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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
   
 

Spoštovani ! 
 

1. Zahtevek za vračilo trošarine za energente,  
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije,  

za fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki 
                                                  TRO-A                                      Obr. 7,160 

 

V Uradnem listu RS, št. 21/13 je bil objavljen nov Pravilnik o načinu vračila trošarine za 

energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. 

Upravičenci, ki so fizične osebe in niso upravičenci, kot samostojni podjetniki 
posamezniki, zahtevek za vračilo predložijo pri pristojnem carinskem uradu na obrazcu 
TRO-A  (naša oznaka 7,160), ki je sestavni del pravilnika.  
 

7,160  Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon 

kmetijske in gozdarske mehanizacije, za fizične osebe, ki niso 
samostojni podjetniki posamezniki-TRO-A  

 

Rok za oddajo:  
Upravičenci do vračila trošarine vložijo obr. TRO-A za leto 2013 do 31. marca 2014.  
 

Stari obrazci 7,160 (odpis do vključno V. naklade) so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno 
odpisati.  
 

Nov obrazec 7,160 bo na zalogi konec meseca januarja 2014.   
 

Nova triton šifra: 27D30597 in bo imel številko naklade VI.  
 
 

2. Zahtevek za vračilo trošarine za energente,  
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije,  

za pravne osebe, agrarne skupnosti in sam. podjetnike posameznike 
                                                  TRO-B                                      Obr. 7,161 

 
7,161  Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon 

kmetijske in gozdarske mehanizacije, za pravne osebe, agrarne 
skupnosti in samostojne podjetnike posameznike - TRO-B  

 

je ukinjen in ga je potrebno odpisati.  
 
 
 

 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo  

(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani 

http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 

 

 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 20. 1. 2014  za področje tiskovin 

 

 Petar Petrović  
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