NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA 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 obračun davka na motorna vozila v elektronski
obliki preko sistema eDavki.
Davek na motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: DMV) se plačuje od motornih vozil, ki se dajo prvič v
promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih
oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske unije, ki morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo
registracijo motornih vozil, za udeležbo v cestnem prometu registrirana v Republiki Sloveniji.
DMV se plačuje tudi od motornih vozil, ki se naknadno predelajo v motorna vozila, ki so predmet
obdavčitve z DMV.
Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z
motornimi vozili pridobi iz druge države članice Evropske unije motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno
začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o EShomologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, mora obračunati davčno obveznost za
koledarski mesec.
Davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka na podlagi evidenc, ki jih je v skladu z zakonom
dolžan voditi in ga mora predložiti davčnemu organu do 25. dne naslednjega meseca po poteku
davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo. Davčni
zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero
predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati do zadnjega delovnega dneva meseca po poteku
meseca, v katerem je nastala davčna obveznost.
IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVKA NA MOTORNA VOZILA
V obračun davka na motorna vozila se vpiše:
-

-

polje ZA OBDOBJE: vpiše se davčno obdobje (mesec), za katero se oddaja obračun DMV;
podatki o zavezancu za obračun DMV: vpiše se naziv, sedež oziroma kraj poslovanja ter davčna
številka;
stolpec 1 – (Zap. št.): vpiše se zaporedna številka vpisa;
stolpec 2 – (Vrsta motornega vozila): vpiše se vrsta vozila iz šifranta: osebno vozilo, bivalno vozilo,
motorno kolo, trikolesnik, štirikolesnik;
stolpec 3 – (Znamka motornega vozila): vpiše se znamka motornega vozila;
stolpec 4 – (Tip, varianta in izvedenka motornega vozila): vpiše se tip, varianta in izvedenka
motornega vozila na podlagi podatka proizvajalca;
stolpec 5 – (Id. številka vozila [VIN številka]): vpiše se identifikacijska številka vozila (številka šasije);
stolpec 6 – (Število sedežev): vpiše se število sedežev za vrsto vozila »osebno vozilo«, za bivalna
vozila, motorna kolesa, trikolesnike in štirikolesnike se podatka ne vpisuje;
stolpec 7 – (Vrsta goriva, ki se uporablja za pogon): vpiše se vrsta goriva, ki se uporablja za pogon
iz šifranta;
stolpec 8 – (Izpust CO2 [WLTP]): vpiše se vrednost izpusta CO2 v g/km za vrsto vozila »osebno
vozilo«, v primeru izbire vrste pogona »elektrika« se vpiše vrednost CO2 0; za bivalna vozila,
trikolesnike, štirikolesnike in motorna kolesa se podatka o izpustu CO2 ne vpisuje;
stolpec 9 – (Moč motorja [kW]): vpiše se moč motorja v kW; podatek je obvezen za vse vrste vozil
razen za vrsto vozila »osebno vozilo«;

-

-

-

-

stolpec 10 – (Okoljevarstvena kategorija [emisijski standard EURO]): vpiše se emisijski standard
EURO iz šifranta emisijski standard EURO se ne vpisuje za vrsto goriva, ki se uporablja za pogon
»elektrika«;
stolpec 11 – (Datum izdaje potrdila o skladnosti): vpiše se datum izdaje potrdila o skladnosti, ki ga
izda homologacijski organ;
stolpec 12 – (Država dobave) vpiše se država iz šifranta, iz katere je bilo motorno vozilo pridobljeno,
proizvajalec vozil izbere »Slovenija«;
stolpec 13 – (Datum pridobitve [oz. proizvodnje v primeru proizvajalca]): vpiše se datum, ko je bilo
motorno vozilo pridobljeno, proizvajalec vpiše datum proizvodnje motornega vozila;
stolpec 14 – (Najvišja hitrost): vpiše se najvišja hitrost za motorna vozila z močjo motorja manjšo ali
enako od 4 kW;
stolpec 15 – (Osebno večnamensko vozilo): Č e ima vrsta motornega vozila »osebno vozilo« število
sedežev manjše ali enako 7 in je razmerje med maso potnikov in maso tovora v korist tovora ter so
izpolnjeni ostali pogoji, določeni v drugem odstavku 15. člena ZDMV-1, se lahko vpiše »Da«, za
ostale vrste motornih vozil se polje ne izpolnjuje.
stolpec 16 – (Masa vozila): če je v stolpcu 15 vpisano »Da« (označeno, da gre za osebno
večnamensko vozilo), se vpiše masa vozila (iz potrdila o skladnosti);
stolpec 17 – (Največja teh. dovol. masa obrem. vozila): če je v stolpcu 15 vpisano »Da« (označeno,
da gre za osebno večnamensko vozilo), se vpiše največja tehnično dovoljena masa obremenitve
vozila (iz potrdila o skladnosti);
stolpec 18 – (Oprostitev/Vračilo/Znižanje [pravna podlaga]): če davčni zavezanec uveljavlja
oprostitev, vračilo ali znižanje davka, se vpiše ustrezni člen ZDMV-1, na podlagi katerega
uveljavljanja to pravico, iz šifranta, kjer so naslednji opisi:
Opis
1. točka 17. člena - izvoz ali dobava v drugo državo članico EU pred prvo
registracijo
2. točka 17. člena - starodobniki
3. točka 17. člena - za športna vozila namenjena izključno za tekmovališča
4. točka 17. člena - za intervencijska vozila za prevoz bolnikov
5. točka 17. člena - za posebna specialna vozila prilagojena za prevoz pokojnikov
6. točka 17. člena – za gasilska vozila, vozila civilne zaščite in druga vozila po
ZVNDN
20. člen - za diplomatske namene, mednarodne organizacije, agencije, organe EU
1. odstavek 28. člena - vračilo plačanega davka pri izvozu ali dobavi v drugo
državo

-

Oznaka v šifrantu
1. točka 17. člena
2. točka 17. člena
3. točka 17. člena
4. točka 17. člena
5. točka 17. člena
6. točka 17. člena
20. člen
1. odst. 28. člena

Vsako motorno vozilo se vpiše le v eno vrstico obračuna, tudi če se zanj uveljavlja oprostitev, vračilo
ali znižanje davka.
stolpec 19 – (Obveznost glede na izpust CO2): polje se samodejno izpolni glede na vpisane podatke;
stolpec 20 – (Obveznost glede na moč motorja): polje se samodejno izpolni glede na vpisane
podatke;
stolpec 21 – (Obveznost za emisijski standard EURO): polje se samodejno izpolni glede na vpisane
podatke;
stolpec 22 – (Znesek obračunanega davka [19 + 20+ 21]): polje se za vsako posamezno motorno
vozilo samodejno izpolni (seštevek vrednosti iz polj v stolpcu 19, 20 in 21);

