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OBRAČUN TROŠARINE ZA BIOGORIVA
Davčna številka: __________________________________

Matična številka: _________________________________________________

Naziv: ____________________________________________________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________________________________
Davčno obdobje: __________________________________

1. TROŠARINSKI ZAVEZANEC:
UVOZNIK

ZAČASNO POOBLAŠČENI PREJEMNIK

TRGOVEC

POOBLAŠČENI UVOZNIK

PROIZVAJALEC

IMETNIK TROŠARINSKEGA DOVOLJENJA

POOBLAŠČENI PREJEMNIK

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE:
DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE

PREJEMNIK V SKLADU Z 10.Č ČLENOM ZTro

3. OPROŠČENI UPORABNIK

Zap.
št.

Biogoriva

Količina,
prejeta iz
drž. članic
EU

(1)

(2)

(3)

1.

bioetanol

(1000 l )

2.

biodizel

(1000 l )

Količina,
uvožena
(sproščena v
prosti promet)
iz tretjih držav

Količina,
sproščena v
porabo v
Sloveniji

(4)

(5)

4.

etil tertio
butileter
bioplin

5.

biodimetileter

(1000 l )

6.

biometanol

(1000 l )

7.

Obveznost za davčno obdobje

8.

Vračilo trošarine v skladu s 30. členom ZTro

9.

Za plačilo

3.

Vračilo v skladu s 30. členom ZTro

Količina

Znesek za
vračilo v evrih

(6)

(7)

Zakonska
podlaga

(8)

(1000 l )
(m3)

Trošarinska skladišča oziroma obrati oproščenega uporabnika, na katere se nanaša obračun trošarine

Drugi podatki
Trošarinska št. začasno pooblaščenega
prejemnika:
Oznaka ARC/oznaka LRN:
Datum prejema trošarinskih izdelkov:
Datum odpreme trošarinskih izdelkov:
Potrjujem resničnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca oziroma odgovorne osebe

Skupaj trošarina
v evrih

(9)
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Uradni zaznamek
Urad:
Oddelek za trošarine:
Datum predložitve:
Datum potrditve:
Serijska številka:
Evidenčna številka:
Uradna oseba:
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO‐CBIO
Davčna številka
Matična številka
Naziv
Naslov
Davčno obdobje
1. Trošarinski zavezanec:
∙
pooblaščeni prejemnik
∙
uvoznik
∙
pooblaščeni uvoznik
∙
proizvajalec
∙
imetnik trošarinskega dovoljenja
∙
trgovec
∙
začasno pooblaščeni prejemnik
2. Drugi plačniki trošarine
∙
drugi plačniki trošarine
∙
prejemnik v skladu z 10.č členom ZTro
3. Oproščeni uporabnik
Biogoriva iz šestega odstavka 53. člena ZTro:
1. bioetanol
2. biodizel
3. etil tertio butileter
4. bioplin
5. biodimetileter
6. biometanol

7. Obveznost za davčno obdobje
8. Vračilo trošarine v skladu s 30. členom ZTro
9. Za plačilo

Vpiše se davčna številka.
Vpiše se matična številka.
Vpiše se naziv osebe, ki vlaga obračun.
Vpiše se popolni naslov.
Vpiše se davčno obdobje, na katero se nanaša obračun.

Glede na status osebe (vrsta trošarinskega zavezanca ali drug plačnik
trošarine ali oproščeni uporabnik), ki vlaga obračun, se označi
ustrezno polje.

Količina biogoriv se vpiše na tri decimalna mesta.
V stolpec (3) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti.
V stolpec (4) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti.
V stolpec (5) se vpiše količina v ustrezni obračunski enoti.
V stolpec (6) se vpiše količina, za katero se uveljavlja vračilo trošarine
v skladu s 30. členom ZTro.
V stolpec (7) se vpiše znesek za vračilo, ki se uveljavlja v skladu s 30.
členom ZTro.
V stolpcu (8) se vpiše ustrezna zakonska podlaga za uveljavljanje
vračila trošarine na podlagi 30. člena ZTro, in sicer:
‐ 1. tč. prvega odst.
‐ 2. tč. prvega odst.
‐ 3. tč. prvega odst.
‐ 6. tč. prvega odst.
‐ 7. tč. prvega odst.
Vračilo trošarine kot odbitek od trošarinske obveznosti, izkazane v
mesečnem obračunu, lahko uveljavljata le
imetnik trošarinskega dovoljenja in pooblaščeni prejemnik.
V stolpec (9) se vpiše zmnožek predpisane trošarine in količine iz
stolpca (5).
Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine iz stolpca (9).
Vpiše se vsota zneskov za vračilo trošarine iz stolpca (7).
Vpiše se znesek trošarine za plačilo (razlika med obveznostjo za
davčno obdobje in vračilom trošarine v skladu s 30. členom ZTro).
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Trošarinska
skladišča
oziroma
obrati
Vpišejo se identifikacijske številke trošarinskih skladišč oziroma
oproščenega uporabnika, na katere se nanaša
obratov oproščenega uporabnika, na katere se nanaša obračun.
obračun trošarine

Drugi podatki:
— trošarinska številka začasno pooblaščenega
prejemnika
— oznaka ARC/oznaka LRN
— datum prejema trošarinskih izdelkov
— datum odpreme trošarinskih izdelkov

Začasno pooblaščeni prejemnik vpiše trošarinsko številko dovoljenja.
Začasno pooblaščeni prejemnik in pooblaščeni uvoznik vpišeta
oznako ARC (enotno trošarinsko referenčno oznako) iz elektronskega
trošarinskega dokumenta, ki se nanaša na količine trošarinskih
izdelkov iz obračuna. Pri uporabi nadomestnega postopka vpišeta
oznako LRN (lokalna referenčna številka).
Začasno pooblaščeni prejemnik in prejemnik v skladu z 10.č členom
ZTro vpišeta datum prejema trošarinskih izdelkov iz druge države
članice.
Pooblaščeni uvoznik vpiše datum odpreme trošarinskih izdelkov, za
katere ni potrjeno, da so prispeli na namembni kraj v drugi državi
članici.

