALCEM ZEMLJIŠČ
Nosilci kmetijskega gospodarstva
(ﬁzične osebe) so upravičeni do
vračila 70 % trošarine,
predpisane za plinsko olje za
pogonski namen.
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DO VRAČILA TROŠARINE
Do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska
trošarine, predpisane za plinsko olje za pogonski namen,
so za energente, ki jih dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičeni kupci - ﬁzične
osebe, ki:
so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu,
pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci
kmetijskega gospodarstva in
imajo 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v RS
v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč po
posameznih vrstah dejanske rabe, da njihova normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko
zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd.
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Trošarina predstavlja obliko davka na porabo. Je
davek, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke
ali skupino izdelkov. Skupine izdelkov, od katerih se
plačuje trošarina v Republiki Sloveniji, so alkohol in
alkoholne pijače, tobačni izdelki ter energenti in
električna energija.

420 litrov na 1 hektar vinograda ali intenzivnega
sadovnjaka ali hmeljišča ali oljčnika ali drugega
trajnega nasada,
50 litrov na 1 hektar plantaže gozdnega drevja,
15 litrov na 1 hektar kmetijskega zemljišča,
poraslega z gozdnim drevjem ali
15 litrov na 1 hektar gozda.

