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Navodilo za izpolnjevanje obrazca 

 

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI UPRAVIČENCA 

Davčna številka Vpiše se davčna številka. 

Naziv 
Vpiše se naziv pravne osebe ali ime samostojnega podjetnika 

posameznika. 

Sedež oziroma naslov Vpiše se popoln naslov. 

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

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

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. 

Obdobje za katerega se uveljavlja vračilo trošarine Vpiše se leto, za katerega se uveljavlja vračilo trošarine. 

Letni strošek nabave energentov in električne energije v EUR 

Vpiše se podatek iz izkaza poslovnega izida - postavka b »stroški 

energije« iz postavke G »poslovni odhodki«. Če poslovno leto 

upravičenca ni enako koledarskemu letu, se upošteva izkaz 

poslovnega izida za poslovno leto, ki je oddan v koledarskem letu, 

za katerega se uveljavlja vračilo trošarine (zadnje oddan izkaz 

poslovnega izida). 

Proizvodna vrednost v EUR 
Vpiše se podatek iz izkaza poslovnega izida - postavke F »kosmati 

donos iz poslovanja«. 

Dejavnost proizvodnje izdelkov 
Vpiše se dejavnost iz področja C Standardne klasifikacije dejavnosti 

–SKD, naštete v prilogi I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti.  

Vrsta energenta 

1. plinsko olje 

1.1. za pogonski namen 

1.2. za gorivo za ogrevanje 

 

2. utekočinjeni naftni plin 

2.1. za pogonski namen 

2.2. za gorivo za ogrevanje 

 

3. zemeljski plin 

3.1. za pogonski namen 

3.2. za gorivo za ogrevanje 

 

4. kerozin 

4.1. za pogonski namen 

4.2. za gorivo za ogrevanje 

 

5. kurilno olje 

 

6. trda goriva 

6.1. črni premog 

6.2. rjavi premog 

6.3. koks 

V stolpec (3) se vpiše količina energenta v ustrezni obračunski enoti, 

ki ga je upravičenec porabil s plačano trošarino. Količina se vpiše na 

tri decimalna mesta.  

 

V stolpec (4) se vpiše znesek plačane trošarine v EUR za navedene 

količine v stolpcu (3). Znesek se vpiše na štiri decimalna mesta.  

 

V stolpec (5) se vpiše znesek plačane okoljske dajatve  v EUR za 

navedene količine v stolpcu (3). Znesek se vpiše na štiri decimalna 

mesta.  

 

V stolpec (6) se vpiše minimalni znesek obdavčitve v EUR glede na 

količino energenta, ki ga je upravičenec porabil s plačano trošarino 

(stolpec (3) * minimalni znesek obdavčitve, določen v prilogi 1 

Pravilnika o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko 

intenzivna podjetja. Znesek se vpiše na štiri decimalna mesta. 

  

 

Seznam in navedba dokazil Označijo oziroma navedejo se priloge: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4092
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Dokazila o izpolnjevanju pogoja energetske intenzivnosti (izkaz 

poslovnega izida za preteklo koledarsko leto/zadnje oddan izkaz 

poslovnega izida). 

 

Dokazila o porabi energentov za proizvodnjo toplote za proizvodnjo 

izdelkov in, da se dejavnost proizvodnje izdelkov uvršča v področje 

»predelovalne dejavnosti«. 

 

Dokazila, da je za porabljene energente plačan minimalni znesek 

obdavčitve. 

 

Evidenca o nabavi in porabi energentov. 

 

Drugo. 

 

 


