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AKTUALNO NA PODROČJU DAVČNE ZAKONODAJE V
KMETIJSTVU V LETU 2020
1. PREDLOŽITEV OBRAČUNA PAVŠALNEGA NADOMESTILA ZA LETO 2019
Na podlagi petega odstavka 95. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 morajo
vsi zavezanci, ki so imeli v letu 2019 (lahko tudi samo del leta) pravico do uveljavljanja
pavšalnega nadomestila, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki
prek sistema eDavki na obrazcu DDV-ObrPN predložiti davčnemu organu, najkasneje do 31.
januarja 2020. Če sami nimajo digitalnega potrdila, lahko za oddajo obrazcev pooblastijo
nekoga, ki digitalno potrdilo ima. Obrazec pooblastila je dostopen na povezavi
http://edavki.durs.si v rubriki Pooblaščanje.
Če je bilo dovoljenje med letom prenešeno na drugega predstavnika kmečkega gospodinjstva,
obračun pavšalnega nadomestila za celo leto odda novi (drugi) predstavnik kmečkega
gospodinjstva.
Obračun pavšalnega nadomestila so dolžni predložiti tudi imetniki dovoljenj, ki v letu 2019 niso
opravili nobene dobave na podlagi veljavnega dovoljenja – oddajo samo osebne podatke.
Vsa dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, ki so bila izdana od leta 2017 dalje,
veljajo do preklica. Preklic lahko opravi imetnik sam (če ne želi več imeti pavšalnega
nadomestila ali prostovoljno vstopi v sistem DDV) ali davčni organ (če imetnik dovoljenja ne
predloži v e obliki obračuna pavšalnega nadomestila do 31. januarja za preteklo leto, če
uveljavi pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjuje pogojev, če
skupni dohodek kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti znaša manj kot 200 eurov, če davčni organ po uradni dolžnosti ugotovi, da katastrski
dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva presega 7.500 eurov, če kmečko gospodinjstvo
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če kateri koli član
kmečkega gospodinjstva med veljavnostjo dovoljenja postane davčni zavezanec, ki je
identificiran za namene DDV in obračunava DDV od pridelkov in storitev, ki so rezultat osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se plačuje dohodnina po katastrskem
dohodku.
.
Imetniki dovoljenja za pavšalno nadomestilo v letu 2019, ki ne bodo sestavili in predložili
obračuna pavšalnega nadomestila do 31.1.2020, bodo lahko za prekršek kaznovani z globo
od 200 do 1.200 eurov. Hkrati pa jim bo davčni organ po uradni dolžnosti odvzel pravico do
pavšalnega nadomestila, Zanjo bodo lahko znova zaprosili šele v letu, ki sledi letu, v katerem
jim je bilo dovoljenje preklicano (npr. če obračun za leto 2019 ne bo vložen do 31.1.2020, bo
za novo pavšalno dovoljenje znova lahko zaprosil šele v 2021).

2. INVESTICIJSKE OLAJŠAVE V KMETIJSTVU
Kmetje, ki so v preteklem letu (letu 2019) investirali v kmetijsko mehanizacijo, opremo, trajne
nasade ali osnovno čredo, imajo pravico do uveljavljanja investicijske olajšave. Olajšavo za
investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko uveljavljajo člani
kmečkega gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti, ki vlaganja lahko dokažejo z računi,
datiranimi v letu 2019. Olajšava se prizna v višini 40 % vlaganj. Zavezancem, ki niso v sistemu
DDV, se olajšava prizna od celotnega zneska računa (skupaj z DDV), DDV zavezancem pa
od neto zneska računa (brez DDV). Olajšave za investiranje se v delu, ki je financiran iz
sredstev proračunov lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna
EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne prizna. Ne priznavajo se vlaganja v
nakup zemljišč, nakup ali gradnjo zgradb ter nakup motornih vozil, razen traktorjev in druge
kmetijske in gozdarske mehanizacije, ter vlaganja v neopredmetena dolgoročna sredstva
(mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov…). Olajšava se prizna največ do
višine 63% davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti* Če olajšava v letu vlaganja presega to davčno osnovo, neizkoriščeni del olajšave
lahko zmanjšuje davčno osnovo še v največ petih letih po letu vlaganja. V naslednjih letih vloge
ni potrebno ponovno vlagati, postopek izvede finančni organ samodejno. Vlogo vloži eden od
članov gospodinjstva, prizna pa se vsem zavezancem v sorazmernem deležu glede na skupno
število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu oziroma glede na njihove pripadajoče
solastniške ali sorazmerne deleže v agrarni skupnosti.
Če bo vloga skupaj z dokazili o investiranju, vložena do 5. februarja, bo o olajšavi odločeno
že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2019, ki ga bo finančna uprava poslala
najpozneje do 15. junija 2020. Kdor se z informativnim izračunom ne bo strinjal, bo lahko podal
ugovor in z njim uveljavljal tudi investicijsko olajšavo. Vloga za uveljavljanje investicijske
olajšave je na voljo na spletni strani Finančnega urada RS.
*Od leta 2020 investicjska olajšava v kmetijstvu ne more več znižati dohodka iz kmetijske in
gozdarske dejavnosti (šifra 3100 v informativnem izračunu dohodnine) v celoti, pač pa do največ
63 % (primer: dohodek pod šifro 3100 znaša 10.000€, inv. olajšava se lahko uveljavlja največ za
6.300€, 3.700€ pa bo obdavčeno po dohodninski lestvici.

3. OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE
Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz
delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te
podatke spremeniti, lahko vložijo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane
družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine do 5.2.2020. Vloga je na voljo na
spletni strani Finančnega urada RS.
Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne
opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana, otrok do 18. leta starosti, otrok do 26 leta
starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali
visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti, in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali
so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, otrok, starejši
od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo šestih let od dneva
vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij,
otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi
za zaposlovanje, otrok, ki ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, otrok, ki ima pravico do dodatka za pomoč in
postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, otrok, ki ima
status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov in nadaljuje šolanje na
srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na njegovo starost.

Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega
partnerja, Za otroka se šteje tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za
enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi
sodbe sodišča. Za otroka se šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe
sodišča.
Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se štejejo tudi starši oziroma posvojitelji
zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana in imajo po predpisih o prijavi prebivališča
prijavljeno isto stalno prebivališče kot zavezanec ali so v institucionalnem varstvu v socialno
varstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev ali imajo zavezanec in starši oziroma
posvojitelji sklenjen sporazum o preživnini.
Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član kmečkega
gospodinjstva*, če sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti in če nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od
posebne olajšave in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne
uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V takem primeru se kot
vzdrževani družinski član zavezanca šteje tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva, ki se po
tem odstavku šteje za vzdrževanega družinskega člana.
*družinski člani, ki so kmečki zavarovanci in nimajo svojega dohodka oziroma je le- ta nižji od
2.436,92€ so lahko vzdrževani družinski člani prav tako kot otroci.

4. NOVA DOHODNINSKA LESTVICA
Stopnji dohodnine za 2. In 3. dohodninski razred sta se znižali za 1%, zvišala pa se je tudi
letna osnova po posameznih davčnih razredih.
Če znaša neto letna
osnova v eurih
nad
do

znaša dohodnina v eurih

8.500,00

16%

8.500,00

25.000,00

1.360,00

+

26%

nad

8.500,00

25.000,00

50.000,00

5.650,00

+

33%

nad

25.000,00

50.000,00

72.000,00

13.900,00

+

39%

nad

50.000,00

22.480,00

+

50%

nad

72.000,00

72.000,00

5. NOVA VREDNOST SPLOŠNE OLAJŠAVE
Splošna olajšava, ki se prizna vsakemu rezidentu, se je povišala iz 3.302,70 €/leto na 3.500
€/leto. Zaradi določitve enotnega mehanizma določanja dodatne splošne olajšave je poenoten
izračun le- te. Vsi zavezanci, ki prejemajo skupne dohodke do višine 13.316,83 evrov, so tako
upravičeni do dodatne splošne olajšave, ki se linearno spreminja v odvisnosti od višine
skupnega dohodka Določi z uporabo naslednje enačbe: 18.700,38 evrov – 1,40427 x
skupni dohodek.
Pri letni odmeri dohodnine se torej vsakemu zavezancu – rezidentu prizna splošna olajšava
glede na višino skupnega dohodka, in sicer:
Če znaša skupni dohodek (€):
do 13.316,83
nad 13.316,83

znaša splošna olajšava (€)
3.500,00 + (18.700,38 - 1,40427 x skupni dohodek*)
3.500,00

*večji dohodek, manjša splošna olajšava

6. NOV TERMIN STALNEGA BIVALIŠČA
Opredelitev kmečkega gospodinjstva spreminja tako, da se za njegovo članstvo uvede
izključno merilo stalnega prebivališča (pred spremembo je zakon sicer dovoljeval tudi merilo
začasnega prebivališča). Razlog za spremembo je ukinjanje evidence gospodinjstev v skladu
z Zakonom o prijavi.
Kmečko gospodinjstvo po tem zakonu je skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki imajo na dan
30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno
prebivališče*, niso najeta delovna sila, 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.
*Definicija stalnega bivališča je pomembna predvsem z vidika dohodninske obravnave
subvencij, ki jih prejme kmečko gospodinjstvo oziroma njegov nosilec. Če na istem naslovu živi
več imetnikov katastrskega dohodka (KD) bodisi kot lastnik kmetijskih in gozdnih zemljišč,
(zavedeni v zemljiški knjigi na dan 30.06.) bodisi kot dejanski uporabniki (prijavljeni na FURS z
vlogo dejanski uporabnik na dan 30.06.)se jim prejete obdavčljive subvencije pripišejo v
sorazmernem deležu glede na število imetnikov KD. (primer: kmetija prejme 5.000€ obdavčljivih
subvencij, v kmečkem gospodinjstvu so 3 imetniki KD – subvencije se bodo razdelile med vse 3
imetnike KD. Vsak bo v izračun dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti (šifra 3100 v
informativnem izračunu dohodnine) poleg svojega KD dobil še znesek obdavčljivih ih subvencij
v višini 1.666,67€ (5.000€ /3 člani.

