
 

 

 

Davčno obdobje:  
(mesec in leto)       

Prejemna štampiljka 
 carinskega organa 

Ime:         

Naslov:       

Davčna številka:       

   
 
Obrazec MO-OBR 

 
PRILOGA 

 
Priloga 1 

 
OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA UPORABO MAZALNIH OLJ  



 

 

Tarifna
1
 

oznaka  
 
 

(1) 

Količina  
(kg) 

 
 

(2) 

Oproščena 
uporaba

2
  

(kg) 
 

(3) 

Oprostitev
3
  

iznos / 
izvoz (kg) 

 
(4) 

Uveljavljanje vračila
4 Znesek 

dajatve 
(EUR) 

 
 

(7) 

iznos / izvoz   
1. odst. 4. 

člena (kg) 
(5) 

Datum plačila 
 
 

(5a) 

Znesek 
vračila 
(EUR) 

(6) 

A. OBRAČUN ZA UPORABO PROIZVEDENIH MAZALNIH OLJ 

2710 19 81                                           

2710 19 83                                            

2710 19 85                                            

2710 19 87                                           

2710 19 91                                            

2710 19 93                                           

2710 19 99                                            

3403 19 90                                           

3403 99 00                                           

3819 00 00                                            

B. OBRAČUN ZA UPORABO PRIDOBLJENIH MAZALNIH OLJ IZ EU 

2710 19 81                                           

2710 19 83                                            

2710 19 85                                            

2710 19 87                                           

2710 19 91                                            

2710 19 93                                           

2710 19 99                                            

3403 19 99                                           

3403 99 00                                           

3819 00 00                                            

a) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju - vsota zneskov iz 

stolpca (7)        EUR 

b) Skupni znesek vračila - vsota zneskov iz stolpca (6)        EUR 

c) Znesek za plačilo - ((a) - (b))        EUR 

 
 
 
 

 
Kraj in datum:       

 
Pečat 

Potrjujem resničnost podatkov. 
 
 
 
 

Podpis odgovorne osebe 

 

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca MO-OBR: 
 

V stolpec (2) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v 

kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), celotna količina 

mazalnega olja v davčnem obdobju. Ne vpisuje se uvožene količine in količine pridobljene 

na trgu v RS s plačano dajatvijo. 

V stolpec (3) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v 

kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), količina mazalnega olja, 

ki je bila v davčnem obdobju uporabljena oziroma dobavljena za namene v skladu s prvim 

odstavkom 4. člena uredbe. 



 

 

V stolpec (4) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v 
kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), količina mazalnega 
olja, ki je bila v davčnem obdobju iznesena v EU ali izvožena iz EU. V stolpec (4) se 
vnesejo samo količine, za katere dajatev še ni bila plačana. 

V stolpec (5) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v 
kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), količina mazalnega 
olja, ki je bila v davčnem obdobju iznesena v EU ali izvožena iz EU ali porabljena 
oziroma prodana osebi, ki je olje porabila za namene iz prvega odstavka 4. člena 
uredbe. V stolpec (5) se vnesejo samo količine, za katere je bila dajatev plačana in se 
uveljavlja vračilo dajatve. 

V stolpec (5a) se v primeru, da je bila dajatev, za katero se zahteva vračilo, plačana v obdobju 
veljavnosti drugačnega zneska dajatve, kot je veljavna v davčnem obdobju, za katerega 
se vlaga obračun, se vpiše v obliki (DD/MM/LLLL) datum plačila dajatve. Pri izračunu 
zneska vračila v stolpcu (6) se upoštevajo podatki, ki so veljali v času plačila. 

V stolpec (6) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v EUR, 
ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), znesek, ki se izračuna kot 
zmnožek količine iz stolpca (5) in zneska okoljske dajatve (gl. drugi in tretji odstavek 6. 
člena uredbe), ki je bila plačana. 

V stolpec (7) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v EUR, 

ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), znesek, ki se izračuna kot 

zmnožek med razliko količine stolpca (2) manj (3) manj (4) in zneska okoljske dajatve (gl. 

drugi in tretji odstavek 6. člena uredbe), ki velja v davčnem obdobju.  

V vrstico (a) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (7). 

V vrstico (b) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (6). 

V vrstico (c) se v EUR vpiše razlika med skupnima zneskoma vrstice (a) in (b). Znesek, vpisan v 

vrstico (c), se plača v roku iz četrtega odstavka 7. člena uredbe.  

 

 
________________________________________________________________________ 
1 Tarifna oznaka v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009, z dne 30. septembra 2009, o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta 

(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (ULL št. 287, z dne 31.10.2009) 
2
Uporaba v skladu s prvim odstavkom 4. člena uredbe. 

3
Oprostitev v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe. 

4 V skladu s sedmim odstavkom 7. člena uredbe se uveljavlja vračilo že plačane dajatve (npr. pri uvozu). 


