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OKOLJSKE DAJATVE
Odpadna električna in elektronska oprema

Pogosta vprašanja in odgovori

1. izdaja, JANUAR 2015

Kazalo
Vprašanje 1: Ste podjetje, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve kot proizvajalec
električne in elektronske opreme (v nadaljevanju EE-oprema). Na trgu v Republike Slovenije
(RS) prodajate pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo sicer proizvedli drugi
dobavitelji EE-opreme, pri čemer pa na opremi ni blagovnega znaka izvornega proizvajalca.
Zanima vas, ali nastane obveznost za obračun in plačilo okoljske dajatve, ko je bila EEoprema dobavljena vam ali v trenutku, ko EE-opremo daste v promet v RS oziroma sami
uporabite? ................................................................................................................................ 3
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Vprašanje 1: Ste podjetje, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve kot
proizvajalec električne in elektronske opreme (v nadaljevanju EE-oprema).
Na trgu v Republike Slovenije (RS) prodajate pod svojim blagovnim
znakom EE-opremo, ki so jo sicer proizvedli drugi dobavitelji EE-opreme,
pri čemer pa na opremi ni blagovnega znaka izvornega proizvajalca.
Zanima vas, ali nastane obveznost za obračun in plačilo okoljske dajatve,
ko je bila EE-oprema dobavljena vam ali v trenutku, ko EE-opremo daste v
promet v RS oziroma sami uporabite?
Odgovor
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba, ki daje EE-opremo v promet v RS in je
proizvajalec ali pridobitelj EE-opreme. Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane:



ko je EE-oprema, proizvedena v RS, prvič dana v promet v RS ali ko je prvič uporabljena v
RS, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni uporabnik;
EE-oprema, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav, prvič dana v
promet v RS ali ob prvi uporabi EE-opreme v RS, če je pridobitelj te opreme tudi njen
končni uporabnik.

V skladu z definicijo za nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve, so proizvajalci EEopreme in pridobitelji EE-opreme postavljeni v enak položaj, saj je treba EE-opremo, potem ko
je proizvedena ali pridobljena, dati prvič v promet v RS (prodati ali pa uporabiti to opremo kot
končni uporabnik).
V skladu z navedenim, nastane obveznost za obračun okoljske dajatve za EE-opremo, ki jo
dajete v promet v RS pod svojim blagovnim znakom in na kateri ni blagovnega znaka izvornega
proizvajalca, ko daste omenjeno EE-opremo kot proizvajalec prvič v promet v RS ali jo prvič
uporabite kot končni uporabnik.
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