
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA VRAČILO 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 obrazec za vračilo davka na motorna vozila.  

 

Upravičenec lahko zahteva vračilo plačanega DMV za motorna vozila, za katera je določena oprostitev 

plačila DMV v primeru izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev (npr. vozilo za prevoz invalidov, vozilo 

za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok, starodobniki…). 

 

Oseba, ki motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi ali zaradi selitve prenese v 

drugo državo članico in ga zato odjavi iz evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji, ima pravico 

do vračila sorazmernega dela plačanega DMV. Upravičenec lahko uveljavi vračilo šele po odjavi 

motornega vozila iz evidence registriranih motornih vozil. Upravičenec lahko uveljavi vračilo plačanega 

davka na podlagi dokazil, da je motorno vozilo zapustilo ozemlje Slovenije.  

 

Pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka ima tudi lastnik motornega vozila, ki naknadno 

predela motorno vozilo, ki je bilo predmet obdavčitve z DMV, v motorno vozilo, ki ni predmet obdavčitve 

z DMV, in je bil DMV plačan na podlagi predložitve dokazil, da je bilo motorno vozilo predelano v motorno 

vozilo, ki ni predmet obdavčitve po tem zakonu, in je bila zanj v skladu s predpisi, ki urejajo motorna 

vozila, potrebna posamična odobritev predelanega vozila. 

 

V primeru nakupa vozila za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok ali vozila za prevoz invalidov, je treba 
zahtevek za vračilo plačanega DMV predložiti v treh mesecih od nakupa ali prenosa prebivališča v 
Republiko Slovenijo, v primeru uvoza pa v treh mesecih od uvoza motornega vozila. 
 
Če upravičenec uveljavlja vračilo sorazmernega dela plačanega davka, ker je motorno vozilo, od 
katerega je bil plačan davek, izvozil, dobavil oziroma zaradi selitve prenesel v drugo državo članico 
Unije in ga je zato odjavil iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji, je treba zahtevek za vračilo 
DMV predložiti v treh mesecih od poteka meseca, v katerem so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi 
lahko zahteval vračilo davka. Enak rok velja v primeru predelave vozila v vozilo, ki ni predmet DMV. 

 

Zahtevek za vračilo DMV se predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki.  

 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA VRAČILO 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 za vračilo DMV  

 

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.  

 

Polje »Vračilo (pravna podlaga)« 

Izbere se ustrezna pravna podlaga, na podlagi katere upravičenec uveljavlja pravico vračila davka na 

motorna vozila 

 

Polje »Vrsta invalidnosti« 

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

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

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx


 

Polje »Datum izvoza oz. iznosa iz RS« 

Vpiše se datum, ko je motorno vozilo zapustilo ozemlje Republike Slovenije. 

 

Polje »Datum predelave vozila« 

Vpiše se datum, ko je bilo motorno vozilo predelano v motorno vozilo, ki ni predmet obdavčitve in je bila 

zanj v skladu s predpisi, ki urejajo motorna vozila, potrebna posamična odobritev predelanega vozila. 

 

 

Priloge 

Davčni zavezanec lahko k obrazcu za vračilo davka  priloži eno ali več prilog, s katerimi dokazuje pravno 

podlago za vračilo davka na motorna vozila. 

 

Označi oz. izbere se tip priloge: 

 Dokazilo za vračilo 

 Drugo  

 




