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ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE  
 

Datum : 

Firma: 

Naslov: 

 

Davčna številka:  

 

Matična številka:  

 

EMBALAŽA 

Zaporedna 

številka 
Vrsta embalaže EO/kg  

Količina  

(kg) 

Znesek plačane 

okoljske 

dajatve 

(v SIT) 

Datum plačane 

okoljske dajatve 

Navedba dokumenta, na 

podlagi katerega je bila 

embalaža iznešene iz RS ali 

izvožene iz EU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Skupni znesek vračila – vsota zneskov iz stolpca (5)  SIT 

       

 

Na podlagi 11. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 

embalaže vlagam(o) zahtevek za vračilo že plačane okoljske dajatve. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(o), da so vse navedbe v tej vlogi resnične ter da 

razpolagam(o) z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila 

embalaža iznešena iz območja RS oziroma izvožene iz območja EU. 

 

Vračilo okoljske dajatve se izvede na transakcijski račun ____________________________, odprt pri 

banki ____________________________________. 

V/Na  

Datum:  

       Žig in podpis odgovorne osebe oz.  vložnika:  

Prejemni žig 

(izpolni carinski oz. davčni  organ) 



 

 

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca – vračilo EMBALAŽA 

 

V stolpec (2) se vpiše vrsta embalaže iz Seznama embalaže iz Priloge 1 Uredbe  

V stolpec (3) se vpiše število enot obremenitve na kilogram embalaže na podlagi Priloge 1 Uredbe. 

V stolpec (4) se vpiše količina embalaže v kilogramih, za katero je bila okoljska dajatev plačana, in 

se zahteva vračilo. 

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

količine v stolpcu (4), enot obremenitve iz stolpca (3) in višine zneska okoljske dajatve. 

V stolpec (6) se vpiše datum plačane okoljske dajatve v obliki (številka računa /DD.MM.LLLL). 

V stolpec (7) se v primeru iznosa embalaže vpiše številka in datum računa oziroma drugega 

ustreznega dokazila. V primeru izvoza embalaže se vpiše številka in datum izvozne 

deklaracije, na podlagi katere je bila embalaža izvožena, ter šifra carinske izpostave 

izvoza, na podlagi katere je bila embalaža izvožena. 

 

Vložnik zahtevka (pravna oseba) na zahtevo pristojnega carinskega organa predloži dokumente, ki 

dokazujejo upravičenost do vračila (glej 11. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesneževanje okolja 

zaradi nastajanja odpadne embalaže).  

 

 

Opomba* 

V primeru, ko število vrstic na obrazcu vračilo EMBALAŽE ne zadostuje za vpis vse embalaže, ki je 

bila iznesena ali izvožena, upravičenec do vračila sam sestavi tabelo, ki mora vsebovati vse podatke 

iz obrazca vračilo ter jo ustrezno izpolnjeno priloži k zahtevku za vračilo.  
 


