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1.0   UVOD 
 
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih 
spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09; v nadaljevanju: uredba) se je 1. 1. 2008 začela 
obračunavati okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki 
nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah, lakih, proizvodih za ličenje vozil in pri 
uporabi čistil z vsebnostjo hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju: proizvodi z organskimi 
topili). 
 
Nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Pristojni 
finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo je Finančni 
urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Plačnik okoljske dajatve prijavo 
dejavnosti in zahtevek za vračilo okoljske dajatve naslovi na Finančni urad Kranj, Oddelek za 
trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice ali jih predloži elektronsko prek 
portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo informacijski sistem E-TROD (v nadaljnjem 
besedilu: IS E-TROD). 
 
Obračun okoljske dajatve mora plačnik okoljske dajatve predložiti elektronsko prek portala 
eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.   
   
1.1 Proizvodi, za katere se plačuje okoljska dajatev 
 
Okoljska dajatev se plačuje za vsa premazna sredstva (barve in laki) na vodni podlagi ali na 
podlagi topila, z izjemo aerosolov (npr. v razpršilkah), in za proizvode za ličenje vozil, ki so 
navedeni v preglednicah A in B priloge 1 uredbe. Barve in laki se lahko uporabijo za nanašanje 
na mineralne, lesene, kovinske, plastične površine zgradb, njihove opreme, vgrajene dele ter 
povezane strukture z namenom dekorativnega, funkcionalnega in zaščitnega učinka (zidovi, 
strehe, tlaki, predelne stene, stropi, okna, vrata, radiatorji, ograje, dvigala, napeljava itd.). 
Proizvodi za ličenje vozil se uporabljajo za premaze cestnih vozil ali njihovih delov pri 
popravljanju vozil, njihovi zaščiti ali dekoraciji zunaj proizvodnih obratov. 
 
BARVE IN LAKI 

Oznaka Podkategorija proizvoda 
a barve za notranje matirane stene in stropi (sijaj ≤ 25 pri kotu 60°) 
b barve za notranje matirane stene in stropi (sijaj >25 pri kotu 60°) 
c barve za zunanje stene mineralne podlage 
d notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske okrase in obloge 
e notranji/zunanji laki in lužila za les, vključno z matiranimi lužili za les 
f notranja in zunanja tankoslojna lužila za les 
g temeljni premazi 
h vezivni temeljni premazi 
i posebni enokomponentni premazi 

j 
dvokomponentni premazi z reaktivnim delovanjem za posebno končno uporabo, kakor so 
podi 

k večbarvni premazi 
l premazi z dekorativnim učinkom 

 
PROIZVODI ZA LIČENJE VOZIL 

Oznaka Podkategorija proizvoda Premazi 

a pripravljalni in čistilni 
proizvodi 

pripravljalni 
predčistilo 

b kit za lopatico vsi tipi 
c temeljni premaz površinski premaz/polnilo in splošni temeljni premaz za kovino 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4125
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4125
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-122-06166-OB%7EP001-0000.PDF
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kislinski temeljni premaz 
d pokrivni premaz vsi tipi 
e posebni končni premazi vsi tipi 

 
Za določitev, ali se za posamezno barvo, lak ali proizvod za ličenje vozil plača okoljska dajatev, 
je odločilen deklarirani namen uporabe sredstva, ki ga določi proizvajalec organskega topila. Vsi 
proizvodi z organskimi topili morajo biti označeni z nalepko, ki vsebuje podatke o oznaki 
podkategorije proizvoda iz priloge 1 uredbe in dejansko vsebnost HOS (izraženo v g/l) v 
proizvodu v stanju, ko je ta pripravljen za uporabo. 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.  
 
1.2 Proizvodi, za katere se okoljska dajatev ne plačuje  
 
Okoljska dajatev se ne plačuje za: 
• proizvode z organskimi topili, ki se izvozijo z območja EU ali iznesejo v druge države 

članice EU, ne glede na to, ali so proizvedeni v Republiki Sloveniji ali uvoženi iz tretjih držav 
ali pridobljeni iz drugih držav članic EU; 

• proizvode, v katerih so samo organska topila, ki so na ozemlju Republike Slovenije 
pridobljena z regeneracijo proizvodov z organskimi topili; 

• proizvode, ki jih ni mogoče uporabiti oziroma bi bila uporaba neobičajna za premazovanje 
površin zgradb, njihovih delov in opreme, in za proizvode za ličenje vozil, ki se uporabijo v 
proizvodnih obratih.  

 
1.3 Izrazi in opredelitve 
 
• Organsko topilo je vsaka hlapna organska spojina, ki se sama ali skupaj z drugimi snovmi 

uporablja, ne da bi se pri tem kemijsko spremenila, za raztapljanje ali za razredčenje 
surovin, izdelkov ali odpadnih snovi, ali se uporablja kot čistilno sredstvo za raztapljanje 
nečistoč kot disperzni medij, kot sredstvo za uravnavanje viskoznosti ali površinske 
napetosti, kot plastifikator ali kot zaščitno sredstvo. 

• Premazno sredstvo na vodni podlagi (v nadaljevanju: VP) je premazno sredstvo, 
katerega viskoznost se uravnava z uporabo vode. 

• Premazno sredstvo na podlagi topila (v nadaljevanju: PT) je premazno sredstvo, 
katerega viskoznost se uravnava z uporabo organskega topila. 

• Proizvajalec proizvodov z organskimi topili je oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 
izdeluje proizvode z organskimi topili za namen dajanja v promet pod svojo blagovno 
znamko. Če oseba izdeluje proizvode z organskimi topili z blagovno znamko druge osebe, 
se za proizvajalca proizvodov z organskimi topili šteje imetnik blagovne znamke. Če 
pridobitelj proizvodov z organskimi topili vnaša na ozemlje Republike Slovenije proizvode z 
organskimi topili z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za 
proizvodnjo proizvodov z organskimi topili, se za proizvajalca proizvodov z organskimi topili 
šteje imetnik blagovne znamke. Proizvajalec proizvodov z organskimi topili se šteje za 
proizvajalca proizvodov z organskimi topili tudi za proizvode z organskimi topili, ki jih 
uporabi sam kot končni uporabnik. 

• Pridobitelj proizvodov z organskimi topili je oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 
zaradi izvajanja dejavnosti trgovine s proizvodi z organskimi topili takšne proizvode pridobi v 
drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z 
namenom dajanja v promet. Pridobitelj proizvodov z organskimi topili se šteje za pridobitelja 
proizvodov z organskimi topili tudi za proizvode z organskimi topili, ki jih sam uporabi kot 
končni uporabnik. 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-122-06166-OB%7EP001-0000.PDF
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• Dajanje v promet je dobava ali dajanje blaga na voljo tretji osebi na območju Republike 
Slovenije brezplačno ali proti plačilu in ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s 
prodajo preko svetovnega spleta v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. 

  
Drugi izrazi, uporabljeni v uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja mejne 
vrednosti emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska 
topila.  
 
2.0   ZAVEZANCI ZA PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za proizvode z organskimi topili  so proizvajalci ali 
pridobitelji proizvodov z organskimi topili s sedežem v Republiki Sloveniji, če njihova letna 
količina vseh pridobljenih ali proizvedenih proizvodov iz priloge 1 presega 150 kg.  
  
Za uvoznike proizvodov z organskimi topili veljajo enake pravice in obveznosti, kot jih uredba 
nalaga pridobiteljem proizvodov z organskimi topili iz drugih držav članic EU, kar pomeni, da se 
okoljska dajatev pri uvozu ne pobira.  
  

 Seznam plačnikov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih 
organskih spojin   
 
3.0   OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA   
        OKOLJSKE DAJATVE 
 
3.1 Osnova za obračun okoljske dajatve  
 
Osnova za obračun okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc proizvajalcev 
in pridobiteljev proizvodov z organskimi topili (v nadaljevanju: nadomestilo) in enota 
obremenitve (v nadaljevanju: EO) zraka z emisijo hlapnih organskih spojin.   
 
EO je enaka emisiji 0,1 kg hlapnih organskih spojin, ki jih vsebuje izdelek z organskimi topili. 
Število enot obremenitve za 100 g hlapnih organskih spojin v izdelku je za posamezne 
kategorije in tipe proizvodov z organskimi topili določeno v  preglednicah A in B priloge 1 
uredbe.  
  
Višino zneska okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve določi Vlada Republike 
Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do objave sklepa Vlade 
Republike Slovenije znaša letno nadomestilo 400,00 evrov in EO 0,001 evra.  
 
3.2 Nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve 
 
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so proizvodi z organskimi topili: 
• proizvedeni v Republiki Sloveniji, prvič dani v promet v Republiki Sloveniji ali prvič dani v 

uporabo, če je njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik; 
• pridobljeni iz druge države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) ali uvoženi iz tretjih 

držav. 
 
4.0   OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
4.1 Obračun okoljske dajatve 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6515
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6515
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6515
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-122-06166-OB%7EP001-0000.PDF
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Placniki_OD_za_HOS.xlsx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Placniki_OD_za_HOS.xlsx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/HOS_priloga_1.doc
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Zavezanci so dolžni voditi evidenco proizvodov z organskimi topili, za katere je nastala 
obveznost obračuna okoljske dajatve, ločeno po vrsti, količini in vsebnosti HOS v teh 
proizvodih. 
  
Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od 
vsote: 
• nadomestila  (za vsako polletje 200,00 evrov) in 
• seštevka EO za proizvode z organskimi topili, za katere je nastala obveznost obračuna 

okoljske dajatve. 
 
Primer: 10000  litrov zunanje barve za les, tip PT, ki vsebuje v litru 350 g HOS 

Količina Obremenitev na 
100 g HOS (350 g : 
100) 

Število enot 
obremenitve iz 
priloge 1 uredbe 

Višina zneska za 
enoto 
obremenitve 

Znesek okoljske 
dajatve 

10000 litrov 3,5 1 0,001 evra 35,00 evrov 
IZRAČUN: 10.000 litrov  x  3,5  x 1 x 0,001 evra = 35,00 evrov 

 
Zavezanci sestavijo polletni obračun okoljske dajatve na obrazcu za obračun okoljske dajatve 
zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (HOS-Obračun) iz priloge 2 uredbe in ga predložijo 
elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD do: 
 
• 20. julija: za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta;  
• 20. januarja: za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta. 
 
Zavezanci morajo predložiti obračun okoljske dajatve ne glede na to, ali so v predpisanem 
obdobju dolžni plačati okoljsko dajatev za proizvode z organskimi topili, ki so bili dani v promet 
oziroma uporabljeni, ali ne.  
 
4.2 Plačilo okoljske dajatve 
 
Obračunano okoljsko dajatev morajo zavezanci plačati do zadnjega dne v mesecu po poteku 
polletnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. 
 
Plačilo okoljske dajatve se izvede na prehodni davčni podračun – proračun države št. 01100-
8881000030, ki je namenjen plačevanju obveznih dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu. 
Za identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v kateri  mora zavezanec pri 
plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19. 
 

Naziv in imetnik podračuna Številka podračuna Referenca za plačilo 
prehodni davčni podračun (PDP)– 
proračun države 01100-8881000030 SI19  DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA 

DAJATVE 
 
Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke: 
• Koda namena: TAXS  
• BIC banke prejemnika: BSLJSI2X  
• IBAN prejemnika: SI56 0110 0888 1000 030 
• Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8 

znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov - 21008), ki se plačuje 
• Ime prejemnika: PDP-PRORAČUN DRŽAVE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana 

 

VRSTA DAJATVE 

PREHODNI DAVČNI 
PODRAČUN, NA KATEREGA 
ZAVEZANCI PORAVNAVAJO 
OBVEZNOSTI 

MODEL 
P1 – DAVČNA 
ŠTEVILKA 
ZAVEZANCA 
(8 znakov 

P2 – ŠIFRA 
OBVEZNE 
DAJATVE 
(5 znakov 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hlapne_organske_spojine
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/
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okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja 
zaradi uporabe hlapnih 
organskih spojin (po 
obračunu) 

01100-
8881000030 

prehodni 
davčni 
podračun 
(PDP)– 
proračun 
države 

19  21008 

 
Pravna podlaga: 
• Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 

(Uradni list RS, št. 21/18, 56/18 in 18/21)  
 
Če zavezanec za plačilo okoljske dajatve oziroma plačnik ne poravna svoje obveznosti v 
predpisanem roku, je dolžan sam obračunati zamudne obresti v skladu s 96. členom Zakona o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, z vsemi spremembami) in jih plačati na isti 
plačilni podračun, na katerega plačuje okoljsko dajatev, z uporabo istega sklica. 
 
5.0   PRIJAVA, SPREMEMBA IN PRENEHANJE OPRAVLJANJA 

DEJAVNOSTI 
 
Zavezanci so dolžni prijaviti dejavnost, zaradi katere so zavezani obračunavati in plačevati 
okoljsko dajatev, Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, 
najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma 
pridobiteljev hlapnih organskih spojin, se vloži na obrazcu Prijava dejavnosti proizvajalcev 
oziroma pridobiteljev hlapnih organskih spojin (HOS-Prijava) iz priloge 3 uredbe ali elektronsko 
prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.   
  
V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali prenehanja obstoja, morajo zavezanci v roku 15 
dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti, v primeru nepredvidenih razlogov pa 
nemudoma, Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, 
predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu Prijava 
dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev hlapnih organskih spojin (HOS-Prijava) (priloga 3 
uredbe) ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD. 
  
6.0   VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
Do vračila okoljske dajatve, plačane od seštevka EO, so upravičene pravne osebe in samostojni 
podjetniki posamezniki, ki proizvode z organskimi topili, za katere je bila plačana okoljska 
dajatev, iznesejo v drugo državo članico EU ali jih izvozijo. Upravičenec predloži pristojnemu 
organu zahtevek za vračilo okoljske dajatve na obrazcu (HOS-Zahtevek za vračilo) iz priloge 4 
uredbe, in sicer v roku 240 dni po poteku meseca, v katerem so bili proizvodi z organskimi topili, 
za katere je bila okoljska dajatev plačana, izneseni z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženi z 
območja EU. Zahtevek za vračilo je treba nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine 
in okoljske dajatve Jesenice ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS 
E-TROD.      
  
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke: 
• podkategorijo in oznako proizvodov z organskimi topili; 
• znesek in datum plačila okoljske dajatve;  
• kopijo računa nabave ali drugega dokumenta o nabavi proizvodov z organskimi topili, na 

katerem je izjava dobavitelja, da je okoljska dajatev obračunana;  
• ime in naslov zavezanca, ki je okoljsko dajatev obračunal;  
• znesek plačila ter datum obračuna in datum plačila okoljske dajatve; 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13356
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13356
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13356
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hlapne_organske_spojine
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hlapne_organske_spojine
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hlapne_organske_spojine
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
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• navedbo dokumenta, ki dokazuje, da so bili proizvodi z organskimi topili izneseni z ozemlja 
RS ali izvoženi z območja EU; 

• izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb ter razpolaga z ustrezno 
dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev obračunana in so bili proizvodi z 
organskimi topili izneseni z ozemlja RS ali izvoženi z območja EU; 

• navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.  
 
Vlagatelji zahtevkov za vračilo so dolžni hraniti in na zahtevo pristojnega organa predložiti 
dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve, skladno s predpisi, ki urejajo 
davčni postopek.   
  
Pridobitelj, ki proizvode z organskimi topili iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi z 
območja EU v svojem imenu in za svoj račun in je zanje plačal okoljsko dajatev v enem izmed 
prejšnjih obračunskih obdobjih, lahko uveljavlja vračilo okoljske dajatve tudi na obrazcu za 
obračun okoljske dajatve (HOS-Obračun), na katerem za posamezen proizvod z organskimi 
topili izpolni stolpce 11, 12 in 13.  
 
7.0   OBRAZCI 
 
Vsi obrazci so na voljo na spletni strani eDavki/Hlapne organske spojine in se lahko predložijo 
elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD. 
 
8.0   VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
1. V svoji proizvodnji dejavnosti boste pričeli uporabljati steklarske barve za dekoracijo 

površin steklenih izdelkov. Gre za hidroglazure, ki so sicer na vodni osnovi, 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. 

 
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 (glej točki 1.1 in 1.2). 
 
Kadar gre izključno za steklarske barve, ki so namenjene dekoraciji (premaz) površin steklenih 
izdelkov, niste zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve in vam kot pridobitelju 
omenjenih barv ni treba prijaviti dejavnosti pristojnemu finančnemu uradu. Če imajo barve 
deklarirano večnamensko uporabo, od katerih se vsaj ena nanaša na zgradbe in njihove dele, 
se okoljska dajatev plača. 
 
2. Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji pridobiva iz Nemčije 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? 

 
Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so osebe, ki so proizvajalci in pridobitelji proizvodov z 
organskimi topili. Ne glede na navedeno pa pridobitelji in proizvajalci niso zavezanci za plačilo 
okoljske dajatve, če je skupna letna količina proizvodov, za katere se plačuje okoljska dajatev, 
manjša od 150 kilogramov. To pomeni, da v primeru, da podjetje na letni ravni 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. To pomeni, da 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hlapne_organske_spojine
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=hlapne_organske_spojine
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
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evidenca izpisa konto kartice porabe omenjenega artikla ni ustrezna evidenca, saj morajo 
pridobitelji proizvodov z organskimi topili voditi evidence o pridobljenih količinah artiklov. 
 
3. Slovensko podjetje A je pridobitelj proizvodov, ki vsebujejo hlapne organske spojine 

(HOS). Vnaša jih v Slovenijo iz drugih EU držav. Prodaja jih podjetju B, ki je vpisano v 
evidenco naprav HOS/HHOS. Ali mora podjetje A plačevati okoljsko dajatev zaradi 
uporabe HOS? Kaj pa, če bi podjetje B samo vnašalo HOS proizvode v Slovenijo? Ali 
bi moralo plačevati okoljsko dajatev? 

 
V obeh primerih je zavezanec in plačnik okoljske dajatve podjetje, ki je pridobilo proizvode, ki 
vsebujejo HOS iz držav članic EU. V  prvem primeru je to podjetje A, v drugem primeru podjetje 
B. Oseba pa ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če je skupna letna količina vseh 
proizvodov iz priloge 1 uredbe manjša od 150 kg. 
  
Podatek, da je podjetje vpisano v evidenco naprav HOS/HHOS, ne vpliva na določitev 
zavezanca za plačilo okoljske dajatve oziroma na obveznost prijave dejavnosti in predložitev 
obračunov okoljske dajatve. 
 

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2009-01-0563-2007-01-6166-npb1-p1.pdf

