
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE NAPOVEDI ZA ODMERO DAVKA NA MOTORNA VOZILA  

  

Pravna podlaga za navodilo je Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV-1 (Uradni list RS, št. 200/20).  

To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec izpolnjuje napoved za odmero davka na motorna vozila. 

Napoved za odmero davka na motorna vozila davčnemu organu predloži davčni zavezanec, ki pridobi 

motorno vozilo iz druge države članice EU, vnese motorno vozilo iz druge države članice zaradi prenosa 

prebivališča ali predela motorno vozilo v motorno vozilo, ki je predmet obdavčitve z DMV in ni dolžan 

obračunavati davka na podlagi obračuna DMV.  

  

Napoved za odmero DMV se predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki.  

  

Davčni zavezanec vloži napoved za odmero DMV najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti 

za obračun davka.   

  

Napoved se predloži:  

• z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca DMV-N preko spletnega portala eDavki,  

• z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca DMV-N preko mobilne aplikacije eDavki, 
• z uvozom elektronskega dokumenta v XML obliki preko spletnega portala eDavki ali  
• z oddajo podpisanega elektronskega dokumenta preko SOAP portala.  

  

Napoved se lahko vloži prek sistema eDavki z digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila  

(registracija z uporabo uporabniškega imena in gesla). Več o tem na naslednji povezavi.  

  

IZPOLNJEVANJE NAPOVEDI ZA ODMERO DMV  

  

Podatki o davčnem zavezancu  

Vpišejo se podatki o davčnem zavezancu (ime in priimek/firma, naslov, davčna številka, telefonska 

številka, elektronski naslov davčnega zavezanca, zastopnik ali pooblaščenec davčnega zavezanca in 

njegova davčna številka (če ima davčni zavezanec zastopnika ali pooblaščenca).  

  

Podatki o prodajalcu   

Polje »Naziv/Ime in priimek prodajalca«  

Vpiše se ime in priimek prodajalca oz. naziv firme (podjetja).   

  

Polje »ID št. za namene DDV prodajalca«  

Vpiše se identifikacijska številka za namene DDV, ki je bila prodajalcu, gospodarskemu subjektu, 

dodeljena v državi članici EU, iz katere je motorno vozilo pridobljeno v Republiko Slovenijo.   

  

Polje »Država dobave«  

Vpiše oziroma izbere se država, iz katere je bilo vozilo pridobljeno v Republiko Slovenijo  

  

Podatki o motornem vozilu  

  

Polje »Trenutek nastanka davčne obveznosti  

Vpiše se datum nastanka davčne obveznosti (npr. datum pridobitve (datum, ko je vozilo, ki je bilo 

odposlano ali odpeljano v Slovenijo in na katerem je pridobitelj pridobil razpolagalno pravico, pripeljano 

na ozemlje Slovenije), datum predelave vozila, datum izročitve vozila (če brezplačna izročitev)…).   
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Polje »Identifikacijska številka vozila (VIN številka)«  

Vpiše se identifikacijska številka vozila (VIN številka oz. številka karoserije). VIN številka mora imeti 17 

znakov. Pri nekaterih starejših modelih je lahko tudi krajša. VIN številka mora biti sestavljena iz številk 

in velikih črk; ne sme vsebovati črk I, Q in O, možne pa so tudi črke Y, X, W.   

  

Poleg zgoraj izpostavljenih polj, v tem delu napovedi, davčni zavezanec navede tudi podatke o vozilu 

(zahtevane podatke pridobi iz potrdila o skladnosti, ki ga izda homologacijski organ pred oddano 

napovedjo za odmero DMV ter iz kopije tujega prometnega dovoljenja).  

Oprostitev/znižanje davka  

Če se uveljavlja oprostitev plačila DMV, se izbere ustrezen člen pravne podlage, na podlagi katere se 

uveljavlja pravica do oprostitve davka.   

  

Polje »Vrsta invalidnosti«  

Če davčni zavezanec v polju »Oprostitev (pravna podlaga)« izbere »19. člen - za prevoz invalidov«, se 

izbere ustrezna vrsta invalidnosti, za katero davčni zavezanec uveljavlja pravico do oprostitve davka.   

  

Ostali podatki  

  

Polje »Napoved oddana na finančni urad« (če napoved oddana prek eDavkov)  

Iz spustnega menija se izbere finančni urad, na katerega želi davčni zavezanec oddati napoved. Izbira 
ni obvezna, če ni izbrana, se napoved dodeli v reševanje na finančni urad glede na sedež oziroma kraj 
stalnega prebivališča davčnega zavezanca.   

  

Polje »Vozilo se nahaja (lokacija – naslov)«  

Vpiše se naslov oz. lokacija, kjer se vozilo nahaja.   

  

Polje »Plačilo vozila (kako in komu)«  

Vpiše se, na kakšen način je bilo izvedeno plačilo kupnine za vozilo (npr. gotovina, nakazilo na TRR …) 

ter komu je bila kupnina izplačana (npr. prodajalcu, posredniku, prevozniku …).   

  

Polje »Prevzem vozila (kje in kdo)«  

Vpiše se naslov oz. lokacija, kjer je bilo vozilo prevzeto in kdo je vozilo prevzel (kupec -davčni zavezanec 

ali kdo drug v njegovem imenu).   

  

Polje »Namen pridobitve«  

Vpiše se namen, zaradi katerega je bilo vozilo nabavljeno oz. pridobljeno (npr. za lastno rabo, za 

nadaljnjo prodajo).  

  

Priloge  

K napovedi je obvezno priložiti kopijo dokazila o prometu motornega vozila. Napoved brez prilog se 

obravnava kot nepopolna. Če priloge ob oddaji napovedi niso priložene, se jih lahko doda naknadno. 

Davčni zavezanec lahko k napovedi za odmero davka  priloži eno ali več prilog.   

  

Označi oz. izbere se tip priloge:  

• Račun  

• Kupoprodajna pogodba  

• Dokazilo o predelavi vozila  

• Prometno dovoljenje (tuje)  

• Drugo   

   


