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Vlaganje zahtevka za vračilo trošarine
Vlaganje zahtevka za vračilo trošarine bo potekalo od 1. januarja 2022 do 30.
junija 2022, za davčno obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2021. V juniju
leta 2021 je Državni zbor sprejel spremembe Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 47/16,92/21; Ztro-1A), ki so prinesle tudi obvezno vlaganje zahtevkov za
vračilo trošarine le še elektronsko preko informacijskega sistema davčnega
organa. S tem se opušča uveljavljanje vračila trošarine z vložitvijo zahtevka v
papirnati obliki, ki je bilo možno v letu 2021 za trošarinsko leto 2020.
Med vlagatelje štejemo vse , ki uveljavljajo vračilo trošarine na podlagi Zakona
o trošarinah. Štejejo se tudi fizične osebe, katere so v registru kmetijskih
gospodarstev pri ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, evidentirani kot nosilci
kmetijskega gospodarstva ter vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za
energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe
(TRO-A) ali vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za pravne osebe, agrarne skupnosti ali
samostojne podjetnike posameznike (TRO-B).
Zahtevek predložijo fizične osebe oz. kupci energentov, ki energente dokazljivo
porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in so v registru
kmetijskih gospodarstev evidentirani kot nosilci kmetijskih gospodarstev ter
imajo na dan 30. junija, leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko
kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino
540 litrov.

Zahtevek predložijo tudi fizične osebe, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva
in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo v uporabi toliko
gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 150 litrov.
Normativna poraba goriva se določi za koledarsko leto glede na površino in
dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji v uporabi upravičenca,
kot ju izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
oziroma zemljiški kataster. Površino zemljišč in normativno porabo vam izpolni
davčni organ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc.
Normativna poraba se preračuna glede na dejansko rabo površine zemljišča:
- 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagode na njivi, trajnih
rastlin na njivskih površinah, rastlinjake, rastlinjake s sadnimi rastlinami,
matičnjake, trajno travinje, hmeljišče v premeni, ekstenzivni sadovnjak,
travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasno travinje in
kmetijsko zemljišče v pripravi;
- 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča,
oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
- 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
- 60 litrov na hektar gozdne površine, kjer se izvajajo dela za odpravo
posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov
- in 15 litrov na hektar gozda.
Za uveljavitev vračila trošarine fizičnim osebam se upoštevajo izvirniki računov
o nabavi energenta, ki se hranijo doma ter se predložijo na zahtevo pristojnega
organa.
Upravičenci do vračila trošarine morajo hraniti listine (račune), na podlagi
katerih jim je bila vrnjena trošarina, 10 let po izteku leta, na katero se listine
nanašajo, in jih predložiti na zahtevo pristojnega organa.
Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem za
predložitev dokumentov s področja trošarin, do njega se dostopa preko spletne
strani eDavki. Na spletni strani Finančnega urada Republike Slovenije so
priložena navodila za vnos elektronskega zahtevka, ki so jih objavili v
dokumentu z naslovom »Predložitev zahtevka za vračilo trošarine za energente,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (zahtevek TRO-A)«.

Uporabniki lahko vstopajo z uporabniškim imenom in geslom ali s kvalificiranim
digitalnim potrdilom.
Zahtevek za povračilo trošarine lahko vlagatelj vloži sam ali pa za vnos pooblasti
kogarkoli, ena izmed možnosti so tudi kmetijski svetovalci. Na KGZS - Zavod
Novo mesto bomo nudili pomoč pri vložitvi elektronskega vnosa zahtevka za
vračilo trošarine. Pred prihodom na izpostave javne službe kmetijskega
svetovanja, je potrebno izpolniti obrazec, ki se nahaja na spletni strani Zavoda
Novo mesto. Na obrazec je potrebno vpisati osebne podatke, količino
porabljenega energenta oz. goriva in število računov iz katerih je razvidna
količina porabljenega energenta ali goriva. Izpolnjeno mora biti tudi pooblastilo
za elektronski vnos zahtevkov za trošarino, iz strani vlagatelja zahtevka. Člani s
podpisom pooblaščajo zavod oz. enega izmed kmetijskih svetovalcev
(pooblaščenca), da v njihovem imenu vloži zahtevek za vračilo trošarine.
Obrazec in navodila za vlaganje zahtevkov za trošarino so na voljo na spletnih
straneh FURS in na spletni strani KGZS - Zavoda Novo mesto.
Zahtevek za povračilo trošarine lahko vlagatelj vloži sam ali pa za vnos
pooblasti kogarkoli, ena izmed možnosti so tudi kmetijski svetovalci.
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