Vlaganje zahtevka za vračilo trošarine
Vlaganje zahtevka za vračilo trošarine bo potekalo od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022, za
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 2020.
Med vlagatelje za vračilo trošarine se štejejo 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).
Hranjenje računov, ki se nanašajo na porabo energentov ter goriva na kmetiji in so
pomembni za obračunavanje in plačevanje trošarine, mora hraniti kmetovalec na
kmetijskem gospodarstvu deset let po poteku leta na katerega se računi nanašajo.
Vračilo trošarine in normativna poraba goriva
Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do višine
normativne porabe goriva. 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.

Slika 1: Površina zemljišč v uporabi in normativna poraba (vir: Finančni urad RS, 16.12.2021)

Vlaganje zahtevka samo v elektronski obliki
Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine bo potekalo od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022,
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2021. 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 FURS-a so tudi 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)«. Vloži se v elektronski obliki preko informacijskega E-TROD. Uporabniki
lahko vstopajo z uporabniškim imenom in geslom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Vlaganje zahtevka na KGZS – Zavod Novo mesto
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, tako
kot prejšnja leta, nudili pomoč pri vložitvi elektronskega vnosa zahtevka za vračilo trošarine.
Pred prihodom na izpostave javne službe kmetijskega svetovanja, je potrebno izpolniti
obrazec, kjer vam bodo v pomoč kmetijski svetovalci. 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
uveljavljanje vračila trošarine za gozd iz strani članov na kmetiji. Člani s podpisom
pooblaščajo vlagatelja zahtevka/pooblaščenca, da v njihovem imenu vloži zahtevek za
vračilo trošarine. Poudariti je potrebno, da je za vnos zahtevkov za vračilo trošarine
navedeno pooblastilo potrebno izpolniti ne glede na to, če so vlagatelji pooblaščencem že
dodelili pooblastilo za uporabo sistema eDavki v njihovem imenu.

Slika 2: Pooblastilo za uveljavljanje vračila trošarine za gozd (vir: FURS, 16.12.2021 )

Obrazec za vlaganje zahtevkov TRO-A bo na voljo na spletnih straneh FURS-a 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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