Številka: 434-03-1/2019/5
Ljubljana, 12. 6. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji 12. 6. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za spremembo veljavnih
predpisov s področja vračila trošarin za energente, ki se uporabljajo za industrijski
namen, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni
list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in
81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Tomaža
Horvata in predlaga Ministrstvu za finance, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata se glasi:
Ministrstvo za finance naj prouči in dopolni Zakon o trošarinah (Uradni list RS,
št. 47/16) tako, da se s spremembo 93. člena navedenega zakona uvede delno
vračilo trošarin za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
tudi na področjih, ki imajo standardno klasifikacijo dejavnosti, vezano na
katerokoli stopnjo predelave lesa.
Obrazložitev:
Ob pregledu veljavnih predpisov s področja vračila trošarin za energente, ki se
uporabljajo za industrijski namen, je mogoče ugotoviti, da vračilo trošarin za
energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen, ureja Zakon o trošarinah
(Uradni list RS, št. 47/16). V navedenem zakonu je v prvem odstavku 93. člena
določeno, da imajo kupci (osebe, ki opravljajo dejavnost) za energente, ki se
dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu,
motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na
smučiščih (poraba za industrijsko-komercialni namen), pravico do vračila trošarine v
višini 50 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za
pogonski namen v obdobju, za katerega se zahteva vračilo trošarine. Pri tem se za
stroje v gradbeništvu štejejo stroji, ki se uporabljajo pri dejanskem opravljanju
dejavnosti, ki se uvršča v področje »Gradbeništvo«, v skladu s predpisom, ki ureja
standardno klasifikacijo dejavnosti.
Glede na navedeno imajo pravico do vračila dela trošarine le osebe, ki opravljajo
dejavnosti, v katerih se energenti dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih
strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic
in strojev ter naprav na smučiščih, lesno-predelovalna panoga, ki naj bi predstavljala
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panogo, ki naj bi jo Republika Slovenija še posebej spodbujala, pa je v slabšem
položaju kot prej navedene dejavnosti.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za finance, da pobudo prouči
in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.

Alojz Kovšca
predsednik
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