
Obrazec OBRAČUN -KOMV  Priloga 4 

 
MESEČNI OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  

 
 

Davčno obdobje:  
(mesec/leto)       

Prejemna štampiljka  

carinskega organa 

 

Plačnik:       

Naslov:       

Davčna številka:       

Matična številka:       

Šifra občine Občina (Prejemnik sredstev) 

            

IZRAČUN   OKOLJSKE  DAJATVE  ZA  MESEČNI OBRAČUN    

Seštevek EO za preteklo leto 

(1) 

Znesek okoljske dajatve za tekoče leto 
(2) 

            

Seštevek EO za mesečni obračun  

(3) 

Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun 

(4) 

            

OBRAČUN  OKOLJSKE  DAJATVE 

 
Plačilo /Doplači lo  

(5 )  

Vračilo  

(6 )  

(a) Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun       X 

(b) Poračun okoljske dajatve za preteklo leto             

(c) Znesek že vplačanih 

akontacij v tekočem letu 

za mesec 

JAN                   

FEB                   

(d) Seštevki »plačil/doplačil« in »vračil«             

(e) Znesek za plačilo ((5)-(6))       

Kraj in datum:       Pečat 

Potrjujem resničnost podatkov 

 

 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe 



Navodilo za izpolnjevanje obrazca KOMUNALNE ODPADNE VODE- Obračun KOMV 

 

V polje »Šifra Občine«: se za občino, kjer nastajajo komunalne odpadne vode vpiše šifra občine iz klasifikacije 

občin; 

V polje »Občina (prejemnik sredstev)«:  se vpiše ime občine ; 

 

 IZRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA TEKOČE LETO IN MESEC 

V polje (1): Se vpiše seštevek EO za preteklo leto iz Poračuna okoljske dajatve za preteklo leto, ki se predloži k 

obračunu okoljske dajatve za mesec marec tekočega leta. (glej Priloga 5, polje (6a)). V primeru, da 

pri obračunu okoljske dajatve za mesec januar in februar še ni znan dejanski seštevek EO za 

preteklo leto, se v polje vpiše predvideni seštevek EO; 

V polje (2): Se v evrih vpiše znesek okoljske dajatve za tekoče leto, ki se izračuna iz seštevka EO za preteklo leto 

iz polja (1) in zneska cene za EO za tekoče leto; 

V polje (3): Se vpiše dvanajstina seštevka EO za preteklo leto iz polja (1); 

V polje (4): Se v evrih vpiše znesek okoljske dajatve za mesečni obračun, ki se izračuna kot zmnožek dvanajstine 

seštevka EO iz polja (3) in zneska okoljske dajatve za tekoče leto; 

 

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE 

V vrstico (a): Se v evrih vpiše znesek okoljske dajatve iz polja (4); 

 

V vrstico (b): Se izpolni pri mesečnem obračunu okoljske dajatve za mesec marec* v primeru vračila oziroma 

doplačila okoljske dajatve v skladu s četrtim in petim odstavkom 13. člena Uredbe. 

- V stolpec (5) (Plačila/Doplačila): se v evrih vpiše znesek doplačila okoljske dajatve, ki ga je 

potrebno doplačati na podlagi poračuna okoljske dajatve za preteklo leto (glej Prilogo 5, 

vrstica (d)). Doplačilo okoljske dajatve za preteklo leto mora plačnik okoljske dajatve za 

komunalno odpadno vodo obračunati pri obračunu okoljske dajatve za mesec marec tekočega 

koledarskega leta in plačati do konca meseca aprila;  

- V stolpec (6) (Vračila): se v evrih vpiše znesek vračila okoljske dajatve, ki ga je potrebno vrniti 

na podlagi poračuna okoljske dajatve za preteklo leto (glej Prilogo 5, vrstica (d)). Vračilo 

okoljske dajatve za preteklo leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo 

obračunati pri mesečnem obračunu okoljske dajatve za mesec marec tekočega koledarskega 

leta. Vračilo preveč plačane okoljske dajatve se izvede tako, da do poplačila zneska, plačnik 

okoljske dajatve ne plačuje tekočih obveznosti iz naslova okoljske dajatve za komunalno 

odpadno vodo (glej navodilo k vrstici (e)). Enako velja v primeru preplačila okoljske dajatve za 

komunalno odpadno vodo za leto 2008, ki je bilo ugotovljeno z  odločbo Agencije RS za okolje. 

*V primeru, ko je bil v preteklem davčnem obdobju znesek vračila okoljske dajatve višji od 

zneska za plačilo okoljske dajatve, se pri naslednjem mesečnem obračunu okoljske dajatve, v 

polje vračila vrstice (b) v stolpcu (6), vpiše znesek iz vrstice (e) obračuna okoljske dajatve 

vloženega v preteklem mesecu; 

 

V vrstico (c): Pri mesečnem obračunu okoljske dajatve za mesec marec se za mesec januar in februar vpiše že 

plačana akontacija okoljske dajatve v tekočem letu. 

- V stolpec (5) (Plačila/Doplačila): se v primeru, da je znesek vplačane okoljske dajatve na 

podlagi plačane akontacije za mesec januar in februar nižji od zneska okoljske dajatve iz polja 

(4), vpiše razlika med vplačano akontacijo za posamezen mesec in zneskom okoljske dajatve  iz 

polja (4); 

- V stolpec (6) (Vračila): se v primeru, da je znesek vplačane okoljske dajatve na podlagi plačane 

akontacije za mesec januar in februar višji od zneska okoljske dajatve iz polja (4),  vpiše razlika 

med plačano akontacijo za posamezen mesec in zneskom okoljske dajatve  iz polja (4); 

 

V vrstico (d): Se v evrih vpiše vsota zneskov iz stolpca (5) Plačil/Doplačil in stolpca (6) Vračil; 

 

V vrstico (e): Se v evrih vpiše razlika med skupnima zneskoma iz stolpca (5) Plačil/Doplačil in stolpca (6)Vračil. 

- pozitivni znesek vpisan v vrstico (e) se plača v roku iz 13. člena uredbe, 



- negativni znesek (znesek preveč plačane okoljske dajatve) se plačniku okoljske dajatve ne 

vrača ampak se vračilo okoljske dajatve poračuna pri naslednjem mesečnem obračunu 

okoljske dajatve tako, da plačnik okoljske dajatve vpiše ta znesek v vrstico (b) stolpca (6) 

»vračila«. 

Plačnik okoljske dajatve v primeru negativnega zneska za plačilo v vrstici (e) ne plača 

okoljske dajatve po tem mesečnem obračunu.  

 

PLAČILO OBVEZNOSTI 

Zavezanec za plačilo oziroma plačnik okoljske dajatve vplača okoljsko dajatev na vplačilni podračun, ki je odprt 

za posameznega prejemnika okoljske dajatve (občino). Seznam podračunov po občinah se nahaja v Dopolnilnem 

seznamu podračunov JFP skupine A, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance: 

http://www.mf.gov.si/slov/gl_knj_zakl/jfp_podrac_javnost.htm.  

 

Pri plačilu se navede model 19  in sklic na številko odobritve z naslednjo strukturo: 

DAVČNA ŠTEVILKA - 08931 - MMLLLL, 

 

DAVČNA ŠTEVILKA: 8 - mestna davčna številka zavezanca oziroma plačnika okoljske dajatve  

MMLLLL: MM mesec oziroma zadnji mesec obdobja, za katerega se obveznost plačuje, LLLL leto.  

 

Če zavezanec za plačilo oziroma plačnik okoljske dajatve svoje obveznosti ne plača v predpisanem roku, si je 

dolžan sam obračunati zamudne obresti v skladu s 96. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 

117/2006 z vsemi spremembami) in jih vplačati na isti vplačilni podračun kot se vplačuje okoljsko dajatev.  

 

http://www.mf.gov.si/slov/gl_knj_zakl/jfp_podrac_javnost.htm

