OBVESTILO O JAVNEM POZIVU 101SUB-EVPO22 in POSTOPEK ODDAJE VLOGE
Na podlagi vseh ugodnosti, ki jih imajo pravne osebe ob nakupu električnih vozil, predvsem pa odbitka
DDV, se je zaprl javni poziv 85SUB-EVPO20, saj bi šlo v nasprotnem primeru za dvojno spodbudo.
Skladno s sprejetim Poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada za leto 2022 pa Eko sklad nadaljuje z
dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila, vendar so z javnim pozivom
101SUB-EVPO22 spodbude namenjene samo:
pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednim
uporabnikom državnega proračuna;
nevladnim organizacijam s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom,
ki ureja nevladne organizacije;
pravnim osebam zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV skladno s c) točko 66. člena
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in nasl.; v nadaljnjem besedilu:
ZDDV-1), to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje
v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje
programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje
dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila,
prilagojena izključno za prevoz pokojnikov. To so pravne osebe, ki so že pred sprejetjem novele
Zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV za zgoraj navedena vozila.
Dodane so nove dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:
če ima vlagatelj sedež ter se bo naložba uporabljala izključno na območju iz 9. člena Zakona o
Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl; v nadaljnjem besedilu ZTNP-1) se v
skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem
javnem pozivu poviša za 25 %;
nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega vozila ali predelavo
vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji
po 1. 11. 2021. Pred 1. 11. 2021 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme
biti kupljeno oziroma predelano;
kot obvezna priloga vloge je dodana kopija registra oz. evidence osnovnih sredstev vlagatelja, iz
katere je razvidno, da je vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v osnovna
sredstva vlagatelja, saj se bo na ta način dodatno preverila dejanska vrednost vozila;
pri prepovedi odtujitve naložbe, se je dodalo določilo glede primera, ko vlagatelj po prvi registraciji
sklene pogodbo o prodaji in povratnem najemu vozila: »Vozilo mora najmanj 2(dve) leti po prvi
registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali
zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi
pogodbe o finančnem lizingu postane vlagatelj, ki je bil dosedanji prvi uporabnik vozila, lastnik
vozila ali če na podlagi pogodbe o prodaji in povratnem najemu vozila vlagatelj, ki je bil prvi lastnik
in uporabnik vozila, ostane le (prvi) uporabnik vozila)«. V tem javnem pozivu se bo namreč
dovolilo, da vlagatelji po prvi registraciji opravijo prodajo in povratni najem (sale and lease back),
saj gre v tem primeru samo za drugačno obliko financiranja vozila.
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POSTOPEK PRIDOBITVE SPODBUDE ZA PRAVNE OSEBE:
1. Vlagatelj odda vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada, po nakupu in registraciji vozila.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za nakup novega ali predelavo vozila,
katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po
1. 11. 2021. K vlogi je potrebno priložiti:
kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru
najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu
baterije za obdobje vsaj 2 let);
dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.)
oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
kopijo registra oz. evidence osnovnih sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v osnovna sredstva vlagatelja;
čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude;
čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

-

V primeru predelave obstoječega vozila v električno pa:
kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki
mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
kopijo registra oz. evidence osnovnih sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v osnovna sredstva vlagatelja;
čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude;
čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

2. V kolikor je vloga popolna, prejme vlagatelj odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. V primeru nepopolne vloge, pa vlagatelj prejme poziv k dopolnitvi vloge.
3. Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je
bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna
z dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani
Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta. Nepovratna finančna
spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 (šestdesetih) dneh po
dokončnosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja.

Svetujemo vam, da dobro preberete celotno besedilo javnega poziva, kjer so bolj podrobno opisani še
preostali pogoji in postopek oddaje vloge.

Ljubljana, 10. 6. 2022

Eko sklad, j.s.
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