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Navodilo za izpolnjevanje obrazca  
 

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. 

 
1. 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 rabo pridobi v drugi državi članici oziroma jo 
uvozi iz tretjih držav ali mu jo dobavi dobavitelj, ki 
nima sedeža v Sloveniji 
— proizvajalec, ki električno energijo proizvede za 
pokrivanje lastnih potreb ali jo dobavi drugi osebi za 
njeno končno rabo 
— dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem 
v Sloveniji, 
— končni odjemalec, ki zemeljski plin iz omrežja za 
svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici  
oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali mu ga dobavi 
dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji  
— proizvajalec, ki proizvedeni zemeljski plin porabi 
za pokrivanje lastnih potreb ali  ga dobavi drugi 
osebi za njeno končno rabo 

2. Drugi plačnik trošarine 
3. Oproščeni uporabnik 

 
 

a. Obračunski del 
 

1. Električna energija 

 
V stolpec (3) se na podlagi uvrstitve v določeno stopnjo odjema vpiše  v 
ustrezno zaporedno številko od 1.1 do 1.4  količina električne energije v 
ustrezni obračunski enoti, na tri decimalna mesta, za katero je v davčnem 
obdobju nastala obveznost za obračun trošarine : 

1.1 I. stopnja od 0 do 20 MWh/leto 
 

— dobavitelj vpiše količine, dobavljene končnim odjemalcem v Sloveniji v 
davčnem obdobju;  

1.2      II. stopnja od 20 MWh do 160 MWh/leto 
— končni odjemalec vpiše količine, ki jih je za svojo končno rabo pridobil v 
drugi  državi članici ali mu jih je dobavil dobavitelj, ki nima sedeža v 
Sloveniji; 

1.3      III. stopnja od 160 MWh do 10.000 MWh/leto 

— proizvajalec vpiše količine, proizvedene za pokrivanje lastnih potreb in 
količine, ki jih dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.  
 
 

 
1.4      IV. stopnja nad 10.000 MWh/leto 
 
 
 
 

V stolpec (4) se vpiše zmnožek zneska predpisane trošarine za stopnjo 
odjema in  količine pod zaporedno številko od 1.1 do 1.4 v stolpcu (3). 
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2.  Zemeljski plin iz omrežja 
 

 
V stolpec (3) se pod zaporedno številko od 2.1 do 2.3 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 oziroma za pogon vozil: 

 2.1    za pogonski namen 
 
 2.1    za gorivo za ogrevanje 

— dobavitelj vpiše količine, dobavljene končnim odjemalcem v Sloveniji v 
davčnem obdobju;  

 2.3    za pogon vozil 
— končni odjemalec vpiše količine, ki jih je za svojo končno rabo pridobil v 
drugi  državi članici ali mu jih je dobavil dobavitelj, ki nima sedeža v 
Sloveniji; 

 

— proizvajalec, ki proizvedeni zemeljski plin porabi za pokrivanje lastnih 
potreb ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo   vpiše količine.  
 
Ločeno se vpišejo količine za pogonski namen, ločeno za ogrevanje in ločeno 
za pogon vozil. 
 

 

V stolpec (4) se vpiše zmnožek zneska predpisane trošarine za pogonski 
namen oziroma za gorivo za ogrevanje oziroma za pogon vozil in količine 
pod zaporedno številko od 2.1 do 2.3 v stolpcu (3). 
 

3. Obveznost za davčno obdobje  Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine iz stolpca (4). 

4. Za plačilo Vpiše se obveznost za davčno obdobje iz vrstice ((3) obračunski del). 

b. Poračun trošarine 
 

1. Električna energija 
 
 
 
 

Trošarinski zavezanec za električno energijo v  poračun trošarine pri 
električni energiji vpiše v stolpec ((3) poračun)  znesek, s katerim želi 
povečati skupni znesek za plačilo trošarine iz stolpca ((4) obračunski del), 
oziroma vpiše v stolpec ((4) poračun) znesek,  s katerim želi znižati skupni 
znesek za plačilo trošarine iz stolpca ((4)  obračunski del). Zneski se vpisujejo  
kot posledica dejansko dobavljenih količin v preteklih davčnih obdobjih oz. 
zaradi spremembe stopenj odjema.  
 

2. Zemeljski plin iz omrežja 
 
2.1.     za pogonski namen 
 
2.2.     za gorivo za ogrevanje 
 
2.3.     za pogon vozil 

Dobavitelj zemeljskega plina opravi poračun  trošarine v mesečnem 
obračunu trošarine za mesec, v katerem ugotovi dejansko dobavljene 
količine zemeljskega plina. V poračun se vpiše (ločeno za pogonski name,  
ločeno za gorivo za ogrevanje in ločeno za pogon vozil)  znesek  za 
povečanje oziroma znesek za znižanje zneska trošarine iz stolpca ((4) 
obračunski del), kot posledica dejansko dobavljenih količin v preteklih 
davčnih obdobjih. 
 

Skupaj trošarina v evrih (stolpec 5) 
 

V stolpec ((5) poračun)) se pri električni energiji vpiše rezultat vsote zneskov 
trošarine za električno energijo iz  vrstic 1.1. do 1.4. iz stolpca ((4) 
obračunski del), povečan za znesek iz stolpca ((3) poračun) ali zmanjšan za 
znesek iz stolpca ((4) poračun). 
 

 

V stolpec ((5) poračun)  se pri zemeljskem plinu vpiše  (ločeno za pogonski 
namen, ločeno za gorivo za  ogrevanje in ločeno za pogon vozil), znesek 
trošarine iz stolpca ((4) obračunski del), povečan za znesek iz stolpca ((3) 
poračun ali  zmanjšan  za znesek  iz stolpca ((4) poračun). 

3. Obveznost za davčno obdobje Vpiše se vsota zneskov trošarine iz  stolpca ((5) poračun).  

4.  Za plačilo Vpiše se obveznost za davčno obdobje iz vrstice ((3) poračun). 

 


