
Obrazec: OBR-CO2  Priloga 2 

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA 

Davčno obdobje:  

(mesec in leto) 
 

Prejemna  štampiljka 

carinskega organa 

Ime:    

Naslov:  

Davčna številka:  

Št. Gorivo 

E
n

o
ta

 

Količina 

Oprostitev plačila 

Znesek 

dajatve [€] 

Vračilo 

dobava 

osebam s 

seznama 

iznos/izvoz Količina 
Datum 

plačila 
Znesek [€] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

TEKOČE GORIVO 

1.1 letalski bencin l        

1.2 osvinčeni bencin l        

1.3 
neosvinčeni bencin 

(RON < 98) 
l        

1.4 
neosvinčeni bencin 

(RON ≥ 98) 
l        

2 
kerozin za 

ogrevanje 
l        

3.1 
plinsko olje za 

pogon 
l        

3.2 
plinsko olje za 

ogrevanje 
l        

4 kurilno olje kg        

5 
utekočinjeni naftni 

plin  
kg        

6 težka kurilna olja  kg        

PLINASTO GORIVO 

7 
naravni (zemeljski) 

plin  
Sm

3
        

8 

druge vrste plina 

(plavžni plin, naftni 

plin in koksni plin) 

MJ        

TRDNO GORIVO 

9 antracit  kg        

10 smolni koks  kg        

11 naftni koks  kg        

12 črni premog  kg        

13 
rjavi premog in 

lignit  
kg        

a) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju – vsota zneskov iz stolpca 7  € 

b) Skupni znesek vračila oziroma odpusta dajatve – vsota zneskov iz stolpca 10  € 

c) Znesek za plačilo – razlika med skupnima zneskoma iz vrstice a in b   € 

 



 

17. Obračunu prilagam:       

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 

 

 

      

Žig 

 

Kraj in datum: Ime in priimek ter 

 podpis odgovorne osebe 

 

  



Navodilo za izpolnjevanje obrazca OBR-CO2 

 
V stolpec 4 se za posamezno vrsto goriva v obračunski enoti iz stolpca 3 vpiše količina goriva, za 

katero je v davčnem obdobju nastala obveznost obračuna in plačila dajatve. 
V stolpec 5 se za posamezno vrsto goriva v obračunski enoti iz stolpca 3 vpiše količina goriva, ki je 

bila v davčnem obdobju dobavljena brez plačila okoljske dajatve osebam s seznama, ki lahko 
porabljajo gorivo brez obveznosti plačila okoljske dajatve.  

V stolpec 6 se za posamezno vrsto goriva v obračunski enoti iz stolpca 3 vpiše količina goriva, ki je 
bila v davčnem obdobju iznesena iz Slovenije (iznos v države EU in izvoz v države zunaj EU).  
Če se izpolni stolpec 6, se obračunu predložijo fotokopije dokazil o iznosu goriva v drugo državo 
EU oziroma izvozu. Dokazila se vpišejo v 17. vrstico (obračunu prilagam). 

V stolpec 7 se za posamezno vrsto goriva vpiše znesek dajatve za navedeno davčno obdobje. 
Izračuna se tako, da se količina iz stolpca 4 zmanjša za količino iz stolpca 5 in 6 ter se tako 
izračunana količina pomnoži z enoto obremenitve (EO) in ceno za enoto obremenitve.  

V stolpec 8 se za posamezno vrsto goriva v obračunski enoti iz stolpca 3 vpiše količina goriva, za 
katero je bila dajatev plačana, in se na obračunu uveljavlja vračilo okoljske dajatve. 

V stolpec 9 se, če je bila dajatev, za katero se zahteva vračilo, plačana v obdobju veljavnosti 
drugačnega zneska dajatve, kot je veljavna v davčnem obdobju, za katero se vlaga obračun, v 
obliki (DD. MM. LLLL) vpiše datum plačila dajatve. Za izračun zneska vračila v stolpcu 10 se 
upoštevajo podatki, ki so veljali ob plačilu. 

V stolpec 10 se vpiše znesek vračila, ki se izračuna kot zmnožek med količino iz stolpca 8 in z enoto 
obremenitve (EO) ter ceno za enoto obremenitve. Upoštevajo se podatki, ki so veljali ob plačilu 
dajatve.  

V vrstico a se v € vpiše vsota zneskov iz stolpca 7. 
V vrstico b se v € vpiše vsota zneskov iz stolpca 10. 
V vrstico c se v € vpiše razlika med skupnima zneskoma iz vrstice a in b. Znesek, vpisan v vrstico c, 

se plača v roku iz osmega odstavka 11. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 
z emisijo ogljikovega dioksida.  

V 17. vrstici se navedejo priloge k obračunu, npr. dokazila o iznosu ali izvozu. 

 


