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OSNUTEK
Obrazložitev:
1.

Pravna podlaga:

Četrti odstavek 112. člena in četrti odstavek 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16).

2.

Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list
RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno
višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, plačnike okoljske dajatve, način njenega obračunavanja,
odmere in plačevanja ter merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve. Podatki o embalaži,
dani v promet, ki se zbirajo zaradi plačevanja te dajatve, se uporabljajo tudi za namene vsakoletnega
poročanja Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) o ravnanju z odpadno embalažo iz
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11,
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.), v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 365 z dne
31. 12. 1994, str. 10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES).
Direktiva 94/62/ES je bila zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih
plastičnih nosilnih vrečk (UL L št. 115 z dne 6. 5. 2015, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2015/720/EU). Čeprav je namen Direktive 94/62/ES preprečevanje ali zmanjšanje vpliva embalaže in
odpadne embalaže na okolje, pa ne vključuje posebnih ukrepov v zvezi s potrošnjo plastičnih nosilnih
vrečk, ne glede na to, da se take vrečke štejejo za embalažo v smislu te direktive. Direktiva
2015/720/EU zato nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih
nosilnih vrečk, s katerimi se prispeva k odpravljanju smetenja, spreminjanju vedenjskih vzorcev
potrošnikov in spodbujanju preprečevanja odpadkov, za kar je določen okoljski cilj – zmanjšati letno
raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo do 31. decembra 2019,
ter pod 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do 31. decembra 2025. Poleg tega se lahko
sprejmejo tudi ukrepi za zmanjšanje potrošnje vseh plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino
njihove stene. Sprejeti ukrepi se morajo odražati na trajnem zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih
nosilnih vrečk, obenem pa naj ne bi povzročili splošnega povečanja proizvodnje embalaže.
Za spremljanje vsakoletnega napredka pri zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in
za poročanje o tem Komisiji v skladu z Direktivo 2015/720/EU, so ključni pravilni in natančni podatki. O
potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk se bo v skladu s to direktivo poročalo v okviru sporočanja
podatkov o ravnanju z odpadno embalažo, kar ureja Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo. Za enkrat se v okviru podatkov o dajanju embalaže v promet ne zbirajo podatki po
posameznih embalažnih izdelkih, ampak samo po embalažnih materialih. Za poročanje o potrošnji
lahkih plastičnih nosilnih vrečk v skladu z Direktivo 2015/720/EU, pa bodo potrebni tudi podatki o
dajanju posameznih embalažnih izdelkov – plastičnih nosilnih vrečk v promet. S tem predlogom se
zato spreminja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže na način, da bodo vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na
debelino stene teh vrečk in ne glede na količino takih vrečk, danih letno v promet, zavezani za plačilo
okoljske dajatve. Na obrazcu za obračun okoljske dajatve bodo morali sporočati podatke o celotni
masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v določenem obdobju, ter povprečni masi ene vrečke,
debelini njene stene in vrsti plastičnega materiala, iz katerega je izdelana. Ker se v cilj zmanjševanja
potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ne bodo štele plastične nosilne vrečke z debelino stene manj
kot 15 mikronov, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, bodo proizvajalci
in pridobitelji takih večk morali sporočati tudi podatke o tem, ali so take vrečke označene v skladu z
zahtevami za izdelke, ki še niso v stiku z živili in kadar se dajejo v promet, iz Uredbe 2004/1935/ES, ali
ne. Ti podatki bodo osnova za izračun števila plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem
koledarskem letu za namene poročanja o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk v skladu z Direktivo
2015/720/EU.
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Zaradi izvajanja Direktive 2015/720/EU se s tem predlogom spreminjajo 9. točka 3. člena, tretji
odstavek 5. člena, drugi, tretji in deveti do enajsti odstavek 7. člena ter četrti odstavek 9. člena Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Zaradi prenosa te
direktive se sočasno spreminja tudi Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Rok za
prenos te direktive je bil 27. november 2016. Komisija je Sloveniji 24. januarja 2017 izrekla uradni
opomin, ker še ni bila uradno obveščena o ukrepih, ki zagotavljajo popoln prenos in izvajanje te
direktive.
Ta predlog dopolnjuje predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo tudi v delu, ki se nanaša na izvedbo popravljalnih ukrepov na področju ravnanja z embalažo
in odpadno embalažo, zahtevanih z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije
»Ravnanje s komunalnimi odpadki«. Bolj podrobno se ureja obračunavanje okoljske dajatve ter
vsebina obrazcev »Embalaža – OBR« in »Embalaža – prijava«, določenih v Prilogah 2 in 3. V sedaj
veljavni Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) vsebina obrazcev iz Prilog 2 in 3 ni določena. Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 78/08) določa le, da se do vzpostavitve elektronskega načina
poslovanja carinskega organa za obrazec »Embalaža – OBR« iz 7. člena uredbe uporablja obrazec iz
Priloge 2 uredbe in za obrazec »Embalaža – prijava« iz 9. člena uredbe obrazec iz Priloge 3 uredbe.
Rok za vzpostavitev elektronskega načina poslovanja ni določen.
Število enot obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: enota
obremenitve) na 1 kg embalaže iz PVC se znižuje s 1.500 EO/kg na 300 EO/kg. Novo število enot
obremenitve je bolj sorazmerno dodatnim stroškom, ki nastanejo pri čiščenju dimnih plinov zaradi
vsebnosti PVC v odpadkih. Ti stroški so bili ocenjeni leta 2006, glede na način čiščenja (suho oziroma
mokro čiščenje), na 50 do 300 EUR na tono PVC.
Druge spremembe iz tega predloga so potrebne za uskladitev Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže s spremembami druge zakonodaje, ki
vplivajo na izvajanje te uredbe, ali zaradi uskladitve z nomotehničnimi pravili v skladu z veljavnimi
nomotehničnimi smernicami.
V druge določbe Uredbe se s tem predlogom ne posega.
Ta predlog ni osnutek tehničnega predpisa v smislu Direktive (EU) 2015/1535 o določitvi postopka za
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, zato o
tem ni potrebno uradno obvestiti Komisije v skladu s 16. členom Direktive 94/62/ES.

3.

Vsebinska obrazložitev k uredbi

2. člen:
Zaradi uskladitve z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se z 2. členom tega predloga
spreminja 7. točka in dodaja nova 9. točka 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže. Z 9. točko se zaradi izvajanja Direktive 2015/720/EU na novo
ureja plačevanje okoljske dajatve za plastične nosilne vrečke, ne glede na debelino stene in ne glede
na količino takih vrečk, ki jih posamezen proizvajalec ali pridobitelj da letno v promet.
3. člen:
S 3. členom tega predloga se zaradi izvajanja Direktive 2015/720/EU dopolnjuje 2. alineja tretjega
odstavka 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže, tako da bodo vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino
stene teh vrečk in ne glede na količino takih vrečk, danih letno v promet, zavezani za plačilo okoljske
dajatve.
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4. člen:
S 4. členom tega predloga se spreminja 6. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki ureja osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, vrste
embalaže, za katero se plačuje okoljska dajatev, število enot obremenitve na 1 kg embalaže, za
posamezno vrsto embalaže. Na novo je določeno, kako se izračuna okoljska dajatev za posamezno
vrsto embalaže, okoljska dajatev za posamezno davčno obdobje in skupni znesek okoljske dajatve,
način plačevanja letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve
ter enote, število decimalnih mest in zaokroževanje, ki se uporabljajo pri izračunu okoljske dajatve.
5. in 13. člen:
S 5. členom tega predloga se spreminja 7. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki določa evidenco o dajanju embalaže v promet, ki jo morajo
voditi osebe, ki so plačniki okoljske dajatve, in obračun okoljske dajatve. Z novim drugim in tretjim
odstavkom tega člena se zaradi izvajanja Direktive 2015/720/EU ureja vsebina te evidence, ki jo
morata voditi proizvajalec in pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk. Z novim sedmim odstavkom je
določena vsebina obrazca za obračun te dajatve, ki sledi vsebini obrazca embalaža – OBR iz Priloge
2 iz sedaj veljavne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže, v četrtem, petem, šestem in osmem odstavku pa so določene obveznosti zavezancev za
plačilo okoljske dajatve glede izpolnjevanja in predložitve obračuna (navodila iz Priloge 1 sedaj
veljavne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže). V
novih devetem in desetem odstavku tega člena pa so določeni podatki iz prej omenjene evidence, ki
jih morata zaradi izvajanja Direktive 2015/720/EU dodatno v obračunu navesti proizvajalec in
pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk. Ti podatki so podlaga za izračun doseganja cilja zmanjševanja
potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki jih bo moralo ministrstvo v skladu z Uredbo o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo enkrat letno sporočati Komisiji. Ker se v ta cilj ne bodo štele plastične
nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki
niso predpakirana, bodo proizvajalci in pridobitelji takih večk morali zaradi izvajanja Direktive
2015/720/EU v evidenci voditi in v obračunu navesti tudi podatek o tem, ali so take vrečke označene v
skladu z zahtevami za izdelke, ki še niso v stiku z živili in kadar se dajejo v promet, iz Uredbe
2004/1935/ES, ali ne, kar določa novi enajsti odstavek tega člena.
S 13. členom tega predloga se črta Priloga 2 (obrazec embalaža – OBR) iz sedaj veljavne Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.
7., 9. in 14. člen:
S 7. členom tega predloga se spreminja 9. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki določa prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti. V tretjem in devetem odstavku je določena vsebina obrazca prijave, ki sledi vsebini
obrazca embalaža – prijava iz Priloge 3 iz sedaj veljavne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, s četrtim odstavkom pa se zaradi izvajanja Direktive
2015/720/EU še posebej zahteva, da proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena
embaliranju blaga, v prijavi posebej označi, kadar jo vlaga kot proizvajalec oziroma pridobitelj
plastičnih nosilnih vrečk. V novem petem in šestem odstavku so določene obveznosti zavezancev za
plačilo okoljske dajatve glede izpolnjevanja obrazca prijave in njene vložitve Finančni upravi.
Z 9. členom tega predloga se spreminja 11. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki določa vračilo vplačane okoljske dajatve. Z drugim ter novim
tretjim in četrtim odstavkom se ureja vsebina obrazca embalaža – vračilo iz Priloge 3 iz sedaj veljavne
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ter obveznosti
vlagateljev glede izpolnjevanja zahtevka za vračilo okoljske dajatve in njegove vložitve Finančni
upravi.
S 14. členom tega predloga se črtata Priloga 3 (obrazec embalaža – prijava) in Priloga 4 in (obrazec
embalaža – vračilo) iz sedaj veljavne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže.
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12. člen:
Že vse od uveljavitve Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže je bilo določeno višje število enot obremenitve na kilogram embalaže za embalažo iz PVC
glede na plastično embalažo iz drugih polimerov (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06): 5.000 EO/kg, Uredba o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
(Uradni list RS, št. 65/06): 1.500 EO/kg). Pri določitvi višine te obremenitve je bilo upoštevano, da ni
bistvene razlike v nabavnih cenah proizvajalcev za tono plastike iz PVC v primerjavi z nabavno ceno
plastike iz PET. Namen zakonodajalca je bil izriniti iz slovenskega tržišča uporabo plastike iz PVC in
stimulirati uporabo plastike iz drugih materialov. Kot je bilo obrazloženo ob uvedbi drugačne
obremenitve za tako embalažo leta 2006, je PVC embalaža zaradi vsebnosti klora neprimerna za
energetsko uporabo, kot je sosežig odpadkov ali sežiganje, ker se pri tem tvori klorovodikova kislina,
pri večji količini PVC v kuriščih sežigalnic (nad 1 % PVC v odpadkih) pa tudi dodatna količina biološko
nerazgradljivih dioksinov. Ker se je v predelavo odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, v
preteklih letih vedno bolj vključevala tudi energetska predelava gorljivih materialov v odpadkih, je
povečana okoljska dajatev za PVC embalažo predstavljala preventivni ukrep zmanjševanja škodljivih
vplivov na okolje pri ravnanju z odpadno embalažo. Višje število enot obremenitve za 1 kg embalaže iz
PVC je bilo uvedeno s ciljem, da osebe, ki dajejo embalažo iz PVC v promet, preidejo na uporabo
embalaže iz drugih materialov, da bi se tako dosegla taka kakovost goriva iz odpadkov, da za njegovo
uporabo ne bi bilo treba opremljati kurilnih naprav s posebnimi čistilnimi napravami odpadnih plinov.
Ta cilj je dosežen. Delež embalaže iz PVC, dane na slovenski trg, je padel. Ob uveljavitvi Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže je bilo v promet letno
dano okrog 300 t embalaže iz PVC oz. 1 do 2 % vse embalaže. Iz podatkov o obračunani okoljski
dajatvi za prvo četrtletje leta 2016 pa izhaja, da je bilo na slovenski trg v tem obdobju dane skoraj
52.800 t embalaže, od tega pa le še 30 t embalaže (A2 in B2) iz PVC, oz. manj kot 0.06 % embalaže.
Servisne embalaže iz PVC (B2) skoraj ni, v promet je bilo dane manj kot 300 kg take embalaže. Dve
tretjini vse embalaže iz PVC dajo v promet podjetja, ki se ukvarjajo z zdravili. Pri teh izdelkih je
zamenjava embalažnega materiala težja, zaradi strogih pravil, ki jih je treba spoštovati ob dajanju
zdravil v promet.
Zaradi tega se z 12. členom tega predloga spreminja Priloga 1, tako da se število enot obremenitve na
1 kg embalaže iz PVC zniža s 1.500 EO/kg na 300 EO/kg. Novo število enot obremenitve je bolj
sorazmerno dodatnim stroškom, ki nastanejo pri čiščenju dimnih plinov zaradi vsebnosti PVC v
odpadkih. Ti stroški so bili ocenjeni leta 2006, glede na način čiščenja (suho oziroma mokro čiščenje),
na 50 do 300 EUR na tono PVC.
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Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list
RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) se v tretjem odstavku 1. člena besedilo »Direktivo 98/34/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na
področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv
na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12.
2006, str. 81)« nadomesti z besedilom »Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in
pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1)«.
2. člen
V 7. točki 3. člena se besedilo »blago, katerega prodajna embalaža je označena v skladu« nadomesti
z besedilom »nevarno blago skladno«.
V 8. točki se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 9. točka, ki se glasi:
»9. plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo.«.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v uvodnem stavku za besedo »embaler« doda vejica in črta beseda
»in«, besedilo »nista zavezanca« pa se nadomesti z besedilom »ter proizvajalec in pridobitelj
embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, niso zavezanci«.
V drugi alineji se za besedo »gre« doda besedilo »za plastične nosilne vrečke,«.
V četrtem odstavku se za besedo »embaler« doda vejica in črta beseda »ali«, za besedo »blaga« pa
se dodata vejica in besedilo »proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka«.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc
zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in enota obremenitve
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve) na 1 kg
embalaže. Enota obremenitve na 1 kg embalaže je sorazmerna obremenitvi okolja zaradi nastajanja
odpadne embalaže iz naravnega neobdelanega lesa, po koncu uporabe 1 kg takšne embalaže.
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(2) Vrste embalaže, za katero se plačuje okoljska dajatev in število enot obremenitve na 1 kg
embalaže, za posamezno vrsto embalaže, so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Okoljska dajatev za posamezno vrsto embalaže se izračuna kot produkt količine embalaže te vrste,
za katero je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, števila enot
obremenitve na 1 kg embalaže in zneska enote obremenitve.
(4) Nadomestilo plačujejo vsi zavezanci v štirih enakih obrokih letno.
(5) Okoljska dajatev se za posamezno davčno obdobje izračuna kot vsota:
ene četrtine nadomestila, in
skupnega zneska okoljske dajatve.
(6) Skupni znesek okoljske dajatve se izračuna kot vsota zneskov okoljske dajatve za posamezno
vrsto embalaže iz tretjega odstavka tega člena, za to davčno obdobje.
(7) Znesek nadomestila in znesek enote obremenitve določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(8) Pri izračunu okoljske dajatve se uporabljajo naslednje enote, število decimalnih mest in
zaokroževanje:
količina posamezne vrste embalaže

kg

znesek enote obremenitve
ena četrtina nadomestila
okoljska dajatev za posamezno
vrsto embalaže
vsota zneskov okoljske dajatve za
posamezno vrsto embalaže
okoljska dajatev

eur
eur
eur

celo število brez decimalnih mest (vhodni
podatek)
štiri decimalna mesta (vhodni podatek)
dve decimalni mesti (vhodni podatek)
zaokrožitev na štiri decimalna mesta

eur

zaokrožitev na dve decimalni mesti

eur

zaokrožitev na dve decimalni mesti

«.

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »na trg mora« nadomesti z besedilom »v promet morajo«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet v RS
plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, mora v evidenci o dajanju
embalaže v promet voditi tudi podatke o celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v
posameznem trimesečju, debelini stene, vrsti plastičnega materiala in povprečni masi ene vrečke. V
kolikor daje v promet plastične nosilne vrečke, ki se razlikujejo po masi, debelini stene ali vrsti
plastičnega materiala, mora v evidenci voditi podatke za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk posebej.
(3) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet ali sam
uporablja plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, mora v evidenci o dajanju
embalaže v promet voditi tudi podatke o tem, ali so te vrečke označene v skladu z zahtevami za
izdelke, ki še niso v stiku z živili in kadar se dajejo v promet, iz Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in
o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 4), zadnjič
spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s
pregledom – Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2004/1935/ES), ali ne.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »evidenc iz prejšnjega
odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »evidence o dajanju
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embalaže v promet sestavi zavezanec«, besedilo »predložijo carinskemu organu« pa z besedilom
»predloži finančni upravi«. Na koncu stavka se za piko doda besedilo »Obrazec obračuna je dostopen
na spletnih straneh finančne uprave.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek se črtajo.
Dodajo se novi peti do enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(5) Zavezanec mora finančni upravi predložiti obračun okoljske dajatve ne glede na to, ali v
obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.
(6) Zavezanec mora obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca, ki sledi
trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(7) V obračunu iz četrtega odstavka tega člena mora zavezanec navesti podatke o:
davčnem obdobju (trimesečje in datum), za katero se plačuje okoljska dajatev,
firmi, naslovu, davčni in matični številki zavezanca,
vrsti embalaže in številu enot obremenitve iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
količini embalaže, po vrstah embalaže iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, v kg,
znesku obračunane okoljske dajatve v eur, po vrstah embalaže, iz Priloge 1 te uredbe ,
znesku obroka letnega nadomestila v eur,
skupnem znesku okoljske dajatve v eur,
znesku za plačilo okoljske dajatve v eur,
tem, ali zavezanec zagotavlja izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz predpisa,
ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo (da / ne),
načinu zagotavljanja izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (skupni ali
individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo) iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo, če je v prejšnji alineji izbral »da«,
nazivu in davčni številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, če obveznosti ravnanja z
odpadno embalažo zagotavlja v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo,
količini embalaže v kg, po vrstah embalaže iz Priloge 1 te uredbe za katero izpolnjevanje
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo zagotavlja v skupnem sistemu ravnanja z odpadno
embalažo, ločeno po posameznih družbah za ravnanje z odpadno embalažo, in
količini embalaže v kg, po vrstah embalaže iz Priloge 1 te uredbe za katero izpolnjevanje
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo zagotavlja v individualnem sistemu ravnanja z odpadno
embalažo.
(8) Zavezanec mora v obračunu navesti kraj in datum sestave obračuna ter ga opremiti z žigom in
podpisom odgovorne osebe, s katerim potrdi pravilnost in resničnost podatkov.
(9) V obračunu zavezanca, ki je oseba iz drugega odstavka tega člena morajo biti poleg podatkov iz
sedmega odstavka tega člena navedeni tudi podatki o celotni masi plastičnih nosilnih vrečk ter
povprečni masi ene vrečke, debelini njene stene in vrsti plastičnega materiala, iz katerega je izdelana,
Za navedbo vrste plastičnega materiala se uporabijo okrajšave za plastiko iz Priloge 1 iz Odločbe
Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 50 z
dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES). Plastični material, ki ni naveden v
Prilogi 1 iz Odločbe 97/129/ES, se v obračunu navede z besedo.
(10) V obračunu zavezanca, ki je oseba iz drugega odstavka tega člena, ki daje v promet plastične
nosilne vrečke, ki se razlikujejo po masi, debelini stene ali vrsti plastičnega materiala, morajo biti
podatki iz prejšnjega odstavka navedeni ločeno za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk.
(11) V obračunu zavezanca, ki je oseba iz tretjega odstavka tega člena mora biti poleg podatkov iz
sedmega in devetega odstavka tega člena naveden tudi podatek o tem, ali so vrečke označene v
skladu z zahtevami za izdelke, ki še niso v stiku z živili in kadar se dajejo v promet, iz Uredbe
2004/1935/ES), ali ne.«.
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6. člen
V 8. členu se besedilo »carinskega organa« nadomesti z besedilom »finančne uprave«.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »je dolžan carinskemu organu« nadomesti z besedilom »mora
finančni upravi«. Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ali da iz razlogov,
navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve.
Obrazec prijave je dostopen na spletnih straneh finančne uprave.«
V drugem odstavku se črta besedilo »pri carinskem organu«. Za besedo »dejavnosti« se črtata vejica
in besedilo »zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena vloži prijavo v dveh izvodih. V prijavi morajo biti navedeni
podatki o:
firmi, naslovu, davčni in matični številki,
tem, ali prijavo vlaga kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec oziroma
pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga,
vrsti prijave (priglasitev začetka dejavnosti, sprememba dejavnosti, priglasitev prenehanja
dejavnosti, prenehanje plačevanja okoljske dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5.
člena te uredbe),
vrsti embalaže iz Priloge 1 te uredbe.«.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, mora v prijavi iz
prejšnjega odstavka navesti tudi podatek o tem, ali prijavo vlaga kot proizvajalec oziroma pridobitelj
plastičnih nosilnih vrečk.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v prijavi navesti kraj in datum prijave ter jo opremiti z
žigom in podpisom odgovorne osebe, s katerim potrdi resničnost podatkov.
(6) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora vložiti prijavo zaradi spremembe dejavnosti v 10 dnevih
po spremembi dejavnosti.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »carinskemu organu na
obrazcu »Embalaža – prijava« predložiti obvestilo o prenehanju obstoja ali opravljanja dejavnosti
oziroma o prenehanju plačevanja okoljske dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena
te uredbe« nadomesti z besedilom »finančni upravi prijaviti prenehanje dejavnosti«. V drugem stavku
se črta besedilo »carinskemu organu« in »na obrazcu »Embalaža – prijava««.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »carinski organ« nadomesti z
besedilom »finančna uprava«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Finančna uprava na prejeti prijavi v obliki uradnega zaznamka zabeleži finančni urad, ki je prejel
prijavo, datum prejema prijave, datum vpisa v evidenco iz 10. člena te uredbe oz. razlog za zavrnitev
vpisa, morebitne opombe ter ime in priimek osebe, ki je podatke iz prijave vnesla v evidenco.«.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Carinski organ« nadomesti z besedilom »Finančna uprava
na podlagi prijav iz prejšnjega člena«.
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V prvi alineji drugega odstavka se za besedo »davčno« doda besedilo »in matično«.
V drugi alineji drugega odstavka se besedilo »embalirano blago po vrsti materiala« nadomesti z
besedilom »embalažo embaliranega blaga po vrstah embalažnega materiala«.
9. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »blago« doda besedilo »v embalaži«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) predloži finančni upravi zahtevek
za vračilo okoljske dajatve v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma
embalirano blago v embalaži izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU. Obrazec zahtevka
za vračilo okoljske dajatve je dostopen na spletnih straneh finančne uprave. Zahtevek za vračilo
okoljske dajatve mora vsebovati podatke o:
firmi in sedežu ter davčni in matični številki vlagatelja,
vrsti embalaže in številu enot obremenitve iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
količini embalaže, po vrstah embalaže iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, v kg,
znesku plačane okoljske dajatve v eur, po vrstah embalaže, iz Priloge 1 te uredbe, in datumu
plačila,
znesku vračila okoljske dajatve, ki se izračuna kot vsota zneskov plačane okoljske dajatve iz
prejšnje alineje,
banki in transakcijskem računu, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.«
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V zahtevku za vračilo okoljske dajatve mora vlagatelj navesti tudi dokument, na podlagi katerega
je bila embalaža oziroma embalirano blago v embalaži izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja
EU, ter kraj in datum zahtevka. Zahtevek mora biti opremljen z žigom in podpisom odgovorne osebe
vlagatelja.
(4) Vlagatelj mora zahtevku iz drugega odstavka priložiti izjavo, da kazensko in materialno odgovarja
za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska
dajatev plačana in da je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo
iz območja EU.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »carinskega organa«
nadomesti z besedilom »finančne uprave«.
10. člen
V 12. členu se besedilo »carinski organ« nadomesti z besedilom »finančna uprava«.
11. člen
V prvem odstavku 13. člena se dodajo nove druga do četrta alineja, ki se glasijo:
»- ne vodi evidence o dajanju embalaže v promet v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
- v evidenci o dajanju embalaže v promet iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ne vodi podatkov iz
drugega odstavka 7. člena te uredbe, če je proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v
promet v RS plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik,
- v evidenci o dajanju embalaže v promet iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ne vodi podatkov iz
tretjega odstavka 7. člena te uredbe, če je proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v
promet v RS plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, ali jih sam uporablja kot
končni uporabnik,«.
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V dosedanji drugi alineji, ki postane peta alineja, se beseda »in« nadomesti z besedilom »na podlagi
evidence o dajanju embalaže v promet ali«, besedilo »carinskemu organu« se nadomesti z besedilom
»finančni upravi«, beseda »drugega« pa se nadomesti z besedo »četrtega«.
Dodajo se nove šesta do deseta alineja, ki se glasijo:
»- v nasprotju s petim odstavkom 7. člena te uredbe ne predloži obračuna okoljske dajatve,
- ne plača okoljske dajatve v roku iz šestega odstavka 7. člena,
- v obračunu okoljske dajatve navede nepravilne ali neresnične podatke iz 1. do 8. alineje sedmega
odstavka 7. člena te uredbe, ali pa jih delno ali v celoti ne navede,
- v obračunu okoljske dajatve navede nepravilne ali neresnične podatke o zagotavljanju izpolnjevanja
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz 9. do 13. alineje sedmega odstavka 7. člena te uredbe, ali
pa jih delno ali v celoti ne navede, ali obračuna ne izpolni v skladu z osmim odstavkom 7. člena te
uredbe,
- v obračunu okoljske dajatve navede nepravilne ali neresnične podatke iz devetega ali desetega
odstavka 7. člena te uredbe, ali pa jih delno ali v celoti ne nevede, če je zavezanec iz petega člena te
uredbe, ki je oseba iz drugega odstavka 7. člena te uredbe,«.
V dosedanji tretji alineji, ki postane 11. alineja, se besedilo »carinskemu organu« nadomesti z
besedilom »finančni upravi«, za besedo »preneha« pa se dodata vejica in besedilo »ali da iz razlogov,
navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve«.
Dodajo se nova 12. do 17. alineja, ki se glasijo:
»- ne vloži prijave v roku iz drugega odstavka 9. člena te uredbe, če je oseba, ki prvič postane plačnik
okoljske dajatve,
- v prijavi navede nepravilne ali neresnične podatke iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, ali pa jih
delno ali v celoti ne navede, ali prijave ne izpolni v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe,
- ne vloži prijave zaradi spremembe dejavnosti v roku iz petega odstavka 9. člena te uredbe,
- ne vloži prijave zaradi razlogov iz šestega odstavka 9. člena te uredbe v roku iz šestega odstavka 9.
člena te uredbe,
- zahteva vračilo vplačane okoljske dajatve v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe, pa do
tega ni upravičen,
- v zahtevku za vračilo okoljske dajatve iz drugega odstavka 11. člena te uredbe navede nepravilne ali
neresnične podatke,«.
V dosedanji četrti alineji, ki postane 18. alineja, se besedilo »carinskega organa« nadomesti z
besedilom »finančne uprave«, beseda »tretjim« pa z besedo »petim«.
12. člen
V Prilogi 1 se v preglednicah A. in B. številka »1.500« nadomesti s številko »300«.
V preglednici A. se v 3. točki za besedo »snovi« dodata vejica in besedilo »kot so snovi iz 2. točke te
preglednice«.
13. člen
Priloga 2 se črta.
14. člen
Prilogi 3 in 4 se črtata.
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(prehodne in končne določbe)
15. člen
Proizvajalec ali pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk iz tretjega odstavka 5. člena uredbe, katerega letna
količina embalaže, ki jo da v promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg, prvič postane zavezanec
za plačilo okoljske dajatve za leto 2018.
16. člen
Proizvajalec in pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk v evidenci iz prvega odstavka 7. člena uredbe prvič
vodi podatke o plastičnih nosilnih vrečkah iz drugega in tretjega odstavka 7. člena uredbe za leto
2018.
17. člen
Zavezanec prvič sestavi obračun okoljske dajatve iz četrtega odstavka 7. člena uredbe in ga predloži
finančni upravi za januar, februar in marec 2018.
18. člen
Proizvajalec ali pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk, ki je finančni upravi prijavil dejavnost, zaradi katere
je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, pred začetkom uporabe 9. člena uredbe, mora
podatek iz četrtega odstavka 9. člena uredbe sporočiti do 31. januarja 2018.
19. člen
Za obračunavanje okoljske dajatve, za prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti ter za vračilo okoljske dajatve za leto 2017 se uporabljajo 6., 7., 9 in 11. člen Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št.
32/06, 65/06, 78/08 in 19/10).
Za obračunavanje okoljske dajatve, za prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti ter za vračilo okoljske dajatve za leto 2018 se uporabljajo 6., 7., 9 in 11. člen uredbe.
20. člen
Določbe 6. in 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) se uporabljajo do 31. januarja 2018.
Določbe 9. in 11. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) se uporabljajo do 31. decembra 2017.
Prilogi 1 in 2 iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) se uporabljata do 31. januarja 2018.
Prilogi 3 in 4 iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) se uporabljata do 31. decembra 2017.
21. člen
Določbe 6. in 7. člena uredbe se uporabljajo od 1. februarja 2018, razen drugega in tretjega odstavka
7. člena uredbe, ki se uporabljata od 1. januarja 2018..
Določbe 9. in 11. člena uredbe se uporabljajo od 1. januarja 2018.
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22. člen
12. in 13. člen te uredbe se uporabljata od 1. februarja 2018.
14. člen te uredbe se uporablja od 1. januarja 2018.
23. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2015-2550-0064

Vlada Republike Slovenije
dr. Miro Cerar
predsednik

13

OSNUTEK
Neobvezni sestavni del gradiva za javno objavo:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
(neuradno prečiščeno besedilo določb, ki se spreminjajo)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Predlog sprememb in dopolnitev 2017

(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
1. člen
1. člen

1. člen

(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka
informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija
1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na
področju tehničnih standardov in tehničnih
predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES
z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne
20. 12. 2006, str. 81).

(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka
informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih predpisov in
pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241 z
dne 17. 9. 2015, str. 1).

2. člen
3. člen

3. člen

7. nevarno blago je blago, katerega prodajna
embalaža je označena v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;

7. nevarno blago nevarno blago skladno s
predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno
embalažo;

8. dajanje embalaže v promet je dajanje embalaže v
promet skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo.

8. dajanje embalaže v promet je dajanje embalaže v
promet skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo;
9. plastične nosilne vrečke so plastične nosilne
vrečke skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo.
3. člen

5. člen

5. člen

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka embaler
in pridobitelj embaliranega blaga nista zavezanca za
plačilo okoljske dajatve:
- ...
- če letna količina embalaže, ki jo da v promet ali sam
uporabi, ne presega 15.000 kg in ne gre za embalažo
nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz
vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka embaler,
pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in
pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za
embaliranje blaga, niso zavezanci za plačilo
okoljske dajatve:
- ...
- če letna količina embalaže, ki jo da v promet ali sam
uporabi, ne presega 15.000 kg in ne gre za plastične
nosilne vrečke, za embalažo nagrobnih sveč ali
embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali
drugih halogeniranih olefinov.
15. člen: Proizvajalec ali pridobitelj plastičnih nosilnih
vrečk katerega letna količina embalaže, ki jo da v
promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg, prvič
postane zavezanec za plačilo okoljske dajatve za leto
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(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
2018.
(4) Če je embaler ali pridobitelj embaliranega blaga
ista oseba, se za letno količino embalaže iz druge
alinee prejšnjega odstavka šteje celotna količina
embalaže, ki jo proizvede, pridobi ali jo sam uporabi v
posameznem letu.

(4) Če je embaler, pridobitelj embaliranega blaga,
proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz
prejšnjega odstavka ista oseba, se za letno količino
embalaže iz druge alinee prejšnjega odstavka šteje
celotna količina embalaže, ki jo proizvede, pridobi ali jo
sam uporabi v posameznem letu.
4. člen

6. člen
19. člen: Ta člen se uporabja za obračunavanje
okoljske dajatve, za prijavo začetka, spremembo ali
prenehanje opravljanja dejavnosti ter za vračilo
okoljske dajatve za leto 2017

6. člen
19. člen: Za obračunavanje okoljske dajatve, za
prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti ter za vračilo okoljske dajatve za leto 2018
20. člen: Ta člen se uporablja od 1.2.2018.

20. člen: Ta člen se uporablja do 31.1.2018.
(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta
letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc
zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in enota
obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže
(v
nadaljnjem
besedilu:
enota
obremenitve), pri čemer je enota obremenitve
okolja sorazmerna obremenitvi okolja, ki jo
povzroča
1
kg
embalaže
iz
naravnega
neobdelanega lesa po njeni uporabi.

(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta
letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc
zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in enota
obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže
(v
nadaljnjem
besedilu:
enota
obremenitve)
na
1
kg
embalaže.
Enota
obremenitve na 1 kg embalaže je sorazmerna
obremenitvi okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže iz naravnega neobdelanega lesa, po
koncu uporabe 1 kg takšne embalaže.

(2) Število enot obremenitve je za posamezno
vrsto embalaže določena v Prilogi 1 te uredbe.

(2) Vrste embalaže, za katero se plačuje okoljska
dajatev in število enot obremenitve na 1 kg
embalaže, za posamezno vrsto embalaže, so
določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Okoljska dajatev za posamezno vrsto embalaže
se izračuna kot produkt količine embalaže te vrste,
za katero je v davčnem obdobju nastala obveznost
za obračun okoljske dajatve, števila enot
obremenitve na 1 kg embalaže in zneska enote
obremenitve.

(3) Nadomestilo plačujejo vsi zavezanci v štirih
obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega
obdobja obračuna okoljske dajatve.

(4) Nadomestilo plačujejo vsi zavezanci v štirih
enakih obrokih letno.

(4) Okoljska dajatev se na koncu vsakega
trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve
plača od vsote:
- trimesečnega obroka nadomestila, in
- seštevka enot obremenitve za embalažo, ki je bila
dana v promet v RS ali uporabljena v RS v tem
obdobju obračuna okoljske dajatve.

(5) Okoljska dajatev se za posamezno davčno
obdobje izračuna kot vsota:
ene četrtine nadomestila, in
skupnega zneska okoljske dajatve.

(5) Višina zneska okoljske dajatve za nadomestilo
in za enoto obremenitve določi Vlada Republike
Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(7) Znesek nadomestila in znesek enote
obremenitve določi Vlada Republike Slovenije s
sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(6) Skupni znesek okoljske dajatve se izračuna kot
vsota zneskov okoljske dajatve za posamezno
vrsto embalaže iz tretjega odstavka tega člena, za
to davčno obdobje.
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Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Predlog sprememb in dopolnitev 2017

(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
(8) Pri izračunu okoljske dajatve se uporabljajo
naslednje enote, število decimalnih mest in
zaokroževanje:
količina posamezne vrste embalaže

kg

znesek enote obremenitve
ena četrtina nadomestila
okoljska dajatev za posamezno vrsto
embalaže
vsota zneskov okoljske dajatve za
posamezno vrsto embalaže
okoljska dajatev

eur
eur
eur

celo števi
podatek)
štiri decim
dve decim
zaokrožite

eur

zaokrožite

eur

zaokrožite

5. člen
7. člen
19. člen: Ta člen se uporabja za obračunavanje
okoljske dajatve, za prijavo začetka, spremembo ali
prenehanje opravljanja dejavnosti ter za vračilo
okoljske dajatve za leto 2017

7. člen
19. člen: Za obračunavanje okoljske dajatve, za
prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti ter za vračilo okoljske dajatve za leto 2018

20. člen: Ta člen se uporablja do 31.1.2018.

20. člen: Ta člen se uporablja od 1.2.2018., drugi in
tretji odstavek pa od 1.1.2018

(1) Evidenco o dajanju embalaže na trg mora ločeno
po vrsti in količini embalaže, za katero je nastala
obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s
5. členom te uredbe, voditi:
- ...
- ...
- ...
- ...

(1) Evidenco o dajanju embalaže v promet morajo
ločeno po vrsti in količini embalaže, za katero je
nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v
skladu s 5. členom te uredbe, voditi:
- ...
- ...
- ...
- ...
(2) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže
iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet v RS
plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot
končni uporabnik, mora v evidenci o dajanju
embalaže v promet voditi tudi podatke o celotni
masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v
posameznem trimesečju, debelini stene, vrsti
plastičnega materiala in povprečni masi ene
vrečke. V kolikor daje v promet plastične nosilne
vrečke, ki se razlikujejo po masi, debelini stene ali
vrsti plastičnega materiala, mora v evidenci voditi
podatke za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk
posebej.
16. člen: Proizvajalec in pridobitelj plastičnih nosilnih
vrečk v evidenci prvič vodi podatke iz tega odstavka za
leto 2018.
(3) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže
iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet ali sam
uporablja plastične nosilne vrečke z debelino
stene manj kot 15 mikronov, mora v evidenci o
dajanju embalaže v promet voditi tudi podatke o
tem, ali so te vrečke označene v skladu z
zahtevami za izdelke, ki še niso v stiku z živili in
kadar se dajejo v promet, iz Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne
27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih,
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(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv
80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne
13. 11. 2004, str. 4), zadnjič spremenjene z Uredbo
(ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov,
za katere se uporablja postopek iz člena 251
Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede
regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev
regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2004/1935/ES), ali ne.
16. člen: Proizvajalec in pridobitelj plastičnih nosilnih
vrečk v evidenci prvič vodi podatke iz tega odstavka za
leto 2018.
(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka
sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka obračun
okoljske dajatve in ga predložijo carinskemu organu
do 20. julija tekočega leta za april, maj in junij
tekočega leta, do 20. oktobra tekočega leta za julij,
avgust, september tekočega leta, do 20. januarja
tekočega leta za oktober, november in december
preteklega leta in do 20. aprila tekočega leta za januar,
februar in marec tekočega leta.

(4) Na podlagi evidence o dajanju embalaže v
promet sestavi zavezanec obračun okoljske dajatve
in ga predloži finančni upravi do 20. julija tekočega
leta za april, maj in junij tekočega leta, do 20. oktobra
tekočega leta za julij, avgust, september tekočega leta,
do 20. januarja tekočega leta za oktober, november in
december preteklega leta in do 20. aprila tekočega
leta za januar, februar in marec tekočega leta.
Obrazec obračuna je dostopen na spletnih straneh
finančne uprave.
17. člen: Zavezanec prvič sestavi obračun okoljske
dajatve iz tega odstavka in ga predloži finančni upravi
za januar, februar in marec 2018.

(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti
razvidni naslednji podatki:
- obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev,
- količina embalaže po vrstah embalaže,
- znesek obračunane okoljske dajatve po vrstah
embalaže,
- končni znesek za plačilo okoljske dajatve v
obdobju, za katero se plačuje okoljska
dajatev,
- način zagotavljanja ravnanja z odpadno
embalažo.

(5) Zavezanec mora finančni upravi predložiti
obračun okoljske dajatve ne glede na to, ali v
obračunskem obdobju nastane obveznost za
plačilo okoljske dajatve ali ne.

(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo
obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega
dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v
katerem je nastala obveznost za obračun okoljske
dajatve.

(6) Zavezanec mora obračunano okoljsko dajatev
plačati do zadnjega dne meseca, ki sledi
trimesečnem obdobju, v katerem je nastala
obveznost za obračun okoljske dajatve.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo
predložiti carinskemu organu trimesečni obračun
okoljske
dajatve
elektronsko
na
obrazcu
»Embalaža – OBR«, objavljenem na spletni strani
carinskega organa.

(7) V obračunu iz četrtega odstavka tega člena
mora zavezanec navesti podatke o:
davčnem obdobju (trimesečje in datum), za
katero se plačuje okoljska dajatev,
firmi, naslovu, davčni in matični številki
zavezanca,
vrsti embalaže in številu enot obremenitve iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
količini embalaže, po vrstah embalaže iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, v kg,
znesku obračunane okoljske dajatve v eur, po
vrstah embalaže, iz Priloge 1 te uredbe ,
znesku obroka letnega nadomestila v eur,
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-

-

-

-

-

skupnem znesku okoljske dajatve v eur,
znesku za plačilo okoljske dajatve v eur,
tem, ali zavezanec zagotavlja izpolnjevanje
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz
predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo (da / ne),
načinu zagotavljanja izpolnjevanja obveznosti
ravnanja z odpadno embalažo (skupni ali
individualni sistem ravnanja z odpadno
embalažo) iz predpisa, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo, če je v
prejšnji alineji izbral »da«,
nazivu in davčni številki družbe za ravnanje z
odpadno embalažo, če obveznosti ravnanja z
odpadno embalažo zagotavlja v skupnem
sistemu ravnanja z odpadno embalažo,
količini embalaže v kg, po vrstah embalaže iz
Priloge 1 te uredbe za katero izpolnjevanje
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
zagotavlja v skupnem sistemu ravnanja z
odpadno embalažo, ločeno po posameznih
družbah za ravnanje z odpadno embalažo, in
količini embalaže v kg, po vrstah embalaže iz
Priloge 1 te uredbe za katero izpolnjevanje
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
zagotavlja v individualnem sistemu ravnanja z
odpadno embalažo.

(8) Zavezanec mora v obračunu navesti kraj in
datum sestave obračuna ter ga opremiti z žigom in
podpisom odgovorne osebe, s katerim potrdi
pravilnost in resničnost podatkov.
(9) V obračunu zavezanca, ki je oseba iz drugega
odstavka tega člena morajo biti poleg podatkov iz
sedmega odstavka tega člena navedeni tudi
podatki o celotni masi plastičnih nosilnih vrečk ter
povprečni masi ene vrečke, debelini njene stene in
vrsti plastičnega materiala, iz katerega je izdelana,
Za navedbo vrste plastičnega materiala se
uporabijo okrajšave za plastiko iz Priloge 1 iz
Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o
določitvi sistema prepoznavanja embalažnih
materialov v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in
odpadni embalaži (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997,
str. 28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES).
Plastični material, ki ni naveden v Prilogi 1 iz
Odločbe 97/129/ES, se v obračunu navede z
besedo.
(10) V obračunu zavezanca, ki je oseba iz drugega
odstavka tega člena, ki daje v promet plastične
nosilne vrečke, ki se razlikujejo po masi, debelini
stene ali vrsti plastičnega materiala, morajo biti
podatki iz prejšnjega odstavka navedeni ločeno za
vsak tip plastičnih nosilnih vrečk.
(11) V obračunu zavezanca, ki je oseba iz tretjega
odstavka tega člena mora biti poleg podatkov iz
sedmega in devetega odstavka tega člena naveden
tudi podatek o tem, ali so vrečke označene v
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skladu z zahtevami za izdelke, ki še niso v stiku z
živili in kadar se dajejo v promet, iz Uredbe
2004/1935/ES), ali ne.
6. člen
8. člen

8. člen

Za obračunavanje obresti, doplačilo in vračilo vplačane
okoljske dajatve, postopek prisilne izterjave, uporabo
pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka,
stvarne in krajevne pristojnosti carinskega organa se
uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek,
oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo
carinsko službo.

Za obračunavanje obresti, doplačilo in vračilo vplačane
okoljske dajatve, postopek prisilne izterjave, uporabo
pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka,
stvarne in krajevne pristojnosti finančne uprave se
uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek,
oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo
carinsko službo.
7. člen

9. člen
19. člen: Ta člen se uporablja za obračunavanje
okoljske dajatve, za prijavo začetka, spremembo ali
prenehanje opravljanja dejavnosti ter za vračilo
okoljske dajatve za leto 2017

9. člen
19. člen: Za obračunavanje okoljske dajatve, za
prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti ter za vračilo okoljske dajatve za leto 2018
20. člen: Ta člen se uporablja od 1.1.2018.

20. člen: Ta člen se uporablja do 31.12.2017.
(1) Embaler, pridobitelj embaliranega blaga in
proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni
namenjena embaliranju blaga, je dolžan carinskemu
organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je
zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
prične, spremeni ali preneha.

(1) Embaler, pridobitelj embaliranega blaga in
proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni
namenjena embaliranju blaga, mora finančni upravi
prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične,
spremeni ali preneha, ali da iz razlogov, navedenih v
tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več
zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Obrazec
prijave je dostopen na spletnih straneh finančne
uprave.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki prvič postane
plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu
vložiti prijavo dejavnosti, zaradi katere je zavezana
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, najmanj
15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki prvič postane
plačnik okoljske dajatve, mora vložiti prijavo dejavnosti
najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega
člena mora oseba iz prvega odstavka tega člena
predložiti carinskemu organu prijavo na obrazcu
»Embalaža – prijava«, objavljenem na spletni
strani carinskega organa.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena vloži
prijavo v dveh izvodih. V prijavi morajo biti
navedeni podatki o:
firmi, naslovu, davčni in matični številki,
tem, ali prijavo vlaga kot embaler, pridobitelj
embaliranega blaga ali proizvajalec oziroma
pridobitelj embalaže, ki ni namenjena
embaliranju blaga,
vrsti prijave (priglasitev začetka dejavnosti,
sprememba dejavnosti, priglasitev prenehanja
dejavnosti, prenehanje plačevanja okoljske
dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem
odstavku 5. člena te uredbe),
vrsti embalaže iz Priloge 1 te uredbe.
(4) Proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni
namenjena embaliranju blaga, mora v prijavi iz
prejšnjega odstavka navesti tudi podatek o tem, ali
prijavo vlaga kot proizvajalec oziroma pridobitelj
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plastičnih nosilnih vrečk.
18. člen: Proizvajalec ali pridobitelj plastičnih nosilnih
vrečk, ki je finančni upravi prijavil dejavnost, zaradi
katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko
dajatev, pred začetkom uporabe 9. člena uredbe, mora
podatek iz tega odstavka sporočiti do 31. januarja
2018.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v
prijavi navesti kraj in datum prijave ter jo opremiti
z žigom in podpisom odgovorne osebe, s katerim
potrdi resničnost podatkov.
(6) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora
vložiti prijavo zaradi spremembe dejavnosti v 10
dnevih po spremembi dejavnosti.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere
mora obračunati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz
razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te
uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve,
mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem
opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja okoljske
dajatve carinskemu organu na obrazcu »Embalaža
– prijava« predložiti obvestilo o prenehanju
obstoja ali opravljanja dejavnosti oziroma o
prenehanju plačevanja okoljske dajatve iz
razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te
uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja
dejavnosti iz nepredvidenih razlogov pa mora
carinskemu organu prijaviti nemudoma na obrazcu
»Embalaža – prijava«.

(7) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere
mora obračunati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz
razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te
uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve,
mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem
opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja okoljske
dajatve finančni upravi prijaviti prenehanje
dejavnosti. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja
dejavnosti iz nepredvidenih razlogov pa mora prijaviti
nemudoma.

(5) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, carinski
organ odloči o izbrisu iz evidence iz 10. člena te
uredbe na njeno zahtevo, pri čemer hkrati odloči tudi o
obveznosti plačila zapadlih obveznosti okoljske
dajatve.

(8) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, finančna
uprava odloči o izbrisu iz evidence iz 10. člena te
uredbe na njeno zahtevo, pri čemer hkrati odloči tudi o
obveznosti plačila zapadlih obveznosti okoljske
dajatve.
(9) Finančna uprava na prejeti prijavi v obliki
uradnega zaznamka zabeleži finančni urad, ki je
prejel prijavo, datum prejema prijave, datum vpisa
v evidenco iz 10. člena te uredbe oz. razlog za
zavrnitev vpisa, morebitne opombe ter ime in
priimek osebe, ki je podatke iz prijave vnesla v
evidenco.
8. člen

10. člen

10. člen

(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno
evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga
in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni
namenjena embaliranju blaga.

(1) Finančna uprava na podlagi prijav iz prejšnjega
člena vzpostavi in vodi posebno evidenco embalerjev,
pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev
oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena
embaliranju blaga.

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje

2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
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podatke:
- firmo in sedež embalerja, pridobitelja embaliranega
blaga ali proizvajalca oziroma pridobitelja embalaže,
ki ni namenjena embaliranju blaga, ter davčno
številko,
- embalažo oziroma embalirano blago po vrsti
materiala, na katere se nanaša prijava dejavnosti,
zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati
okoljsko dajatev,
- ...

podatke:
- firmo in sedež embalerja, pridobitelja embaliranega
blaga ali proizvajalca oziroma pridobitelja embalaže,
ki ni namenjena embaliranju blaga, ter davčno in
matično številko,
- embalažo oziroma embalažo embaliranega blaga
po vrstah embalažnega materiala, na katere se
nanaša prijava dejavnosti, zaradi katere je zavezan
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
- ...
9. člen

11. člen

11. člen

19. člen: Ta člen se uporablja za obračunavanje
okoljske dajatve, za prijavo začetka, spremembo ali
prenehanje opravljanja dejavnosti ter za vračilo
okoljske dajatve za leto 2017

19. člen: Za obračunavanje okoljske dajatve, za
prijavo začetka, spremembo ali prenehanje opravljanja
dejavnosti ter za vračilo okoljske dajatve za leto 2018
20. člen: Ta člen se uporablja od 1.1.2018.

20. člen: Ta člen se uporablja do 31.12.2017.
(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek
enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo
ali embalirano blago, za katero je bila okoljska dajatev
plačana, iznese v drugo državo članico ali izvozi iz
območja EU.

(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek
enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo
ali embalirano blago v embalaži, za katero je bila
okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo
članico ali izvozi iz območja EU.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem
besedilu: vlagatelj) predloži carinskemu organu
zahtevek za vračilo okoljske dajatve na obrazcu iz
Priloge 4 te uredbe v 120 dneh po poteku meseca,
v katerem je bila embalaža oziroma embalirano
blago izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo iz
območja EU. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve,
vplačane za seštevek enot obremenitve, mora
vsebovati naslednje podatke:
vrsto embalaže iz Priloge 1 te uredbe,
znesek in datum plačila okoljske dajatve,
navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila
embalaža ali embalirano blago izneseno iz
ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU,
izjavo, da kazensko in materialno odgovarja
za resničnost navedb in da razpolaga z
ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je
bila okoljska dajatev plačana in da je bila
embalaža oziroma embalirano blago izneseno
iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU,
navedbo banke in transakcijskega računa, na
katerega naj se izvrši izplačilo vračila.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem
besedilu: vlagatelj) predloži finančni upravi
zahtevek za vračilo okoljske dajatve v 120 dneh po
poteku meseca, v katerem je bila embalaža
oziroma embalirano blago v embalaži izneseno iz
ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU. Obrazec
zahtevka za vračilo okoljske dajatve je dostopen
na spletnih straneh finančne uprave. Zahtevek za
vračilo okoljske dajatve mora vsebovati podatke o:
firmi in sedežu ter davčni in matični številki
vlagatelja,
vrsti embalaže in številu enot obremenitve iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
količini embalaže, po vrstah embalaže iz
Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, v kg,
znesku plačane okoljske dajatve v eur, po
vrstah embalaže, iz Priloge 1 te uredbe, in
datumu plačila,
znesku vračila okoljske dajatve, ki se izračuna
kot vsota zneskov plačane okoljske dajatve iz
prejšnje alineje,
banki in transakcijskem računu, na katerega
naj se izvrši izplačilo vračila.
(3) V zahtevku za vračilo okoljske dajatve mora
vlagatelj navesti tudi dokument, na podlagi
katerega je bila embalaža oziroma embalirano
blago v embalaži izneseno z ozemlja RS ali
izvoženo z območja EU, ter kraj in datum zahtevka.
Zahtevek mora biti opremljen z žigom in podpisom
odgovorne osebe vlagatelja.
(4) Vlagatelj mora zahtevku iz drugega odstavka
priložiti izjavo, da kazensko in materialno
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odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z
ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila
okoljska dajatev plačana in da je bila embalaža
oziroma embalirano blago izneseno iz ozemlja RS
ali izvoženo iz območja EU.
(3) Vlagatelj je dolžan hraniti in na zahtevo
carinskega organa predložiti dokumente, ki
dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve
skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

(5) Vlagatelj je dolžan hraniti in na zahtevo finančne
uprave
predložiti
dokumente,
ki
dokazujejo
upravičenost do vračila okoljske dajatve skladno s
predpisi, ki urejajo davčni postopek.
10. člen

12. člen

12. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni
carinski organ.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni
finančna uprava.
11. člen

13. člen

13. člen

(1) Z globo od 4.100 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če kot embaler, pridobitelj
embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni
namenjena za embaliranje blaga, in pridobitelj
embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga:

(1) Z globo od 4.100 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če kot embaler, pridobitelj
embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni
namenjena za embaliranje blaga, in pridobitelj
embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga:

-

-

v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te
uredbe daje embalažo oziroma embalirano blago
prvič v promet v RS brez plačila okoljske dajatve,

ne sestavi obračuna okoljske dajatve in ga ne
predloži carinskemu organu v roku iz drugega
odstavka 7. člena te uredbe,

-

v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te
uredbe daje embalažo oziroma embalirano blago
prvič v promet v RS brez plačila okoljske dajatve,

-

ne vodi evidence o dajanju embalaže v promet
v skladu s prvim odstavkom 7. člena te
uredbe,

-

v evidenci o dajanju embalaže v promet iz
prvega odstavka 7. člena te uredbe ne vodi
podatkov iz drugega odstavka 7. člena te
uredbe, če je proizvajalec embalaže ali
pridobitelj embalaže, ki daje v promet v RS
plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja
kot končni uporabnik,

-

v evidenci o dajanju embalaže v promet iz
prvega odstavka 7. člena te uredbe ne vodi
podatkov iz tretjega odstavka 7. člena te
uredbe, če je proizvajalec embalaže ali
pridobitelj embalaže, ki daje v promet v RS
plastične nosilne vrečke z debelino stene
manj kot 15 mikronov, ali jih sam uporablja
kot končni uporabnik,

-

ne sestavi obračuna okoljske dajatve na podlagi
evidence o dajanju embalaže v promet ali ga
ne predloži finančni upravi v roku iz četrtega
odstavka 7. člena te uredbe,

-

v nasprotju s petim odstavkom 7. člena te
uredbe ne predloži obračuna okoljske dajatve,
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-

-

ne prijavi carinskemu organu v skladu s prvim
odstavkom 9. člena te uredbe, kdaj se dejavnost,
zaradi katere je zavezan obračunavati in
plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali
preneha,

ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne
predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost
do vračila okoljske dajatve v skladu s tretjim

-

ne plača okoljske dajatve v roku iz šestega
odstavka 7. člena,

-

v
obračunu
okoljske
dajatve
navede
nepravilne ali neresnične podatke iz 1. do 8.
alineje sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
ali pa jih delno ali v celoti ne navede,

-

v
obračunu
okoljske
dajatve
navede
nepravilne
ali
neresnične
podatke
o
zagotavljanju
izpolnjevanja
obveznosti
ravnanja z odpadno embalažo iz 9. do 13.
alineje sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
ali pa jih delno ali v celoti ne navede, ali
obračuna ne izpolni v skladu z osmim
odstavkom 7. člena te uredbe,

-

v
obračunu
okoljske
dajatve
navede
nepravilne ali neresnične podatke iz devetega
ali desetega odstavka 7. člena te uredbe, ali
pa jih delno ali v celoti ne nevede, če je
zavezanec iz petega člena te uredbe, ki je
oseba iz drugega odstavka 7. člena te uredbe,

-

ne prijavi finančni upravi v skladu s prvim
odstavkom 9. člena te uredbe, kdaj se dejavnost,
zaradi katere je zavezan obračunavati in
plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali
preneha, ali da iz razlogov, navedenih v
tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več
zavezanec za plačilo okoljske dajatve,

-

ne vloži prijave v roku iz drugega odstavka 9.
člena te uredbe, če je oseba, ki prvič postane
plačnik okoljske dajatve,

-

v prijavi navede nepravilne ali neresnične
podatke iz tretjega odstavka 9. člena te
uredbe, ali pa jih delno ali v celoti ne navede,
ali prijave ne izpolni v skladu s četrtim
odstavkom 9. člena te uredbe,

-

ne vloži prijave zaradi spremembe dejavnosti
v roku iz petega odstavka 9. člena te uredbe,

-

ne vloži prijave zaradi razlogov iz šestega
odstavka 9. člena te uredbe v roku iz šestega
odstavka 9. člena te uredbe,

-

zahteva vračilo vplačane okoljske dajatve v
skladu s prvim odstavkom 11. člena te
uredbe, pa do tega ni upravičen,

-

v zahtevku za vračilo okoljske dajatve iz
drugega odstavka 11. člena te uredbe navede
nepravilne ali neresnične podatke,

-

ne hrani ali na zahtevo finančne uprave ne
predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost
do vračila okoljske dajatve v skladu s petim

23

OSNUTEK
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Predlog sprememb in dopolnitev 2017

(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
odstavkom 11. člena te uredbe.

odstavkom 11. člena te uredbe.
12. člen

Priloga 1

Priloga 1

20. člen: Ta priloga se uporablja do 31.1.2018.
A. ENOTE OBREMENITVE ZA POSAMEZNO VRSTO
EMBALAŽE
Vrsta embalaže
1
2

3
4

5
6
7

Papir, karton in lepenka
Plastika: polimeri iz vinil kloridov ali
drugih
halogeniranih olefinov
Plastika iz drugih
Les, palete, zabojaste palete in
druge nakladalne
plošče iz lesa, druga lesena
embalaža in njeni deli
Kovine: pločevinke in druge oblike
embalaže
Steklo
Keramika, tekstil, pluta, slama in
drugi materiali biološkega izvora

Število
EO/kg
1
1.500

1

2

3

4

5

Vrsta embalaže
1
2

1
1

3
4

1
5
1
1

B. ENOTE OBREMENITVE ZA PREDMETE, KI SO
EMBALAŽA, KI NI NAMENJENA EMBALIRANJU
BLAGA
Vrsta embalaže: krožnik ali kozarec
za enkratno uporabo, škatla za
hrano, vrečka za sendviče ali vrečka
za polnjenje ali ovijanje blaga ter
folije za hrano:
iz papirja, ki zaradi obdelave ali
kovinskih prevlek ali prevlek iz
plastike ni biorazgradljiv*
iz plastike, proizvedene iz polimerov
iz vinil kloridov ali drugih
halogeniranih olefinov
iz plastike iz drugih snovi, kot so
snovi z 2. točke te preglednice in ki
niso biološko razgradljive *
iz biološko razgradljive plastike ali iz
biološko razgradljivega papirja ali iz
drugih snovi, ki so biološko
razgradljive *
iz drugih snovi, kot so plastika ali
papir in ki niso biološko razgradljive
*

22. člen: Spremenjena priloga se uporablja od
1.2.2018.
OBREMENITVE ZA POSAMEZNO VRSTO
EMBALAŽE

6
7

Papir, karton in lepenka
Plastika: polimeri iz vinil kloridov
ali drugih
halogeniranih olefinov
Plastika iz drugih snovi, kot so
snovi iz 2. točke te preglednice
Les, palete, zabojaste palete in
druge nakladalne
plošče iz lesa, druga lesena
embalaža in njeni deli
Kovine: pločevinke in druge oblike
embalaže
Steklo
Keramika, tekstil, pluta, slama in
drugi materiali biološkega izvora

Število
EO/kg
1
300

1
1

1
1
1

B. ENOTE OBREMENITVE ZA PREDMETE, KI SO
EMBALAŽA, KI NI NAMENJENA EMBALIRANJU
BLAGA

Število
EO/kg

1

1

1.500

2

1

3

0,1

4

1

5

Vrsta embalaže: krožnik ali kozarec
za enkratno uporabo, škatla za
hrano, vrečka za sendviče ali vrečka
za polnjenje ali ovijanje blaga ter
folije za hrano:
iz papirja, ki zaradi obdelave ali
kovinskih prevlek ali prevlek iz
plastike ni biorazgradljiv *
iz plastike, proizvedene iz polimerov
iz vinil kloridov ali drugih
halogeniranih olefinov
iz plastike iz drugih snovi, kot so
snovi z 2. točke te preglednice in ki
niso biološko razgradljive *
iz biološko razgradljive plastike ali iz
biološko razgradljivega papirja ali iz
drugih snovi, ki so biološko
razgradljive *
iz drugih snovi, kot so plastika ali
papir in ki niso biološko razgradljive
*

Število
EO/kg

1

300

1

0,1

1

13. člen
22. člen: 13. člen se uporablja od 1.2.2018

Priloga 2
20. člen: Ta priloga se uporablja do 31.1.2018.
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OSNUTEK
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Predlog sprememb in dopolnitev 2017

(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)

14. člen
Priloga 3
20. člen: Ta priloga se uporablja do 31.12.2017.
22. člen: 14. člen se uporablja od 1.1.2018

Priloga 4
20. člen: Ta priloga se uporablja do 31.12.2017
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