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Obvestilo v zvezi s podaljševanjem dovoljenj za 
uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2014 po 
uradni dolžnosti  
  
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) bo dovoljenja za uveljavljanje 
pravice do pavšalnega nadomestila za leto 2014 (v nadaljevanju: dovoljenja) vsem 
upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja, podaljšala po uradni 
dolžnosti. 
 
Dovoljenja in tudi obvestila o nepodaljšanju dovoljenja za leto 2014 bo DURS pričel pošiljati 
zadnje dni v decembru 2013 in jih bodo upravičenci/naslovniki prejeli najkasneje do 10. 1. 
2014. 
 
Dovoljenja pa DURS po uradni dolžnosti ne bo podaljšal tistim predstavnikom kmečkega 
gospodinjstva, pri katerih bo izpolnjen vsaj eden izmed navedenih razlogov: 

1. člani kmečkega gospodinjstva ne presegajo 200 evrov skupnega katastrskega dohodka, 

2. člani kmečkega gospodinjstva nimajo v uporabi zadostne površine zemljišč,  

3. imetnik dovoljenja za leto 2012 ni predložil obračuna pavšalnega nadomestila v 
elektronski obliki prek sistema eDavki,  

4. kmečko gospodinjstvo bo pričelo s 1. 1. 2014 davčno osnovo od dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov 
in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,  

5. v okviru kmečkega gospodinjstva sta dva ali več članov določena kot predstavnika 
kmečkega gospodinjstva, ki imata za leto 2013 oziroma jima je bilo v letu 2013 izdano 
dovoljenje oziroma je eden ali več članov, identificiranih za namene DDV iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 

Prvi trije razlogi za nepodaljšanje dovoljenja so razlogi, zaradi katerih se že v preteklih letih 
dovoljenje po uradni dolžnosti ni podaljševalo, medtem ko sta razloga 4 in 5 nova in temeljita 
na spremembah zakonodaje na področju dohodnine. 
 
Na podlagi navedene spremembe zakonodaje se kot kmečko gospodinjstvo šteje skupnost ene 
ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, ki 
so na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča stalno ali začasno 
prijavljene na tem naslovu, niso najeta delovna sila, ter se vsaj za enega ali več članov 
kmečkega gospodinjstva šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
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dejavnost po določbah Zakona o dohodnini in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 evrov. 
 
Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, če povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let 
članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
preseže 7.500 evrov ali če se člani kmečkega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. 
členom Zakona o dohodnini šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnost, za to prostovoljno odločijo. Če se davčna osnova ugotavlja na navedeni način, 
kmečko gospodinjstvo ni upravičeno do uveljavljanja pavšalnega nadomestila. 
 
Če predstavniki kmečkega gospodinjstva, ki boste prejeli obvestilo menite, da razlogi, zaradi 
katerih vam dovoljenje ne bo podaljšano, niso upravičeni, se obrnite na pristojni davčni urad. 
 
Če je razlog za nepodaljšanje dovoljenja nepredložitev obračuna pavšalnega nadomestila 
(obrazec DDV-Obr PN) za leto 2012 in ga boste naknadno predložili prek sistema eDavki, 
morate kljub temu za pridobitev dovoljenja za leto 2014 predložiti novo vlogo, in sicer prek 
sistema eDavki na obrazcu DDV-VlgPN.  
 
Če je razlog za nepodaljšanje dovoljenja dejstvo, da sta v okviru kmečkega gospodinjstva dva 
ali več članov določena kot predstavnika kmečkega gospodinjstva, ki imata za leto 2013 
oziroma jima je bilo v letu 2013 izdano dovoljenje, pri tem pa nobeden izmed članov ni 
identificiran za namene DDV iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, mora 
član kmečkega gospodinjstva, ki ga določite kot predstavnika kmečkega gospodinjstva, za 
pridobitev dovoljenja predložiti novo vlogo, in sicer prek sistema eDavki na obrazcu DDV-
VlgPN, kateri kot lasten dokument priloži tudi izjavo, na kateri bodo podpisani vsi polnoletni 
člani kmečkega gospodinjstva (s podpisi potrjujejo le, da se strinjajo z na vlogi navedenim 
predstavnikom). 
 
 
Vir: http://www.durs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12702/5945/ 
 
 
 
 

 

 

                                                                        

 

 


