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Obrazec- Vra ilo IG                                                                                                          Priloga 3 

ZAHTEVEK ZA VRA ILO OKOLJSKE DAJATVE

Datum : 

Firma: 

Naslov:

Dav na številka:  

Mati na številka:  

 GUME 

Tarifna
oznaka 

Število 
kosov 

Skupna masa  gum 
(kg) 

Znesek pla ane
okoljske dajatve 

(v SIT) 

Datum pla ila
okoljske 
dajatve 

Navedba dokumenta, na 
podlagi katerega so bile  
gume iznešene iz RS ali 

izvožene iz EU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Skupni znesek vra ila – vsota zneskov iz stolpca (4)  SIT

       

Na podlagi 11. oziroma 12. lena (ustrezno obkroži) Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja 
zaradi nastajanja izrabljenih gum vlagam(o) zahtevek za vra ilo okoljske dajatve. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(o), da so vse navedbe v tej vlogi resni ne ter da 
razpolagam(o) z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev pla ana in da so bile  gume 
iznešene iz obmo ja RS oziroma izvožene iz obmo ja EU. 

Vra ilo okoljske dajatve se izvede na transakcijski ra un ____________________________, odprt pri banki 
____________________________________. 

V/Na

Datum:              
Žig in podpis odgovorne osebe oz. vložnika 

Prejemni žig 
(izpolni carinski oz. dav ni  organ)
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca – vra ilo IG 

V stolpec (1) se vpiše ustrezna tarifna oznaka iz Seznama avtomobilskih gum iz Priloge 1 Uredbe. 

V stolpec (2) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvrš ajo gume,  vpiše število kosov gum, za katere 
je bila okoljska dajatev pla ana, in se zahteva vra ilo.

V stolpec (3) se za posamezno tarifno oznako vpiše skupna masa gum, navedenih v stolpcu (2). 
V stolpec (4) se vpiše znesek obra unane okoljske dajatve v SIT, za katero se uveljavlja pravico do vra ila.

V stolpec(5) se vpiše datum pla ane okoljske dajatve v obliki (številka ra una/DD.MM.LLLL). Kopijo 
ra una z izjavo dobavitelja se priloži zahtevku za vra ilo okoljske dajatve. 

V stolpec (6) se v primeru iznosa gum vpiše številka in datum ra una oziroma drugega ustreznega dokazila, 
na podlagi katerega so bile gume iznesene. V primeru izvoza gum se vpiše številka in datum 
izvozne deklaracije ter šifra carinske izpostave izvoza, na podlagi katere so bile gume izvožene. 

Vložnik zahtevka (pravna oseba) na zahtevo pristojnega carinskega organa predloži dokumente, ki 
dokazujejo upravi enost do vra ila (glej 11. in 12. len Uredbe) 

Opomba* 
V primeru, ko število vrstic na obrazcu vra ilo IG ne zadostuje za vpis vseh gum, ki so bile iznesene ali 
izvožene, upravi enec do vra ila sam sestavi tabelo, ki mora vsebovati  vse podatke iz obrazca vra ilo IG  
ter jo  ustrezno izpolnjeno priloži k zahtevku za vra ilo. 


