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IDENTIFIKACIJSKI PODATKI UPRAVIČENCA 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Naziv Vpiše se naziv pravne osebe ali ime samostojnega podjetnika posameznika. 

Elektronski naslov Vpiše se elektronski naslov upravičenca (podatek ni obvezen) 

Tel. številka Vpiše se telefonska številka upravičenca (podatek ni obvezen) 

Sedež oziroma naslov Vpiše se popoln naslov. 

Poštna številka, kraj Vpiše se poštna številka in kraj 

Številka transakcijskega računa za 

nakazilo vračila trošarine: 
Vpiše se številka transakcijskega računa, na katerega se bo izvedlo vračilo trošarine. 

BIC/ SWIFT koda 
Vpiše se BIC/SWIFT koda banke ali hranilnice, pri kateri je odprt transakcijski račun za 

nakazilo. 

Pravica do vračila se uveljavlja za 
Označi se davčno obdobje (mesec, trimesečje ali leto), vpiše se mesec/meseci v davčnem 

obdobju in vpiše se leto davčnega obdobja. 

Plinsko olje je bilo porabljeno za 

komercialni prevoz 
Označi se namen porabe plinskega olja za pogonski namen (prevoz blaga, prevoz potnikov). 

Količina porabljenega plinskega olja, 

za katerega se zahteva vračilo 

trošarine (v litrih) 

Vpiše se skupna količina porabljenega plinskega olja, za katero se zahteva vračilo, ki jo je 

mogoče dokazati z računi. 

Število računov o nabavi plinskega 

olja, na podlagi katerih se uveljavlja 

vračilo 

Vpiše se skupno število računov za nabavo plinskega olja, na podlagi katerih se uveljavlja 

vračilo. 

KOLIČINA PORABLJENEGA PLINSKEGA OLJA PO MESECIH (ZA PREVOZ BLAGA ALI POTNIKOV – v litrih) 

Glede na ustrezno porabo (prevoz blaga, prevoz potnikov) ter označeno koledarsko obdobje, se za posamezni mesec vpiše količina 

porabljenega plinskega olja, za katero se zahteva vračilo in ki jo je mogoče dokazati z računi. Količina porabljenega plinskega olja v 

posameznem mesecu se vpisuje tudi v primeru zahtevka za koledarsko trimesečje ali koledarsko leto. 

KOLIČINA PORABLJENEGA PLINSKEGA OLJA PO MOTORNIH VOZILIH (ZA PREVOZ BLAGA ALI POTNIKOV) 

Glede na ustrezno porabo (prevoz blaga, prevoz potnikov) se vpišejo registrske oznake motornih vozil, za pogon katerih je bilo plinsko 

olje porabljeno ter količina porabljenega plinskega olja za posamezno motorno vozilo. 

PRODAJELEC PLINSKEGA OLJA (porabljenih skupaj za prevoz blaga in potnikov) 

Vpiše se davčna številka in naziv prodajalca plinskega olja ter vrsta in količina porabljenega plinskega olja v litrih, nabavljenega pri 

tem prodajalcu. 

DOKAZILA 

Vpišejo se vrste in morebitne oznake priloženih dokazil. 

 

 

 


