REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

PODATKI O KMEČKEM GOSPODINJSTVU

PRILOGA 3

(ime in priimek vlagatelja priglasitve)

(davčna številka)

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

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

PRIGLASITEV
spremembe nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva, ki ugotavlja davčno osnovo
od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov

1) Na podlagi šestega 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) se priglaša določitev novega nosilca kmečkega
gospodinjstva, ki se za davčne namene začne uporabljati s 1. 1. ________:
Ime in
priimek
starega
nosilca

Davčna
številka
starega
nosilca

Podpis
starega
nosilca

Ime in
priimek
novega
nosilca

Davčna
številka
novega
nosilca

Podpis
novega
nosilca

Vzrok spremembe

Priglasitev novega nosilca se v skladu s 1. točko prvega odstavka 58. 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), ne šteje za prenehanje opravljanja dejavnosti.
Kmečko gospodinjstvo ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov od 1. 1. ________ dalje.

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
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Davčna
številka

Nosilec dopolnilne
dej. na kmetiji ali
druge kmetijske
dejavnosti
(DA/NE)

Podpis

1/3

1 (član)
NOSILEC KG
2 (član)
3 (član)
4 (član)
5 (član)
6 (član)
Nosilec/člani kmečkega gospodinjstva s podpisom potrjujejo, da se strinjajo s priglasitvijo
spremembe 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 novemu nosilcu.
Novi nosilec s podpisom potrjuje, da je seznanjen z vsemi pogoji glede minimalnega obdobja, v
katerem mora kmečko gospodinjstvo ugotavljati davčno osnovo na podlagi priglasitve in da bo
vsako spremembo članov kmečkega gospodinjstva 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.

V/Na…………………….., dne …..………

MF-FURS obr. Priglasitev DohDej OKGD št.3

……………………………
podpis (novega) nosilca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA PRIGLASITEV SPREMEMBE NOSILCA
DEJAVNOSTI KMEČKEGA GOSPODINJSTVA, KI UGOTAVLJA DAVČNO OSNOVO OD
DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI
DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN
NORMIRANIH ODHODKOV
1

Oseba, ki jo člani kmečkega gospodinjstva , za katere se po ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnosti in druge kmetijske ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
določijo za novega nosilca osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (zavezanec),
davčnemu organu na tem obrazcu priglasi spremembo nosilca dejavnosti v 15 dneh po nastanku
spremembe, spremembo v zvezi z opravljanjem dopolnilne ali druge dejavnosti na kmetiji pa v
8 dneh po nastanku spremembe.
Pod točko 1) se vpiše koledarsko leto, s katerim se za davčne namene upošteva novega nosilca.
Novi nosilec se za davčne namene upošteva s prvim dnem leta, ki sledi letu vložitve te priglasitve.
V tabelo se vpišejo podatki o starem nosilcu dejavnosti, o novem nosilcu dejavnosti ter obrazložitev
vzroka spremembe nosilca dejavnosti, in sicer:
-

ime in priimek starega nosilca dejavnosti, njegova davčna številka in njegov podpis (v primeru,
da je stari nosilec dejavnosti umrl, je polje podpis starega nosilca prazen),

-

ime in priimek novega nosilca dejavnosti, njegova davčna številka in njegov podpis,

-

kratko obrazložitev vzroka spremembe (npr. smrt starega nosilca dne ____, prenos kmetije,…).

V nadaljevanju se vpiše leto, ko je kmečko gospodinjstvo začelo ugotavljati davčno osnovo od
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in
odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
Po 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 novem 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.

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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