Priloga 2.

NOVE OBVEZNOSTI GLEDE VODENJA EVIDENC ZA PLASTIČNE NOSILNE VREČKE

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo1 in Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže2 določata nove obveznosti glede
plastičnih nosilnih vrečk, danih na trg Republike Slovenije.
PLASTIČNE NOSILNE VREČKE so nosilne vrečke iz plastike, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom
na prodajnem mestu blaga ali izdelkov;
LAHKE PLASTIČNE NOSILNE VREČKE (LPNV) so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50
mikronov
ZELO LAHKE PLASTIČNE NOSILNE VREČKE (ZLPNV) so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj
kot 15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno embalažo živil, ki
niso predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane;

1. Obveznost vodenja evidence za ZLPNV, vpis v evidenco ARSO in
poročanje
S 1.1.2018 je distributer zavezan voditi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih vrečk, ki so
namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošniku pa jih proda kot nosilno
vrečko za živila, ki so predpakirana ali za neživilske proizvode.3
Oblika evidence ni predpisana, bo pa na podlagi te evidence distributer dolžan do 31.3.2019 za leto
2018 predložiti podatke o številu predmetnih vrečk. Za ta namen se bo moral distributer registrirati
tudi v Evidenco pri ARSO.
Torej, ZLPNV so tiste vrečke, ki jih običajno uporabljamo kot embalažo za sadje in zelenjavo ter v
katere nam v trgovini embalirajo meso in ribe. Namenjene so za embalažo živil, ki niso predpakirana.
V kolikor boste v vašem podjetju te vrečke svojim kupcem prodali skupaj z živili, ki so predpakirana ali
za neživilske proizvode, za vas veljajo obveznosti vodenja evidence in poročanja o tovrstnih vrečkah.
Obveznost velja npr. če boste ZLPNV potrošniku prodali skupaj z igračami, čistili, zmrznjeno zelenjavo
in sadjem, oblačili, svečo… navedeni izdelki so namreč že predpakirani oz. niso živilo.

2. Obveznost plačevanja okoljske dajatve (FURS) in vključitve v družbo za
ravnanje z odpadno embalažo (DROE)
S 1.1.2018 morajo predpisano ravnanje z odpadno embalažo (z vključitvijo v DROE) zagotavljati tudi
vsi embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže (t.i.
embalaža za polnjenje na prodajnem mestu), ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke. 4
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Hkrati s to obveznostjo, pa je za vse lahke plastične vrečke, ki jih dajo na trg, potrebno obračunati in
plačati tudi okoljsko dajatev. Za zelo lahke plastične nosilne vrečke, za katere podjetje vodi evidenco
za ARSO (iz tč.1) ni potrebno obračunati okoljske dajatve na FURS.
Proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, ki daje v promet RS
plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik mora o tem voditi evidenco.5
Na podlagi te evidence sestavi za vsako trimesečno davčno obdobje obračun okoljske dajatve in ga
predloži FURS do 20. v mesecu po zaključenem kvartalu. Predloga obrazca obračuna je dostopna na
spletnih straneh finančne uprave. Še pred tem pa je do 31.1.2018 zavezan pri FURS vložiti prijavo
dejavnosti.

Obrazec je dostopen na spletni strani FURS:
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Celotna masa PNV danih na trg v posameznem kvartalu, vrsta plastičnega materiala, debelina stene in
povprečna masa ene vrečke ali številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem
davčnem obdobju, in vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z debelino stene 50
mikronov ali več, od 15 do 49 mikronov, 14 mikronov ali manj.
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Za prijavo dejavnosti na izpolnjenem obrazcu in tudi vse nadaljnje izpolnjene obračune okoljske
dajatve je pristojen Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice.

