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Na podlagi 10. člena Akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Finančni upravi
Republike Slovenije, št. 010-33/2014-1, z dne 16. 7. 2014, v povezavi z 11. členom Navodila o
podpisovanju dokumentov v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-34/2014-1, z dne 31. 7.
2014, izdaja direktor Uprave za carine

SMERNICE
ZA IZVAJANJE UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
NASTAJANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME, št. 7/2015

1. Te smernice se izdajajo zaradi enotnega in pravilnega postopanja Finančne uprave Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) pri izvajanju Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme. V njih so podrobneje določeni
pristojni organi za obračun in vračilo okoljske dajatve, predmet okoljske dajatve, trenutek nastanka
obveznosti za obračun okoljske dajatve, zavezanci za plačilo okoljske dajatve, prijava dejavnosti,
osnova za obračun okoljske dajatve, v katerih primerih se lahko uveljavlja oprostitev in vračilo
okoljske dajatve, izpolnjevanje posameznih polj v obrazcih za prijavo dejavnosti, obračun in vračilo
okoljske dajatve. Ravnanje FURS v postopku prijave, spremembe in odjave dejavnosti
zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve, postopku sprejema, potrditve in popravka
obračuna okoljske dajatve in zahtevka za vračilo okoljske dajatve je podrobneje urejeno v
smernicah FURS, ki urejajo izvajanje predpisov s področja okoljskih dajatev.
PRAVNA PODLAGA
2. Pravna podlaga je v naslednjih predpisih:
— Zakon o varstvu okolja (Uradni list, št. RS 41/04), z vsemi spremembami; 112. in 113. člen;
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: uredba o okoljski dajatvi; Uradni list RS, št. 32/06), z
vsemi spremembami;
 Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (v nadaljnjem besedilu: uredba o OEEO; Uradni
list RS, št. 55/2015);
 Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
57/14, 92/14); 3. člen;
 Zakon o davčnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZDavP; Uradni list RS, št. 117/06), z vsemi
spremembami;
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99), z vsemi spremembami;
 Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS,
št. 110/10).
PRISTOJNI ORGAN ZA PRIJAVO DEJAVNOSTI, OBRAČUN IN VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE
3. Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, pobiranje in vračilo okoljske dajatve je Finančni urad
Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice.
PREDMET OBDAVČITVE IN OPROSTITVE PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE
4. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi uporabe električne in elektronske
opreme (v nadaljnjem besedilu: EE-oprema), vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki
so vir električne energije v tej opremi, ter posledično nastajanja odpadne EE-opreme.
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5. EE-oprema, za katero se plačuje okoljska dajatev, je navedena v seznamu EE-opreme, ki ga
ministrstvo, pristojno za okolje, objavi na svojih spletnih straneh. Seznam EE-opreme vsebuje:
 tarifne oznake KN, pod katere se uvrščajo posamezni proizvodi EE-opreme ter prenosne baterije
in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi;
 tipe in razrede EE-opreme, v katere se uvršča odpadna EE-oprema v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadno EE-opremo.
6. Da se neka oprema šteje za EE-opremo, za katero je treba obračunati in plačati okoljsko dajatev,
mora hkrati izpolnjevati naslednje pogoje:
 uvršča se pod tarifno oznako KN, zajeto v seznamu EE-opreme, ki ga ministrstvo, pristojno za
okolje, objavi na svojih spletnih straneh;
 za svoje pravilno delovanje mora biti odvisna od električnega toka ali elektromagnetnih polj v
skladu s 6. točko 3. člena uredbe o OEEO;
 ustreza tipu EE-opreme (gospodinjski »g« ali negospodinjski »ng«), navedenem v razredu EEopreme za posamezno tarifno oznako KN;
 ni proizvod, ki je sestavni del druge opreme, npr. strojev in vozil, in ni vgrajena v objekte ali stavbe
kot njihov sestavni del v skladu s tretjim odstavkom 2. člena uredbe o OEEO;
 ne gre za opremo, ki je v prilogi 3 uredbe o OEEO (priloga 5 teh smernic) izvzeta iz seznama
proizvodov, ki se uvrščajo v razrede EE-opreme (razred 5 EE-opreme: svetilke v gospodinjstvih in
žarnice z žarilno nitko; razred 6 EE-opreme: velika nepremična industrijska orodja; razred 8 EEopreme: vsajeni in infektivni proizvodi).
7. EE-oprema, ki je vgrajena v objekte ali stavbe kot njihov sestavni del in se zanjo ne plačuje
okoljska dajatev, je EE-oprema, ki je neposredno trajno povezana z napeljavami v objektu ali
stavbi (električnim in vodovodnim ali podobnim sistemom), tako da postane del tehnične opreme
objekta. EE-oprema, ki ni vgrajena kot sestavni del (npr. sijalka), EE- oprema, ki je z vtikačem
priklopljena na električno omrežje (npr. mali gospodinjski aparati), oziroma EE-oprema, ki z
zasnovo ni neposredno povezana z napeljavami, se ne šteje za vgrajeno EE-opremo in se zanjo
plača okoljska dajatev.
8. EE-oprema, ki je sestavni del vozila (npr. avtoradio), je EE-oprema, izdelana in namenjena
izključno vgradnji in uporabi v vozilu. EE-oprema, pri kateri je mogoča dvoja uporaba, tako v vozilu
kot zunaj njega (npr. prenosni CD, MP3), se ne šteje za EE- opremo, ki je sestavni del vozila.
9. Dajatev se ne plača za EE-opremo, ki je iznesena z ozemlja RS ali izvožena z območja EU, ne
glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic
EU.
10. Okoljske dajatve ne obračuna in ne plača proizvajalec in pridobitelj EE-opreme za EE-opremo, ki
jo sam uporabi kot končni uporabnik zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja,
popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE-opremo, če letna količina EEopreme ne presega 1.500 kg.
NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE
11. Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:
 EE-oprema, proizvedena v RS, prvič dana v promet (prodana, dana v uporabo) v RS ali prvič
uporabljena v RS, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni uporabnik;
 EE-oprema, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav, prvič dana v promet
(prodana, dana v uporabo) v RS ali prvič uporabljena v RS, če je pridobitelj te opreme tudi njen
končni uporabnik.
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12. Dajanje v promet je dobava ali dajanje blaga na voljo tretji osebi na območju RS brezplačno ali
proti plačilu in ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega
spleta.
13. Uvoznik EE-opreme je izenačen s pridobiteljem EE-opreme, zato se v trenutku uvoza (sprostitve v
prost promet) okoljska dajatev ne obračuna in ne plača. Za uvoznike EE-opreme veljajo enake
pravice in obveznosti, kot jih uredba o okoljski dajatvi nalaga pridobiteljem EE-opreme iz drugih
držav članic EU.
ZAVEZANEC ZA OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE
14. Proizvajalec in pridobitelj EE-opreme (pridobitelj iz druge države članice EU ali uvoznik iz tretjih
držav) je zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve za EE-opremo, ki jo da v promet v RS
ali jo sam uporabi kot končni uporabnik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za plačilo okoljske
dajatve).
15. Opredelitev zavezancev za plačilo okoljske dajatve:
 Pridobitelj EE-opreme je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z EE-opremo pridobi EEopremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav z namenom
dajanja v promet. Pridobitelj je tudi oseba, ki pridobi EE-opremo v drugi državi članici EU in jo
vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav ter jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot
končni uporabnik.
 Proizvajalec EE-opreme je vsaka oseba, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo preko
svetovnega spleta oziroma interneta:
 proizvaja in prodaja EE-opremo pod svojim blagovnim znakom;
 prodaja pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji EEopreme.
Pri tem pa se prodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi blagovni znak prvotnega
proizvajalca.
PRIJAVA DEJAVNOSTI
16. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je dolžan Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in
okoljske dajatve Jesenice, prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je dolžan
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.
17. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve vloži prijavo za začetek opravljanja dejavnosti, prijavo
spremembe dejavnosti, obvestilo o prenehanju obstoja ali prenehanju opravljanja dejavnosti v
dveh izvodih na obrazcu za prijavo dejavnosti, ki je priloga 4 teh smernic.
18. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, vloži prijavo za
začetek opravljanja dejavnosti najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. V rubriki
»Splošni podatki« zavezanec za plačilo okoljske dajatve navede splošne podatke o družbi in ali se
prijavlja kot proizvajalec ali pridobitelj EE-opreme oziroma kot proizvajalec in pridobitelj EEopreme. V rubriki »Vrsta vpisa« ustrezno označi priglasitev začetka dejavnosti in v rubriki
»Dejavnost prijavitelja se nanaša na naslednjo EE-opremo« navede za posamezno vrsto EEopreme razred in tip EE-opreme, na katero se njegova dejavnost nanaša.
19. Prijavo spremembe dejavnosti, zaradi katere je zavezanec za plačilo okoljske dajatve dolžan
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, mora zavezanec za plačilo okoljske dajatve vložiti v
roku 15 dni pred predvideno spremembo dejavnosti. Na obrazcu za prijavo spremembe dejavnosti
zavezanec za plačilo okoljske dajatve v rubriki »Vrsta vpisa« ustrezno označi priglasitev
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sprememb dejavnosti, v rubriko »Splošni podatki« in rubriko »Dejavnost prijavitelja se nanaša na
naslednjo EE-opremo« pa vnese morebitne spremembe glede na prvotno prijavo.
20. Kadar zavezanec za plačilo okoljske dajatve preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost,
zaradi katere je dolžan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, mora prijavo prenehanja
opravljanja dejavnosti predložiti v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja
dejavnosti. V rubriki »Vrsta vpisa« ustrezno označi priglasitev prenehanja dejavnosti.
21. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je dolžan nemudoma prijaviti prenehanje obstoja ali
prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov.
VODENJE EVIDENC
22. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve mora voditi evidenco o dajanju EE-opreme na trg, ločeno
po vrsti in količini EE-opreme, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Iz
evidence, ki se vodi ločeno za proizvedeno in pridobljeno EE-opremo, mora biti za EE-opremo
razvidno naslednje:
 tarifna oznaka KN,
 število kosov in masa po tarifnih oznakah KN,
 razredi in tipi EE-opreme po tarifnih oznakah KN,
 število kosov (masa) EE-opreme, ki jo je proizvajalec iznesel na območje EU, po tarifnih oznakah
KN, razredih in tipih.
23. FURS vodi evidenco zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki vsebuje naslednje podatke:
 firmo in sedež plačnika okoljske dajatve ter njegovo davčno številko;
 tarifno oznako KN, razred in tip EE-opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno EEopremo, na katero se nanaša prijava dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavanju in
plačevanju okoljske dajatve;
 datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti.
OSNOVA ZA OBRAČUN IN VIŠINA ZNESKA OKOLJSKE DAJATVE
24. Osnova za obračun okoljske dajatve je:
 letno nadomestilo zaradi vodenja evidence zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 33,38
evra letno (polletno 16,69 evra);
 število enot obremenitve (v nadaljnjem besedilu: EO) za posamezen razred EE-opreme, določen v
prilogi 1 teh smernic;
 znesek na EO okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme, ki znaša 0,0083 evra. Višino zneska
za letno nadomestilo in zneska za EO okolja določi Vlada RS s sklepom.
25. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve sestavi polletni obračun okoljske dajatve na obrazcu, ki je
priloga 2 teh smernic, oziroma na obrazcu za obračun EE-opreme, objavljenem na spletnih
straneh FURS. Izpolnjen obrazec predloži Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in
okoljske dajatve Jesenice:
 do 20. julija za polletni obračun okoljske dajatve za mesece januar, februar, marec, april, maj in
junij tekočega leta;
 do 20. januarja tekočega leta za polletni obračun okoljske dajatve za mesece julij, avgust,
september, oktober, november in december preteklega leta.
26. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve mora predložiti obračun okoljske dajatve, ne glede na to, ali
je v predpisanem polletnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev od seštevka EO za EEopremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS.
27. Iz obračuna okoljske dajatve morajo biti razvidni naslednji podatki:

4/6

 obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev;
 število kosov in masa EE-opreme, ki je bila dana v promet v RS, po tarifnih oznakah KN, razredih
in tipih iz seznama iz drugega odstavka 3. člena uredbe o okoljski dajatvi;
 število kosov in masa EE-opreme, ki jo je proizvajalec iznesel na območje EU, po tarifnih oznakah
KN razredih in tipih iz seznama iz drugega odstavka 3. člena uredbe o okoljski dajatvi;
 zneski obračunane okoljske dajatve po razredih EE-opreme;
 končni znesek za plačilo okoljske dajatve v obdobju, za katero se plačuje okoljska dajatev.
PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE
28. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve mora okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca, ki
sledi polletnem obdobju, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.
29. Računi, na katere se nakazujejo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne električne in elektronske opreme in zamudne obresti od te dajatve, so v preglednici.
Vplačilni
podračun

Šifra
dajatve

01100-1008346267

08770

01100-1008346364

08788

Naziv
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne EE-opreme
zamudne
obresti
od
okoljske
dajatve
za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEopreme

Model
reference
19

19

Pri plačilu se v sklicu navede model reference (19), v dodatnem polju pa davčna številka- šifra dajatvezadnji mesec davčnega obdobja in leto davčnega obdobja v obliki MMLLLL (primer: za davčno
obdobje od januarja do konca junija leta 2015 se vpiše 062015) .
VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE
30. Do vračila okoljske dajatve, vplačane od seštevka EO okolja, je upravičena oseba, ki EE-opremo,
za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU.
31. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj na obrazcu, ki je priloga 3 teh smernic,
Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, v roku 60 dni po
dnevu iznosa EE-opreme iz RS ali izvoza z območja EU.
32. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:
 tarifno oznako KN, razred in tip EE-opreme, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju
okoljske dajatve in za katero uveljavlja vračilo okoljske dajatve;
 znesek plačane okoljske dajatve po tarifnih oznakah EE-opreme;
 navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila EE-oprema iznesena z ozemlja RS ali izvožena z
območja EU;
 izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z
dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev obračunana in plačana ter da je bila EEoprema iznesena z ozemlja RS ali izvožena z območja EU;
 navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši vračilo.
33. Vlagatelj zahtevka za vračilo je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in na
zahtevo FURS predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.
34. Za obračun obresti, doplačilo in vračilo vplačane okoljske dajatve od seštevka EO, postopek
prisilne poravnave, uporabo pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka, stvarne in
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krajevne pristojnosti finančnega urada se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, oziroma
predpisi, ki urejajo FURS.
PRENEHANJE UPORABE
35. Z dnem uveljavitve teh smernic se preneha uporabljati Navodilo o izvajanju Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, št.
9/2012.
ZAČETEK VELJAVNOSTI
4. Te smernice začnejo veljati dne 16. 11. 2015.

Številka:007-204/2015-1
Datum: 10.11.2015
Miran Kvenderc
vodja sektorja

Priloge:
1. razredi EE-opreme
2. obrazec za obračun
3. obrazec za zahtevek za vračilo
4. obrazec za prijavo dejavnosti
5. seznam proizvodov
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