Priloga 2
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVKA NA MOTORNA VOZILA
Pravna podlaga za navodilo je Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/10 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZDMV). 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 iz tarifnih oznak:
8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 ter iz tarifne oznake
8711, določenih v carinski tarifi Evropske skupnosti, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na
območju Republike Slovenije.
Poleg DMV se plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila (dodatni davek).
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
ES-homologaciji 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 zadnjega dne naslednjega meseca po poteku
meseca, za katerega je sestavil obračun. 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 vozila): vpiše se vrsta vozila iz šifranta: AVTO, MOTOR, BIVALNO VOZILO,
KOLO Z MOTORJEM; za trikolesnike, štirikolesnike se izbere vrsta vozila MOTOR;
stolpec 3 – (Znamka motornega vozila): vpiše se znamka motornega vozila;
stolpec 4 – (Tip in model vozila): vpiše se tip in model motornega vozila na podlagi podatka
proizvajalca;
stolpec 5 – (Id. številka vozila [VIN številka]): vpiše se identifikacijska številka vozila (številka
karoserije);
stolpec 6 – (Število sedežev): vpiše se število sedežev za vrsto vozila AVTO; za bivalna
vozila, trikolesnike, štirikolesnike, motorna kolesa in kolesa z motorjem se podatka ne vpisuje;
stolpec 7 – (Vrsta pogona): vpiše se vrsta pogona iz šifranta (BENCIN, DIZEL, ELEKTRIKA,
KOMBINIRANO, UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN);
stolpec 8 – (Izpust CO2 [g/km]): vpiše se vrednost izpusta CO2 v g/km za vrsto vozila AVTO; v
primeru izbire vrste pogona ELEKTRIKA se vpiše vrednost CO 2 0; za bivalna vozila,
trikolesnike, štirikolesnike, motorna kolesa in kolesa z motorjem 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 AVTO;

-

-

-

-

-

-

-

stolpec 10 – (Način delovanja motorja): za vrsto vozila MOTOR in KOLO Z MOTORJEM (tudi
trikolesnike in štirikolesnike) se vpiše način delovanja motorja iz šifranta (DVOTAKTNI,
ŠTIRITAKTNI, ELEKTRIČNI);
stolpec 11 – (Datum izdaje potrdila o skladnosti): vpiše se datum izdaje potrdila o skladnosti;
če podatek do oddaje obračuna še ni znan, se datum vpiše naknadno s popravkom obračuna;
stolpec 12 – (Izpust trdnih delcev [g/km]): vpiše se vrednost izpusta trdnih delcev v g/km za
vrsto vozila AVTO ter BIVALNO VOZILO in vrsto pogona DIZEL; za trikolesnike, štirikolesnike,
motorna kolesa in kolesa z motorjem se vrednost izpusta trdnih delcev ne vpisuje;
stolpec 13 – (Stopnja izpusta Euro): vpiše se stopnja izpusta po Euro emisijskem standardu
(EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6) iz šifranta; stopnja izpusta Euro se
ne vpisuje za vrsto pogona elektrika;
stolpec 14 – (Prostornina motorja v ccm): vpiše se prostornina motorja v ccm;
stolpec 15 – (Država uvoza oziroma pridobitve): vpiše se država iz šifranta iz katere je
motorno vozilo bilo uvoženo oziroma pridobljeno; proizvajalec vozil izbere Slovenija;
stolpec 16 – (Davčna osnova): vpiše se znesek prodajne cene posameznega motornega
vozila v evrih in centih na dve decimalki, ki ne vključuje DMV in DDV;
stolpec 17 – (Stopnja DMV): vpiše se stopnja DMV v % / 100, ugotovljena na podlagi 6. člena
ZDMV
stolpec 18 – (Znesek davka): vpiše se znesek izračunanega davka v eurih in centih na dve
decimalki;
stolpec 19 – (Stopnja dodatnega davka): vpiše se stopnja dodatnega davka na motorna vozila
v % / 100, ugotovljena na podlagi 6.aa člena ZDMV;
stolpec 20 – (Znesek dodatnega davka) – vpiše se znesek izračunanega dodatnega davka v
eurih in centih na dve decimalki;
stolpec 21 – (Skupaj (18 + 20)): vpiše se seštevek iz polja v stolpcu 18 in polja v stolpcu 20;
stolpec 22 – (Oprostitev / vračilo davka): vpiše se ustrezni člen ZDMV na podlagi katerega ima
davčni zavezanec pravico do uveljavljanja oprostitve oziroma vračila DMV (5. ali 11. člen) iz
šifranta; v primeru uveljavljanja oprostitve, se vpišejo v obračun isti podatki kot za obračun
davka, le v stolpce 18, 20 in 21 se vpiše znesek davka z negativnim predznakom; v šifrantu so
naslednji opisi;
Opis

Oznaka v šifrantu

5. člen 7. odstavek - za športna vozila namenjena izključno za
tekmovališča
5. člen 7.b odstavek - za intervencijska reševalna vozila za prevoz
ponesrečencev in bolnikov
11. člen - oprostitev plačanega davka pri izvozu ali dobavi v drugo
državo

5. člen 7. odstavek
5. člen 7.b odstavek
11. člen

polje SKUPAJ: vpišejo se posamezni seštevki vseh postavk stolpca 18, vseh postavk stolpca
20 in vseh postavk stolpca 21.

