
Objavljeni prispevki predstavljajo splošne situacije 
in lahko služijo zgolj kot okvir ali splošno vodilo pri 
proučevanju davčnih problemov. Družba BDO d.o.o. in 
avtorji prispevkov ne prevzemajo nobene odgovornosti 
za posledice, ki bi nastale kot rezultat samostojnega 
udejstvovanja na podlagi predstavljenih prispevkov. 
Svetujemo vam, da se glede podrobnosti ali uporabe 
predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete 
na nas in z veseljem vam bomo pomagali.
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uveljavljanje 
posebne 
olajšave za 
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Rok za oddajo 
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NAKNADNA VPLAČILA, VODENJE EVIDENCE 
IN POROČANJE FURS

Naknadna vplačila ureja Zakon o go-
spodarskih družbah (v nad. ZGD-1), 
in sicer določa, da lahko družbena 

pogodba določa, da so družbeniki po usta-
novitvi družbe dolžni poleg osnovnih vložkov 
vplačati naknadna vplačila. Slednja so lahko 
v denarni obliki ali nedenarni obliki pri čemer 
zakon določa, da se za naknadna vplačila v 
nedenarni obliki smiselno uporabljajo določ-
be tretjega odstavka 475.člena ZGD-1, torej 
določba, ki določa kaj se lahko zagotovi kot 
stvarni vložek. Naknadna vplačila morajo biti 
določena v družbeni pogodbi lahko pa vsaj 
napotuje na možnost naknadnih vplačil pri 
čemer pa morajo potem sklep o naknadnih 
vplačilih sprejeti vsi družbeniki.  Vplačila z 
naknadnimi vplačili so ena izmed vrst finan-
ciranja družbe pri čemer pa se z naknadnimi 
vplačili ne povečajo osnovni kapital, osnovni 
vložki in poslovni deleži družbenikov in se kot 
takšna tudi ne vpišejo v sodni register. Ob 
določenih pogojih pa se že vplačana nakna-
dna vplačila družbenikom lahko tudi vrnejo. 

Leta 2019 je bila sprejeta novela Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2), ki je posegla tudi v po-
dročje naknadnih vplačil. Vračila naknadnih 
vplačil družbeniku, ki jih je vplačal, niso ob-
davčena z dohodnino, a le do višine vplača-
nih naknadnih vplačila. V presežni vrednosti 
pa so vrnjena naknadna vplačila obdavčena 
kot dividenda. Ker so bile v zvezi s tem spre-
menjene določbe v ZDoh-2 tudi glede ugo-
tavljanja dohodnine od dohodkov v obliki 
vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, 
ki ga ni vplačal in je pravico do njegovega 
vračila pridobil s pridobitvijo deleža je za-
konodajalec posegel tudi v določbe Zakona 
o davčnem postopku (ZDavP-2). V skladu 
z določbami ZDavP-2 je predpisana obve-
znost vodenja evidence naknadnih vplačil 
družbenikov ter dostava podatkov iz teh evi-
denc davčnemu organu. In sicer, 340b člen 
ZDavP-2, ki se uporablja od 1.1.2020 dolo-
ča naslednje:

(avtomatično dajanje podatkov 
o naknadnih vplačilih in kapitalskih 
deležih družbenikov – fizičnih oseb)

(1) Gospodarske družbe, ustanovljene 
v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, 
morajo davčnemu organu dostaviti 
podatke o naknadnih vplačilih družbenikov 
– fizičnih oseb – ter podatke, potrebne za 
identifikacijo družbenika – fizične osebe – 
oziroma pravnega naslednika njegovega 
deleža v gospodarski družbi, in zavezanca za 
dajanje podatkov.

(2) Osebne gospodarske družbe, 
ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki 
Sloveniji, morajo davčnemu organu dostaviti 
podatke o kapitalskih deležih družbenikov 
– fizičnih oseb – ter podatke, potrebne za 
identifikacijo družbenika – fizične osebe, in 
zavezanca za dajanje podatkov.

(3) Oseba, zavezana za dajanje podatkov 
po prvem oziroma drugem odstavku tega 
člena, za vsakega družbenika – fizično osebo 
– oziroma pravnega naslednika njegovega 
deleža v gospodarski družbi v zvezi z 
kapitalskim deležem oziroma naknadnim 
vplačilom dostavi naslednje podatke:

 – osebno ime,
 – datum rojstva,
 – davčno številko oziroma številko za 

davčne namene davčnega zavezanca 
in državo rezidentstva,

 – o naknadnih vplačilih (datumu in 
znesku vplačila ter datumu in znesku 
vračila),

 – o kapitalskih deležih (datumu in zne-
sku pripisa ter datumu in znesku zni-
žanja).

(4) Osebe, zavezane za dajanje 
podatkov po tem členu, morajo podatke 
iz tega člena dostaviti davčnemu organu 

najpozneje do 31. januarja tekočega 
davčnega leta za preteklo davčno leto.

Kot razvidno zgoraj so družbe dolžne vodi-
ti evidenco o naknadnih vplačilih, ki so bila 
vplačana s strani družbenikov, ki so fizične 
osebe in o teh podatkih obvestiti davčni or-
gan. Podatke so zavezanci dolžni posredova-
ti do 31.1. za preteklo leto. Glede na sprejeto 
določbo, ki se uporablja od 1.1.2020 morajo 
tako družbe o naknadnih vplačilih prvič po-
ročati v letu 2021. Rok za poročanje je torej 
najkasneje do 31.1.2021. Družbe so do tega 
dne dolžne poročati tudi o stanju naknadnih 
vplačil na dan 1.1.2020, kar pomeni, da so 
o naknadnih vplačilih dolžne poročati tudi 
družbe, čigar družbeniki so izvedli naknadna 
vplačila tudi pred letom 2020. 

Podatki se poročajo v elektronski obliki 
na obrazcu KP-NV preko portala e-Davki. 
Več o tem si lahko pogledate tudi na 
naslednji povezavi: https://www.fu.gov.si 
/novica_ajax/novica/oddaja_obrazca_kp 
_nv_naknadna_vplacila_v_gospodarske 
_druzbe_10792/

SANJA PURIĆ 
sanja.puric@bdo.si
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PRENOVLJENI ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA

S 1. januarjem 2021 velja novi Zakon o 
davku na motorna vozila (ZDMV-1), 
ki prinaša spremembe pri obdavčitvi 

motornih vozil. Na novo je urejeno določa-
nje davčne osnove, uporaba davčnih stopenj 
in pa tudi področje oprostitev.

 X Davek na motorna vozila

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje 
za vozila, ki se dajo prvič v promet, se prvič 
registrirajo na območju Republike Slovenije 
ali se naknadno predelajo v motorna vozila, 
ki so predmet obdavčitve z DMV. DMV se 
plačuje od vozil iz določenih tarifnih oznak, 
kot so definirane v carinski tarifi Evropske 
skupnosti - gre predvsem za avtomobile 
in druga vozila za prevoz oseb, vozila za 
kombiniran prevoz ljudi in blaga, bivalna 
vozila, tri- in štirikolesniki, motorna vozila 
ter kolesa s pomožnim motorjem. 

Zavezanec za plačilo je:
 – oseba, ki pridobi motorno vozilo iz 

druge države članice Evropske unije, 

 – uvoznik motornih vozil, 

 – oseba, ki vnese motorno vozilo iz 
druge države članice zaradi prenosa 
prebivališča, 

 – proizvajalec motornega vozila, na-
menjenega za registracijo na ozemlju 
Republike Slovenije (od katerega 
DMV še ni bil plačan),

 – lastnik motornega vozila, ki se pre-
dela v motorno vozilo od katerega se 
plačuje DMV. 

Plačila so oproščena vozila, ki bodo pred 
prvo registracijo izvožena ali dobavljena 
v drugo državo članico EU, starodobniki, 
tekmovalna športna vozila, ki niso prirejena 
za cestno rabo, intervencijska reševalna 
vozila in specialna vozila za prevoz 
pokojnikov. ZDMV-1 na novo določa primere 
oprostitve DMV in kriterije za njihovo 
uveljavitev. Novi sta oprostitvi za gasilska 
vozila in vozila za namen civilne zaščite RS.

Plačila davka so oproščene tudi velike 
družine s tremi ali več otroci in vozila za 
prevoz invalidov ob izpolnjevanju nekaterih 
dodatnih pogojev ter vozila za potrebe 
diplomatskih predstavništev. 

S 1. januarjem je v veljavi poenostavitev pri 
nekaterih oprostitvah -  pri odmeri davka 
sedaj finančni urad po uradni dolžnosti iz 
uradnih evidenc lahko pridobi tudi podatke 
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o istem stalnem prebivališču zavezanca in 
njegovih otrok, ki je eden izmed pogojev za 
uveljavljanje oprostitev za velike družine 
oziroma v posameznih primerih pa tudi pri 
uveljavljanju oprostitev za invalide.

 X Spremembe, ki jih prinaša ZDMV-1

V skladu z določili novega Zakona o davku 
na motorna vozila (ZMDV-1) obdavčitev 
vozil ne temelji več na prodajni ceni 
oziroma se DMV ne izračunava več v 
odstotkih od nabavne vrednosti vozila, 
temveč se izračuna neposredno, kot znesek 
določen na podlagi lastnosti vozila. 

DMV se po novem v posamezni skupini 
obračuna po obveznostih, ki so za to 
skupino določeni. Te obveznosti so:

 – vrsta goriva in izpust CO2 pri kombi-

nirani vožnji (izražen v g/km),

 – moč motorja (izražena v kilovatih kW),

 – okoljevarstveni oz. emisijski standard 
EURO ter vrsta goriva, ki se uporablja 
za pogon motornega vozila.

Lestvici, ki določata obveznost glede na 
izpuste CO2 in vrsto goriva ter glede na 
emisijski standard EURO in vrsto goriva, sta 
v zakonu definirani na novo.

Za izpust CO2 se ne upošteva več podatek 
po meritvi NEDC, ampak meritev po 
novi, bolj strogi metodi WLTP. Če je znan 
podatek meritve NEDC, se vrednost poveča 
s pretvornikom.

Namen teh sprememb je, da bi z 
obdavčevanjem motornih vozil vplivali na 
nakupne navade kupcev motornih vozil, ki 

DMV se po novem v posamezni skupini obračuna po obveznostih, ki so za to skupino 
določeni. Te obveznosti so: 

 vrsta goriva in izpust CO2 pri kombinirani vožnji (izražen v g/km), 
 moč motorja (izražena v kilovatih kW), 
 okoljevarstveni oz. emisijski standard EURO ter vrsta goriva, ki se uporablja 

za pogon motornega vozila. 
 

 
 
Lestvici, ki določata obveznost glede na izpuste CO2 in vrsto goriva ter glede na 
emisijski standard EURO in vrsto goriva, sta v zakonu definirani na novo. 

Za izpust CO2 se ne upošteva več podatek po meritvi NEDC, ampak meritev po novi, 
bolj strogi metodi WLTP. Če je znan podatek meritve NEDC, se vrednost poveča s 
pretvornikom. 

Namen teh sprememb je, da bi z obdavčevanjem motornih vozil vplivali na nakupne 
navade kupcev motornih vozil, ki bi zaradi omogočanja ugodnejše obdavčitve v večji 
meri odločali za nakup okolju prijaznejših in čistejših vozil. V povezavi s tem ZMDV-
1 prinaša še eno poglavitno novost - davek za električna vozila po novem znaša 0 
EUR. 

Novi zakon prav tako ne vsebuje več določb glede dodatnega davka na motorna 
vozila, ki je bil za vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra uveden sredi leta 2012 
- t.i. »davek na luksuzna vozila«.  

Za vsa vozila je tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za 
odmero davka. 

Za rabljena vozila se odmeri sorazmeren davek po padajoči lestvici glede na starost 
vozila. Vrednost obračunanega DMV se tako lahko zmanjša zaradi starosti vozila ali  
števila sedežev ter, če je vozilo namenjeno tudi za prevoz blaga (ob upoštevanju 
pogoja, da gre za takšno vozilo). 

Vložitev napovedi za odmero DMV 

Uveljavitev novega zakona prinaša tudi nekatere spremembe oz. poenostavitve pri 
sami odmeri davka. Zaradi spremenjene davčne osnove (ki ne temelji več na prodajni 
ceni vozil), izmenjava podatkov homologacijskega in registracijskega organa s 
finančno upravo poteka avtomatično. To pomeni, da je napoved za odmero davka 
na motorna vozila mogoče oddati preko sistema eDavki z obrazcem DMV-N, kjer se 
na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila samodejno izpolnijo vsi 
podatki, ki so potrebni za odmero davka. 
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bi zaradi omogočanja ugodnejše obdavčitve 
v večji meri odločali za nakup okolju 
prijaznejših in čistejših vozil. V povezavi s 
tem ZMDV-1 prinaša še eno poglavitno 
novost - davek za električna vozila po 
novem znaša 0 EUR.

Novi zakon prav tako ne vsebuje več 
določb glede dodatnega davka na 
motorna vozila, ki je bil za vozila s 
prostornino motorja nad 2,5 litra uveden 
sredi leta 2012 - t.i. »davek na luksuzna 
vozila«. 

Za vsa vozila je tako določen enotni davek, 
s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za 
odmero davka.

Za rabljena vozila se odmeri sorazmeren 
davek po padajoči lestvici glede na starost 
vozila. Vrednost obračunanega DMV se 
tako lahko zmanjša zaradi starosti vozila ali  
števila sedežev ter, če je vozilo namenjeno 
tudi za prevoz blaga (ob upoštevanju 
pogoja, da gre za takšno vozilo).

 X Vložitev napovedi za odmero DMV

Uveljavitev novega zakona prinaša tudi 
nekatere spremembe oz. poenostavitve pri 
sami odmeri davka. Zaradi spremenjene 
davčne osnove (ki ne temelji več na 
prodajni ceni vozil), izmenjava podatkov 
homologacijskega in registracijskega 
organa s finančno upravo poteka 
avtomatično. To pomeni, da je napoved 
za odmero davka na motorna vozila 
mogoče oddati preko sistema eDavki 
z obrazcem DMV-N, kjer se na podlagi 
vpisane identifikacijske številke motornega 
vozila samodejno izpolnijo vsi podatki, ki so 
potrebni za odmero davka.

Do sedaj je moral zavezanec pridobiti 
izjavo o emisijski ustreznosti vozila ter jo 
priložiti k napovedi, s 1. januarjem pa se 
podatki iz potrdila o skladnosti motornega 
vozila avtomatično prenesejo v elektronski 
sistem finančne uprave. Zavezanec bo 
po elektronski vlogi napovedi za odmero 
davka in plačilu odmerjenega davka moral 

le še registrirati motorno vozilo – drugi 
obiski pri organih ne bodo več potrebni. 

Po plačilu ali oprostitvi davka na motorna 
vozila bo imel registracijski organ dostop 
do davčne evidence, iz katere bo razviden 
podatek o plačilu oziroma oprostitvi davka.

Prenovljeni ZDMV-1 tako odpravlja 
nekatere nejasnosti pri odmeri davka in 
hkrati le-to poenostavlja, saj pri se pri vseh 
izračunih upoštevajo le še lastnosti oziroma 
parametri vozil. 

Na spodnji povezavi je na voljo Preglednica 
za izračun DMV (velja za dobave, opravljene 
od vključno 1. 1. 2021 dalje), kjer se si 
zavezanci lahko informativno izračunajo 
višino DMV.
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal 
/OpenPortal/CommonPages/Opdynp 
/PageC.aspx?category=pripomocki

AJDA KUNSTELJ 
ajda.kunstelj@bdo.si
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