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Kazalo
Vprašanje 1: V vaši proizvodnji dejavnosti boste pričeli uporabljati steklarske barve za
dekoracijo površin steklenih izdelkov. Gre za hidroglazure, ki so sicer na vodni bazi, vendar
vsebujejo do 12 odstotkov topil. Glede na to, da boste kot pridobitelj na slovenski trg vnesli
več kot 150 kg letne količine tovrstnih barv, vas zanima, ali boste postali zavezanec za
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Vprašanje 2: Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji iz Nemčije pridobiva pokrivno barvo
za viličarje (približno 100 kilogramov letno). Ali je podjetje zavezanec za plačilo okoljske
dajatve zaradi uporabe hlapnih organskih spojin in ali za dokazovanje vnesenih in
uporabljenih količin zadostuje evidenca izpisa konto kartice porabe omenjenega artikla. ...... 3
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Vprašanje 1: V vaši proizvodnji dejavnosti boste pričeli uporabljati
steklarske barve za dekoracijo površin steklenih izdelkov. Gre za
hidroglazure, ki so sicer na vodni bazi, vendar vsebujejo do 12 odstotkov
topil. Glede na to, da boste kot pridobitelj na slovenski trg vnesli več kot
150 kg letne količine tovrstnih barv, vas zanima, ali boste postali
zavezanec za plačilo okoljske dajatve za proizvode z organskimi topili.
Odgovor
Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki
nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil.
Proizvodi z organskimi topili, za katere se plačuje okoljska dajatev, so določeni v preglednicah
A in B priloge 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih
organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09; v nadaljevanju: uredba).
Iz preglednice A priloge 1 uredbe je razvidno, za katere barve in lake se plačuje okoljska
dajatev. To so premazna sredstva, ki se nanašajo na zgradbe, njihovo opremo in vgrajene dele
ter povezane strukture zaradi dekorativnega, funkcionalnega in zaščitnega učinka. Med
predmete, ki predstavljajo del zgradbe ali so na njo pritrjeni, štejemo predmete začasnega ali
trajnega značaja. Premično pohištvo ne sodi med opremo zgradb. Okoljska dajatev se torej
plačuje za vsa premazna sredstva, ki se lahko uporabijo za nanašanje na mineralne, lesene,
kovinske in plastične površine zgradbe in njene opreme (zidovi, strehe, tlaki, predelne stene,
stropi, okna, vrata, radiatorji, ograje, dvigala, napeljava itd.). Ob tem velja opomniti, da je za
določitev, ali se za posamezno barvo ali lak plača okoljska dajatev, odločilen deklarirani namen
uporabe premaznega sredstva, ki ga določi proizvajalec ali pridobitelj oziroma uvoznik
proizvodov z organskimi topili. Okoljska dajatev se plača tudi za barve in lake, ki imajo
deklarirano večnamensko uporabo, od katerih se vsaj ena nanaša na zgradbe in njihove dele.
V preglednici B priloge 1 so navedeni proizvodi za ličenje vozil za katere se plačuje okoljska
dajatev in gre za proizvode, ki se uporabljajo za premaze cestnih vozil ali njihovih delov pri
popravljanju vozil, njihovi zaščiti ali dekoraciji zunaj proizvodnih obratov.
Navedeno pomeni, da steklarske barve za dekoracijo površin steklenih izdelkov niso predmet
uredbe, če se lahko uporabijo izključno za barvanje površin steklenih izdelkov in jih ni mogoče
nanašati na zgradbe in njihovo opremo.
V primeru, da gre izključno za steklarske barve, ki so namenjene za dekoracijo (premaz)
površin steklenih izdelkov, niste zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve in vam kot
pridobitelju omenjenih barv ni potrebno prijaviti dejavnosti pristojnemu organu. Če imajo barve
deklarirano večnamensko uporabo, se okoljska dajatev plača.

Vprašanje 2: Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji iz Nemčije pridobiva
pokrivno barvo za viličarje (približno 100 kilogramov letno). Ali je podjetje
zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe hlapnih organskih
spojin in ali za dokazovanje vnesenih in uporabljenih količin zadostuje
evidenca izpisa konto kartice porabe omenjenega artikla.
Odgovor
Zavezanci za plačilo so osebe, ki so proizvajalci in pridobitelji proizvodov z organskimi topili. Ne
glede na navedeno pa osebe niso zavezanci za plačilo okoljske dajatve, če je skupna letna
količina proizvodov, za katere se plačuje okoljska dajatev, manjša kot 150 kilogramov. To
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pomeni, da v primeru, da podjetje na letnem nivoju pridobi (ne porabi) manj kot 150 kilogramov
proizvodov z organskimi topili, ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve.
Pridobitelji proizvodov z organskimi topili morajo voditi evidenco pridobljenih (iz EU) ali uvoženih
proizvodov z organskimi topili, ločeno po vrsti, količini in vsebnosti HOS, za katere je nastala
obveznost za obračun okoljske dajatve. Navedeno pomeni, da evidenca izpisa konto kartice
porabe omenjenega artikla ni ustrezna evidenca, saj morajo pridobitelji proizvodov z organskimi
topili voditi evidence o pridobljenih količinah artiklov.
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