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Vprašanje 1: Trenutni znesek okoljske dajatve je 0,00 evrov za kilogram
vozila. Ali to pomeni, da nam ni potrebno vlagati obračunov za okoljsko
dajatev?

Odgovor
Ne. Četudi znaša znesek okoljske dajatve 0,00 evrov morajo zavezanci oziroma plačniki
okoljske dajatve v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05) izpolnjevati vse obveznosti, ki jih
določa omenjena uredba (prijava dejavnosti, predložitev obračunov,..).

Vprašanje 2: Kakšen je postopek plačila okoljske dajatve za motorno
vozilo, ki je pridobljeno iz druge države članice EU ali uvoženo iz tretje
države. Kako se izvede plačilo, na kateri račun in ali so potrebni še kakšni
drugi postopki.
Odgovor
Okoljska dajatev se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi
motornimi vozili, ki nastanejo po uporabi motornih vozil, in sicer za motorna vozila kategorije
M(1), N(1) in L(5). Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je motorno vozilo prvič
dano v promet na ozemlju Republike Slovenije (RS), če gre za proizvodnjo, oziroma ob
pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU oziroma ob uvozu motornega vozila iz
tretjih držav. Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa motornega vozila kot je
navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje masa voznika, to je 75 kilogramov.
Dajatev se ne plačuje za vozila, ki so iznesena z ozemlja RS v druge države članice Evropske
skupnosti ali izvožena z območja Skupnosti, ne glede na to, ali so proizvedena v RS, uvožena
iz tretjih držav ali pridobljena v drugih državah članicah.
Pridobitelj, ki daje motorna vozila v promet zaradi opravljanja dejavnosti, mora voditi evidenco
pridobljenih motornih vozil, in sicer ločeno:
 po kategorijah motornih vozil,
 po znamkah, tipih in izvedenkah motornih vozil ter
 po količini.
V evidencah motornih vozil morajo biti razvidne tudi šasije motornih vozil. Na podlagi evidenc
sestavite mesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu Obračun okoljske dajatve, ki ga morate
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.
Obračunano okoljsko dajatev morate plačati do zadnjega dne v mesecu po poteku meseca, v
katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
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.
Pridobitelj, ki prvič postane zavezanec za plačilo okoljske dajatve, mora pri Finančnemu uradu
Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, najmanj 15 dni pred začetkom
opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu Prijava dejavnosti proizvajalcev
oziroma pridobiteljev motornih vozil.
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Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi. 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. 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 (s carinsko deklaracijo).
Okoljska dajatev se ne plačuje za motorna vozila, sproščena v prost promet, za katera je v
skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila carinskih dajatev.
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