PRILOGA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca EMBALAŽA-OBR
V stolpec (2) se v ustrezno vrstico (npr. pod zaporedno št. 1 papir, karton in lepenka, 3 plastika iz drugih
snovi, 6 steklo) vpiše vrsta embalaže na podlagi priloge 1 uredbe. Izpolnijo se samo tiste vrstice
(1–7), za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun, ali je bila v davčnem
obdobju pridobljena oziroma proizvedena posamezna vrsta embalaže.
V stolpec (3) na podlagi vrste embalaže se določi število enot obremenitve na kilogram iz priloge 1 uredbe.
V stolpec (4) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v kilogramih količina embalaže, ki je bila dana v promet
v RS ali porabljena za lastno rabo v davčnem obdobju.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v € znesek dajatve, ki se izračuna kot zmnožek količine iz
stolpca (4) in enote obremenitve/kg iz stolpca (5) ter zneska dajatve na enoto obremenitve za
posamezno vrsto embalaže iz 15. člena uredbe. Zneski se zaokrožijo na štiri decimalna mesta
(primer: 103,5412 €).
V vrstico a) se v evrih vpiše obrok nadomestila za posamezno davčno obdobje, ki znaša četrtino zneska
letnega nadomestila iz 15. člena uredbe.
V vrstico b) se v evrih vpiše vsota zneskov iz stolpca (5). Znesek se zaokroži na štiri decimalna mesta.
V vrstico c) se v evrih vpiše seštevek zneskov iz vrstic a) in b). Znesek se zaokroži na dve decimalni mesti.
V spodnji tabeli se v prvi vrstici označi, kako firma zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo:
− v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju DROE) ali/in
− individualno ravnanje.
V kolikor firma zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo v okviru DROE,
se v stolpec (6) vpiše davčna številka DROE,
se v stolpec (7) vpiše naziv DROE,
se v stolpec (8) vpiše vrsta embalaže prenesena na (DROE),
se v stolpec (9) vpiše količina embalaže v kilogramih, za katero je firma zagotovila ravnanje preko
posamezne DROE.

