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1.0 UVOD
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05), ki je začela veljati 1.
10. 2005, izvaja nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve Finančna uprava Republike Slovenije
(FURS). Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za
vračilo je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Plačniki
okoljske dajatve prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za vračilo okoljske dajatve naslovijo
na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270
Jesenice.
Okoljska dajatev se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi
motornimi vozili, ki nastanejo po uporabi motornih vozil.

1.1 Motorna vozila, od katerih se plačuje okoljska dajatev
Motorna vozila so po uredbi razvrščena v tri kategorije, in sicer:
 kategorija M1 – to so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža
voznika;
 kategorija N1 – to so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone;
 kategorija L5 – to so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena z ozirom na vzdolžno
os, katerih največja masa ne presega 1000 kg in pri katerih ali prostornina motorja presega
3
50 cm ali konstrukcijsko določena hitrost presega 50 km/h.
V spodnji tabeli so navedena motorna vozila, za katera se plačuje okoljska dajatev. Tabela
vsebuje kategorijo vozil s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature carinske tarife motornih
vozil, kamor se motorna vozila uvrščajo v skladu s carinskimi predpisi, in opise za posamezno
kategorijo vozil.
Kategorija

M1

Tarifna številka
8703 21 10
8703 21 90
8703 22 10
8703 22 90
8703 23 11
8703 23 19
8703 23 90
8703 24 10
8703 24 90
8703 31 10
8703 31 90
8703 32 11
8703 32 19
8703 32 90
8703 33 11
8703 33 19
8703 33 90
8703 90 10
8703 90 90

Opomba
Motorna vozila kategorije M so vozila za
prevoz potnikov, in sicer:
–
motorna vozila z najmanj štirimi kolesi, ali
–
motorna vozila s tremi kolesi, če njihova
največja masa presega 1.000 kg
Motorna vozila kategorije M1 so vozila za
prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg
sedeža voznika.
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N1

8701 90 90 (npr. unimog)
8704 10 10
8704 10 90
8704 21 10
8704 21 31
8704 21 39
8704 21 91
8704 21 99
8704 31 10
8704 31 31
8704 31 39
8704 31 91
8704 31 99
8705 10 00
8705 20 00
8705 30 00
8705 40 00
8705 90 30
8705 90 80

L5

8711 20 10
8711 20 92
8711 20 98
8711 30 10
8711 30 90
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 10
8711 90 90

Motorna vozila kategorije N so vozila za prevoz
tovora, in sicer:
–
motorna vozila z najmanj štirimi kolesi, ali
–
motorna vozila s tremi kolesi, če njihova
največja masa presega 1.000 kg
Motorna vozila kategorije N1 so vozila za prevoz
blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Motorna vozila kategorije L so vozila z manj kot
štirimi kolesi.
Motorna vozila kategorije L5 so vozila s tremi
kolesi, ki so simetrično razporejena z ozirom na
vzdolžno os, katerih največja masa ne presega
1000 kg in pri katerih ali prostornina motorja
presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena
hitrost presega 50 km/h.

Tabela: priloga 1 uredbe

1.2 Motorna vozila, za katera se okoljska dajatev ne plačuje
Okoljska dajatev se ne plačuje za motorna vozila, ki so iznesena z ozemlja Republike Slovenije
v druge države članice EU ali izvožena z območja EU, ne glede na to, ali so proizvedena v
Republiki Sloveniji, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena v drugih državah članicah EU.
Pri uvozu motornih vozil se okoljska dajatev ne plačuje za motorna vozila, sproščena v prost
promet, za katera je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila uvoznih
dajatev. Pri sprostitvi v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico
(carinski postopek s šifro 42) se okoljska dajatev ne obračuna in ne plača.

2.0 ZAVEZANCI ZA OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE
Zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji in je:
 proizvajalec motornih vozil;
 oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobiva motorna vozila v drugi državi članici
EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije (pridobitelj);
 uvoznik motornih vozil;
 fizična oseba, ki ni samostojni podjetniki posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi
motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje Republike Slovenije.
Uvozniku motornih vozil in fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik in pridobi vozilo
iz druge države članice EU, ni treba prijaviti dejavnosti.
Seznam plačnikov za okoljsko dajatev za izrabljena motorna vozila
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3.0 OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA
OKOLJSKE DAJATVE
3.1 Osnova za obračun okoljske dajatve
Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v
homologacijskih dokumentih in se ji odšteje masa voznika, to je 75 kilogramov.
Okoljska dajatev se plača v določenem znesku za kilogram vozila, ki ga vlada s sklepom objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, za vsako koledarsko leto.
Za leto 2015 Vlada RS še ni sprejela sklepa o znesku okoljske dajatve za izrabljena motorna
vozila. To pomeni, da se v letu 2015 do uveljavitve novega sklepa, še v nadaljnje obračunava in
plačuje okoljska dajatev v znesku 0,00 evra za kilogram vozila. Zavezanci oziroma plačniki
okoljske dajatve morajo v skladu z uredbo izpolnjevati vse obveznosti, ki jih določa uredba
(prijava dejavnosti, predložitev obračunov ...), tudi če znaša znesek okoljske dajatve 0,00 evra
za kilogram vozila.

3.2 Nastanek obveznosti obračuna okoljske dajatve
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane:
 ko je motorno vozilo prvič dano v promet na ozemlju Republike Slovenije, če gre za
proizvodnjo;
 ob pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU;
 ob uvozu motornega vozila iz tretjih držav.
Pri uvozu motornih vozil iz tretjih držav (niso članice EU) obračunava okoljsko dajatev pristojni
carinski organ, okoljska dajatev pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev v skladu s
carinskimi predpisi.

4.0 OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE
4.1 Obračun okoljske dajatve
Proizvajalci oziroma pridobitelji, ki dajejo motorna vozila v promet zaradi opravljanja dejavnosti,
morajo voditi evidenco proizvedenih ali pridobljenih motornih vozil, ločeno po:
 kategorijah motornih vozil,
 znamkah, tipih in izvedenkah motornih vozil,
 količini.
Iz evidenc motornih vozil morajo biti razvidne tudi številke šasij motornih vozil.
Na podlagi evidenc sestavijo proizvajalci oziroma pridobitelji mesečni obračun okoljske dajatve
na obrazcu
Obračun IMV ali
Obračun IMV iz priloge 2 uredbe, ki ga morajo predložiti
Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, do 25. dne v
mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
Obračun okoljske dajatve je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in
okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

4.2 Plačilo okoljske dajatve
Obračunano okoljsko dajatev morajo proizvajalci oziroma pridobitelji plačati do zadnjega dne v
mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
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Plačilo dajatve se izvede na prehodni carinski podračun – proračun države št. 011009991000033, ki je namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu. Za
identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v katero mora zavezanec pri plačevanju
navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19.
Naziv in imetnik podračuna

Številka podračuna

Referenca za plačilo

prehodni carinski podračun – proračun
države Carinska uprava RS

01100-9991000033

SI19 DŠ ZAVEZANCAŠIFRA DAJATVE

Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke:
 Koda namena: TAXS
 BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 IBAN prejemnika: SI56 0110 0999 1000 033
 Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8
znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov), ki se plačuje (šifre dajatev so objavljene v zadnjem
stolpcu spodnje tabele)
 Ime prejemnika: FURS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana

VRSTA DAJATVE
okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil
(po obračunu, CURS)
zamudne obresti od
okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil
(po obračunu, CURS)

PREHODNI CARINSKI
PODRAČUN, NA KATEREGA
ZAVEZANCI PORAVNAVAJO
OBVEZNOSTI
prehodni
carinski
01100podračun –
9991000033
proračun
države

011009991000033

prehodni
carinski
podračun –
proračun
države

MODEL

P1 – DAVČNA
ŠTEVILKA
ZAVEZANCA
(8 znakov)

P2 – ŠIFRA
OBVEZNE
DAJATVE
(5 znakov)

19

08320

19

08443

Pravna podlaga
 Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12,
102/12, 10/13, 106/13 in 94/14)
 Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11, 51/11 - popr., 102/12 in 110/13).
Navodilo o ravnanju v primeru, ko stranka izvede plačilo iz tujine
Pri uvozu motornih vozil iz tretjih držav (niso članice EU) obračuna okoljsko dajatev pristojni
carinski organ (tudi fizičnim osebam, ki niso samostojni podjetniki posamezniki), okoljska
dajatev pa se obračuna in plača kot uvozna dajatev v skladu s carinskimi predpisi (s carinsko
deklaracijo).

4.3 Plačilo okoljske dajatve za fizične osebe
Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem okoljske dajatve za fizične osebe, ki motorna
vozila vnesejo iz EU, je v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije.
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Fizične osebe morajo najpozneje v roku 15 dni od dneva vnosa motornega vozila iz držav članic
EU na ozemlje Republike Slovenije prijaviti finančnem uradu pridobitev motornega vozila in
plačati okoljsko dajatev (
obrazec prijave iz priloge 3 uredbe). Brez potrdila o plačilu okoljske
dajatve fizična oseba motornega vozila ne more registrirati.

5.0 PRIJAVA DEJAVNOSTI
Proizvajalci oziroma pridobitelji, ki prvič postanejo zavezanci za plačilo okoljske dajatve, morajo
pri Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, najmanj 15 dni
pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu iz priloge 3a
uredbe
PRIJAVA DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV
MOTORNIH VOZIL.
Proizvajalci in pridobitelji morajo v primeru, da prenehajo obstajati ali prenehajo opravljati
dejavnost, zaradi katere so dolžni obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, v roku 15 dni pred
predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti, Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za
trošarine in okoljske dajatve Jesenice, predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma
opravljanja dejavnosti na
obrazcu iz priloge 3a uredbe.
Prijavo dejavnosti je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske
dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.
Uvozniku motornih vozil in fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik in pridobi vozilo
iz druge države članice EU, ni treba prijaviti dejavnosti.

6.0 VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE
Do vračila okoljske dajatve so upravičeni proizvajalci, proizvajalci, ki so motorna vozila
oplemenitili, pridobitelji, uvozniki ali druge pravne osebe ali fizične osebe, ki so motorna vozila
iznesli v drugo državo članico EU ali jih izvozili.
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve upravičenci predložijo (proizvajalci, pridobitelji, druge
pravne osebe) Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, v
60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve.
ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE mora biti sestavljen v skladu z navodilom
za izpolnjevanje obrazca (obrazec zahtevka iz priloge 4 uredbe). Zahtevek za vračilo okoljske
dajatve je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve,
Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.
Vlagatelj zahtevka za vračilo mora v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in na
zahtevo finančnega organa predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske
dajatve.
Za vračilo okoljske dajatve fizičnim osebam je pristojna Finančna uprava RS.
Fizične osebe, ki jim je na podlagi prijave o pridobitvi motornega vozila odmeril okoljsko dajatev
pristojni organ, predložijo zahtevek za vračilo finančnemu uradu na
obrazcu iz priloge 4
uredbe. Zahtevku morajo priložiti tudi ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska
dajatev plačana in so bila motorna vozila iznesena z območja Republike Slovenije ali izvožena z
območja EU.
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7.0 UVOZ
Uvoz je sprostitev blaga v prost promet ali kateri koli drug carinski postopek ali ravnanje, pri
katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil pri uvozu je uvoznik motornih vozil iz tretjih držav. Uvoznik je carinski dolžnik,
določen v skladu s carinskimi predpisi. Pri uvozu motornih vozil obračuna okoljsko dajatev
pristojni carinski organ, okoljska dajatev pa se obračuna in plača kot uvozna dajatev po
carinskih predpisih.
Pri uvozu motornih vozil se okoljska dajatev ne plača za motorna vozila, sproščena v prost
promet, za katera je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila uvoznih
dajatev.
Pri sprostitvi v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico (carinski
postopek s šifro 42) se okoljska dajatev ne obračuna in ne plača.

8.0 OBRAZCI
Obračun IMV – obračun okoljske dajatve
Obračun IMV – obračun okoljske dajatve
Pridobitev IMV – prijava motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična
oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik
Prijava IMV – prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev motornih vozil
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

9.0 VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Trenutni znesek okoljske dajatve je 0,00 evra za kilogram vozila. Ali to pomeni, da nam ni
treba vlagati obračunov za okoljsko dajatev?
Ne. Četudi znaša znesek okoljske dajatve 0,00 evra, morajo zavezanci oziroma plačniki
okoljske dajatve v skladu z uredbo izpolnjevati vse obveznosti, ki jih določa uredba (prijava
dejavnosti, predložitev obračunov …).
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