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Vsebina predstavitve

• Izvajanje inančnega nadzora FURS na področju okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

• Izpolnjevanje davčnih obveznost

• Najpogosteje ugotovljene nepravilnost v inančnih nadzorih FURS s 
področja okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
komunalne odpadne vode (KOMV)

• Pridobivanje podatkov FURS za namene izvajanja inančnega nadzora 
KOMV



. 

Finančni nadzor FURS na področju okoljskih dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

komunalne odpadne vode (KOMV)

• Okoljske dajatve so ena izmed mnogih področij nadzora, ki ga izvaja FURS 
(davki, carine, trošarine, okoljske dajatve, delo in zaposlovanje na črno, 
davčne blagajne, ZPCP, ZG itd.)

• Pravna podlaga FURS za izvajanje inančnega nadzora okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode je 19. člen Uredbe o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)

• FURS v okviru ciljanjih nadzorov zagotavlja enotno izvajanje inančnega 
nadzora na področju okoljskih dajatev (v izbor zavezancev se zajema celotna 
populacija zavezancev, inšpektorjem so podane ustrezne usmeritve)

 



Izpolnjevanje davčnih obveznosi v postopkih inančnega 
nadzora

Stopnja obrestne mere je odvisna od sodelovanja zavezanca za davek 
in ga spodbuja k pravočasnem izpolnjevanju inančnih obveznost

Stopnja obrestne mere glede na stopnjo sodelovanja (ZDavP-2):

• 3% predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave (55. čl. ZDavP-2), do 
začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma vročitve odmerne odločbe

• 5% predložitev davčnega obračuna tekom postopka davčnega inšpekcijskega 
nadzora (140. a člen ZDavP-2) 

• 7% za obveznost v zaključenem postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, če 
je izdana odločba (95. čl. ZDavP-2) 



Predložitev davčnega obračuna v postopku 
inšpekcijskega nadzora (140.a člen ZDavP-2)

Pogoji:

• strinjanje zavezanca z ugotovitvami v zapisniku o inšpekcijskemu nadzoru

• rok za predložitev obračuna je 20 dni po vročitvi zapisnika

• predložitev obračuna oz. popravljenega obračuna preko sistema IS E-TROD, kjer se 
izkaže premalo plačan davek in izvede izračun obrest – 5 %

in 

• plačilo davka, skupaj s pripadajočimi obrestmi

• predložitev mogoča le enkrat

• Zavezanec ni odgovoren za prekršek (NE VELJA ZA KAZNIVO DEJANJE!)



Najpogosteje ugotovljene nepravilnosi v nadzorih 
FURS s področja okoljskih dajatev KOMV (1)

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (plačnik) ne razpolaga z ustreznimi podatki o zavezancih glede 
nemerjene porabe pitne vode:

• v obračunu okoljskih dajatev KOMV niso zajete:

o planinske koče, lovske koče – letni  seštevek enot obremenitve (EO) je ena tretjina 
uporabnikov (število stalnih uporabnikov in število razpoložljivih zmogljivosi)

o stanovanjske stavbe oziroma je v stanovanjskih stavbah število prijavljenih oseb večje (ali 
manjše), kot jih upošteva plačnik v obračunu – letni seštevek EO je število stalno 
prijavljenih prebivalcev v stavbi

o oddaja stanovanjskih stavb v turistčne namene (npr. oddaja turistčnih sob preko 
Booking, Airbnb…) – letni seštevek EO je število stalno prijavljenih prebivalcev kateremu 
prištejemo eno tretjino uporabnikov (število stalnih uporabnikov in število razpoložljivih 
zmogljivosi)

o stavbe, ki imajo poleg merjene porabe pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja hkrat 
tudi nemerjeno porabo iz lastnega zajetja, ki ni bila upoštevana v obračunu (zavezanec bi 
moral dat podatke o vseh virih pitne vode) 



Najpogosteje ugotovljene nepravilnosi v nadzorih 
FURS s področja okoljskih dajatev KOMV (2)

Plačnik ne razpolaga z ustreznimi podatki o zavezancih glede enot obremenitve (EO) v 
primeru odvajanja komunalne odpadne vode v greznice:

• v primeru, da stavba ni priključena na javno kanalizacijsko omrežje, plačnik nima 
podatka o vrst greznice, na katero je stavba priključena (pretočna ali nepretočna). 
Posledično temu plačnik obračunava okoljske dajatve KOMV za pretočne greznice, 
z zmanjšanjem EO: 

o pri nepretočnih greznicah se v obračunu okoljskih dajatev KOMV upošteva 
zmanjšanje EO za 40 % oz. 90 % (učinek čiščenja čistlne naprave)

o pri pretočnih greznicah se namreč v obračunu okoljskih dajatev KOMV 
zmanjšanje EO ne upošteva



Najpogosteje ugotovljene nepravilnosi v nadzorih 
FURS s področja okoljskih dajatev KOMV (3)

Plačnik v obračunu okoljskih dajatev KOMV neupravičeno upošteva zmanjšanje EO za 
odvajanje komunalne vode iz male komunalne čisilne naprave (MKČN) z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE: 

• niso izdelana poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz MKČN, iz 
katerega bi bilo razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednost emisij

ali

• niso izdelana poročila o opravljenem pregledu v skladu s predpisom, ki ureja 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, iz katerega je razvidno, da MKČN 
deluje v skladu s prej navedenim predpisom, oziroma analizni izvid meritev 
izkazuje preseganje predpisanih mej vrednost



Pridobivanje podatkov v inančnem nadzoru (1) 

• Ključni podatki, pridobljeni od plačnika okoljskih dajatev:

o seznam zavezancev z merjeno in nemerjeno porabo pitne vode

o število prijavljenih oseb na naslovih (nemerjena poraba) – za okoljske dajatve 
KOMV in pobiranje smet (primerjava podatkov)

o poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistlno napravo 
(ugotavljanje faktorja čiščenja)

o podatek ali se odpadna voda izteka v javno kanalizacijsko omrežje s čistlno 
napravo (če se upravičeno upošteva odstotek čiščenja)

o seznam greznic (pretočne/nepretočne), ko stavbe niso priključene na javno 
kanalizacijsko omrežje

o seznam MKČN manjše od 50 PE z datumi o prvih meritvah in poročili o pregledu 
oziroma analiznimi izvidi

o Seznam kmetov z oprosttvijo plačila okoljske dajatve KOMV



Pridobivanje podatkov v inančnem nadzoru (2) 

• Drugi viri pridobivanja podatkov:

o seznam planinskih koč na naslovu: www.pzs.si

o seznam lovskih koč na naslovu: htp://www.lovska-zveza.si/

o izpis iz Centralnega registra prebivalcev – CRP (nemerjena poraba pitne vode) 

o pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetjskih gospodarstev – GERK (seznam kmetov) 
o podatki o izvajalcih nastanitvene dejavnost: gostnski obrat (hoteli, moteli, penzioni, 

prenočišča, gostšča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter 
kampi), prostori za goste pri sobodajalcih, kmetje (nosilci dopolnilne dejavnost na 
kmetji), ki gostom nudijo nastanitev in marine. Register nastanitvenih obratov je 
dostopen na internetni strani AJPES-a:

htps://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno

o razni drugi podatki s spleta: turistčne kmetje, vinske klet, vinotoči, gostšča, apartmaji, 
penzioni (npr. iskalnik: www.google.si)

http://www.pzs.si/
http://www.lovska-zveza.si/
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno
http://www.google.si/


Hvala za pozornost!
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