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Obrazec- Obra un IG                                                                                                                Priloga 2 

OBRA UN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI NASTAJANJA IZRABLJENIH GUM 

Dav no obdobje: (tromese je in leto)

Firma: 

Naslov:

Dav na številka:  

Mati na številka:  

Tarifna oznaka1
Število kosov 

danih v promet v 
RS

Skupna masa dana v 
promet v RS 

(kg)

Gume dane v promet, 
kot sestavni del 

motornega vozila (kg) 

Znesek dajatve 
[SIT] 

(1) (2) (3) (4) (5) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

a) Obrok letnega nadomestila  SIT
b) Skupni znesek okoljske dajatve - vsota zneskov iz stolpca (5) SIT
c) Znesek za pla ilo –vsota med vrsticama a) in b) SIT

Potrjujem resni nost podatkov. 

Kraj in datum:        
                                         Žig in podpis odgovorne osebe 

                                                          
1 Tarifna oznaka v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št.2658/87 o 
tarifni in statisti ni nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Uradni list EU št L 286 z dne 28.oktober 2005) 

Prejemni žig 
(izpolni carinski organ)
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Dav na številka Ime prejemnika gum iz stolpca (4) 
(6) (7) 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca obra un IG

V stolpec (2) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvrš ajo gume, vpiše število kosov gum, danih v 
promet v RS ali porabljenih za lastne namene v dav nem obdobju. 

V stolpec (3) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvrš ajo gume, vpiše skupna masa gum, danih v 
promet v RS ali porabljenih za lastne namene v dav nem obdobju.  

V stolpec (4) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvrš ajo gume, vpiše skupna masa gum, danih v 
promet v RS  kot sestavni del motornega vozila v dav nem obdobju v kilogramih. V primeru, da 
zavezanec za obra un dobavi gume osebam, ki jih uporabijo za namene iz 1. alinee 4. lena 
uredbe, je potrebno izpolniti tudi stolpca (6) in (7) in voditi evidence o koli inah in vrstah gum, 
dobavljenih tem osebam. 

V stolpec (5) se za posamezno tarifno oznako v katero se uvrš ajo gume vpiše v SIT znesek dajatve, ki se 
izra una kot zmnožek razlike med stolpcema (3) in (4) in enoto obremenitve na kilogram za 
posamezno tarifno oznako gum ter zneskom okoljske dajatve na enoto obremenitve iz 16. lena 
uredbe.

V stolpec (6) se vpiše dav na številka oseb, katerim so bile gume dobavljene za namene iz 1. alinee 4. lena
uredbe.

V stolpec (7) se vpiše ime prejemnika gum, katerim so bile gume dobavljene za namene iz 1. alinee 4. lena. 

V a) vrstico se v SIT vpiše obrok nadomestila za posamezno dav no obdobje. Znesek obroka nadomestila 
znaša etrtino letnega zneska nadomestila iz 16. lena uredbe. 

V b) vrstico se v SIT vpiše vsota zneskov iz stolpca (5). 

V c) vrstico se v SIT vpiše seštevek zneskov vrstic a) in b). 


