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Zadeva: Olajšava za investiranje za priklopno vozilo

V zvezi z vašim vprašanjem glede uveljavljanja olajšave za investiranje za nakup priklopnega vozila 
(prikolice) vam sporočamo naslednje.

Za nakup priklopnega vozila, ki je v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, kategorizirano kot 
vozilo brez lastnega motorja, konstruirano z namenom, da ga vleče drugo vozilo, se olajšava za 
investiranje lahko uveljavlja. Ni pa možno uveljavljati olajšave za nakup tovornega motornega vozila 
oziroma drugega vlečnega vozila z motorjem, ki ne ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Po določbah 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2. oziroma 66.a člena 
Zakona o dohodnini – ZDoh-2 so iz opreme, za katero se lahko uveljavlja olajšava za investiranje, 
izključena motorna vozila, razen določenih motornih vozil (osebnih avtomobilov, avtobusov in 
tovornih motornih vozil) z motorjem, ki ustreza predpisanim emisijskim zahtevam. Glede na namen in 
cilj olajšave za investiranje so torej iz olajšave v skladu z 2. točko drugega odstavka 55.a člena 
ZDDPO-2 in 2. točko drugega odstavka 66.a člena ZDoh-2 izključena motorna vozila, ki so 
prvenstveno namenjena prevozu potnikov ali tovora po cesti in katerih motor ne izpolnjuje v 
navedeni točki določenih zahtev glede energetske učinkovitosti in varstva okolja.

Zakon o motornih vozilih (ZMV) v 3. členu opredeljuje pomen posameznih izrazov. Motorno vozilo je 
vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja. Priklopno vozilo je vozilo, konstruirano z 
namenom, da ga vleče drugo vozilo, je torej vozilo brez lastnega motorja in zato se nanj ne nanašajo 
zahteve glede energetske učinkovitosti in varstva okolja. Vlečno vozilo pa je motorno vozilo, ki vleče 
priklopno vozilo. Vlečno vozilo se torej obravnava kot motorno vozilo, za katerega se glede 
uveljavljanja olajšave za investiranje upoštevajo pogoji glede motorja oziroma izpolnjevanja 
emisijskih zahtev. Zato se olajšava za nakup priklopnega vozila lahko uveljavlja, za nakup vlečnega 
vozila pa ob pogoju, če posamezno vlečno vozilo ustreza določenim emisijskim zahtevam (za 
tovorna motorna vozila z motorjem EURO VI).

S spoštovanjem,

Pripravila:
Majda Varl,
sekretarka

Jana Ahčin,
generalna direktorica

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5791


2/2
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