E-vlaganje zahtevkov za povrnitev
trošarine za gorivo kmet/gozd meh
Postopek vlaganja za posameznike, spletna predstavitev
3.2.2022

Predstavitev bo objavljena na spletu, ali naročite
po e-pošti
Marjan Dolenšek, svetovalec za kmetijsko tehniko
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
marjan.dolensek@lj.kgzs.si, www.lj.kgzs.si

Viri slik: splet

2

Uvod in vsebina
Načela vračila trošarine ostajajo nespremenjena
Obveznost e-vlaganja od 1.1.2022 (začenši za leto 2021)
Informacijski sistem eCarina (ETROD) – do sedaj prostovoljno
Samostojno vlaganje / viri informacij
Vlaganje preko pooblaščenca
Vstop v sistem in vnos zahtevka (prikaz)
Odprta vprašanja, razprava
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Dostop do eCarine (preko eDavkov) in vnos e-zahtevka

eDavki
(vstopna točka)

eCarina
ETROD

Vnos zahtevka

Novi uporabniki

Dosedanji uporabniki

Porabljeno gorivo v 2021
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Postopek vnosa zahtevka (v treh korakih)
1. KORAK: Prijava v eDavke (digitalno potrdilo ali
uporabniško ime in geslo)
2. KORAK: vstop na portal eCarina iz eDavkov
3. KORAK: Vnos zahtevka v portalu eCarina
4. KORAK: Prejem potrdila o vnosu na e-naslov
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Navodila FURS (eDavki in eCarina)

Dostop do
eDavki s
kvalificiranim
digitalnim
potrdilom

Dostop do
eDavki z
uporabniškim
imenom in
geslom
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Spletni viri informacij in navodil/mediji
•
•
•
•

https://www.kgzs.si/novica/trosarine-po-novem-2021-12-29
https://lj.kgzs.si/novice/ArtMID/915/ArticleID/3279
http://www.s-k.si/namen.html
https://wcm.gozdis.si/sl/novice/2022011012531639/vracilo-trosarineza-kmetijsko-in-gozdarsko-mehanizacijo/

Ljudje in zemlja: https://365.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174843748
Radio Ognjišče: https://avdio.ognjisce.si/share/ko_2022_01_30
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Pomoč FURS
Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 297 6800
E: sd.fu@gov.si
Urnik: vsak dan od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00
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Kaj pa če ne bom vlagal(a) sam(a)?
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Dostop do eCarine (preko eDavkov) in vnos e-zahtevka v primeru pooblastitve

eDavki
(vstopna točka)

eCarina
ETROD

Vnos zahtevka

Novi uporabniki

Dosedanji uporabniki

Pooblastilo
Porabljeno gorivo v 2021

Podatki vlagatelja: količina
goriva, št. računov, TRR,
pooblastilo gozd
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Pooblastilo vlagateljev za e-vnos zahtevka

Vpis podatkov -> podpis -> skeniranje-> pošiljanje na pristojen oddelek za trošarino
Na e-pošto, izjemoma po navadni pošti
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Vnos v enem do dveh delovnih dnevih
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Vprašanja, razprava
• Predstavitev bo objavljena na spletnih straneh – viri
informacij
• Predstavitev (pdf) lahko naročite na:
marjan.dolensek@lj.kgzs.si

Hvala za pozornost!
Ostanimo zdravi! Cepimo se!
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