
 

 

 

 

Obrazec obračun EE-opreme                                                                                                                                                                                         Priloga 2 
OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODPADNE EE OPREME 

 

Davčno obdobje: (polletje in leto) 

Firma: 

 

Naslov: 

Davčna številka:  

 

Matična številka:  

 

Tarifna 

oznaka  
Razred Tip EO/kg 

Iznos Število kosov 

EE opreme 

dane v promet 

Skupna masa
 

dana v promet v 

RS [kg] 

Znesek dajatve [EUR] 

Masa [kg]  Država 

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

 

(5) (5a) (6) (7) (8) 

         

         

         

         

         

         

a) Obrok letnega nadomestila EUR 

b) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju – vsota zneskov iz stolpca (8) EUR 

c) Znesek za plačilo – vsota zneskov iz vrstic a) in b) EUR 
 

Potrjujem resničnost podatkov. 

 

Kraj in datum:            

         Žig in podpis odgovorne osebe 

Prejemna štampiljka 

(izpolni carinski organ) 



 

 

 

 

 

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca – obračun EE opreme 
 
V stolpec (1) se vpiše tarifna oznaka EE opreme na podlagi seznama EE opreme iz 3. člena te uredbe. 
V stolpec (2) se vpiše razred EE opreme na podlagi seznama EE opreme iz 3. člena te uredbe. 
V stolpec (3) se vpiše tip EE opreme, na podlagi seznama iz 3. člena te uredbe. 
V stolpec (4) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča EE oprema, vpiše število enot obremenitve EE opreme v skladu z 
razpredelnico iz Priloge 1 te uredbe. 
V stolpec (5), ki ga izpolnjuje samo proizvajalec EE opreme, se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča EE oprema, vpiše v kilogramih 
masa iznesenih količin EE opreme v davčnem obdobju. 
V stolpec (5a) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvrša EE oprema, vpiše država, kamor je bila EE oprema iznesena. Vpiše se šifra 
države iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe. 
V stolpec (6) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča EE oprema, vpiše število kosov EE opreme, dane v promet ali uporabljene za 
lastno rabo v RS. 
V stolpec (7) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča EE oprema, vpiše v kilogramih skupna masa EE opreme, ki je bila v davčnem 
obdobju dana v promet v RS, ali uporabljene za lastno rabo.  
V stolpec (8) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča EE oprema, vpiše v EUR skupni znesek dajatve, ki se izračuna kot zmnožek 
med maso iz stolpca (7) in številom enot obremenitve na kilogram iz stolpca (4) ter višino zneska za enoto obremenitve, ki velja v davčnem 
obdobju.  
 
V vrstico a)  se v EUR vpiše obrok nadomestila za posamezno davčno obdobje, ki znaša polovico zneska letnega nadomestila iz 6. člena te 
uredbe. 
V vrstico b)  se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (8). 
V vrstico c)  se v EUR vpiše seštevek med zneskoma iz vrstic a) in b). 


