
Obrazec – obračun IMV         PRILOGA 2 

 

 

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE  
 

Datum : 

Ime: 

Naslov: 

 

Davčna številka:  

 

Matična številka:  

 
 

Zap. 

Št. 

PD 

ali  

PZ 

Znamka 

Tip 

in 

izved

enka 

Število 

motorn

ih  

vozil  

[kom] 

Masa 

motornih 

vozil 

[kg] 

Oprostitev 

Iznos / 

Izvoz 

[kg] 

Uveljavljanje vračila 

Znesek dajatve 

[SIT] 
iznos / 

izvoz  

[kg] 

datum 

plačila 

Znesek 

vračila 

[SIT] 

(1) (2) (3) (3a) (4) (5) (5a) (6) (6a) (7) (8) 

A. Kategorija vozil M1 

           

           

           

           

Skupaj 

količina 
XX XXX XX 

  
  XXXX XXXX XXXXXXX 

a) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju – vsota zneskov iz stolpca (8) SIT 

b) Skupni znesek vračila – vsota zneskov iz stolpca (7) SIT 

c) Znesek za plačilo – razlika med zneskoma iz vrstice a) in b) SIT 

B. Kategorija vozil N1 

           

           

           

           

Skupaj 

količina 
XX XXX XX 

  
  XXXX XXXX XXXXXXX 

a) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju – vsota zneskov iz stolpca (8) SIT 

b) Skupni znesek vračila – vsota zneskov iz stolpca (7) SIT 

c) Znesek za plačilo – razlika med zneskoma iz vrstice a) in b) SIT 

C. Kategorija vozil L5 

           

           

           

           

Skupaj 

količina 
XX XXX XX 

  
  XXXX XXXX XXXXXXX 

a) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju – vsota zneskov iz stolpca (8) SIT 

b) Skupni znesek vračila – vsota zneskov iz stolpca  (7) SIT 

c) Znesek za plačilo – razlika med zneskoma iz vrstice a) in b) SIT 
 

*
Obračunu prilagam dopolnitev seznama motornih vozil  za sledeče kategorije (ustrezno obkroži ):       M1      N1      L5  

Prejemni žig 

(izpolni carinski oz. davčni  organ) 



Potrjujem resničnost podatkov. 

 

Kraj in datum: 

Žig in podpis odgovorne osebe 

 

 

Opomba* 

V primeru, ko število vrstic na obračunskem obrazcu za posamezno kategorijo vozil ne zadostuje za vpis vseh 

motornih vozil v določenem davčnem obdobju vložnik obračuna sam sestavi tabelo, ki mora vsebovati  vse 

podatke iz obrazca obračun IMV ter jo ustrezno izpolniti in priložiti k obračunu 



Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obračun IMV 

V stolpec (2) se za posamezno znamko  motornih vozil oziroma tip  in izvedenko  vpiše PD - če, so bila vozila  

pridobljena iz druge države članice  ali PZ – če  so bila proizvedena  v Republiki Sloveniji. Ne vpisuje se 

uvoženih motornih vozil  in tistih, ki so nabavljena na trgu v RS s plačano dajatvijo. 

 

V stolpec (3) se vpiše znamka motornih  vozil. 

 

V stolpec (3a) se vpiše tip in izvedenka motornih vozil. 

 

V stolpec (4) se za tip in izvedenko določene znamke vpiše število motornih vozil, ki so bila bodisi  

- pridobljena iz druge države članice ali 

- pa  proizvedena v RS in so bila dana prvič v promet na ozemlju v RS. 

 

 

V stolpec (5) se za tip in njegovo izvedenko vpiše masa motornih vozil (v kg), ki so bila pridobljena iz druge 

države članice ali proizvedena v RS v davčnem obdobju in za katera se tudi dejansko obračuna in plača okoljska 

dajatev.V to maso se ne vpisuje količina vozil, ki so bila v istem davčnem obdobju iznesena oziroma izvožena. 

Masa za posamezno motorno vozilo se izračuna tako, da se  upošteva njegova masa, ki je navedena v 

homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje masa  voznika, to je 75 kg. 

 

V stolpec (5a) se za tip in izvedenko  vpiše v kg količina motornih vozil, ki so bila iznesena iz RS v drugo državo  

članico in/ali izvožena iz EU v istem davčnem obdobju v katerem je za njih nastala tudi obveznost obračuna 

okoljske dajatve. Ta stolpec se izpolni le v primeru uveljavljanja neposredne oprostitve v skladu s petim  

odstavkom 4.člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih 

vozil. 

 

Stolpci (6), (6a) ter (7) se izpolnijo le v primeru  uveljavljanja vračila okoljske dajatve v skladu s petim 

odstavkom 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih 

vozi. 

 

V stolpec (6) se za tip in njegovo izvedenko vpiše v kg količina motornih vozil, ki so bila iznesena iz RS v drugo 

državo članico  in/ali  izvožena iz EU. 

 

V stolpec (6a) se za tip in njegovo izvedenko vpiše  datum plačila okoljske dajatve za motorna vozila, ki so bila 

iznesena v drugo državo članico  ali  izvožena  iz EU. 

 

V stolpec (7) se vpiše znesek  plačane okoljske dajatve  za določen tip in njegovo izvedenko motornih vozil, ki 

so bila iznesena v drugo državo članico  ali pa izvožena  iz EU. 

 

V stolpec (8) se vpiše znesek okoljske dajatve za tip in izvedenko motornih vozil. Znesek se izračuna kot 

zmnožek stolpca  5 (masa  motornih vozil) ter zneska okoljske dajatve, ki velja  v davčnem obdobju za katerega 

se vlaga obračun. 

 

V vrstico Skupaj količina se vpiše vsota količin stolpcev (4), (5), (5a) in (6). 

 

V a)  vrstico se v SIT vpiše vsota zneskov iz stolpca (8). 

 

V b) vrstico se v SIT vpiše vsota zneskov iz stolpca (7). 

 

V c) vrstico se v SIT vpiše razlika med  zneskoma iz vrstive a) in b). Znesek vpisan v c) vrstico se plača v roku 

iz šestega  odstavka 6. člena uredbe.  

 

 

Motorna vozila po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih 

vozil  

Motorna vozila kategorije M1 so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika. 

Motorna vozila kategorije N1 so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone. 



Motorna vozila kategorije L5 so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena glede na vzdolžno os, katerih 

največja masa ne presega 1000 kg in pri katerih prostornina motorja presega 50 cm
3
 ali konstrukcijsko določena 

hitrost presega 50 km/h. 


