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POJASNILO V ZVEZI S KNJIGOVODSTVOM NA KMETIJI PO 

01.01.2014 
 
Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2 01-610-03, 20. 9. 2013  
 
 
Zavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na 
kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga: 
 
- na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov 
skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so 
dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih 
prihodkov,  
- ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti in 
- ali bo Davčna uprava Republike Slovenije izdala kmetom obvestila, da presegajo 
mejni znesek skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti in so dolžni s 1. 1. 2014 obvezno ugotavljati davčno osnovo od dohodkov 
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih 
prihodkov. V kolikor kmetje ne bodo o tem obveščeni pa vas zanima, ali se lahko 
dobi ponovni izpis odločbe za leto 2011 in 2012. 
 
V nadaljevanju pojasnjujemo. 
 
Člani kmečkega gospodinjstva lahko sami ugotovijo, ali izpolnjujejo pogoje za 
obvezno priglasitev tako, da seštejejo dohodke iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti vseh članov kmečkega gospodinjstva za leti 
2011 in 2012, in to vsoto delijo z 2. Podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, ki je bil v posameznem davčnem letu pripisan 
članu kmečkega gospodinjstva, lahko posameznik ugotovi iz odločbe Davčne 
uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) o odmeri obveznosti iz 
kmetijstva ali Obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, ki ga prav tako izda DURS. 
 
Med skupne dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
štejemo tudi dohodke iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih plačil iz 
naslova državnih pomoči, ki so prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in so obdavčena po ZDoh-2 
(subvencije). 
 
Člani kmečkih gospodinjstev, ki so dolžni s 1. januarjem 2014 začeti ugotavljati 
davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov, bodo v prvi polovici oktobra 2013 dobili od 
DURS »Obvestilo o obvezni priglasitvi«. 
 
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UBP-7, 24/12, 30/12, 40/12-
ZUJF, 75/12 in 94/12) v 47. členu določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, 
katerih povprečni skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti dveh zaporednih predhodnih davčnih let preseže 7.500 eurov, dolžni 
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določiti nosilca dejavnosti in pri DURS do 31. oktobra 2013 vložiti priglasitev ter s 1. 
januarjem 2014 ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma 
normiranih odhodkov. 
 
Kot skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se šteje 
vsota dohodkov vseh članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti po poglavju III. 4. ZDoh-2, kamor štejemo davčno 
osnovo od potencialnih tržnih dohodkov od pridelave na zemljiščih (katastrski 
dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, z upoštevanimi oprostitvami po 73. členu 
ZDoh-2), davčno osnovo od potencialnih tržnih dohodkov od pridelave v panjih (70 % 
pavšalne ocene dohodka na panj, z upoštevanimi oprostitvami po 26. in 73. členom 
ZDoh-2) ter davčno osnovo od drugih dohodkov iz naslova ukrepov kmetijske politike 
in drugih plačil iz naslova državnih pomoči, ki so prejeta v zvezi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in so obdavčena po ZDoh-2 
(subvencije). 
 
Kot člani kmečkega gospodinjstva se v skladu z drugim odstavkom 69. člena ZDoh-2 
štejejo vse fizične osebe, člani enega ali več gospodinjstev, ki so evidentirane na 
istem naslovu in so na dan 30. junija 2011 oziroma 2012 po predpisih o prijavi 
prebivališča bile prijavljene na tem naslovu ter se hkrati po ZDoh-2 šteje, da 
opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (fizične osebe, ki jim je 
pripisan katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, pavšalna ocena dohodka 
na panj in/ali so prejemniki subvencij, ki so obdavčene z dohodnino). 
 
Člani kmečkega gospodinjstva lahko sami ugotovijo, ali njihovo kmečko 
gospodinjstvo izpolnjuje pogoje za obvezno priglasitev tako, da seštejejo dohodke iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vseh članov kmečkega 
gospodinjstva za leti 2011 in 2012, in to vsoto delijo z 2. 
 
Glede na to, da DURS za vsako odmerno leto zavezancem za dohodnino od 
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti izda v skladu s 315. 
členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 
32/12 in 94/12) odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva, v kateri se zavezancu 
odmeri akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, lahko podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, ki je pripisan posameznemu članu kmečkega gospodinjstva v 
davčnem letu, zavezanec pridobi iz navedene odločbe. Poleg odločbe pa DURS za 
vsako davčno leto izda zavezancem za dohodnino iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti tudi Obvestilo o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, ki prav tako vsebuje podatek o dohodku iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti, ki je v davčnem letu pripisan posameznemu 
zavezancu za dohodnino iz tega naslova, članu kmečkega gospodinjstva. 
 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2F 
(Uradni list RS, št. 94/12) je v drugem odstavku 94. člena določeno, da je DURS 
dolžna z obvestilom obvestiti vsa kmečka gospodinjstva, ki s povprečnih skupnim 
dohodkom iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz let 2011 in 2012 
presegajo prag 7.500 eur. 
 
 



 

Stran 3/3 
 

Vir: Spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije [24.09.2013]. 
 
Vsebina pojasnila / mnenja DURS-MF temelji na naslednji zakonodaji (zakonski in 
podzakonski predpisi): 

� Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-
2J, 75/12-ZDoh-2K in 94/12-ZDoh-2L). 

� Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12-ZDavP-2E 
in 94/12-ZDavP-2F). 

 
OPOMBA: Zapis zakonodaje, na katerem temelji mnenje DURS-MF, je pripis uredništva. 
 


