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Vprašanje 1: Ali je za tarifno oznako 2710 19 29 potrebno plačati okoljsko
dajatev za uporabo mazalnih olj.

Odgovor
Okoljska dajatev se plačuje za mazalna olja mineralnega ali sintetičnega izvora, ki so glede na
odmero okoljske dajatve razvrščena v dva razreda in imajo po kombinirani nomenklaturi
naslednje tarifne oznake (prvi odstavek 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05, 19/10; v nadaljevanju:
uredba)):
 prvi razred, ki zajema tarifne oznake 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403 19 90;
 drugi razred, ki zajema tarifne oznake 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 91, 2710 19 93,
2710 19 99, 3403 99 00, in 3819 00 00.
Za tarifno oznako 2710 19 29, kamor so po kombinirani nomenklaturi KN uvrščena srednja olja,
ni potrebno plačati okoljske dajatve. Ob tem je potrebno opozoriti, da je za določitev, ali se za
posamezno blago obračunava in plačuje okoljska dajatev, pomembna pravilna uvrstitev blaga v
tarifno oznako kombinirane nomenklature. Če zaradi napačne uvrstitve blaga v tarifno oznako
KN okoljska dajatev ni plačana, je v kazenskih določbah uredbe predpisana globa.
Podatek o tarifni oznaki, ki je naveden na komercialnih dokumentih (račun, dobavnica…), v
mnogo primerih ni pravilen. Če obstaja dvom o pravilnosti uvrstitve prejetega blaga v tarifno
oznako KN, vam predlagamo, da se obrnete na Sektor za carinsko tarifo na Generalni finančni
upravi, Šmartinska cesta 55, Ljubljana (gfu.fu@gov.si), kjer vam bodo na podlagi podrobnega
opisa izdelka, podatkov o proizvodu na spletnih straneh, namena uporabe ali vzorca izdelka,
uvrstili blago v tarifno oznako KN.

Vprašanje 2: Kako postopati v primeru, ko kupujete parafinsko olje v drugi
državi članici EU in ga uporabljate v proizvodnji kozmetičnih izdelkov.

Odgovor
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/2005, 19/2010; v nadaljevanju: uredba) se
okoljska dajatev ne plačuje, če se mazalna olja uporabljajo kot surovina za proizvodnjo drugih
mazalnih olj ali so kot proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh
materialih oziroma so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki izneseni iz ozemlja
Republike Slovenije (RS) ali izvoženi iz območja EU.
Če uporabljate parafinsko olje za namene iz prvega odstavka 4. člena uredbe, morate kot
plačnik okoljske dajatve voditi evidenco proizvedenih ali pridobljenih mazalnih olj ločeno po
vrsti, količini in namenu porabe tako, da je razvidno, za katera mazalna olja je nastala
obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom uredbe, katera mazalna olja so bila
porabljena za namene iz prvega odstavka 4. člena uredbe ter za katera mazalna olja ni
potrebno obračunati in plačati okoljsko dajatev zaradi razlogov iz drugega odstavka 4. člena
uredbe.
Plačnik okoljske dajatve je vsak, ki proizvede, pridobi ali uvozi mazalna olja v RS. Proizvajalec
oziroma pridobitelj mora vložiti prijavo dejavnosti Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine
in okoljske dajatve Jesenice, in vlagati mesečne obračune. Plačniki okoljske dajatve vlagajo
mesečne obračune tudi v primeru, ko je količina oproščene uporabe (stolpec 3 v obrazcu za
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obračun okoljske dajatve) enaka količini pridobljenega mazalnega olja (stolpec 2 v obrazcu za
obračun okoljske dajatve) in je znesek za plačilo okoljske dajatve enak nič evrov.

Vprašanje 3: Ali se v primeru uvoza mazalnih olj (iz tretjih držav) okoljska
dajatev plača takoj?
Odgovor
Pri uvozu mazalnih olj se okoljska dajatev obračuna in plača kot da bi bila uvozna dajatev, v
skladu s carinskimi predpisi s sprostitvijo blaga v prost promet (s carinsko deklaracijo). Okoljsko
dajatev obračuna oddelek za carinjenje, pristojen za uvozno carinjenje, v sestavi Finančnega
urada. Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi. Torej se okoljska
dajatev plača takoj ob uvozu motornega olja in vam kot uvozniku ni treba prijaviti dejavnosti
pristojnemu finančnemu uradu kot to zahteva 10. člen Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/2005,
19/2010) za proizvajalce mazalnih olj in pridobitelje mazalnih olj iz drugih držav članic EU.

Vprašanje 4: Ali je potrebno za mazalne preparate iz tarifnih oznak 3403 19
20 in 3403 19 80 plačati okoljsko dajatev, saj obrazec za obračun okoljske
dajatve ne vsebuje teh dveh tarifnih oznak?
Odgovor
V Uradnem listu Evropske unije št. L 285 z dne 30. 10. 2015 je bila objavljena Izvedbena
uredba Komisije (EU) št. 2015/1754 z dne 6. 10. 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi in je začela veljati
1. januarja 2016. Iz omenjene Priloge I je razvidno, da se je spremenila oziroma brisala tarifna
oznaka 3403 19 90, katera je tudi navedena v 1. alineji prvega odstavka 3. člena uredbe o
okoljski dajatvi, in sicer se je tarifna oznaka razdelila na dve novi tarifni oznaki 3403 19 20 in
3403 19 80.
V tarifno oznako 3403 19 20 so uvrščena maziva z vsebnostjo ogljika biološkega izvora (v
skladu s standardom EN 165757) najmanj 25 mas. % in ki so najmanj 60-odstotno
biorazgradljiva. V skladu z drugim odstavkom 3. člena uredbe se za mazalna olja ne štejejo tista
mazalna olja, ki so rastlinskega ali živalskega izvora, če je biološka razgradljivost njihovih
sestavin in dodatkov najmanj 60 odstotkov. Glede na poimenovanje tarifne oznake 3403 19 20
se maziva iz te tarifne oznake ne štejejo za mazalna olja po uredbi in za njih ni potrebno plačati
okoljske dajatve (glej tudi odgovor na vprašanje št. 1).
Za druge mazalne preparate, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialov in, ki se
ne uporabljajo za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov in se
uvrščajo v tarifno oznako 3403 19 80, katera velja od 1. 1. 2016 dalje (nadomestila tarifno
oznako 3403 19 90), je potrebno plačati okoljsko dajatev (glej tudi odgovor na vprašanje št. 1).
Na spletni strani Finančne uprave obrazec za obračun okoljske dajatve vsebuje novo tarifno
oznako. Če uporabljate druge vire obrazca za obračun okoljske dajatve, ki ne vsebujejo
popravka, vpišite mazalne preparate, ki se uvrščajo v tarifno oznako 3403 19 80 v polje, kjer je
navedena tarifna oznaka 3403 19 90.
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