DAVEK NA MOTORNA VOZILA

Skladno z Zakonom o davku na motorna vozila (UL RS, št. 52/99, 72/06-uradno prečiščeno besedilo,
114/06-ZUE, 9/10 in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZDMV) se davek od cestnih motornih vozil ne plačuje
med drugim od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z
delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oz. z delovno
prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim
upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku,
ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali
jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje (5. člen ZDMV).
Za invalide se štejejo:
- osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice
nastala najmanj 80-odsotna telesna okvara;
- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
- osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost
po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
- otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
Oprostitev za prvi dve skupini oseb iz prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.
Oprostitev za osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo s statusom invalida se
uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida oz. odločbe pristojnega centra za socialno
delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, se uveljavlja na podlagi odločbe centra
za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z
zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
Oprostitev se uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za
sprostitev v prost promet pri carinskem organu oz. z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka
pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh
mesecih od uvoza. Davčni oz. carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu
zahtevka.
V prometno dovoljenje tako kupljenega vozila oz. uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno
vozilo uveljavljeno povračilo davka.
Če invalidska organizacija, invalid oz. njegovi starši ali skrbniki prodajo motorno vozilo ali ga
brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oz. uvoza,
morajo plačati davek v višini, za katerega se je zahtevalo vračilo, in pripadajoče obresti od dneva
nakupa oz. uvoza do dneva plačila davka. Ob izpolnjenih osnovnih pogojih se pravica do oprostitve po
tej točki na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni
nesreči za več kot 70 odstotkov tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme
poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek. Če invalid umre pred potekom
petletnega roka od dneva nakupa oz. uvoza motornega vozila, smejo zakoniti dediči prodati motorno
vozilo, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek.
Če upravičenci do oprostitve davka niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo vozijo starši
oz. skrbniki ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oz. skrbnika brez
obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu.
Pri mladoletnih otrocih s posebnimi potrebami se kot lastnik avtomobila lahko vpiše otrok ali starš. Če
je kot lastnik osebnega avtomobila vpisan otrok, mora pri odtujitvi (prodaji) avtomobila dati soglasje
center za socialno delo.

