
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA PRIJAVO KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 

IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. UVOD 

 

Davčni zavezanec, član kmečkega gospodinjstva iz tretjega odstavka 316. a člena Zakona o davčnem 

postopku1 (Uradni list RS, št. 13/2011 s spremembami – ZDavP-2) je dolžan v skladu s prvim 

odstavkom 316.b člena ZDavP-2 davčnemu organu prijaviti površine kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki 

jih imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi izven Republike Slovenije.  

 

Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Slovenije na dan 30. junija leta, za katero se 

dohodek ugotavlja, je treba v skladu s prvim odstavkom 316.b členom ZDavP-2 vložiti do 15. julija leta, 

za katero se dohodek ugotavlja.  

 

Ne prijava kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Slovenije, ne prijava v predpisanem roku ali prijava 

neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov se šteje za prekršek po 28.a točki 397. člena ZDavP-

2. 

 

2. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE I. – Podatki o kmetijskih zemljiščih izven Slovenije 

 

V polje Površina kmetijskih zemljišč se vpiše, koliko m2 kmetijskih zemljišč izven Slovenije se 

uporablja za namene opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 

 

V polje »Opomba« se vpiše država, v kateri ležijo kmetijska zemljišča, ki jih zavezanec uporablja za 

namene opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter morebitne druge opombe, 

ki jih želi davčni zavezanec razkriti davčnemu organu. 

 

 

3. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE II. – Podatki o gozdnem zemljišču izven Slovenije 

 

V polje Površina gozdnih zemljišč se vpiše, koliko m2 gozdnih zemljišč izven Slovenije se uporablja 

za namene opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 

 

V polje »Opomba« se vpiše država, v kateri ležijo gozdna zemljišča, ki jih zavezanec uporablja za 

namene opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter morebitne druge opombe, 

ki jih želi davčni zavezanec razkriti davčnemu organu. 

 

 

                                                 
1 Za člana kmečkega gospodinjstva iz tretjega odstavka 316.a člena ZDavP-2 se šteje nosilec kmetijskega gospodarstva v 
skladu s predpisi o kmetijstvu . Če nobeden od članov kmečkega gospodinjstva ni nosilec kmetijskega gospodarstva, vlogo za 
prijavo zemljišč izven Slovenije odda član kmečkega gospodinjstva, ki ima za leto, pred letom oddaje vloge, izkazan najvišji 
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.   
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