Kako se plačuje okoljska dajatev?

Plačniki okoljskih dajatev so dolžni voditi evidence po vrsti
in količini izdelkov, za katere morajo plačevati okoljske
dajatve (podatke o pridobitvi iz drugih držav članic,
uvozu, količini, dani na trg RS). Na podlagi evidenc plačnik
sestavi obračun za vsako predpisano davčno obdobje
in ga predloži finančnemu uradu preko informacijskega
sistema E-TROD, pri katerem je prijavil svojo dejavnost.
Evidence, vsebina obračuna in davčno obdobje (mesečno,
trimesečno ali polletno) so za vsako okoljsko dajatev
določeni z uredbo.
Osnova za obračun okoljske dajatve sta letno nadomestilo
zaradi vodenja evidenc plačnikov in enota obremenitve
okolja (pri okoljskih dajatvah za gume, embalažo,
električno in elektronsko opremo ter hlapne organske
spojine) in enota obremenitve okolja ali znesek na
kilogram (pri okoljskih dajatvah za zgorevanje goriva,
mazalna olja, odlaganje odpadkov, odvajanje odpadnih
voda). Znesek letnega nadomestila, okoljske dajatve na
enoto obremenitve okolja ali na kilogram za posamezno
okoljsko dajatev določi Vlada RS.
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Zakaj in od katerih proizvodov
se plačujejo okoljske dajatve?

Kdo so plačniki okoljskih dajatev?

Kje plačniki okoljskih dajatev prijavijo
oziroma registrirajo dejavnost?

Plačniki okoljskih dajatev so osebe, ki:

Plačniki okoljskih dajatev so dolžni prijaviti dejavnost,
zaradi katere nastane obveznost za plačevanje okoljske
dajatve, najkasneje 15 dni pred začetkom opravljanja
dejavnosti pri Finančnem uradu Kranj, Oddelku za
trošarine in okoljske dajatve Jesenice, Spodnji plavž 6c,
4270 Jesenice (T: 04/202 7579, E: kr.tro.fu@gov.si), razen za
okoljsko dajatev za:

•

pridobijo izdelke, za katere se plačuje okoljska dajatev
(gume, električno in elektronsko opremo, mazalna olja,
premazna sredstva), iz drugih držav članic EU ali uvozijo
iz tretjih držav in jih dajejo na trg RS;

•

proizvajajo izdelke, za katere se plačuje okoljska dajatev
(gume (tudi proizvajalci obnovljenih gum), električno in
elektronsko opremo, mazalna olja, premazna sredstva), in
jih dajejo prvič na trg RS ali jih prvič dajo v uporabo v RS,
če so tudi njihovi končni uporabniki;

Okoljske dajatve se plačujejo zaradi onesnaževanja okolja
z izrabljenimi in odpadnimi proizvodi ter zaradi uporabe
nekaterih snovi, ki so okolju ali zraku škodljive.
•
Finančna uprava RS pobira okoljske dajatve za:
•

gume;

•

embalažo in odpadno embalažo
(tudi nagrobne sveče);

•

električno in elektronsko opremo ter
prenosne baterije in akumulatorje, razen
avtomobilskih in industrijskih baterij ali
akumulatorjev;

•

mazalna olja in tekočine ter njim sorodne
proizvode mineralnega ali sintetičnega
izvora;

•

premazna sredstva (barve, lake in proizvodi
za ličenje vozil), ki vsebujejo hlapne
organske spojine;

•

emisijo ogljikovega dioksida pri zgorevanju;

•

odlaganje inertnih, nenevarnih in nevarnih
odpadkov na odlagališča;

•

odvajanje industrijske odpadne vode in
komunalne odpadne vode.

embalirajo blago (proizvajalci nagrobnih sveč),
pridobivajo embalirano blago (pridobitelji nagrobnih
sveč), proizvajajo ali pridobivajo iz drugih držav članic
EU ali uvozijo iz tretjih držav embalažo, ki se uporablja za
embaliranje na prodajnem mestu (na primer plastične
in papirne vrečke, papir za zavijanje …) in ga/jo dajejo
prvič na trg RS ali/jo ga uporabijo kot končni uporabniki,
za embalažo oziroma embalažo embaliranega blaga, če
letna količina presega 15.000 kilogramov. Meja 15.000
kilogramov ne velja za osebe, ki dajejo v promet plastične
nosilne vrečke ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil
kloridov ali drugih halogeniranih olefinov ali nagrobne
sveče;

•

upravljajo odlagališča;

•

odvajajo industrijske odpadne vode;

•

izvajajo obvezno občinsko gospodarsko javno službo
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih vod, ki so na območjih nastajanja komunalnih odpadnih vod določeni za izvajanje obveznih storitev
odvajanja komunalnih odpadnih vod in prevzema
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali
blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav (npr. komunalna podjetja);

•

proizvajajo gorivo, ga pridobijo iz druge države članice
EU ali uvozijo iz tretjih držav in ga dajejo v uporabo na
območju RS.

•

onesnaževanje zraka z ogljikovim dioksidom zaradi
zgorevanja goriva,

•

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih,

•

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (industrijske in komunalne odpadne vode).

Te dejavnosti prijavijo pri pristojnem finančnem uradu
glede na sedež opravljanja dejavnosti (finančni uradi Kranj,
Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana, Nova Gorica,
Novo mesto ali Koper).

