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1.0 UVOD
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih
gum (Uradni list RS, št. 32/06, v nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati 1. 4. 2006, izvaja
nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve Finančna uprava Republike Slovenije. 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 ETROD).
Obračun okoljske dajatve mora plačnik predložiti elektronsko prek portala eDavki, kjer je
uporabnikom na voljo IS E-TROD.
Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi
gumami, ki nastanejo po uporabi gum in je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije.

1.1 Gume, za katere se plačuje okoljska dajatev
prilogi 1 uredbe in se v skladu s
Gume, za katere se plačuje okoljska dajatev, so navedene v
carinskimi predpisi razvrščajo v naslednje tarifne oznake kombinirane nomenklature:
TARIFNA
OZNAKA
KN
4011
4011 10 00
4011 20 10
4011 20 90
4011 30 00
4011 40 00
4011 50 00
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
4012
4012 11 00
4012 12 00
4012 13 00
4012 19 00
4012 20 00

OPIS
Nove pnevmatike iz gume
Nove pnevmatike za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile)
Nove pnevmatike za avtobuse ali tovornjake z indeksom obremenitve do vključno 121
Nove pnevmatike za avtobuse ali tovornjake z indeksom obremenitve nad 121
Nove pnevmatike za zrakoplove
Nove pnevmatike za motorna kolesa
Nove pnevmatike za dvokolesa
Nove pnevmatike, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem, ki se uporabljajo za
kmetijska in gozdarska vozila in stroje s premerom platišča več kot 61 cm
Nove pnevmatike, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem, ki se uporabljajo za
gradbena in industrijska vozila in stroje s premerom platišča do vključno 61 cm
Nove pnevmatike, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem, ki se uporabljajo za
gradbena in industrijska vozila in stroje s premerom platišča več kot 61 cm
Druge nove pnevmatike z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem
Druge nove pnevmatike, ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska vozila
Druge nove pnevmatike, ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje s
premerom platišča do vključno 61 cm
Druge nove pnevmatike, ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje s
premerom platišča več kot 61 cm
Druge nove pnevmatike
Protektirane ali rabljene zunanje pnevmatike (plašči); polne pnevmatike in pnevmatike
z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega
kavčuka (gume)
Protektirane pnevmatike, ki se uporabljajo za avtomobile (vključno za avtodome in
dirkalne avtomobile)
Protektirane pnevmatike, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake
Protektirane pnevmatike, ki se uporabljajo za zrakoplove
Druge protektirane pnevmatike
Rabljene zunanje pnevmatike (plašči)
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4012 90 20 Trde pnevmatike ali pnevmatike z zračnimi komorami
4012 90 90 Zaščitne zavesice (ščitniki iz gume)
4013
4013 10 00
4013 20 00
4013 90 00
4004 00 00
8708

Notranje gume (zračnice)
Zračnice iz gume za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile),
tovornjake in avtobuse
Zračnice iz gume za dvokolesa
Druge zračnice iz gume
Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde gume), prah in zrna, dobavljeni iz teh
proizvodov
Pnevmatike iz gume, nameščene na platišča

1.2 Gume, za katere se okoljska dajatev ne plača
Okoljska dajatev se ne plača za gume, ki so:
• prvič dane v promet kot sestavni del motornega vozila, za katerega je obračunana okoljska
dajatev v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil 1;
• nabavljene na območju Republike Slovenije in dane v promet kot obnovljene gume, če je
njihova obnova opravljena na območju Republike Slovenije;
• kot rabljene gume uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU in
iznesene kot obnovljene gume v druge države članice EU ali izvožene z območja EU;
• kot rabljene gume uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU za
namen predelave v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
• iznesene v druge države članice EU ali izvožene z območja EU, ne glede na to, ali so
proizvedene v Republiki Sloveniji, uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah
članicah EU.

1.3 Izrazi in opredelitve
•

•

•

•

Proizvajalec gum je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki skladno s predpisi kot dejavnost izdeluje gume za namen dajanja v
promet. Proizvajalec je tudi oseba, ki kot proizvajalec gum proizvedene gume sam uporabi
kot končni uporabnik.
Proizvajalec obnovljenih gum je pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki skladno s predpisi kot dejavnost obnavlja gume za namen dajanja v
promet ali zaradi lastne uporabe.
Pridobitelj gum je pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki zaradi izvajanja dejavnosti, gume pridobi v drugi državi članici Evropske unije (v
nadaljevanju: EU) in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z
namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi lastne uporabe. Oseba, ki zaradi
izvajanja svoje dejavnosti pridobljene ali uvožene rabljene gume namenja njihovi predelavi
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ni pridobitelj gum.
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.

2.0 ZAVEZANCI ZA OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(Uradni list RS, št. 87/05, 118/05 in 32/18) je z dnem 12. 5. 2018 prenehala veljati.
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Republiki Sloveniji, ki daje gume v promet v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: plačnik okoljske
dajatve) in je:
• proizvajalec gum, ki proizvedene gume daje prvič v promet v Republiki Sloveniji ali jih prvič
da v uporabo v Republiki Sloveniji, če je tudi njihov končni uporabnik;
• proizvajalec obnovljenih gum, če so rabljene gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali
uvožene iz tretjih držav in jih prvič daje kot obnovljene gume v promet v Republiki Sloveniji
ali prvič da v uporabo v Republiki Sloveniji, če je tudi njihov končni uporabnik;
• pridobitelj gum, ki zaradi izvajanja dejavnosti pridobi gume v drugi državi članici EU ali uvozi
iz tretjih držav in jih prvič daje v promet v Republiki Sloveniji ali prvič da v uporabo v
Republiki Sloveniji, če je tudi njihov končni uporabnik.
Oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti pridobljene ali uvožene rabljene gume namenja
njihovi predelavi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ni pridobitelj gum.
Zavezanec mora zagotoviti, da je za gume, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, na
računu ali v prilogi k računu izjava, da je okoljska dajatev obračunana.
Če oseba, ki ni plačnik okoljske dajatve, daje v promet gume, ki v Republiki Sloveniji niso prvič
dane v promet, mora od dobavitelja pridobiti izjavo, da je okoljska dajatev obračunana, na njej
pa morata biti ime in naslov zavezanca, ki je okoljsko dajatve obračunal. Izjavo je treba hraniti
najmanj tri leta po dnevu, ko so bile gume dane v promet.
Uvoznik gum je izenačen s pridobiteljem gum, zato se pri uvozu dajatev ne pobira. Za uvoznike
gum veljajo torej enake pravice in obveznosti, kot jih uredba nalaga pridobiteljem gum iz drugih
držav članic EU.
Seznam plačnikov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
gum

3.0 OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN
OKOLJSKE DAJATVE
3.1 Osnova za obračun okoljske dajatve
Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta:
• letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v višini 33,38 evra letno (na vsakem obračunu se
obračuna obrok letnega nadomestila v znesku 8,35 evra) in
• enota obremenitve okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (v nadaljnjem besedilu: enota
obremenitve), ki jo povzroči masa 1 kg gum. Znesek za enoto obremenitve znaša 0,0054
evra.
Enota obremenitve je enaka obremenitvi okolja, ki jo povzroči masa 1 kg gum, ki se uporabljajo
za osebna motorna vozila. Število enot obremenitve za posamezno vrsto gum oziroma izdelkov
iz gum je določena v
prilogi 1 uredbe, ki je sestavni del 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.

3.2 Nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so:
• gume, proizvedene v Republiki Sloveniji, prvič dane v promet v Republiki Sloveniji ali prvič
dane v uporabo v Republiki Sloveniji, če je njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik;
5

•

•

gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane v promet
v Republiki Sloveniji ali prvič dane v uporabo v Republiki Sloveniji, če je njihov pridobitelj
tudi njihov končni uporabnik;
rabljene gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane
kot obnovljene gume v promet v Republiki Sloveniji ali prvič dane v uporabo, če je
proizvajalec obnovljenih gum tudi njihov končni uporabnik.

V primeru obnove gum zunaj Republike Slovenije nastane obveznost za obračun okoljske
dajatve za obnovljene gume ne glede na to, da je za gume v preteklosti že bila plačana okoljska
dajatev.

4.0 OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE
4.1 Obračun okoljske dajatve
Evidenco o dajanju gum v promet mora ločeno po vrsti in količini gum, za katere je nastala
obveznost za obračun okoljske dajatve, voditi:
• proizvajalec gum za gume, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji ali jih sam uporablja kot
končni uporabnik;
• pridobitelj gum za gume, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji ali jih sam uporablja kot
končni uporabnik.
Evidenco o prevzemanju rabljenih gum, pridobljenih v drugih državah EU ali uvoženih iz tretjih
držav, mora ločeno po vrsti in količini gum, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske
dajatve v skladu s 5. členom uredbe, voditi proizvajalec obnovljenih gum.
Plačniki okoljske dajatve morajo sestaviti trimesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu (IGObračun) iz priloge 2 uredbe in ga predložijo elektronsko prek portala eDavki, kjer je
uporabnikom na voljo IS E-TROD, do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem
je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
Okoljska dajatev se na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača
od vsote:
• trimesečnega obroka nadomestila in
• seštevka enot obremenitve za gume, ki so bile dane v promet ali so jih proizvajalci in
pridobitelji v tem obdobju obračuna okoljske dajatve uporabili sami, ali seštevka enot
obremenitve za rabljene gume, ki so bile pridobljene v drugih državah EU ali uvožene iz
tretjih držav in dane proizvajalcem obnovljenih gum v uporabo.
Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega
obdobja obračuna okoljske dajatve.
Obračun okoljske dajatve je treba predložiti na koncu vsakega trimesečja ne glede na to, ali je
plačnik okoljske dajatve v davčnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev od seštevka enot
obremenitve za gume, ki so bile dane v promet v Republiki Sloveniji ali uporabljene v Republiki
Sloveniji, ali ne.

4.2 Plačilo okoljske dajatve
Obračunano okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnemu
obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
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Plačilo okoljske dajatve se izvede na prehodni davčni podračun – proračun države št. 011008881000030, ki je namenjen plačevanju obveznih dajatev, 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.
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
okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja
izrabljenih gum (po
obračunu)

PREHODNI DAVČNI
PODRAČUN, NA KATEREGA
ZAVEZANCI PORAVNAVAJO
OBVEZNOSTI
011008881000030

prehodni
davčni
podračun –
proračun
države

MODEL

P1 – DAVČNA
ŠTEVILKA
ZAVEZANCA
(8 znakov

19

P2 – ŠIFRA
OBVEZNE
DAJATVE
(5 znakov

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
Osebe, ki prvič postanejo plačniki okoljske dajatve, morajo 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 gum (IG-Prijava) iz priloge 4 uredbe ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je
uporabnikom na voljo IS E-TROD.
Če proizvajalec gum ali proizvajalec obnovljenih gum ali pridobitelj gum preneha obstajati ali
preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
mora 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 gum (IG-Prijava) iz
priloge 4 uredbe ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.
7

6.0 VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE
Do vračila okoljske dajatve, plačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki gume ali obnovljene gume, za katere je bila okoljska
dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi. Do vračila okoljske dajatve,
plačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena tudi oseba, ki obnovljene gume, za katere
je bila okoljska dajatev plačana, iznese v druge države EU ali iznese v druge države članice EU.
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve upravičenec predloži Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za
trošarine in okoljske dajatve Jesenice na obrazcu iz priloge 3 uredbe Zahtevek za vračilo
okoljske dajatve - izrabljene gume (IG-Zahtevek za vračilo) ali elektronsko prek portala eDavki,
kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD, v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je bila
okoljska dajatev plačana.
Vlagatelj zahtevka za vračilo je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in
na zahtevo carinskega organa predložiti dokumente oziroma kopije dokumentov, ki dokazujejo
upravičenost do vračila okoljske dajatve.

7.0 OBRAZCI
Vsi obrazci so na voljo na spletni strani eDavki/Izrabljene gume in se lahko predložijo
elektronsko preko portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD .

8.0 VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1. Ali se v primeru uvoza gum (iz tretjih držav) okoljska dajatev plača takoj?
Uvozniki gum se štejejo za pridobitelje gum, zato se pri uvozu dajatev ne pobira, kar pomeni, da
se okoljska dajatev ne more plačati takoj ob uvozu gum. Za uvoznike veljajo enake pravice in
obveznosti kot za pridobitelje gum iz drugih držav članic EU. Uvoznik gum je dolžan pristojnemu
organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko
dajatev, prične, spremeni ali preneha.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve na podlagi evidence o dajanju gum v promet (prodaja v
Republiki Sloveniji ali lastna uporaba) obračuna okoljsko dajatev na koncu vsakega
trimesečnega davčnega obdobja na obrazcu za obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja
izrabljenih gum, ki ga predloži elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS
E-TROD do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za
obračun okoljske dajatve, ne glede na to, ali je v davčnem obdobju dolžan plačati okoljsko
dajatev ali ne (čeprav v tem obdobju ni pridobil/proizvedel in dal v promet v Republiki Sloveniji
nobene gume).
2. Ali se lahko zahteva vračilo okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum sproti,
vsakič, ko se izvozi neka količina gum? Kako je z vračilom okoljske dajatve za nazaj
(npr. za leto 2019 in 2020)?
Do vračila plačane okoljske dajatve, plačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena
pravna oseba, ki gume, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo
članico EU ali jih izvozi. Pravna oseba oziroma upravičenec predloži pristojnemu organu
zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vplačane od seštevka enot obremenitve v roku 60 dni po
poteku meseca, v katerem je bila okoljska dajatev plačana.
Iz navedenega sledi, da morate predložiti zahtevek za vračilo že plačane okoljske dajatve v
šestdesetih dneh od poteka meseca, v katerem je bila okoljska dajatev za pridobljene ali
uvožene gume plačana. Vračilo že plačane okoljske dajatve za leti 2019 in 2020 torej ni
mogoče, ker je rok za vložitev zahtevka za vračilo okoljske dajatve že potekel.
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3. Ali je potrebno za gume, za katere je obračunana in plačana okoljska dajatev, v
primeru njihove obnove izven RS, pri uporabi obnovljenih gum v RS, ponovno
obračunati okoljsko dajatev?
Na podlagi prvega odstavka 11. člena uredbe o okoljski dajatvi za izrabljene gume je pravna
oseba, ki gume, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali
jih izvozi (v tem primeru na obnovo), upravičena do vračila plačane okoljske dajatve. Rok za
predložitev zahtevka za vračilo je 60 dni po poteku meseca, v katerem je bila plačana okoljska
dajatev.
Obveznost za obračun okoljske dajatve znova nastane, ko so rabljene gume, pridobljene v drugi
državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v RS ali
prvič dane v uporabo, če je proizvajalec obnovljenih gum tudi njihov končni uporabnik.
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