
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Šmartinska cesta 55, p. p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 

 F: 01 478 39 00  

 E: gfu.fu@gov.si 

 www.fu.gov.si 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKOLJSKE DAJATVE 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
nastajanja odpadne električne in elektronske opreme 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejši opis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. izdaja, JANUAR 2015 



 

2 

KAZALO 
 

1.0   UVOD ............................................................................................................................... 3 
1.1 EE-oprema, za katero se plačuje okoljska dajatev ........................................................ 3 

1.2 EE-oprema, za katero se okoljska dajatev ne plačuje ................................................... 4 

1.3 Izrazi in opredelitve ....................................................................................................... 4 

2.0   ZAVEZANCI ZA OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE .................................. 5 
3.0   OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA .......................... 5 
OKOLJSKE DAJATVE ............................................................................................................. 5 

3.1 Osnova za obračun okoljske dajatve ............................................................................. 5 

3.2 Nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve ....................................................... 6 

4.0   OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE ............................................................. 6 
4.1 Obračun okoljske dajatve .............................................................................................. 6 

4.2 Plačilo okoljske dajatve ................................................................................................. 7 

5.0   PRENOSNE BATERIJE IN AKUMULATORJI ................................................................. 8 
6.0   PRIJAVA DEJAVNOSTI ................................................................................................... 8 
7.0   VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE .................................................................................... 8 
8.0   UVOZ ............................................................................................................................... 9 
9.0   OBRAZCI ......................................................................................................................... 9 
10.0  VPRAŠANJA IN ODGOVORI ......................................................................................... 9 



 

3 

1.0   UVOD 
 
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 

električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 

78/08), ki je začela veljati 1. 4. 2006, izvaja nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve Finančna 

uprava Republike Slovenije (FURS). Krajevno pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, 

predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in 

okoljske dajatve Jesenice. Plačniki okoljske dajatve prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za 

vračilo okoljske dajatve naslovijo na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske 

dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.   

  

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in 

elektronske opreme (v nadaljevanju: EE-oprema), vključno s prenosnimi baterijami in 

akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, ter posledično nastajanja odpadne 

električne in elektronske opreme, vključno z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki 

nastajajo kot izrabljen vir električne energije v EE-opremi, in je prihodek proračuna Republike 

Slovenije.  

 

1.1 EE-oprema, za katero se plačuje okoljska dajatev 
 

Okoljska dajatev se plačuje za EE-opremo, za prenosne baterije in akumulatorje (v 

nadaljevanju: PBA), ki se razvrščajo v naslednje razrede EE-opreme in tipe baterij: 

 
Razred EE-
opreme in 
tipi baterij 

 
Opis 

1 VELIKE GOSPODINJSKE NAPRAVE 
1a NAPRAVE ZA HLAJENJE IN ZAMRZOVANJE 
2 MALE GOSPODINJSKE NAPRAVE 
3 OPREMA ZA IT IN TELEKOMUNIKACIJE 
4 OPREMA ZA ZABAVNO ELEKTRONIKO 

svetila 5 OPREMA ZA RAZSVETLJAVO (druga svetila, samo za fluorescentne, MH, cevne sijalke 
…. ) 

sijalke 5a OPREMA ZA RAZSVETLJAVO (halogenske žarnice, ultravijolične, infrardeče žarnice) 

6 
ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO ORODJE (razen velikega nepremičnega industrijskega 
orodja) 

7 IGRAČE, OPREMA ZA PROSTI ČAS IN ŠPORT 
8 MEDICINSKE NAPRAVE (razen vseh vsajenih in infektivnih proizvodov) 
9 INSTRUMENTI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR 

10 AVTOMATI 
PBA PRENOSNE BATERIJE IN AKUMULATORJI 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje, na svojih spletnih straneh objavi seznam EE-opreme, iz katere 

nastaja odpadna EE-oprema, in odpadne prenosne baterije in akumulatorji, vključno s tarifnimi 

oznakami kombinirane nomenklature, kamor se posamezni proizvodi EE-opreme in prenosne 

baterije in akumulatorji razvrščajo v skladu s carinskimi predpisi, in razredi EE-opreme, v katere 

se uvršča odpadna EE-oprema v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno električno in 

elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/2006, 100/2010).  

 

 Seznam EE opreme s spremembami  

 
Da se neka oprema šteje za EE-opremo, za katero je treba obračunavati okoljsko dajatev, mora 
hkrati izpolnjevati naslednje pogoje: 

 uvršča se pod tarifno oznako kombinirane nomenklature, 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;  

http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+onesna%C5%BEevanju+okolja+zaradi+nastajanja+odpadne+elektri%C4%8Dne+in+elektronske+opreme
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+onesna%C5%BEevanju+okolja+zaradi+nastajanja+odpadne+elektri%C4%8Dne+in+elektronske+opreme
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1259
http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+ravnanju+z+odpadno+elektri%C4%8Dno+in+elektronsko+opremo
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+ravnanju+z+odpadno+elektri%C4%8Dno+in+elektronsko+opremo
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/SEZNAMI_EEO_2009_2012_popravki.xls
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 ni proizvod, ki je sestavni del druge opreme, npr. strojev in vozil in ni vgrajena v objekte ali 

stavbe kot njihov sestavni del;  

 ustreza tipu EE-opreme (gospodinjski »g« ali negospodinjski »ng«, navedenem v razredu 

EE-opreme za posamezno tarifno oznako kombinirane nomenklature;  

 ne gre za tonerje in opremo, ki je bistvenega pomena za državno varnost;  

 ne gre za opremo, ki je 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 EE-opreme: vsajeni in infektivni 

proizvodi); 

 pri prenosni bateriji ali akumulatorju gre za gumbasto celico, baterijski sklop ali akumulator, 

ki je zapečaten, ročno prenosljiv in ni niti industrijska baterija ali akumulator niti 

avtomobilska baterija ali akumulator. 

 

Pojasnila 

 

1) Od avtoradia, ki se uvršča pod tarifno oznako 8519 81 35 in je na seznamu EE-opreme, se 

okoljska dajatev ne plača, če je izdelan in namenjen izključno vgradnji in uporabi v vozilu. 

EE-oprema, pri kateri je mogoča dvoja raba, tako v vozilu kot zunaj njega (npr. prenosni 

CD, MP3 …) se ne šteje za EE-opremo, ki je sestavni del vozila. 

 
Tarifna 

oznaka KN 
Razred Tip Ime proizvoda Opis proizvoda 

8519 81 35 4 g Drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka 

Aparati za reprodukcijo zvoka, drugi, 
za lasersko optični zapis, drugi 

 

2) 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.  

 

3) Okoljska dajatev se ne plačuje za avtomobilske baterije ali akumulatorje, to je za baterije ali 

akumulatorje, ki se uporabljajo za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig, 

in prav tako ne za industrijske baterije ali akumulatorje, to je za baterije in akumulatorje, ki so 

namenjeni izključno industrijski ali profesionalni uporabi ali se uporabljajo v vseh vrstah 

električnih vozil.   

 

1.2 EE-oprema, za katero se okoljska dajatev ne plačuje  
 

 Okoljske dajatve ne plača proizvajalec in pridobitelj 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 EE-opreme ne 

presega 1.500 kg (tretji odstavek 5. člena uredbe).  

 

To pomeni, da podjetje, ki se ne ukvarja s proizvodnjo, popravljanjem ali vzdrževanjem EE-

opreme ali opreme, ki vsebuje EE-opremo, lahko pridobi ali uvozi letno do 1500 kg EE-

opreme brez plačila okoljske dajatve in mu ni treba prijaviti dejavnosti. 

 

 Okoljska dajatev se ne plača za EE-opremo, ki se iznese z ozemlja Republike Slovenije ali 

izvozi z območja EU, ne glede na to, ali je proizvedena v Republiki Sloveniji, uvožena iz 

tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.  

 

1.3 Izrazi in opredelitve 
 

 Električna in elektronska oprema (EE-oprema) je oprema iz predpisa, ki ureja ravnanje z 

odpadno električno in elektronsko opremo, ter prenosne baterije in akumulatorji iz predpisa, 

ki ureja baterije akumulatorje in odpadne baterije in akumulatorje.  
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 Odpadna električna in elektronska oprema (odpadna EE-oprema) je električna in 

elektronska oprema, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se ta 

zavrže.  

 Odpadna EE-oprema iz gospodinjstev je odpadna EE-oprema, ki nastaja v 

gospodinjstvih ali v industriji, obrti in storitvenih dejavnosti in je zaradi svoje narave in 

količine podobna EE-opremi iz gospodinjstev.  

 Pridobitelj je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z EE-opremo pridobi EE-

opremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije 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 Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav in 

jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik.  

 Proizvajalec je vsaka oseba, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo preko 

svetovnega spleta oziroma interneta: 

o proizvaja in prodaja EE-opremo pod svojim blagovnim znakom,  

o prodaja pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji 

EE-opreme, pri čemer pa se prodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi 

blagovni znak izvornega proizvajalca. 

 Prenosna baterija in akumulator sta prenosna baterija in akumulator v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z baterijami in akumulatorji, in sicer je baterija, gumbasta 

celica, baterijski sklop ali akumulator, ki je zapečaten, ročno prenosljiv in ni niti industrijska 

baterija ali akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator. 

 Dajanje v promet je dobava ali dajanje blaga na voljo tretji osebi na območju Republike 

Slovenije brezplačno ali proti plačilu in ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s 

prodajo preko svetovnega spleta, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. 

 
2.0   ZAVEZANCI ZA OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
Zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je: 

 pridobitelj, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z EE-opremo pridobi EE-opremo v drugi 

državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z 

namenom dajanja v promet ali jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni 

uporabnik;   
 proizvajalec, ki proizvaja in prodaja EE-opremo pod svojim blagovnim znakom, ali prodaja 

pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji EE-opreme, 

pri čemer pa se prodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi blagovni znak 

izvornega proizvajalca.  

 

Uvoznik EE-opreme je izenačen s pridobiteljem EE-opreme, zato se okoljska dajatev pri uvozu 

ne obračuna in ne plača. Za uvoznike EE-opreme veljajo enake pravice in obveznosti, kot jih 

uredba nalaga pridobiteljem EE-opreme iz drugih držav članic EU. 

 

 Seznam plačnikov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 

električne in elektronske opreme  

 
3.0   OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA   
        OKOLJSKE DAJATVE 
 
3.1 Osnova za obračun okoljske dajatve  
 

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je: 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Seznam_placnikov_okoljske_dajatve_za_onesnazevanje_okolja_zaradi_nastajanja_OEEO_december2014.xlsx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Seznam_placnikov_okoljske_dajatve_za_onesnazevanje_okolja_zaradi_nastajanja_OEEO_december2014.xlsx
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 letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v 

nadaljevanju: nadomestilo), ki znaša 33,38 evra letno (na vsakem obračunskem obrazcu  

se obračuna obrok polletnega nadomestila v znesku 16,69 evra); 

 enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme (v nadaljevanju: EO), ki 

trenutno znaša 0,0083 evra; 

 število enot obremenitve za posamezen razred EE-opreme iz priloge 1 uredbe.  Število 

enot obremenitve za posamezni razred EE-opreme. 

 

Višino zneska okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve določi Vlada Republike 

Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

3.2 Nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve 
 

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:  

 EE-oprema, proizvedena v Republiki Sloveniji, prvič dana v promet (prodana, dana v 

uporabo) v Republiki Sloveniji ali prvič uporabljena v Republiki Sloveniji, 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 Republiki Sloveniji ali ob prvi uporabi EE-opreme v 

Republiki Sloveniji, če je pridobitelj te opreme tudi njen končni uporabnik. 

 
4.0   OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 

4.1 Obračun okoljske dajatve 
 

Zavezanec 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 kombinirane nomenklature, 

 razredi in tipi EE-opreme po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature, 

 število kosov (masa) EE-opreme po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature, razredih in 

tipih, ki jo je proizvajalec iznesel na območje EU. 

 
Proizvajalci in pridobitelji EE-opreme morajo sestaviti polletni obračun okoljske dajatve na 

obrazcu  EE-oprema-OBR iz priloge 2 uredbe ali  Obračun OEEO za obdobje po 1.7.2012  

in ga predložiti Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, do 

20. dne meseca, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun 

okoljske dajatve. Obračun okoljske dajatve je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, 

Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.     

 

Natančna opredelitev davčnih obdobij in rokov, do katerih je potrebno predložiti polletni obračun 

okoljske dajatve pristojnemu organu in plačati okoljsko dajatev je razvidna iz spodnje tabele:  

 

Davčno obdobje Rok za predložitev obračuna 
carinskemu organu 

Plačilo okoljske 

dajatve 

januar, februar, marec, april, maj in junij 20. julij 31. julij 

julij, avgust, september, oktober, november  

in december 
20. januar 31. januar 

 
Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od 

vsote:  

 polletnega  nadomestila in  

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Stevilo_enot_obremenitve_za_razrede_EE_opreme.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Stevilo_enot_obremenitve_za_razrede_EE_opreme.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Obracun_okoljske_dajatve_zaradi_odpadne_elektricne_in_elektronske_opreme.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Obracun_okoljske_dajatve_zaradi_odpadne_elektricne_in_elektronske_opreme.xls
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1259


 

7 

 seštevka enot obremenitve za EE-opremo, ki je bila dana v promet v Republiki Sloveniji ali 

uporabljena v Republiki Sloveniji v tem obdobju obračuna okoljske dajatve. Seštevek enote 

obremenitve za posamezno tarifno oznako se izračuna na naslednji način: število EO iz 

razreda EE-opreme X znesek EO. 

 

Primer (številke stolpcev so enake kot na obrazcu za obračun okoljske dajatve)  

Tarifna oznaka 

(1) 

Razred 

(2) 

EO/kg 

(4) 

Skupna masa, dana v promet (kg) 

(7) 

Znesek okoljske dajatve 

(8) 

8418 29 00 1a 0,576 450.000,00 kg 2151,36 evra 

IZRAČUN: 450.000,00 kg x 0,576 x 0.0083 evrov = 2151,36 evra 

 

 Primer obračunskega obrazca   

 

4.2 Plačilo okoljske dajatve 
 

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletnemu obdobju, v 

katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. 

 

Plačilo dajatve se izvede na prehodni carinski podračun – proračun države št. 01100-

9991000033, ki je namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu. Za 

identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v katero  mora zavezanec pri plačevanju 

navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19. 

 

 

Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke: 

 Koda namena: TAXS  

 BIC banke prejemnika: BSLJSI2X  

 IBAN prejemnika: SI56 0110 0999 1000 033  

 Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8 

znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov), ki se plačuje (šifre dajatev so objavljene v zadnjem 

stolpcu spodnje tabele) 

 Ime prejemnika: FURS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana 

 

VRSTA DAJATVE 

PREHODNI CARINSKI 
PODRAČUN, NA KATEREGA 
ZAVEZANCI PORAVNAVAJO 
OBVEZNOSTI 

MODEL 

P1 – DAVČNA 
ŠTEVILKA 
ZAVEZANCA 
(8 znakov 

P2 – ŠIFRA 
OBVEZNE 
DAJATVE 
(5 znakov 

okoljska dajatev za 

onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 

električne in elektronske 

opreme (po obračunu, 

CURS) 

01100-
9991000033 

prehodni 
carinski 
podračun – 
proračun 
države 

19  08770 

zamudne obresti od okoljske 
dajatve za onesnaževanje 
okolja 
zaradi nastajanja odpadne 
električne in elektronske 
opreme (po obračunu, 
CURS) 

01100-
9991000033 

prehodni 
carinski 
podračun – 
proračun 
države 

19  08788 

Naziv in imetnik podračuna Številka podračuna Referenca za plačilo 

prehodni carinski podračun – 
proračun države Carinska uprava RS 

01100-9991000033 
SI19  DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA 
DAJATVE 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/EE_oprema_primer_obracuna.doc
http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/
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Pravna podlaga 

 Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in 

drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 

102/12, 10/13, 106/13 in 94/14)  

 Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 

prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11, 51/11 - popr., 102/12 in 110/13)  

  

Navodilo, kako ravnati v primeru, ko stranka izvede plačilo iz tujine  

 
5.0   PRENOSNE BATERIJE IN AKUMULATORJI 
 
Od 1. januarja 2009 se na podlagi spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 

okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 78/08) 

obračunava in plačuje okoljska dajatev tudi za prenosne baterije in akumulatorje, ki se štejejo 

za EE-opremo, ne glede na to, ali se dajejo v promet vgrajene v EE-opremo ali samostojno. 

  

Pomembni izrazi: 

 prenosna baterija ali akumulator je baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali 

akumulator, ki je zapečaten, ročno prenosljiv in ni niti industrijska baterija ali akumulator niti 

avtomobilska baterija ali akumulator; 

 gumbasta celica je majhna, okrogla prenosna baterija ali akumulator, katere premer je 

večji od njene višine in ki se uporablja za posebne name; 

 baterijski sklop je vsak niz baterij ali akumulatorjev, ki so medsebojno povezani oziroma 

zapečateni v zunanji ovoj, tako da tvorijo sklenjeno enoto, ki je končni uporabnik ne more 

razdeliti ali odpreti; 

 avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za 

avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig; 

 industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za 

industrijsko ali profesionalno uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil. 

 
6.0   PRIJAVA DEJAVNOSTI 
 
Proizvajalec in pridobitelj EE-opreme, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri  

Finančnem uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, najmanj 15 dni pred 

začetkom opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu  PRIJAVA 

DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV ELEKTRIČNE IN 

ELEKTRONSKE OPREME iz priloge 4 uredbe. 

 

Če proizvajalec in pridobitelj EE-opreme prenehajo obstajati ali preneha opravljati dejavnost, 

zaradi katere so dolžan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, v roku 15 dni pred 

predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine 

in okoljske dajatve Jesenice, predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja 

dejavnosti na obrazcu  PRIJAVA DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA 

PRIDOBITELJEV ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME iz priloge 4 uredbe. 

 

Prijave dejavnosti je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske 

dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.   

 
7.0   VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki 

EE-opremo, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jo izvozi 

z območja EU. 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/Podrocja/Placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/Opis/Podrobnejsi_opis_Placevanje_okoljskih_dajatev.pdf
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1259
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Prijava_dejavnosti_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_EEO.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Prijava_dejavnosti_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_EEO.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Prijava_dejavnosti_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_EEO.doc
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1259
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Prijava_dejavnosti_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_EEO.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Prijava_dejavnosti_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_EEO.doc
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Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj na obrazcu iz priloge 3 

uredbe  ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE , in sicer Finančnemu uradu Kranj, 

Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, v roku 60 dni po dnevu iznosa iz Republike 

Slovenije ali izvoza z območja EU. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve je potrebno nasloviti na 

Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.    
  

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje:  

 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 Republike 

Slovenije ali izvožena z območja EU;  

 izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z 

ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev obračunana in plačana ter 

da je bila EE-oprema iznesena z ozemlja Republike Slovenije ali izvožena z območja EU;  

 navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila. 
 

Vlagatelj zahtevka za vračilo je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in 

na zahtevo pristojnega organa predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila 

okoljske dajatve. 

 
8.0   UVOZ 
 
Uvoznik EE-opreme je izenačen s pridobiteljem EE-opreme, zato se okoljska dajatev pri uvozu 

ne obračuna in ne plača. Za uvoznike EE-opreme veljajo enake pravice in obveznosti, kot jih 

uredba nalaga pridobiteljem EE-opreme iz drugih držav članic EU, kar pomeni, da obveznost 

obračuna in plačila okoljske dajatve nastane v trenutku, ko je EE-oprema prvič dana v promet 

(prodana, dana v uporabo) v Republiki Sloveniji ali prvič uporabljena v Republiki Sloveniji, če je 

pridobitelj te opreme tudi njen končni uporabnik.  

 
9.0   OBRAZCI 
 

 Obračun EE-opreme – obračun okoljske dajatve 

 Obračun EE-opreme – obračun okoljske dajatve 

 Prijava EE-opreme – prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev električne in  

     elektronske opreme 

 Vračilo EE-opreme – zahtevek za vračilo okoljske dajatve 

 
10.0  VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Ste podjetje, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve kot proizvajalec EE-opreme. Na 

trgu v Republiki Sloveniji prodajate pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo 

sicer proizvedli drugi dobavitelji EE-opreme, pri čemer pa na opremi ni blagovnega znaka 

izvornega proizvajalca. Zanima vas, ali nastane obveznost za obračun in plačilo okoljske 

dajatve, ko je bila EE-oprema dobavljena vam, ali v trenutku, ko daste EE-opremo v 

promet v Republiki Sloveniji oziroma jo sami uporabite. 

 
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba, ki daje EE-opremo v promet v Republiki 

Sloveniji in je proizvajalec ali pridobitelj EE-opreme. V skladu z definicijo za nastanek 

obveznosti za obračun okoljske dajatve (glej poglavje 3.2) so proizvajalci EE-opreme in 

pridobitelji EE-opreme postavljeni v enak položaj, saj je treba EE-opremo, potem ko je 

proizvedena ali pridobljena, dati prvič v promet v Republiki Sloveniji (prodati ali pa uporabiti to 

opremo kot končni uporabnik). V skladu z navedenim nastane obveznost za obračun okoljske 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Zahtevek_za_vracilo_okoljske_dajatve_EEO.doc
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1259
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Obracun_okoljske_dajatve_zaradi_odpadne_elektricne_in_elektronske_opreme.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Obracun_okoljske_dajatve_zaradi_odpadne_elektricne_in_elektronske_opreme.xls
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Prijava_dejavnosti_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_EEO.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_elektricna_in_elektronska_oprema/Zahtevek_za_vracilo_okoljske_dajatve_EEO.doc
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dajatve za EE-opremo, ki jo dajete v promet v Republiki Sloveniji pod svojim blagovnim znakom 

in na kateri ni blagovnega znaka izvornega proizvajalca, ko daste omenjeno EE-opremo kot 

proizvajalec prvič v promet v Republiki Sloveniji ali jo prvič uporabite kot končni uporabnik.  


