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OKOLJSKE DAJATVE
Okoljska dajatev CO2 za zgorevanje goriva

Pogosta vprašanja in odgovori
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Vprašanje 1: Ali se v primeru sprostitve goriva iz trošarinskega skladišča,
kateremu so primešani aditivi, plačuje okoljska dajatev za celotno količino
mešanice?
Odgovor
Na podlagi 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 22/16) se okoljska dajatev plačuje za goriva, ki so navedena v
prilogi 1 uredbe. Ob nastanku obveznosti za obračun okoljske dajatve se okoljska dajatev
obračuna za celotno količino blaga (tudi mešanic), ki se uvrščajo v tarifne oznake, navedene v
omenjeni prilogi uredbe.

Vprašanje 2: Ali pri pridobitvi kartuš polnjenih z utekočinjenim naftnim
plinom (kartuše za polnjenje vžigalnikov; kartuše, ki se uporabljajo s
kuhalniki ali svetilkami; kartuše, ki se uporabljajo z gorilniki: npr. za
pocinkanje, lotanje, odstranjevanje barv), ki se uvrščajo v tarifno oznako
2711 13 91 KN, nastane obveznost obračuna okoljske dajatve? Plin se ne
porablja za namene pogona in ogrevanja.
Odgovor
Okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva se v skladu s prvim odstavkom 2. člena Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 22/16;
v nadaljevanju: uredba) plačuje zaradi onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju
goriva. Na podlagi 4. točke 3. člena uredbe je gorivo organska spojina z vsebnostjo ogljika,
vodika, kisika in drugih snovi, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, ki se uporablja za
pridobivanje toplote ali pogon motorjev ali turbin. Okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva se
obračuna za vse primere zgorevanja goriva, torej tudi za omenjene kartuše, razen v primeru
oprostitve plačila okoljske dajatve CO2, ki so navedene v 9. členu uredbe in v primerih iz
drugega odstavka 2. člena uredbe.

Vprašanje 3: V trošarinskem skladišču za mineralna olja se ob redni letni
inventuri ugotovi primanjkljaj pri neosvinčenem motornem bencinu in
plinskemu olju za pogon, ki je posledica narave blaga. Pri odpremi
plinskega olja za pogon v režimu odloga plačila trošarine iz enega
trošarinskega skladišča v drugo, se pri prejemu ugotovi primanjkljaj, ki je
posledica narave blaga in napake meritve. Ali v omenjenih primerih
nastane obveznost za obračun okoljske dajatve?
Odgovor
Na podlagi prvega odstavka 2. člena uredbe se okoljska dajatev plačuje zaradi onesnaževanja
zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva. Navedeno pomeni, da se okoljska dajatev plačuje za
tiste količine goriva, ki zgorijo in s tem povzročijo onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida. Za količine, za katere se ugotovi primanjkljaj ni treba obračunati in plačati okoljsko
dajatev.

Vprašanje 4: Koliko znaša okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva pri
uvozu nafte?

Odgovor
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Za večino goriv iz 27. poglavja Kombinirane nomenklature nastane ob pridobitvi iz druge države
članice EU ali ob uvozu iz tretjih držav v skladu s 7. členom uredbe obveznost za obračun in
plačilo okoljske dajatve CO2. Osnova za obračunavanje in plačilo okoljske dajatve za
onesnaževanje zraka z emisijo CO2, je število enot obremenitve (EO) zraka z emisijo CO2, ki
ga povzroči posamezna vrsta goriva in znesek za EO zraka z emisijo CO2 - trenutni znesek
okoljske dajatve na enoto obremenitve znaša 17,3 eura. Vrste goriva, za katera se obračunava
in plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 in število EO za posamezne
vrste goriva, so navedene v prilogi 1 uredbe CO2. Do spremembe zneska za EO zraka z
emisijo CO2 znaša omenjena okoljska dajatev na mersko enoto (1000 l, 1000 kg):







motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 12 31 do 2710 12 90 in 2710 20 90 (39,79 €),
kerozina iz tarifnih oznak 2710 19 21 do 2710 19 29 (43,25 €),
plinskega olja iz tarifnih oznak 2710 19 43 do 2710 19 48 in 2710 20 11 do 2710 20 19
(46,71 €),
kurilnega olja iz tarifnih oznak 2710 19 62 do 2710 19 68 in 2710 20 31 do 2710 20 39
(55,36 €),
utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00 do 2711 19 00 (50,17 €),
druga težka olja s tarifno oznako 2710 19 99 (53,63 €).

V primeru uvoza goriva iz tretjih držav se okoljska dajatev obračuna kot uvozna dajatev v skladu
s carinskimi predpisi, v primeru pridobitve goriva iz drugih držav članic EU, pa se okoljska
dajatev obračuna z obračunom okoljske dajatve.

Vprašanje 5: Ali mora zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v
Skupnosti obračunati in plačati najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti,
kljub temu, da je že pri nakupu goriva plačal tako okoljsko dajatev za
onesnaževanje zraka z emisijo CO2 kot trošarino?
Odgovor
Upravljavec naprave ali male naprave, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske
dajatve zaradi zgorevanja goriva in je hkrati skladno s predpisi o trošarinah oproščen plačila
trošarine za predmetno rabo goriva mora pri pristojnem finančnem uradu prijaviti dejavnost kot
plačnik najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti.
Zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti mora za gorivo, za katerega je v
koledarskem mesecu nastala obveznost za obračun najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti,
mesečno obračunavati in plačevati najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti za vse vrste goriva,
za katere je zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti, torej za goriva, za
katera je oproščen plačila okoljske dajatve in trošarine. Obveznost obračuna in plačila najnižje
ravni obdavčitve v Skupnosti nastane ne glede na to, ali je zavezanec ob nakupu goriva
uveljavljal oprostitev plačila okoljske dajatve in/ali trošarine, ali ne. Obračuni se vložijo ločeno za
tekoča, plinasta in trdna goriva.
Imetnik odločbe o oprostitvi ima pravico do vračila okoljske dajatve za gorivo, ki ga je v obdobju,
ko ima pravnomočno odločbo o oprostitvi, nabavil s plačano okoljsko dajatvijo.

Vprašanje 6: Na katere račune se plačuje najnižja raven obdavčitve v
Skupnosti?
Odgovor
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Najnižja raven obdavčitve v Skupnosti se plačuje na iste račune kot okoljska dajatev CO2
(ločeno za tekoča, plinasta in trdna goriva).
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