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PODATKI O KMEČKEM GOSPODINJSTVU                                 PRILOGA 1 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PRIGLASITEV 

ugotavljanja davčne osnove  
od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi  

dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, 
določitev nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva in priglasitev izbranega načina 

ugotavljanja davčne osnove 
 
 
 
 
 
 
 

1) Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 
52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-
2) in tretjega odstavka 304. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 
– ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) 
 

□ prostovoljno priglašam/-o 
 
ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom 47. člena ZDoh-2. 
 

2) Seznam članov kmečkega gospodinjstva, za katere se šteje, da dosegajo dohodke iz naslova 
opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in opravljajo drugo kmetijsko 
dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetiji: 
 

Zaporedna 

številka 
Ime in priimek Davčna številka 

Nosilec dopolnilne 
dej. na kmetiji ali 
druge kmetijske 

dejavnosti 

(DA/NE) 

Podpis 

1 (član) 
NOSILEC KG 

    

2 (član)       

3 (član)     

4 (član)     

5 (član)     

6 (član)     

          

(ime in priimek vlagatelja priglasitve)    (davčna številka)
 

(Naslov kmečkega gospodinjstva: naselje, ulica, hišna  številka)   (elektronski naslov) 

     
         

(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)
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Člani kmečkega gospodinjstva s podpisom potrjujejo, da se strinjajo s priglasitvijo nosilca in s tem, 
da se za davčne namene uporaba zemljišč, panjev in drugih sredstev, ki so v lasti, uporabi ali 
finančnem najemu članov kmečkega gospodinjstva, ter dohodki iz opravljanja osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, oziroma, če se v kmečkem gospodinjstvu opravlja tudi druga 
kmetijska ali dopolnilna dejavnost, tudi dohodki teh dejavnosti pripišejo nosilcu.    
 
Nosilec kmečkega gospodinjstva  se zavezuje, da bo davčno osnovo od dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov 
oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ugotavljal najmanj pet davčnih let in da bo v 
tem času vsako spremembo članov kmečkega gospodinjstva, ki imajo v uporabi kmetijska in gozdna 
zemljišča ali panje, priglasil davčnemu organu v 15 dneh po nastanku spremembe, spremembo v 
zvezi z opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa v 8 dneh po nastanku spremembe.    
 
 

3) Izbira načina ugotavljanja davčne osnove za vse dejavnosti kmečkega gospodinjstva, če 
nosilec  kmečkega gospodinjstva ne opravlja katerekoli druge samostojne dejavnosti  
 
Izbrani nosilec kmečkega gospodinjstva v času te priglasitve ne opravlja druge samostojne 
dejavnosti, zato ima možnost izbire načina ugotavljanja davčne osnove za vse dohodke, ki bodo 
doseženi v okviru dejavnosti kmečkega gospodinjstva, kot to velja ob pričetku opravljanja dejavnosti. 
Kmečko gospodinjstvo bo davčno osnovo od doseženih dohodkov v prvem letu ugotavljalo (ustrezno 
označite): 

 
a)  na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov,  
b)  na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov - z izjavo nosilca, da so 

izpolnjeni pogoji določeni v šestem odstavku 48. člena ZDoh-2.  
 

 
 
 
 

V/Na…………………….., dne …..……… …………………………… 
 Podpis vlagatelja/nosilca 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE 
OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI 
NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV 
IN NORMIRANIH ODHODKOV, DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI KMEČKEGA 
GOSPODINJSTVA IN PRIGLASITEV IZBRANEGA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE 
OSNOVE 

 
Obrazec priglasitve predloži  eden izmed članov kmečkega gospodinjstva

1
 (praviloma izbrani nosilec), 

za katere se po ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnosti, druge 
kmetijske dejavnosti ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  
 
V obrazcu se določi nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva, katerega dohodek iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se bo ugotavljal na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih 
odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, navede vse člane kmečkega gospodinjstva, 
za katere se po predpisih o dohodnini šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnost, označi morebitno lastnost članov za opravljanje druge kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ter priglasi način ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti ter ostalih dopolnilnih in drugih kmetijskih dejavnosti, ki se opravljajo v okviru tega 
kmečkega gospodinjstva.  
 
Obrazec se lahko vloži do 31. oktobra leta pred letom, v katerem člani kmečkega gospodinjstva 
želijo prostovoljno začeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov 
oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Ne glede na navedeno se za davčno leto 2017 
priglasitev lahko vloži do 15. januarja 2017, v skladu s prehodno določbo 66. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 63/16).  

 
Pod točko 1) se označi prostovoljna priglasitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev. 
  
Pod točko 2) se v tabelo vpišejo podatki o članih kmečkega gospodinjstva, za katere se šteje, da 
dosegajo dohodke iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V prvo vrstico 
tabele se vpišejo podatki o izbranem nosilcu, v naslednje vrstice tabele pa podatki o ostalih članih 
kmečkega gospodinjstva, ki dosegajo dohodke oz. se za njih šteje da dosegajo dohodke iz opravljanja 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in druge kmetijske ter dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, in sicer:  
- ime in priimek nosilca/člana/kmečkega gospodinjstva, 
- davčna številka nosilca/člana kmečkega gospodinjstva, 
- navedba ali je nosilec/član hkrati tudi nosilec dopolnilne ali druge dejavnosti na kmetiji  
- podpis nosilca/člana kmečkega gospodinjstva, s katerim posameznik potrjuje, da se strinja z 

določenim nosilcem in navedenimi pogoji. 
 

Pod točko 3) se označi izbran način ugotavljanja davčne osnove od dohodkov, ki jih bo v okviru 
opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti ter 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji doseglo kmečko gospodinjstvo, kadar izbrani nosilec dejavnosti 
kmečkega gospodinjstva še ne opravlja nobene druge samostojne dejavnosti.  
 
Del a) se označi, kadar bo kmečko gospodinjstvo davčno osnovo ugotavljalo na podlagi dejanskih 
prihodkov in dejanskih odhodkov. 
Del b) se označi, kadar bo kmečko gospodinjstvo davčno osnovo ugotavljalo na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov in kadar izpolnjevanje pogojev za tak način ugotavljanja davčne 
osnove z izjavo jamči izbrani nosilec dejavnosti.  
 
Točka 3 se ne izpolnjuje, kadar zavezanec - izbrani nosilec kmečkega gospodinjstva -  že opravlja 
katerokoli drugo samostojno dejavnost. Zavezanci, ki že opravljajo katerokoli drugo samostojno 
dejavnost, tudi dohodke iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
druge kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ugotavljajo na enak način, kot se 

                                                      
1
 Kmečko gospodinjstvo po ZDoh-2 je skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, evidentiranih 

na istem naslovu, ki so na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča stalno ali začasno prijavljene na 
tem naslovu, niso najeta delovna sila (v nadaljnjem besedilu: člani kmečkega gospodinjstva), ter se vsaj za enega ali več 
članov kmečkega gospodinjstva šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po določbah tega 
zakona in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 eurov. 
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ugotavlja za drugo samostojno dejavnost, ki jo zavezanec že opravlja. Sprememba načina ugotavljanja 
davčne osnove se lahko za vse dejavnosti, ki jih opravlja zavezanec, izvede v okviru obračuna 
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 

 


