12. PRIDOBITEV NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA
Kadar fizična oseba nabavi novo prevozno sredstvo znotraj Slovenije, nima z vidika DDV, DMV ali okoljske dajatve
nobenih obveznosti glede prijave tega nakupa.
Če kot fizična oseba pridobite novo prevozno sredstvo iz druge države
članice EU, pa vam bo davčni organ odmeril:
 davek na dodano vrednost,
 davek na motorna vozila,
 dodatni DMV (za avtomobile nad 2500 ccm in motornega kolesa nad
1000 ccm ),
 okoljsko dajatev na onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil.
Kadar fizična oseba nabavi novo
prevozno sredstvo znotraj Slovenije,
nima nobenih obveznosti z vidika DDV,
DMV ali okoljske dajatve.

Za novo prevozno sredstvo štejejo motorna vozila,
ki so povsem nova iz tovarne ali so bila dobavljena
pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila
dana prvič v uporabo ali če z njimi ni bilo
prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

Davek na dodano vrednost
Plačnik DDV je katerakoli oseba, ki pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice, ne
glede na to, ali je identificirana za namene DDV ali ne. Stopnja obdavčitve je 22 % od davčne
osnove. Davčna osnova za odmero DDV vključuje ceno vozila, skupaj z odmerjenim DMV in
okoljsko dajatvijo.
Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva iz
države članice EU prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v 15 dneh od dneva pridobitve.
Predložitev je možna osebno ali po navadni pošti. Obrazec je mogoče predložiti tudi v elektronski
obliki (z digitalnim potrdilom) prek sistema eDavki.

Davek na motorna vozila
Za novo motorno vozilo, ki je pridobljeno v Slovenijo iz druge države članice EU in bo pri nas tudi
(prvič) registrirano, je potrebno poleg DDV plačati tudi davek od cestnih motornih vozil (DMV), ki
ga davčni organ odmeri na podlagi prejete napovedi. Na spletni strani FURS lahko s klikom na
poglavje »Program za izračun DMV po 1. 7. 2012« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino
odmerjenega DMV.
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Dodatni davek na motorna vozila
Od 1. 7. 2012 je uveden dodatni DMV, ki je odvisen od prostornine motorja, za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) od
2.500 ccm in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa od 1.000 ccm.
Stopnje za motorna vozila: od 2.500 do 2.999 ccm–8 %; nad 3.000 do 3.499 ccm – 10 %; nad 3.500 do 3.999 ccm – 13 %;
nad 4.000 ccm – 16 %. Stopnje za motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa: od 1.000 ccm – 5%.

Okoljska dajatev

Podrobneje o tem na
spletni strani FURS

Poleg DDV, DMV in v nekaterih primerih dodatnega DMV se fizični osebi, ki ni
samostojni podjetnik posameznik in pridobi motorno vozilo v drugi državi članici in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije
po 1. 1. 2018, odmeri tudi okoljska dajatev. Prijava pridobitve se opravi na podlagi obrazca »Pridobitev IMV« v 15 dneh od
pridobitve prevoznega sredstva.
Osnova za obračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji
odšteje masa voznika, to je 75 kilogramov. Ker Vlada RS še ni sprejela sklepa o znesku okoljske dajatve za izrabljena motorna
vozila za leto 2018, znaša znesek okoljske dajatve od 1. januarja 2018 do uveljavitve novega sklepa 0 EUR na kilogram vozila,
kar pomeni, da se okoljska dajatev ne odmeri.
Primer izračuna (dizel):
Odločite se za nakup novega vozila iz Belgije. Izberete avto srednjega
cenovnega razreda XYZ, teža 1.300 kg, prevoženih 10 km, dizel, izpust CO₂ 126
g/km, izpust Euro 5, izpust trdih delcev: manj kot 0,005 g/km, moč motorja
77 kW, cena brez DDV (davčna osnova): 15.118 EUR
V informativni izračun vnesemo zgornje podatke in ugotovimo, da bo
odmerjen DMV za to vozilo v Sloveniji 453,54 EUR.
Okoljska dajatev:131.225 kg (1.300 – 75) x 0,00 = 0 EUR (se ne odmeri)
DDV: DDV: 15.118 + 453,54 + 0 = 15.571,54 * 0,22 (22 % DDV) = 3.425,74 EUR

