
 

PRILOGA 4 
Obrazec: OBR-F plini 

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI UPORABE FLUORIRANIH 
TOPLOGREDNIH PLINOV 
Davčno obdobje: (polletje in leto) 

Ime: 

Naslov: 

 

Davčna številka:   

 

Matična številka:  

 

Št. 
Fluorirani 

toplogredni plini E
n

o
ta

 

Celotna 

količina 

Količina po namenu uporabe    

Proizvodnja 

opreme ali 

izdelkov, ki 

to opremo 

vsebujejo 

Prva 

namestitev  

stacionarne

opreme 

 

Vzdrževanje 

opreme 

 

Potencial 

globalnega 

segrevanja 

 

Znesek 

dajatve  

(EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
OZNAKA F-plina       

1. 
Žveplov 

heksafluorid 
kg     

 22.200 
 

2. HFC-134a kg     
 1.300 

 

3. HFC-32 kg     
 550 

 

4. HFC-125 kg     
 3.400 

 

5. Drugo kg     
  

 

MEŠANICE HFC-jev 

(GWP nad 150) 

      

6. R-404a kg     
 3.260 

 

7. R-407c kg     
 1.610 

 

8. R-410a kg     
 1.890 

 

9. R-507 kg     
 3.300 

 

10. Druge kg     
  

 

PERFLUORIRANI 

OGLJIKOVODIKI (PFC) 

      

10.    kg     
  

 

11.  kg     
  

 

12.   kg     
  

 

13. 
  Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju - 

vsota zneskov iz stolpca (9) 
EUR 

Prejemna štampiljka 

(izpolni carinski organ) 



 

 
Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 
 
Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe 
 
 

 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca OBR-F plini 
 
V stolpec (4) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obračunski 
enoti iz stolpca (3) vpiše celotna količina fluoriranega toplogrednega plina, za katero 
je v davčnem obdobju nastala obveznost obračuna in plačila dajatve. 
 
V stolpec (5) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obračunski 
enoti iz stolpca (3) vpiše količina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v 
davčnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi polnjenja pri proizvodnji 
opreme ali pri proizvodnji izdelkov, ki to opremo vsebujejo. 
 
V stolpec (6) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obračunski 
enoti iz stolpca (3) vpiše količina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v 
davčnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi polnjenja nepremične opreme 
ob njeni prvi namestitvi, če je bila za to opremo oddana na ministrstvo, pristojno za 
okolje, prijava v skladu s predpisom, ki ureja uporabo izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline.  
 
V stolpec (7) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obračunski 
enoti iz stolpca (3) vpiše količina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v 
davčnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi vzdrževanja opreme.  
 
V stolpec (8) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obračunski 
enoti iz stolpca (3) vpiše njegov potencial globalnega segrevanja, pri tem pa se za 
mešanice/pripravke HFC vpišejo vrednosti, ki so objavljene na spletnih straneh 
ministrstva, pristojnega za okolje. 
 
V stolpec (9) se vpiše znesek obračunane dajatve kot vsota: 
– 5 % zmnožka količine fluoriranih toplogrednih plinov iz stolpca (5), potenciala 

globalnega segrevanja iz stolpca (8) in cene za enoto obremenitve, 
–  5 % zmnožka količine fluoriranih toplogrednih plinov iz stolpca (6), potenciala 

globalnega segrevanja iz stolpca (8) in cene za enoto obremenitve, 
–  100 % zmnožka količine fluoriranih toplogrednih plinov iz stolpca (7), 

potenciala globalnega segrevanja iz stolpca (8) in cene za enoto obremenitve. 
 
V 13. vrstico se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (9). 


