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Spoštovani kmetovalci! 
 
Smo v drugi polovici leta in pred vami je datum, ko boste morda morali sprejeti odločitev o 
spremembi načina ugotavljanja davčne osnove v vašem kmečkem gospodinjstvu oziroma 
prehodu iz obdavčitve po katastrskem dohodku (KD) na vodenje poslovnih knjig.  

Člani kmečkega gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek dveh zaporednih 
predhodnih davčnih let (2011 in 2012) iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
presega 7.500 EUR, so dolžni do 31. oktobra 2013  določiti nosilca te dejavnosti,  pri 
davčnem organu opraviti priglasitev in s 1. januarjem 2014 davčno osnovo od dohodka iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.  

Davčni organ bo po napovedih do sredine oktobra 2013 člane kmečkega gospodinjstva, 
katerih povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega 7.500 EUR, z Obvestilom o obvezni 
priglasitvi obvestil, da so dolžni do 31. oktobra 2013 določiti nosilca te dejavnosti in pri 
davčnem organu opraviti priglasitev.  

Za vodenje poslovnih knjig in ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se nosilec kmečkega 
gospodinjstva lahko odloči tudi prostovoljno. V primeru obveznega ali prostovoljnega 
vodenja poslovnih knjig, morajo kmečka gospodinjstva na tak način ugotavljati davčno 
osnovo vsaj 5 let. 
Vsa kmečka gospodinjstva, ki bodo prešla na vodenje poslovnih knjig, bodo z evidencami iz 
prilagojenih računalniških programov za računovodstvo na kmetijah, zagotovila tudi podatke 
za evidence FADN. 
 

V kolikor se vam zdijo naše informacije koristne tudi za vaše 
kmečko gospodinjstvo, vas vabimo na informativno 
izobraževanje, ki bo 

 
v ČETRTEK, 17. oktobra 2013, ob 10. uri  

na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, predavalnica I. 
 
Kmetijska svetovalna služba in 
strokovni delavci računovodske pisarne 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor 

 
 



 


