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Označitev davčnega obdobja, 

za katerega se uveljavlja 

vračilo trošarine  

Upravičenec lahko vloži zahtevek za vračilo trošarine kot mesečni zahtevek do zadnjega dne 

tekočega meseca za pretekli mesec, v katerem je nastal razlog za vračilo iz prvega odstavka 19.  

člena ZTro-1, ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal 

razlog za vračilo iz prvega odstavka 19. člena ZTro-1. Mesečni in letni način uveljavljanja vračila 

trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujeta. 

1. Identifikacijski podatki Vpišejo se ustrezni podatki. 

2. Navedba razlogov za 

vračilo plačane trošarine 
Opis razlogov zaradi katerih se uveljavlja vračilo trošarine. 

3. Seznam in opis dokazil, ki 

se prilagajo k zahtevku 

Navedba npr. računov o nabavi, dokazil o izstopu blaga, ki ga izda carinski organ, o plačilu trošarine 

za končni izdelek, o vnosu utekočinjenega zemeljskega plina v prenosno ali distribucijsko omrežje,… 

4. Podatki o vrsti in količini 

trošarinskih izdelkov, za 

katere se uveljavlja vračilo 

trošarine 

V stolpcu (1) se označi trošarinske izdelke, za katere se uveljavlja vračilo plačane trošarine.  

V stolpec (2) se vpiše količina trošarinskih izdelkov, za katere se uveljavlja vračilo plačane trošarine. 

Vse količine trošarinskih izdelkov se vpišejo na tri decimalna mesta, razen za pivo, alkohol in 

alkoholne pijače na štiri decimalna mesta. 

V primeru uveljavljanja vračila trošarine za pivo z različno vsebnostjo stopnje alkohola se vpisuje 

količina piva ločeno glede na stopnjo vsebnosti alkohola.  

V primeru uveljavljanja vračila trošarine za istovrstna trda goriva z različno kalorično vrednostjo se 

vpisuje količina trdega goriva ločeno glede na kalorično vrednost.  

Količina za nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo 80 vol. % ali več, denaturirani etilni alkohol, s 

katero koli vsebnostjo etanola in drug etilni alkohol se vpiše tako, da se preračuna na 100% 

prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola. V primeru, da imamo 30 litrov 

20% etilnega alkohola, se količina izračuna na sledeči način: (30l/100)*0,2=0,060 hl alk.  

V stolpec (3) se vpiše datum (dd.mm.leto), ko je bila trošarina obračunana oz. dan nabave 

trošarinskih izdelkov, ki je naveden na računu, s katerim upravičenec dokazuje, da je trošarinske 

izdelke nabavil s plačano trošarino.  

V stolpec (4) se vpiše zaporedna številka spodaj navedene pravne podlage za vračilo plačane 

trošarine. 

1. 
Imetnik trošarinskega skladišča, ki je trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo 

v Sloveniji, vnesel v trošarinsko skladišče. 
1. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

2. Oseba, ki je izvozila trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v Sloveniji. 2. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

3. 
Oseba, ki je pridobila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih je porabila za 

namene iz 72. člena in 97. člena Zakona o trošarinah.  
3. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

4. 
Oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih porabila kot 

sestavino za izdelavo drugih trošarinskih izdelkov. 
4. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

5. 

Oseba, ki je trošarinske izdelke prodala v skladu s predpisanimi pogoji osebi iz 15. in 17. 

člena tega zakona brez obračunane trošarine, sama pa jih je nabavila po ceni z vključeno 

trošarino. 

5 tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

6. 

Trgovec, ki je nabavil trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih umaknil s 

tržišča, ker so postali neužitni oziroma neuporabni in so bili uničeni pod nadzorom 

davčnega organa. 

6. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

7. 

Proizvajalec trošarinskih izdelkov izven režima odloga za proizvedene trošarinske izdelke 

na zalogi, za katere je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neuporabni in 

so bili uničeni pod nadzorom davčnega organa. 

7. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

8. 
Oseba, ki je utekočinjeni zemeljski plin, ki je že bil sproščen v porabo v Sloveniji, vnesla v 

omrežje zemeljskega plina. 
8. tč. 1. odstavka 19. člena ZTro-1 

 


