
            PRILOGA 2 

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE 

 

Davčno obdobje (trimesečje in datum): 

Firma: 

Naslov: 

 

Davčna številka:  

 

Matična številka:  

 

Zaporedna 

številka iz 

Priloge 1 

Vrsta EO/kg  

 

 

Količina dana v promet v RS 

v kilogramih 

 

Znesek dajatve 

(SIT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A. EMBALAŽA IZ RAZDELKA A DRUGEGA DELA PRILOGE 1 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

B. PREDMETI IZ RAZDELKA B DRUGEGA DELA PRILOGE 1  

1     

2     

3     

4     

a) Obrok letnega nadomestila SIT 

b) Skupni znesek okoljske dajatve – vsota zneskov iz stolpca (5) SIT 

c) Znesek za plačilo – vsota zneskov iz vrstice a) in vrstice b)  SIT 

 

Potrjujem resničnost podatkov. 

 

 

 

Kraj in datum: 

         Žig in podpis odgovorne osebe 

Prejemni žig  

(izpolni carinski organ) 



 

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca EMBALAŽA-OBR 

 

V stolpec (2) se v ustrezno vrstico (npr. pod zaporedno št. 1 papir, karton in lepenka, 3 plastika iz drugih 

snovi, 6 steklo) vpiše vrsta embalaže na podlagi Priloge 1 uredbe. Izpolnijo se samo tiste 

vrstice (1-7), za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun, ali da je bila v 

davčnem obdobju pridobljena ali proizvedena posamezna vrsta embalaže. 

V stolpec (3) na podlagi vrste embalaže se določi število enot obremenitve na kilogram iz Priloge 1 

uredbe. 

V stolpec (4) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v kilogramih količina embalaže, ki je bila dana v 

promet v RS ali porabljena za lastno rabo v davčnem obdobju. 

V stolpec (5) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v SIT, znesek dajatve, ki se izračuna kot zmnožek 

količine iz stolpca (4) in enote obremenitve/kg iz stoplca (5) ter zneska dajatve na enoto 

obremenitve za posamezno vrsto embalaže iz 15. člena uredbe.  

V a) vrstico se v SIT vpiše obrok nadomestila za posamezno davčno obdobje, ki znaša četrtino zneska 

letnega nadomestila iz 15. člena uredbe. 

V b) vrstico se v SIT vpiše vsota zneskov iz stolpca (5). 

V c) vrstico se v SIT vpiše seštevek med zneskoma iz a) in b) vrstice. 

 

 
  
 


