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8. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo »meseca,
v katerem je bila okoljska dajatev plačana,« nadomesti z besedilom »vzroka za nastanek vračila okoljske dajatve«.

10. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2,
3 in 4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

9. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.100 do 40.000 evrov se za prekršek
kaznuje proizvajalec in pridobitelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kot zavezanec ne obračuna okoljske dajatve, ko v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe nastane obveznost
za njen obračun,
– ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za januar, februar, marec, april,
maj in junij tekočega leta in do 20. januarja tekočega leta za
julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne prijavi carinskemu organu, kdaj se dejavnost, zaradi
katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
prične, spremeni ali preneha, v skladu s prvim odstavkom
9. člena te uredbe,
– ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži
dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske
dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek, v skladu
s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 eurov do
4.100 eurov«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Obstoječi proizvajalci in pridobitelji baterij in akumulatorjev, ki še niso prijavljeni kot zavezanci za plačilo okoljske dajatve v skladu z uredbo, morajo prijaviti svojo dejavnost, zaradi
katere so zavezani obračunavanju in plačevanju okoljske dajatve zaradi baterij in akumulatorjev, ki jih proizvajajo, pridobivajo
ali uvažajo, najpozneje do 31. marca 2009.
Določbe uredbe, ki se nanašajo na plačilo okoljske dajatve za baterije in akumulatorje, se uporabljajo za baterije in
akumulatorje, ki so dani v promet po 1. januarju 2009.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
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PRILOGA

Priloga 1
Število enot obremenitve za razrede EE opreme in za prenosne baterije in akumulatorje

Razred EE opreme in tipi baterij
1, 1a
2
3
4
svetila 5
sijalke 5a
6
7
8
9
10
prenosne baterije in akumulatorji

Priloga

Število enot obremenitve na kg
0,576
1,943
1,400
0,977
3,437
16,378
1,305
1,917
2,302
5,619
0,524
1,0

