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OBVESTILO: Dopolnitev k predhodnemu obvestilu o vlaganju mesečnega
temeljnega dohodka
S pravne službe sektorja KGZS Urška Ahlin Ganziti nas je obvestila, da so se na KGZS uspeli
dogovoriti s FURS-om za izjemo glede načina vlaganja izjave za temeljni dohodek za kmečke
zavarovance.
Izjavo je, upoštevaje Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP,
Uradni list RS, št. 152/20), sicer mogoče vložiti zgolj preko portala eDavki. Na podlagi dogovora s
FURS, lahko kmečki zavarovanci izjavo vložijo tudi v nabiralnik finančnega urada (pošljejo po pošti
ali osebno odnesejo na naslov finančnega urada).
Vendar je pri tem treba opozoriti, da je vložitev izjave vezana na rok. Zato se takšna oddaja ne šteje
za priporočeno, temveč se šteje, da je vložena, ko jo organ prejme (vzame iz nabiralnika), torej
enako kot če jo zavezanec odda preko pošte z navadno (ne priporočeno) pošiljko.
Izjavo je potrebno dopolniti:
 z imenom in priimkom,


z davčno številko,



označiti, za kateri mesec uveljavljate (upštevanje rokov za oddajo vloge),



napišite številko transakcijskega računa, kamor naj bo izvedeno izplačilo mesečnega
temeljnega dohodka,



izjavo podpišite.

Roki za oddajo vloge so naslednji:
•
če je izjava za oktober vložena do 31.10 2020 bo temeljni dohodek za oktober nakazan
10.11.2020;
•

če je izjava za oktober in november vložena od 1.11.2020 do 30.11 2020 bo temeljni
dohodek nakazan do 10.12.2020;
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•

če je izjava za december ali december in oktober ali december in november ali za vse tri
mesece skupaj vložena od 1.12.2020 do 31.12 2020 bo temeljni dohodek nakazan do
10.1.2021.

Iz navedenega je razvidno, da se temeljni dohodek lahko uveljavlja za vsak mesec posebej ali pa za
več mesecev skupaj. Kmečki zavarovanec torej trajno ne izgubi pravice do temeljnega dohodka, če
izjave zanj ne bo vložil do konca oktobra. Jo pa trajno izgubi, če izjave za izplačilo temeljnega
dohodka ne bo vložil do 31.12.2020!

Povzela:
Martina Gomzi, mag. kmet.
Terenska kmetijska svetovalka I,
Svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino
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