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Vprašanje 1: Kako postopati v primeru, ko kot pridobitelj embaliranega
blaga ne dosegate več zakonsko določene količine odpadne embalaže
15.000 kg letno in želite poslati tudi odpoved poročanja na CURS.
Odgovor
Embaler in pridobitelj embaliranega blaga nista zavezanca za plačilo okoljske dajatve:
 za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo, šteje za
vračljivo embalažo,
 če letna količina embalaže, ki jo da v promet sam ali sam uporabi, ne presega 15.000
kg in ne gre za embalažo nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil
kloridov ali drugih halogeniranih olefinov.
Če kot pridobitelj embaliranega blaga izpolnjujete zgoraj navedene predpisane pogoje, niste
zavezanec za plačilo okoljske dajatve.
Če je v letno količino, ki jo dajete v promet ali jo sami uporabite, med ostalo embalažo zajeta
tudi embalaža nagrobnih sveč ali embalaža iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih
halogeniranih olefinov (četudi v majhnih količinah) in skupna količina ne presega 15.000 kg, ste
še vedno zavezanec za plačilo okoljske dajatve na celotno količino.
Ob izpolnjevanju pogojev morate Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske
dajatve Jesenice predložiti obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v dveh izvodih na
obrazcu »EMBALAŽA – PRIJAVA« iz priloge 3 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Na obrazcu v rubriki »vrsta vpisa« označite
prenehanje plačevanja okoljske dajatve zaradi majhnih količin embalaže.

Vprašanje 2: Kako se pravilno poroča količine embalaže in posledično
obračunava okoljska dajatev za plastične lončke pakirane po 50 kom, ki se
pridobivajo iz druge države članice EU (Nemčije) in se bodo v trgovinah
na drobno prodajali končnim potrošnikom (fizičnim osebam).
Odgovor
Teže izdelka in embalaže so sledeče:
1. Posamezni artikel skupaj (139,1 gramov):
- 50 x plastični lonček iz plastike: skupaj 135 gramov
- Embalaža - plastificiran ovitek z nalepko »CUPS«, ki ovija lončke: 4,1 grama
2. Transportna embalaža - kartonska škatla, v katero je med transportom in dostavo v
trgovino
zapakiranih 50 artiklov: 450 gramov
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010; v
nadaljevanju: uredba) nastane obveznost za obračun okoljske dajatve, ko je:
 blago, embalirano v RS, prvič dano v promet v RS ali ko je prvič uporabljeno, če je embaler
tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
 embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav, prvič
dano v promet v RS ali ob prvi uporabi embaliranega blaga, če je pridobitelj tega blaga tudi
njegov končni uporabnik,
 embalaža, ki ni namenjena za embaliranje blaga, pridobljena v drugi državi članici EU ali
uvožena iz tretjih držav ali proizvedena v RS, prvič dana v promet v RS ali ob njeni prvi
uporabi, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni uporabnik.
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V skladu z merili za razvrščanje predmetov med embalažo in primeri za ponazoritev razvrščanja
predmetov med embalažo v skladu s prilogo 1 Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 18/14), so plastični lončki za
enkratno uporabo navedeni med embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga. V skladu s 6.
točko 3. člena uredbe se med embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga, uvrščajo predmeti,
ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, in odstranljivi predmeti, ki so
prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, če imajo
funkcijo embalaže, in so podrobneje določeni v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo, če so oziroma bodo napolnjeni izključno na prodajnem mestu.
V primeru prodaje plastičnih lončkov končnim uporabnikom (fizičnim osebam) v trgovinah na
drobno, se le ti prodajajo kot izdelek (prazni, nenapolnjeni) in niso namenjeni za polnitev na
prodajnem mestu, zato jih ni mogoče uvrstiti med embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga
in za njih ne nastane obveznost plačila okoljske dajatve. V tem primeru ste v skladu s prvim
odstavkom 5. člena uredbe zavezanec za plačilo okoljske dajatve kot pridobitelj embaliranega
blaga iz druge države članice EU samo za embalažo, v katero so pakirani plastični lončki, ki so
dani prvič v promet v Republiki Sloveniji (plastificiran ovitek z nalepko »CUPS«, ki ovija lončke:
4,1 grama in za transportno embalažo).

Vprašanje 3: Podjetje se bo med drugim ukvarjalo tudi s proizvodnjo PE
folij in izdelavo PE vrečk, ki se bodo uporabljale za pakiranje in v procesu
proizvodnje – za zagotavljanje pogojev dela v sistemu krojenja tekstilnih
izdelkov. Kupci teh izdelkov bodo iz Slovenije kot tudi iz tujine, in sicer
podjetja za nadaljnjo prodajo (distributerji do končnih kupcev) in podjetja
za lastno uporabo (končni uporabnik). Ali ste zavezanec za plačilo
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja?
Odgovor
V skladu s 6. točko 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010; v nadaljevanju:
uredba) se med embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga, uvrščajo predmeti, ki so
oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, in odstranljivi predmeti, ki so prodani,
napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, če imajo funkcijo
embalaže, in so podrobneje določeni v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba o
ravnanju). Poudarjamo, da so embalaža oziroma predmeti, ki imajo funkcijo embalaže in so
oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter odstranljivi predmeti, ki so
prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, embalaža, ki
ni namenjena embaliranju blaga, če so oziroma bodo napolnjeni izključno na prodajnem
mestu. Sem ne štejejo predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje drugje kot na
prodajnem mestu in so kot taki namenjeni osebi, ki posamezno vrsto embalaže uporabi v fazi
proizvodnje za embaliranje blaga in ustreza opredelitvi embalerja iz Uredbe o ravnanju.
Iz navedenega sledi, da ste kot proizvajalec embalaže zavezani k plačilu okoljske dajatve samo
za tisto vrsto embalaže, ki jo prodate osebi, ki to vrsto embalaže polni z blagom izključno na
svojem prodajnem mestu in ne ustreza opredelitvi embalerja iz Uredbe o ravnanju. V primeru,
da kupec embalaže del posamezne vrste embalaže uporabi za to, da kot dejavnost embalira ali
pakira blago pod svojo blagovno znamko zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo, del
embalaže pa napolni na lastnem prodajnem mestu, mora okoljsko dajatev za celotno količino te
vrste embalaže, ne glede na to, kje se ta embalaža napolni, plačati embaler in ne njen
proizvajalec.
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V skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe se okoljska dajatev ne plačuje za embalažo, ki se
izvozi iz območja EU ali iznese v druge države članice EU, ne glede na to, ali je proizvedena v
RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.
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