Priloga 2

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
(ime in priimek)

(davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

PRIGLASITEV
prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot
dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo

I.

VRSTA PREDELAVE V MALEM OBSEGU, KI SE PRENEHA OPRAVLJATI V ZVEZI Z OSNOVNO
KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO
za vse predelave, za katero je kmečko gospodinjstvo pri davčnem organu priglasilo obravnavo
dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
nerazkosane in razkosane klavne živali
moka in drugi mlevski izdelki, vsi brez dodatkov
maslo, kisla in sladka smetana, kislo mleko, pinjenec, sirotka, jogurt, kefir, skuta in siri, vsi brez
dodatka
kisano, sušeno, vloženo in drugače konzervirano sadje in zelenjava
sadni in vinski mošt, sadno vino
sadni in zelenjavni sok/sirup
sadni in vinski kis
jedilna olja razen oljčnega
smola
oglje

II.

SOGLASJE ČLANOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA

Člani kmečkega gospodinjstva, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, druge kmetijske ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s podpisom izjavljajo, da s 1. 1. ______
kmečko gospodinjstvo preneha opravljati predelavo po I. točki te priglasitve v okviru osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti.
Seznam članov kmečkega gospodinjstva, ki so priglasili začetek obravnave dohodka iz malega obsega
prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnostjo:
Zaporedna
številka
1 (član)
NOSILEC

Ime in priimek

Davčna številka

Podpis

2 (član)
3 (član)
4 (član)

III.

PRENEHANJE PRIGLASITVE V PRIMERU SMRTI
Vlagatelj kot pravni naslednik ali zastopnik za primer smrti ali potencialni dedič nosilca vlagatelja, ki je
vložil priglasitev začetka (nosilca), priglašam njegovo prenehanje zaradi smrti edinega člana
kmečkega gospodinjstva s podatki:

Ime in priimek
nosilca

IV.

Davčna
številka
nosilca

Datum
smrti
nosilca

Ime in priimek
vlagatelja, ki
priglaša prenehanje

Razmerje
vlagatelja z umrlim
nosilcem

Podpis
vlagatelja

IZJAVA

Zavezujem se, da bom v primeru kakršnekoli spremembe v zvezi z navedenimi podatki davčnemu organu
sporočil(a) resnične, pravilne in popolne podatke.

V/Na…………………….., dne …..………………

…………………………………………
podpis vlagatelja/nosilca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA PRIGLASITEV PRENEHANJA OBRAVNAVE
DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT
DOHODKA V ZVEZI Z OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO
Kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se v skladu z osmim
odstavkom 69. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 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) šteje tudi dohodek od malega obsega prve stopnje predelave
lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki se štejejo za pridelke osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, če se člani kmečkega gospodinjstva tako odločijo in pri davčnem organu vložijo
obrazec za priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih
pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo.
Obrazec priglasitve prenehanja pri davčnem organu vloži član kmečkega gospodinjstva, ki je vložil
priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot
dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo oz. pravni naslednik v primeru
smrti.
Obrazec za priglasitev prenehanja se vloži do 31. marca tekočega leta za tekoče leto.
I. VRSTA PREDELAVE, KI SE OD MALEGA OBSEGA, OPRAVLJA V ZVEZI Z OSNOVNO
KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO
Pod točko I. se označi, za katere vrste malega obsega prve stopnje predelave kmečko gospodinjstvo
priglaša prenehanje obravnave dohodka od te predelave kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in
osnovno gozdarsko dejavnostjo.
V primeru prenehanja za vse predelave, ki so v davčni evidenci, na zahtevo članov kmečkega
gospodinjstva, priglašene za dohodek iz malega obsega prve stopne predelave lastnih kmetijskih in
gozdarskih pridelkov, vlagatelj označi prvo alinejo. Če se označi prva alineja, potem se naslednje
alineje I. točke ne morejo označiti.
V primeru, da se člani kmečkega gospodinjstvo odločijo za prenehanje priglasitve le za določene
predelave, potem v nadaljevanju označijo le predelave, katere v prihodnje ne želijo opravljati v okviru
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru prva alineja I. točke ostane
neoznačena.
II. SOGLASJE ČLANOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA
Sestavni del priglasitve je izjava o izpolnjevanju pogojev kmečkega gospodinjstva, določenih z
zakonom, ki ureja dohodnino.
Pod točko II. se v tabelo vpišejo podatki o članih kmečkega gospodinjstva, za katere se šteje, da
dosegajo dohodke iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V prvo vrstico tabele se vpišejo podatki o vlagatelju/nosilcu, v
naslednje vrstice tabele pa podatki o ostalih članih kmečkega gospodinjstva, ki dosegajo dohodke iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske in dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, in sicer:
- ime in priimek nosilca oz. vlagatelja / člana kmečkega gospodinjstva,
- davčna številka nosilca oz. vlagatelja / člana kmečkega gospodinjstva,
- podpis nosilca oz. vlagatelja / člana kmečkega gospodinjstva, s katerim posameznik potrjuje, da se
strinja s priglasitvijo in z navedenimi pogoji.

III. PRENEHANJE PRIGLASITVE V PRIMERU SMRTI
Pod točko III. se v tabelo vpišejo podatki o vlagatelju priglasitve začetka, ki je umrl in ki je bil edini član
kmečkega gospodinjstva, in sicer:
- ime in priimek umrlega, njegovo davčno številko in datum smrti
- podatke o vlagatelju priglasitve prenehanja.

