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OBVESTILO
zavezancem, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost
Zavezanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo, lahko v teh dneh pri davčnemu
organu vložijo različne vloge, ki so vezane na uporabo kmetijskih ali gozdnih zemljišč v letu 2018.
Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka ROK: 2. 7. 2018
Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč - ROK 16. 7. 2018
Vloga za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije - ROK 16. 7. 2018



Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega
dohodka

Na podlagi 314. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB,
32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16,
69/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev dohodnine od katastrskega
dohodka za leto 2018, če davčnemu organu predložijo vlogo do 2. 7. 2018 (ker je zakonsko
predpisan rok 30. 6. v letu 2018 sobota, se rok prestavi na prvi delovni dan).
Vlogo za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka, ki
velja do preklica, zavezanci oddajo osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu,
kjer je posamezni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je dostopen na vseh
finančnih uradih lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije.
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12,
94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) v 73. členu določa, kateri katastrski dohodki
zemljišč se na zahtevo zavezancev ne vštevajo v davčno osnovo od katastrskega dohodka.
Letos so prvič davčnemu organu dolžni Vlogo za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije
dohodnine od katastrskega dohodka predložiti zavezanci, ki so pri Agenciji Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja prijavili površine pod posebnimi kulturami na podlagi
Pravilnika o evidenci posebnih kultur (Uradni list RS, št. 1/18), pridelavo posebnih kultur pa
opravljajo v okviru registrirane oz. vpisane dejavnosti v davčni register. To pomeni, da v primeru,
ko davčno osnovo od dohodka iz te dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in
dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov kot oznako oprostitve
na vlogi navedejo številka »15-PK« in davčni organ tem zavezancem v davčno osnovo od
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dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ne bo pripisal katastrskega
dohodka posebnih kultur, izračunanega na podlagi prijavljenih površin. Zavezanci so v teh
primerih dolžni dohodke iz naslova opravljanja te dejavnosti vpisati v Obračun akontacije
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.


Vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

Na podlagi 316.c člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB,
32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16,
69/17 in 13/18 – ZJF-H) morajo za namene odmere dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti dejanski uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki nimajo
pravice do uporabe zemljišč na podlagi pravnega naslova, evidentiranega v zemljiški knjigi ali
zemljiškem katastru, davčnemu organu do 16. 7. 2018 (ker je zakonsko predpisan rok 15. 7. v
letu 2018 nedelja, se rok prestavi na prvi delovni dan) prijaviti dejansko uporabo zemljišč na dan
30. 6. 2018.
Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč zavezanci oddajo
osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, kjer je posamezni davčni zavezanec
vpisan v davčni register. Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih lahko pa se ga
natisne tudi s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije. Vlogi je treba priložiti sklenjeno
pogodbo (ali drug dokument) med lastnikom in dejanskim uporabnikom, v kateri so navedeni
podatki o parcelah, ki se dajejo v dejansko uporabo ter časovno obdobje najema oziroma zakupa
teh parcel.
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12,
94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) v štirinajstem odstavku 69. člena določa, da če
zemljišče dejansko uporablja oseba, ki je član kmečkega gospodinjstva, v katerem noben član
nima pravice do uporabe tega zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in
zemljiškem katastru, se za namene ZDoh-2 ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča,
na podlagi prijave dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč pri davčnem organu.


Vloge za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije

Na podlagi 316.b člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB,
32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16,
69/17 in 13/18 – ZJF-H) morajo za namene odmere dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč izven
Republike Slovenije davčnemu organu do 16. 7. 2018 (ker je zakonsko predpisan rok 15. 7. v
letu 2018 nedelja, se rok prestavi na prvi delovni dan) prijaviti uporabo kmetijskih in gozdnih
zemljišč izven Republike Slovenije na dan 30. 6. 2018.
Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije zavezanci oddajo
osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, kjer je posamezni davčni zavezanec
vpisan v davčni register. Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih lahko pa se ga
natisne tudi s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije.
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12,
94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) v sedmem odstavku 69. člena določa, da se
kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost šteje tudi pridelava na kmetijskih in
gozdnih zemljiščih izven Slovenije.
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