
 
 

  

 
 

 
         

 
PRVA OBRAVNAVA 

EVA: 2006-1611-0027 
 
 

PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA VODNA PLOVILA 
 

 
 
I. UVOD 
 
 
1.  OCENA STANJA  IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
 
V Republiki Sloveniji so določena plovila letno obdavčena na podlagi Zakona o davkih 
občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 
18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP-C) in Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero 
davkov po Zakonu o davkih občanov za leto 2006 (Uradni list RS, št. 4/06). Navedeni 
zakon sicer pokriva tri področja obdavčitve: dediščine in darila, premoženje in dobitke od 
iger na srečo. V okviru premoženja je obdavčitev predpisana za področje stavb, delov 
stavb, stanovanj, garaž in prostorov za počitek ter za plovne objekte, dolžine najmanj 
osmih metrov, ki so v zasebni lasti. Letna davčna obveznost je predpisana za plovne 
objekte, dolžine najmanj osmih metrov. Za plovne objekte med osmimi in devetimi metri 
je določena kot pavšalna obveznost v znesku 29.865 SIT, za vsak nadaljnji meter pa se 
pavšalni znesek poviša za 11.689 SIT. Davčna obveznost se znižuje z življenjsko dobo 
plovnega objekta in sicer za 5% za vsako leto starosti plovnega objekta. 
  
Veljavna obdavčitev plovnih objektov temelji na prečiščenem besedilu Zakona o davkih 
občanov, uveljavljenega v letu 1988 in dopolnjenega v letu 1989 (Uradni list SRS št. 
36/88 in 8/89). Sistem obdavčitve plovnih objektov se v preteklosti v svojem bistvu ni 
spremenil. Pomembnejša dopolnitev je bila sprejeta v letu 1993 (Uradni list RS, št. 7/93), 
s katero je bil enotno določen in predpisan pavšalni znesek obdavčitve, ki je bil pred tem 
v pristojnosti posameznih občin, ter hkrati uvedena letna valorizacija posameznih 
zneskov davčne obveznosti. 
 
V skladu z Okviri gospodarskih in socialnih reform v RS, sprejetimi na 47. Redni seji 
Vlade RS dne 3. 11. 2005 in v skladu s sprejetim programom dela Vlade RS v letu 2006 z 
dne 19. 1. 2006, Vlada predlaga novo ureditev obdavčitve prevoznih sredstev, med 
katere sodijo tudi plovni objekti oziroma plovila.  
 
V okviru predlaganega zakona Vlada RS želi umestiti področje obdavčitve plovil v 
posodobljen okvir obdavčitve premoženja in s tem zaokrožiti celovito davčno reformo na 
področju obdavčitve prometa, dohodkov in premoženja. 
 
S predlaganim zakonom Vlada želi razširiti predmet obdavčitve, na novo določiti davčno 
obveznost, tudi z upoštevanjem moči pogona plovila in ne le z upoštevanjem dolžine 
plovila. Predlagani zakon pomeni posodobitev sistema pobiranja davka od plovil, tudi z 
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maksimalno omejitvijo podatkov, ki jih morajo zavezanci sami sporočati davčnemu uradu, 
saj bo večino podatkov davčni urad pridobil iz drugih uradnih evidenc. Predlog zakona 
mora upoštevati tudi spremembe, ki so bile uveljavljene predvsem glede evidentiranja 
pomorskih in celinskih vodnih plovil v področni zakonodaji.  
 
 
2.  CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 
 
Temeljni cilj zakona je, da se sistemsko na novo uredi obdavčitev  plovil za plovbo po 
morju ter po celinskih vodah. Zakonodajalec želi s to davčno obveznostjo zajeti čim širši 
krog plovil. Tako v okvir predmeta obdavčitve vključuje vsa plovila, ne glede na to, ali se 
uporabljajo za zasebne namene ali pa za opravljanje dejavnosti in ne glede na to, ali so 
evidentirana v evidencah plovil po področnih zakonih, ali ne. Davčna obveznost se 
znižuje glede na starost plovila oziroma  njegovega pogona.  
 
Način obračunavanja davka je zasnovan na način, ki omogoča enostavno odmero davka 
za celo koledarsko leto, ki jo davčni urad opravi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc 
po uradni dolžnosti.  
 
Prihodki iz naslova davka od plovil pripadajo, enako kot doslej, občinam, kjer ima davčni 
zavezanec sedež oziroma stalno prebivališče v primeru lastništva s strani rezidenta. Če 
je lastnik plovila nerezident, ki ima plovilo registrirano v evidenci plovil v Sloveniji, pa 
davek pripada občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil.   
 
Davčna obveznost je po predlaganem zakonu predvidena za vsa plovila, ki so 
evidentirana v evidencah plovil, katere pristojne službe, to je Pomorska uprava in 
posamezne upravne enote, vodijo na osnovi Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 
26/01, 21/02, 110/02- ZGO-1, 02/04, 98/05 in 49/06 ) in Zakona o plovbi po celinskih 
vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02-ZGO-1). Poleg tega je s predlaganim zakonom 
predpisana obveznost plačila davka tudi za tista plovila rezidentov, ki bi po predhodno 
navedenih zakonih morala biti evidentirana v evidencah plovil, pa iz kakršnih koli razlogov 
niso ter plovila, ki so v lasti slovenskih rezidentov in so registrirana v tujini.   
 
Davčni zavezanec je praviloma lastnik plovila, v primeru, ko uporabnik plovila ni tudi 
lastnik plovila (na primer na podlagi pogodb o lizingu, zakupu), pa je davčni zavezanec 
lahko tudi uporabnik plovila. Posebna pravila veljajo, če je plovilo v lasti več oseb. V tem 
primeru so solastniki davčni zavezanci sorazmerno s svojim solastniškim deležem, skupni 
lastniki pa so kot davčni zavezanci, solidarno odgovorni za plačilo celotne davčne 
obveznosti. 
 
Davčna obveznost je sestavljena iz treh delov – splošne obveznosti, ki je določena v 
absolutnem znesku, dela obveznosti, ki je odvisen od dolžine plovila in dela obveznosti, ki 
je odvisen od moči pogona plovila. Če lastnik plovila ni lastnik le-tega v celem 
koledarskem letu, se davčna obveznost odmeri sorazmerno času lastništva plovila v 
koledarskem letu .  
 
Davčna obveznost se znižuje glede na življenjsko dobo plovila in sicer se znižujeta del 
obveznosti, ki je odvisen od dolžine plovila in del obveznosti, je odvisen od moči  pogona 
plovila. Obveznost povezana z dolžino oziroma pogonom se zmanjšuje za 5% letno, 
vendar preostanek tega dela davčne obveznosti, ne sme biti nižji od 35% tega dela 
davčne obveznosti za novo plovilo .  
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Davka se ne plačuje za plovila državnih organov (Policije, carinskih organov, Slovenske 
vojske, MOP, Uprave za pomorstvo) in plovila organov občin kot tudi ne za plovila za 
izvajanje nalog zaščite in reševanja, gašenja požarov ipd.. Davka se tudi ne plačuje za 
muzejske eksponate,  za plovila starejša od tridesetih let, za plovila za jadranje, veslanje 
ali kot spremljevalna plovila društev za vodne športe ter za plovila za službene potrebe 
diplomatskih, konzularnih predstavništev ter mednarodnih organizacij. 
 
Za izvajanje predlaganega zakona bo davčna služba vzpostavila in vodila davčno 
evidenco. Potrebne podatke o plovilih bo služba pridobivala pretežno iz evidenc plovil po 
področnih predpisih, podatke o lastnikih pa tudi iz drugih zakonsko določenih evidenc. 
 
Davčni urad odmeri davčno obveznost vsako leto na osnovi stanja podatkov v davčni 
evidenci na dan 1. januarja in do 28. februarja izda odmerno odločbo. Odmerno odločbo 
pa davčni urad tudi izda v primeru, ko je priglasitev plovila oziroma druga sprememba v 
centralni evidenci vpisana po 1. januarju tekočega leta.  
 
Odmerjeno davčno obveznost je treba plačati v tridesetih dneh po vročitvi  odločbe 
davčnemu zavezancu. 
 
Če je lastnik plovilo odtujil med letom ali mu je bilo plovilo ukradeno, uničeno ali je bilo 
izpisano iz evidence plovil zaradi dotrajanosti, lahko zahteva vračilo plačanega davka ali 
odpis plačila odmerjenega, pa še ne plačanega davka. Zakon določa pogoje, pod 
katerimi davčni urad lahko dovoli vračilo oziroma odpis plačila davka. 
 
Vlada je pooblaščena, da v primeru potreb ekonomske politike zviša ali zniža zneske, ki 
so pomembni za določitev davčne obveznosti, vendar ne več kot za 50% zneskov 
določenih z zakonom (14. člen), minister za finance pa je pooblaščen, da po potrebi izda 
podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona. 
 
S kazenskimi določbami se določajo globe za kršitev tega zakona in sicer za primer, če 
davčni zavezanec ne priglasi predpisanih podatkov ali jih v davčno evidenco ne priglasi v 
predpisanem roku. 
 
Podobno kot v drugih zakonih o obdavčenju, se tudi pri izvajanju tega zakona podredno 
uporabljata zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo. 
 
Prehodna določba ureja vzpostavitev davčne evidence plovil in prvi vpis podatkov v to 
evidenco po uradni dolžnosti ter na podlagi prijav davčnih zavezancev. Glede na čas, 
potreben za vzpostavitev evidence, se določajo tudi posebni roki za odmero davka v letu 
2007. 
 
Z dnem uveljavitve tega zakona bodo prenehale veljati določbe Zakona o davkih 
občanov, ki se nanašajo na odmero davka od plovnih objektov. 
 
Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljal pa se bo od 
1. januarja 2007 dalje. 
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 

JAVNA FINANČNA SREDSTVA  
 
 
Uveljavitev predloga zakona ne bo imela neposrednih posledic za državni proračun, saj 
prihodki iz naslova tega davka pripadajo občinam.  
 
Prihodek občin od davka na vodna plovila je v letu 2005 znašal 9.763.936 SIT. 
 
Zaradi uveljavitve zakona predlagatelj ocenjuje, da bo prišlo, v primerjavi z veljavnim 
sistemom obdavčitve plovil, do manjšega povišanja prihodkov občin iz naslova davka na 
plovila. Zvišanje prihodkov je posledica širitve predmeta obdavčitve in posledica nekoliko 
višje davčne obremenitve posameznega plovila. 
 
Za izvajanje zakona ne bo potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev. 
 
 

4. PRILAGOJENOST UREDITVE PRAVA EU 
 

Pravo EU ne posega neposredno na področje obdavčenja vodnih plovil. To področje je 
prepuščeno državam članicam. 

 
 
5. UREDITEV OBDAVČITVE VODNIH PLOVIL V TREH ČLANICAH EU 

 
 
ŠVEDSKA 
 
Na Švedskem je predpisan davek na premoženje fizičnih oseb. Davek se izračuna po 
stopnji 1,5% od davčne osnove. Pri določanju davčne osnove, se premoženje vrednoti po 
tržni vrednosti, upošteva pa se le znesek, ki  v primeru posameznika presega okoli 
150.000  eurov, v primeru zakoncev pa 300.000 eurov. Poleg tega se v primeru premičnin 
v davčno osnovo upošteva le vrednost premičnin nad  1.000 eurov. Prav za plovila pa je 
obdavčitev natančneje določena. Če je plovilo sestavni del sredstev osebe, ki opravlja 
dejavnost, pa se to plovilo ne uporablja za priglašeno dejavnost, ampak je le naložba v 
kapital, se to plovilo vključi v davčno osnovo fizične osebe. 
 
 
ŠPANIJA 
 
V tej državi je zakonsko predpisan davek na premoženje. Rezident mora prijaviti svoje 
celotno  premoženje po svetovnem principu. V premoženju so zajete nepremičnine, 
cestna vozila, plovila, dragulji, umetniška dela in druge naložbe. Enotna oprostitev je po 
rezidentu predpisana v višini 108.182 eurov oziroma 150.253 eurov, če je v premoženju 
nepremičnina, v kateri tudi prebiva. Davčna obveznost se izračuna na osnovi zneskov in 
stopenj, ki so predpisane za posamezne razrede: 
 
Davčna osnova    Fiksni znesek davka       Stopnja za izračun dodatnega zneska davka      
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        v evrih                  v evrih                                                v %  
 
do        167.129                    0                                  0,20 od davčne osnove 
do        334.253                334                                  0,30 od razlike nad davčno osnovo 
do        716.581                836                                  0,50 od razlike nad davčno osnovo   
do     1.337.000             2.507                                  0,90 od razlike nad davčno osnovo                   
do     2.673.999             8.523                                  1,30 od razlike nad davčno osnovo 
do     5.347.998           25.904                                  1,70 od razlike nad davčno osnovo  
do   10.695.996           71,362                                  2,10 od razlike nad davčno osnovo 
nad 10.695.996         183.670                                  2,50 od razlike nad davčno osnovo 
 
 
LUKSEMBURG 
  Davek na premoženje je bil v Luksemburgu uzakonjen že v času med obema 
svetovnima vojnama. Pomembnejše zakonske spremembe so bile sprejete v letih 1975, 
1982 in 1983. Davčni zavezanci so fizične osebe in pravne osebe, razen kapitalskih 
družb iz razloga, ker so obdavčeni posamezni družbeniki na osnovi njihovega 
kapitalskega deleža. V davčno osnovo je vključeno celotno premoženje: kmetijska, 
gozdarska in gospodarska posestva, vse druge nepremičnine in premičnine (vključno s 
plovili) ter vse drugo stvarno in materialno premoženje, vendar je pri tem dopustno odšteti 
najeta posojila. Davčna stopnja je predpisana v višini 0,5% davčne osnove. Davek od 
premoženja se za javne družbe z omejeno odgovornostjo odmeri od davčne osnove, ki 
presega 15.500 eurov, za privatne družbe z omejeno odgovornostjo pa od premoženja, ki 
presega 5.000 eurov. Fizični osebi se ugotovljena davčna osnova zniža za 2.500 eurov, 
dodatno znižanje v višini istega zneska je predpisano za zakonca in za vsakega otroka. V 
primeru zakonskih parov se vrednost premoženja sešteva. Če so fizične osebe 
nerezidenti, je obdavčljivo premoženje tisto, ki se nahaja v Luxemburgu. Odmera davka 
se redno izvaja na triletno obdobje, davčna obveznost pa določi kot letna obveznost, 
razdeljena na plačila v posameznem četrtletju. Davčna oprostitev je predpisana za 
pokojninske, zaposlitvene pa tudi skrbniške sklade, ki poslujejo v skladu s področnimi 
zakoni, verske in dobrodelne neprofitne organizacije ali pa tiste javne institucije, ki so 
javnega pomena, državna zavetišča in podjetja z javnimi pooblastili.     
 
6.  OCENA DRUGIH POSLEDIC  
 
Predlagatelj ocenjuje, da uveljavitev zakona ne bo imela drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 
 
 
 

1. člen 
(vsebina zakona) 

 
Ta zakon ureja sistem obdavčevanja, določa obveznost in način plačevanja davka na 
lastništvo vodnih plovil (v nadaljnjem besedilu: davek od plovil). 

 
2. člen 

(predmet obdavčitve) 
 
Davek od plovil se plačuje od: 

 
- plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi 

zakonov, ki urejajo plovila za plovbo po morju in celinskih vodah,  (v nadaljnjem besedilu: 
evidence plovil), razen plovil v gradnji, 

- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice (v nadaljnjem 
besedilu: lastniki) so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis 
v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter 

- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in 
izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prve alineje tega člena, vendar v 
njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini. 
 

3. člen 
(pripadnost davka) 

 
(1) Prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so rezidenti Republike 
Slovenije, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež 
zavezanca oziroma zavezanke za davek od plovil (v nadaljnjem besedilu: davčni 
zavezanec). 
 
(2) Prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so nerezidenti, pripadajo 
občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil.  

 
4. člen 

(davčni zavezanec) 
 

(1) Davčni zavezanec je lastnik plovila, ki je kot tak evidentiran v davčni evidenci iz 9. 
člena tega zakona. 
 
(2) Pri solastništvu oziroma skupnem lastništvu plovila je davčni zavezanec vsak 
solastnik oziroma solastnica (v nadaljnjem besedilu: solastnik) oziroma vsak skupni 
lastnik oziroma skupna lastnica (v nadaljnjem besedilu: skupni lastnik) plovila, pri čemer 
solastniki odgovarjajo za plačilo davka po tem zakonu sorazmerno z višino svojega 
solastniškega deleža, skupni lastniki pa so za plačilo davka odgovorni solidarno.  
 
(3) Solastniki oziroma skupni lastniki posameznega plovila lahko sporazumno določijo 
osebo, ki se v davčni evidenci evidentira kot zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem 
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besedilu: zastopnik) solastnikov oziroma skupnih lastnikov plovila in je s tem pooblaščena 
za opravljanje vseh aktivnosti v zvezi z odmero in plačilom davka po tem zakonu ter 
sporočanje vseh podatkov, ki jih davčni urad vodi v skladu s tem zakonom.  
 
(4) Davčni zavezanec v zvezi s plovilom, ki je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o 
zakupu, je lahko tudi uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) 
plovila, če lastnik in uporabnik plovila o tem skupno obvestita davčni urad najpozneje do  
odmere davka.   

 
5. člen 

(davčna obveznost) 
 

(1) Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta.  
 
(2) Davčna obveznost se za koledarsko leto ugotovi kot seštevek splošnega dela 
obveznosti, dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila in dela obveznosti, ki se 
nanaša na moč pogona plovila in se za posamezno plovilo izračuna na naslednji način: 
 
Višina letne obveznosti = splošni del obveznosti + (obveznost za vsak meter x dolžina 
plovila) + (obveznost za vsak kilovat x moč pogona v kilovatih), 
 
pri čemer se upoštevajo zneski iz naslednje tabele: 
 
 

Razred   dolžine 
plovila (v metrih) 

nad do 

Splošni del 
obveznosti za 

plovilo 
 (v eurih) 

Obveznost za vsak 
meter plovila  

(v eurih) 

Obveznosti za vsak 
kilovat moči pogona 

(v eurih) 

5 8 10,0 2,5 0,5 
8 12 15,0 3,0 1,0 

12   20,0 3,5 2,0 
 
(3) Če je davčni zavezanec postal lastnik oziroma uporabnik plovila med koledarskim 
letom, se obveznost ugotovi za dejansko obdobje lastništva oziroma uporabe plovila,  
sorazmerno glede na čas lastništva oziroma uporabe plovila v koledarskem letu. 
 
(4) Obveznost za dejansko obdobje lastništva oziroma lastništvo plovila v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena se ugotovi na naslednji način: 

                                                                  
Obveznost za dejansko obdobje = (Davčna obveznost za koledarsko leto/365) x dejansko 
število dni lastništva oziroma uporabe plovila v koledarskem letu. 

   
6. člen 

(znižanje davčne obveznosti) 
 

(1) Davčno obveznost, ugotovljeno v skladu z drugim in četrtim odstavkom 5. člena tega 
zakona, se glede na življenjsko dobo plovila oziroma pogona plovila zniža v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom tega člena.  
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(2) Del obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila iz drugega odstavka 5. člena tega 
zakona se za vsako leto starosti plovila zniža za 5%, vendar preostanek tega dela davčne 
obveznosti, ne sme biti nižji od 35% tega dela davčne obveznosti za novo plovilo. 
 
(3) Del obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila iz drugega odstavka 5. člena 
tega zakona se za vsako leto starosti pogona zniža za 5%, vendar preostanek tega dela 
davčne obveznosti, ne sme biti nižji od 35% tega dela davčne obveznosti za novo plovilo.  
 

7. člen 
(posebno pravilo za plovila, ki se uporabljajo za zasebne namene in za 

opravljanje dejavnosti) 
 
(1) Davek na plovila se ne plača za plovila, ki so nujno potrebna za opravljanje 
registrirane dejavnosti. Ta določba ne velja za plovila, ki se uporabljajo hkrati za zasebne 
namene in za namene opravljanja registrirane dejavnosti ter za plovila, ki so naložba v 
kapital in se ne uporabljajo za opravljanje dejavnosti.  
  
(2) Kot zasebni namen v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje uporaba plovila za 
zasebno uporabo lastnika plovila, njegovih zaposlenih ali uporabnika, vključno z 
družinskimi člani teh oseb oziroma povezanih oseb. 
 
(3) Za družinske člane lastnikov, zaposlenih oziroma uporabnikov po drugem odstavku 
tega člena se šteje: zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči 
življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
enake pravne posledice kot zakonska zveza, oseba, s katero fizična oseba živi v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s 
katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki 
ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza 
ter starši in posvojitelji fizične osebe. 
 
(4) Za povezane osebe iz tretjega odstavka tega člena se štejejo: 
- vse osebe, v katerih imajo davčni zavezanci iz 4. člena in njihovi družinski člani v 
posredni ali neposredni lasti več kakor 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v 
kapitalu, ali več kakor 25% deleža pri vodenju ali nadzoru in  
- vse osebe in njihovi družinski člani, ki imajo pri davčnem zavezancu iz 4. člena tega 
zakona v posredni ali neposredni lasti več kakor 25% vrednosti ali števila delnic ali 
deležev v kapitalu, ali več kakor 25% deleža pri upravljanju ali nadzoru. 
 

8. člen 
(oprostitev davčne obveznosti) 

 
Oprostitev plačila davka od plovil velja za plovila: 
 
- za izvajanje nalog delovnega področja Policije,   
- za izvajanje carinskega in trošarinskega nadzora Carinske uprave Republike 

Slovenije,  
- Slovenske vojske, 
- za izvajanje nalog varovanja morja in celinskih voda, ki so v lasti ministrstva, 

pristojnega za okolje oziroma občin, 
- za izvajanje nalog delovnega področja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo,  
- kot muzejski eksponati javno priznanega muzeja, 
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- tradicionalna in starejša od trideset let, ki so pomembna za ohranjanje kulturne 
dediščine, 

- za jadranje, veslanje ali kot spremljevalna plovila društev za vodne športe, 
- za izvajanje nalog reševanja življenj, gašenja oziroma drugih aktivnosti v povezavi 

z naravnimi nesrečami na morju oziroma celinskih vodah, 
- za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij, 

akreditiranih v Republiki Sloveniji, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo 
častni konzularni funkcionarji ter 

- za službene potrebe mednarodnih organizacij, če tako določajo mednarodne 
pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo.  

 
9. člen 

(vodenje davčne evidence za davek od plovil) 
 
(1) Davčna evidenca, ki jo zaradi pravilnega izračunavanja davka po tem zakonu 
vzpostavi in vzdržuje davčna uprava, vsebuje naslednje podatke: 
 
- evidenčno številko in datum vpisa, 
- označbo plovila,  
- številko vpisa in naziv evidence plovil oziroma vpisnika, v katerega je plovilo 

vpisano,  
- vrsto oziroma tip plovila, 
- dolžino plovila, 
- pogon plovila (navedba vrste pogona, leto vgradnje oziroma namestitve in moč 

posameznega pogona), 
- namembnost plovila, 
- leto izgradnje plovila,   
- datum in opis spremembe plovila oziroma dela plovila, ki je pomemben za odmero 

davka od plovil, 
- podatke o lastniku oziroma lastnikih plovila (osebno ime in naslov stalnega ali 

začasnega prebivališče oziroma naziv in sedež ter davčno številko vsakega 
lastnika plovila), 

- podatke o solastniških deležih, če je plovilo v solastnini, 
- podatke o zastopniku solastnikov oziroma skupnih lastnikov, če so ga določili v 

skladu s tem zakonom, 
- podatke o uporabniku plovila (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališče oziroma naziv in sedež, in davčno številko), če je uporabnik na 
podlagi sporazuma z lastnikom plovila davčni zavezanec po tem zakonu,  

- datum izpisa plovila iz evidence plovil in razlog izpisa ter  
- druge podatke, ki jih je davčni urad pridobil od zavezanca ali iz drugih virov in so 

pomembni za odmero davka v skladu s tem zakonom. 
 
(2) Podatke za davčno evidenco davčna služba pridobiva brezplačno iz evidenc plovil, 
podatke o lastniku pa tudi iz centralnega registra prebivalstva. 
 
(3) Podatke iz evidenc plovil davčna služba pridobiva enkrat mesečno in sicer po stanju 
podatkov na zadnji dan posameznega meseca in jih v svoji evidenci upošteva kot 
podatke na prvi dan naslednjega meseca. 
 

10. člen 
(obveznost davčnega zavezanca) 
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(1) Davčni zavezanec mora v roku tridesetih dni  od datuma nastale spremembe 
davčnemu uradu prijaviti vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se 
spremeni davčna obveznost po tem zakonu. 
 
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec sporočiti davčnemu uradu tudi 
spremembe vseh drugih podatkov iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, če jih ni prej 
sporočil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil.  
  
(3) Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil, pa v tej evidenci ni vpisano, 
mora davčni zavezanec sporočiti davčnemu uradu podatke, ki se vodijo v davčni evidenci 
iz 9. člena tega zakona v roku tridesetih dni po nabavi plovila.  
 

11. člen 
(roki za odmero davka od plovil) 

 
(1) Davčni urad odmeri davek za koledarsko leto po uradni dolžnosti na podlagi podatkov 
iz davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta. 
 
(2) Davčni urad odmeri davek za koledarsko leto najpozneje do 28. februarja tekočega 
leta.  
 
(3) Za plovila, ki so vpisana v davčno evidenco iz 9. člena tega zakona po 1. januarju 
tekočega leta oziroma za spremembe, ki so davčnemu uradu sporočene po tem datumu, 
davčni urad izda odmerno odločbo v roku tridesetih dni od dneva, ko je davčni urad vpisal 
plovilo prvič v davčno evidenco oziroma od dneva, ko je v davčno evidenco vpisal 
spremembo podatkov, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.  
 

12. člen 
(rok za plačilo davka od plovil) 

 
 Odmerjeni davek se plača v tridesetih dneh po vročitvi odločbe davčnemu zavezancu.  
 

13. člen 
(vračilo plačanega davka) 

 
(1) Če lastnik plovila plovilo odtuji med koledarskim letom ali če je plovilo ukradeno ali 
uničeno ali če je plovilo izpisano iz evidence plovil zaradi dotrajanosti, lahko davčni 
zavezanec pri davčnem uradu zahteva vračilo že plačanega davka ali odpis plačila 
odmerjenega, toda še neplačanega davka.  
 
(2) Davčni urad lahko odobri vračilo oziroma odpis plačila davka le, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
1. pri odtujitvi: sprememba lastništva je vpisana v davčno evidenco in davčni urad je že 
odmeril davek novemu lastniku plovila oziroma lahko nedvomno ugotovi, da je plovilo 
zaradi prodaje osebi, ki ni davčni zavezanec po tem zakonu, izvoženo ali odpeljano v 
drugo državo članico Evropske unije; 
2. zaradi kraje ali uničenja plovila: o kraji oziroma uničenju plovila je sestavljen uradni 
zapisnik, ki ga davčni zavezanec predloži na vpogled davčnemu uradu v izvirniku in  je 
plovilo že izpisano iz evidence plovil;  
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3. zaradi dotrajanosti plovila: plovilo je izpisano iz evidence plovil in davčni zavezanec 
dokaže, da se plovilo ne uporablja več. 
 

14. člen 
(pooblastilo vladi) 

 
Vlada Republike Slovenije lahko v skladu s sprejeto ekonomsko politiko posamezne 
zneske iz drugega odstavka 5. člena tega zakona zviša ali zniža, vendar največ za 50% 
zneskov, določenih s tem zakonom. 
 

15. člen 
(pooblastilo ministru, pristojnemu za finance) 

 
Minister ali ministrica, pristojna za finance, lahko predpiše natančnejši način izvajanja 
tega zakona, zlasti pa posebnosti odmere davka, če je lastnik plovila in s tem davčni 
zavezanec oseba, ki nima sedeža ali prebivališča v Republiki Sloveniji ter obrazce, 
potrebne za izvajanje tega zakona.  
 

16. člen 
(kazenske določbe) 

 
(1) Z globo od 1.600 eurov do 25.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:  
1. ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku potrebnih podatkov na način določen v 
prvem in drugem odstavku 10. člena tega zakona, 
2. ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov o plovilu na način določen v 
tretjem odstavku 10. člena ter drugega odstavka 18. člena). 
 
(2) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.  
 
(3) Z globo od 210 eurov do 1.200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 
 

17. člen 
(uporaba drugih predpisov) 

 
Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega urada, ki niso urejena s tem 
zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek ter določbe zakona, ki 
ureja davčno službo. 
 

18. člen 
(vzpostavitev davčne evidence iz 9. člena tega zakona in odmera davka v letu 2007) 
 
(1) Davčna uprava vzpostavi davčno evidenco iz 9. člena tega zakona najpozneje do 30. 
aprila 2007. 
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(2) Davčni zavezanci  morajo najpozneje do 31. marca 2007 pri davčnemu uradu prijaviti 
plovila, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco plovil, ki v to evidenco niso vpisana in 
sporočiti vse podatke, potrebne za odmero davka od teh plovil. 
 
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek 11. člena tega zakona davčni urad izda odločbe o 
odmeri davka za leto 2007 na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 31. maja 
2007. Odmerne odločbe davčni urad izda najpozneje do 30. junija 2007. 
 
(4) Ne glede na prvi odstavek 12. člena tega zakona, mora biti davek za leto 2007 plačan 
najpozneje do 31. avgusta 2007.  
 
 

19. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tretja točka 156. člena,  drugi stavek 
prvega odstavka 157. člena ter 165. člen Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 
36/88 in 8/89, ter Uradni list RS št. 48/90, 8/91,  7/93, 18/96-ZDavP,  91/98 in 1/99), ki pa 
se uporabljajo še do 1. januarja 2007.  
 
 

20. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe zakona) 

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. januarja 2007. 
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II. OBRAZLOŽITEV 
 
K 1. členu  
V členu je določena vsebina zakona o davku na vodna plovila, s katerim se v obliki 
premoženjskega davka na novo ureja obdavčitev plovil za plovbo po morju in celinskih 
vodah.  
 
K 2. členu 
Vsebina 2. člena je namenjena predmetu obdavčitve. Kot predmet obdavčitve so 
navedena vsa plovila daljša od petih metrov in so namenjena za plovbo po morju in 
celinskih vodah, razen plovil v gradnji, ne glede na to ali se uporabljajo za zasebni namen 
ali za opravljanje dejavnosti. Za določitev kriterijev posameznega plovila, ki je predmet 
obdavčitve, se smiselno uporabljajo tehnične lastnosti plovil, na podlagi katerih se izvaja 
vpis v evidence plovil ministrstva, pristojnega za promet. Tako se upoštevajo določila za 
vpis v slovenski ladijski register, predpisan s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št.: 
26/01, 21/02, 110/02- ZGO-1, 02/04, 98/05 in 49/06), navedenih v členih od 207 do 218, 
s Pravilnikom o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 42/05), navedenih v 
členih od 6 do 9, ter z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 
110/02 ZGO-1), navedenih v členih 20 in 23. Zaradi lažjega razlikovanja, se v 
predlaganem zakonu za predhodno omenjene evidence uporablja enoten naziv 
»evidence plovil« za razliko od »davčne evidence«, ki bo vzpostavljena za izvajanje 
predlaganega obdavčevanja (9. člen). Upoštevaje navedeno, so tehnične lastnosti plovil 
enotne v primeru zajemanja plovil v obeh evidencah. Edina razlika glede tehničnih 
lastnosti je ta, da se v davčno evidenco vpisujejo plovila daljša od petih metrov, medtem, 
ko je obveznost vpisa v evidence plovil določena s tremi metri, ali celo manj, če ima 
plovilo motorni pogon z močjo več kot 3,7 kilovatov. Glede na dodatni kriterij predmeta 
obdavčitve, po katerem so vključena plovila za plovbo, le-ta ne zajema plavajočih naprav, 
ker po svoji funkciji niso namenjene za plovbo, so pa vključene v evidence plovil. Dodatno 
pa so v okviru predmeta obdavčitve zajeta plovila, ki so v lasti domačih oseb, vendar pa 
nimajo slovenske pripadnosti oziroma so le-ta vpisana v evidence izven slovenskega 
območja ali pa se nahajajo izven pomorskih oziroma celinskih voda Republike Slovenije. 
  
K 3. členu 
V 3. členu je določeno, da prihodki od davka od plovil, katerih lastniki so rezidenti  
Republike Slovenije, pripadajo občinam, kjer ima davčni zavezanec stalno ali začasno 
prebivališče oziroma sedež. Prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so 
nerezidenti, pripadajo občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence 
plovil.  
 
K 4. členu 
V 4. členu je opredeljen davčni zavezanec. To je lastnik plovila, ki je na dan odmere 
evidentiran v davčni evidenci. V primeru več lastnikov, so pravila v temu členu 
podrobnejša. Če je lastniški delež v davčni evidenci zaveden, je posamezni davčni 
zavezanec odgovoren le za svoj lastniški delež, če pa lastniški deleži niso zavedeni, so 
skupni lastniki solidarno odgovorni. V tretjem odstavku je za primer solastništva oziroma 
skupnega lastništva dana možnost sporazumne določitve osebe, ki se v davčni evidenci 
evidentira kot zastopnik solastnikov oziroma skupnih lastnikov plovila in je s tem 
pooblaščena za opravljanje vseh aktivnosti v zvezi z odmero in plačilom davka po tem 
zakonu ter sporočanja vseh podatkov, predpisanih s tem zakonom. Kadar se plovilo 
uporablja na osnovi pogodbe o lizingu ali zakupu, uporabnik tega plovila lahko prevzame 
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vlogo zavezanca, če lastnik in uporabnik plovila davčnemu uradu izročita svoje pisno 
soglasje v roku do odmere davka.  
 
K 5. členu 
V 5. členu je predpisana davčna obveznost za posamezno plovilo. Obveznost je 
določena na letni ravni. Višina obveznosti je seštevek treh delov obveznosti. Prvi del 
obveznosti je kot splošni del predpisan v absolutnem znesku v višini od 10 do 20 eurov , 
glede na različne dolžine plovila. Drugi del obveznosti se izračuna kot zmnožek podatka o 
dolžini plovila v metrih in  zneskom obveznosti za vsak meter. Tretji del pa se izračuna 
kot zmnožek podatka o moči pogona plovila v kilovatih z zneskom obveznosti za vsak 
kilovat pogona plovila. Obveznost se za posamezno plovilo izračuna na sledeči način: 
 
Višina letne obveznosti = splošni del obveznosti + (obveznost za vsak meter x dolžina 
plovila) + (obveznost za vsak kilovat x moč pogona v kilovatih), 
 
pri čemer se upoštevajo zneski iz spodnje tabele: 
 

Razred dolžine 
plovila (v metrih) 

od do 

Splošni del 
obveznosti za 

plovilo  
(v eurih) 

Obveznost za vsak 
meter plovila  

(v eurih) 

Obveznosti, ki se 
nanaša za vsak 

kilovat moči pogona  
(v eurih) 

5 8 10,0 2,5 0,5 
8 12 15,0 3,0 1,0 

12   20,0 3,5 2,0 
 
Če je obdobje lastništva plovila krajše od enega leta, se upošteva dejansko priglašeno 
obdobje izraženo v dnevih. Znesek obveznosti se iz letne višine izračuna na naslednji 
način: 
 
Višina obveznosti za dejansko obdobje lastništva = (Davčna obveznost v koledarskem 
letu/365) x dejansko število dni lastništva v koledarskem letu. 
 
K 6. členu 
Glede na življenjsko dobo oziroma starost plovila zakon v 6. členu predpisuje dvoje 
splošnih znižanj davčne obveznosti. To znižanje se nanaša na del obveznosti, ki se 
izračuna v odvisnosti od dolžine in od pogona plovila, ne pa tudi od prvega dela 
obveznosti, predpisanega v absolutni višini. Letna obveznost, izračunana glede na 
dolžino, se za vsako leto starosti plovila zniža za 5%, vendar  preostanek  dela 
obveznosti ne sme biti nižji od 35% tega dela davčne obveznosti za novo plovilo. Tudi 
letna obveznost, izračunana v povezavi s pogonom se prav tako za vsako leto starosti 
pogona zniža za 5%, pa tudi preostanek tega dela davčne obveznosti ne sme biti nižji od 
35% tega dela davčne obveznosti za novo plovilo. Na ta način je zakonodajalec predpisal 
nespremenjeno davčno obveznost do konca uporabe plovila za oba dela obveznosti, ki 
sta odvisna od dolžine oziroma pogona plovila. Za ugotavljanje starosti plovila oziroma 
pogona plovila davčni urad upošteva podatke iz evidenc plovil ali priglašene podatke v 
davčno evidenco, lahko pa tudi pozove davčnega zavezanca, da predloži ustrezna 
dokazila.  S predlaganim načinom se davčna obveznost znižuje le do štirinajstega leta 
starosti plovila, v vsakem naslednjem letu pa je zakonodajalec predvidel nespremenjeno 
obveznost do konca uporabe plovila. Letno zniževanje davčne osnove po veljavnem 
zakonu pa take omejitve ne predpisuje.  
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K 7. členu 
V 7. členu je določeno, da se davek na plovila ne plača za plovila, ki so nujno potrebna 
za opravljanje registrirane dejavnosti. To pa ne velja za plovila, ki se uporabljajo hkrati za 
zasebne namene in za namene opravljanja registrirane dejavnosti ter za plovila, ki so 
naložba v kapital in se ne uporabljajo za opravljanje dejavnosti. V tem primeru se šteje, 
da se plovila uporabljajo za zasebni namen in se davek obračuna v skladu s tem 
zakonom. Prav tako se davek obračuna, če se plovilo nabavi le kot naložba v kapital, ne 
pa za opravljanje dejavnosti.  
 
K 8. členu 
Popolna oprostitev  davčne obveznosti je omejena na najožji krog plovil, ki je naveden v 
8. členu. V ta krog sodijo plovila za izvajanje nalog z delovnega področja Policije, plovila 
za izvajanje carinskega in trošarinskega nadzora Carinske uprave Republike Slovenije, 
plovila Slovenske vojske, plovila za izvajanje nalog varovanja morja in celinskih voda, ki 
so v lasti ministrstva, pristojnega za okolje oziroma organov občin, za izvajanje nalog 
Uprave RS za pomorstvo, plovila kot muzejski eksponati javno priznanih muzejev,  
tradicionalna plovila, ki so starejša od trideset let in so pomembna za ohranjanje kulturne 
dediščine, za jadranje, veslanje ali kot spremljevalna plovila društev za vodne športe, 
plovila za izvajanje nalog reševanja življenj, gašenja oziroma drugih aktivnosti v povezavi 
z naravnimi nesrečami na morju oziroma celinskih vodah, plovila za službene potrebe 
diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji, 
razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji ter plovila za 
službene potrebe mednarodnih organizacij, če tako določajo mednarodne pogodbe, ki jih 
je uveljavila Republika Slovenija. 
 
K 9. členu 
Osnova za izvajanje tega zakona je davčna evidenca plovil, ki je predpisana v 9. členu 
zakona. To evidenco bo vzpostavila in vodila davčna služba. Pretežni del podatkov se bo 
pridobival iz evidenc plovil, ki so vzpostavljene na ministrstvu, pristojnem za promet. Tako 
bo prvi korak pri vzpostavitvi davčne evidence navezava z evidenco plovil, ponovna 
navezava pa je predvidena pri vsakokratnem ažuriranju stanja evidence na zadnji dan 
vsakega meseca. Podatki, pridobljeni na omenjeni način so sledeči: označba plovila, 
številko vpisa in naziv evidence plovil oziroma vpisnika, v katerega je plovilo vpisano, 
vrsta oziroma tip plovila, dolžina plovila, pogon plovila z navedbo vrste pogona, leta 
vgradnje oziroma namestitve in moči posameznega pogona,  leto izgradnje plovila, datum 
in opis spremembe plovila oziroma dela plovila, ki je pomemben za odmero davka po tem 
zakonu, podatke o vsakem posameznem lastniku plovila z navedbo njegovega osebnega 
imena in naslova stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naziva in njegovega 
sedeža, podatke o solastniških deležih, če je plovilo v solastnini in datum izpisa plovila iz 
evidence plovila z navedbo razloga. Če se plovilo ne vodi v evidencah plovil, ali pa je 
prišlo do spremembe posameznega podatka, ne da bi bila sprememba predhodno 
zavedena v evidenco plovil, bo predhodno navedene podatke davčni zavezanec dolžan 
sporočiti neposredno davčnemu uradu skladno z določilom 10. člena. Poleg navedenih 
podatkov bo plovilo v davčni evidenci zavedeno z davčno evidenčno številko in datumom 
vpisa v to evidenco. Iz obstoječe evidence davčnih številk zavezancev, ki je v pristojnosti 
davčne službe, bo neposredno pridobljen podatek o davčni številki posameznega lastnika 
plovila, ali pa uporabnika, če skladno s sporazumom med njim in lastnikom plovila 
uporabnik prevzame vlogo davčnega zavezanca. V slednjem primeru  bodo zabeleženi 
tudi drugi njegovi podatki v obsegu, kot je to določeno za zavezanca. Enako bodo 
evidentirani tudi  podatki za zastopnika solastnikov oziroma skupnih lastnikov, če je 
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določen skladno s tem zakonom. Davčna služba lahko pridobi tudi druge potrebne 
podatke s strani zavezancev ali drugih virov, če so nujno potrebni za odmero davka. 
Pridobivanje podatkov iz evidenc plovil, kakor tudi iz drugih predpisanih evidenc, je za 
izvajanje tega zakona brezplačno.  
 
K 10. členu 
Obveznost davčnega zavezanca je natančneje določena v 10. členu zakona. V prvem 
odstavku je opredeljena dolžnost davčnega zavezanca, da vsako spremembo podatkov, 
ki ima za posledico spremembo davčne obveznosti, v tridesetih dneh sporoči  davčnemu 
uradu. V drugem odstavku je izrecno določeno, da za davčni namen  davčnemu uradu 
sporoči tudi spremembo podatkov, ki so sicer osnovno predpisani za evidence plovil, pa 
le-teh v evidence plovil ni predhodno priglasil. Neposredna priglasitev zavezanca v roku 
tridesetih dni po nabavi plovila  je s tretjim odstavkom predvidena tudi za vsa plovila, ki  
izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco plovil, pa v to evidenco niso vpisana. Morebitni  
razlogi, da neko plovilo ni zavedeno v evidenco plovil so, da se to plovilo nahaja izven 
teritorialnega morja, notranjih morskih voda, ali pa izven celinskih voda. Lahko se plovilo  
nahaja le nekje na kopnem ali pa davčni zavezanec z njim razpolaga izven Republike 
Slovenije.  
 
K 11. členu 
V 11. členu je določeno, da davčni urad opravi odmero davka za koledarsko leto po 
uradni dolžnosti po stanju podatkov iz davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta.  
Odmero davkov davčni urad nato zaključi do 28. februarja tekočega leta. V primeru, ko so  
plovila vpisana v davčno evidenco iz 9. člena tega zakona po 1. januarju tekočega leta 
oziroma za spremembe, ki so davčnemu uradu sporočene ali znane po tem datumu, 
davčni urad izda odmerno odločbo v roku tridesetih dni od dneva, ko je davčni urad na 
novo vpisal plovilo v davčno evidenco oziroma od dneva, ko je v davčno evidenco vpisal 
spremembo podatkov, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.  
 
K 12. členu 
V 12. členu je določen tridesetdnevni rok za plačilo davčne obveznosti. Pričetek roka je 
vezan na vročitev odločbe davčnemu zavezancu. 
 
K 13. členu 
Vračilo plačanega davka je določeno v 13. členu. Do vračila že plačane davčne 
obveznosti ali odpisa plačila, v primeru, ko obveznost še ni bila poravnana, je davčni 
zavezanec upravičen, če plovilo odtuji med koledarskim letom, ali če je plovilo ukradeno, 
ali uničeno ali pa je plovilo izpisano iz evidence plovil zaradi dotrajanosti. Vračilo ali odpis 
obveznosti lahko davčni urad odobri le, če so izpolnjeni določenimi pogoji. Če davčni 
zavezanec plovilo odtuji, je vračilo odobreno po opravljeni spremembi v davčni evidenci in 
po izvršeni odmeri novemu lastniku, ali pa po nedvoumni ugotovitvi davčnega urada, da 
novi lastnik ni davčni zavezanec po tem zakonu, oziroma da je bilo plovilo izvoženo  
oziroma odpeljano v drugo članico Evropske unije. Če pa je bilo plovilo ukradeno ali 
uničeno, je vračilo mogoče izvršiti po izbrisu plovila iz evidence plovil in ob predložitvi 
davčnemu uradu na vpogled izvirni uradni zapisnik o tem dogodku. V tem členu je 
določeno tudi vračilo za dotrajano plovilo. Izvede se lahko za tem, ko je plovilo izpisano iz 
evidence plovil in je davčni zavezanec davčnemu uradu dokazal, da plovila ne uporablja 
več. 
 
K 14. členu 
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S 14. členom je Vladi Republike Slovenije dano pooblastilo, da skladno s sprejeto 
ekonomsko politiko, posamezne zneske določene v drugem odstavku 5. členu tega 
zakona zviša ali zniža v razponu do 50% od zneskov, ki so v absolutnem znesku določeni 
za izračun davčne obveznosti.   
 
K 15. členu 
V 15. členu je dano pooblastilu ministru, pristojnemu za finance, da po potrebi s 
podzakonskim aktom uredi natančnejši način izvajanja tega zakona, še posebej glede 
posebnosti odmere davka v primeru, ko je lastnik plovila in s tem davčni zavezanec 
oseba, ki nima sedeža ali prebivališča v Republiki Sloveniji ter obrazce, potrebne za 
izvajanje tega zakona.  
 
K 16. členu 
Vsebina tega člena predpisuje globe za posamezne prekrške. V prvem odstavku je 
določeno, da se z globo od 1.600 eurov do 25.000 eurov kaznuje za prekršek pravno 
osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če: ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov na način, ki je 
določen v prvem in drugem odstavku 10. člena, ali če ne sporoči ali ne sporoči v 
predpisanem roku podatkov o plovilu na način določenem v tretjem odstavku 10. člena ter 
drugega odstavka 18. člena. V drugem odstavku tega člena je določeno, da se z globo od 
420 eurov do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, in odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka 10. člena zakona. V 
tretjem odstavku je določena globa od 210 eurov do 1.200 eurov za fizično osebo, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka 10. člena. 
 
K 17. členu 
Ta člen opredeljuje zakonsko uporabo drugih predpisov, za primere vprašanj glede 
postopka ali pa pristojnosti davčnega urada, če le-to ni dovolj urejeno s tem zakonom. V 
tem primeru se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek ter tudi določbe 
zakona, ki ureja davčno službo. 
 
K 18. členu 
V tem členu je določena začetna vzpostavitev davčne evidence ter obdavčitve v letu 
2007. Z namenom zagotovitve primernega časa za vzpostavitev davčne evidence iz 9. 
člena tega zakona je določen rok do 30. aprila 2007. Z drugim odstavkom je  do 31. 
marca 2007 davčnim zavezancem predpisano obdobje prijave plovil, če le-ta niso 
evidentirana v obstoječi evidenci plovil, ter prav tako priglasitev vseh podatkov, ki so 
potrebni za odmero davka od plovil. Skladno s predhodnim zamikom zakonsko 
predpisanih rokov, je zamaknjen tudi datum, ki je določen kot stanje za odmero davčne 
obveznosti; namesto stanja na dan 1. januarja tekočega leta, je v letu 2007 predvideno 
stanje plovil na dan 31. maja. Izdajo odločb s strani davčnega urada je v letu 2007 
zamaknjeno v obdobje do 30. junija, kar sicer nadomešča čas do 28. februarja v 
posameznih naslednjih letih. Plačilo davčne obveznosti je za leto 2007 določen do 1. 
avgusta, medtem ko b o v vseh naslednjih letih plačilo vezano na tridesetdnevni rok po 
vročitvi odločbe. 
 
K 19. členu 
19. člen navaja, da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tisti členi Zakona o 
davkih občanov, ki določajo dosedanjo obdavčitev plovnih objektov, vendar pa se 
uporabljajo še do začetka veljavnosti novega zakona. Tako bodo prenehali veljati: tretja 
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točka 156. člena  drugi stavek prvega odstavka 157. člena, ter 165. člen Zakona o davkih 
občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89, ter Uradni list RS št.: 48/90, 8/91,  7/93, 
18/96-ZDavP,  91/98 in 1/99) .    
 
K 20. členu 
V 20. členu je naveden začetek veljavnosti zakona z naslednjim dnem po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, začetek uporabe pa s 1. januarjem 2007. 
 


