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1. OBDAVČENJE PO KATASTRSKEM DOHODKU – KD  
Pravna podlaga:  

 

 Zakon o dohodnini Zdoh-2, Ur.l. RS 117/2006 s spremembami 
in dopolnitvami  

 

        http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697 
 

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU s spremembami in 
dopolnitvami (izvajanje v praksi) 

 
Zakon o katastrskem dohodku (ZUKD-2, Ur.l.RS št. 

63/2016) s spremembami in dopolnitvami  

 

 
 
 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697


  

  

 
 
 

 

DOHODNINA je davek od 
dohodkov fizičnih oseb, 

doseženih v davčnem letu, ki 
je enak koledarskemu letu 



  

  

KMEČKO GOSPODINJSTVO je skupnost 

ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali 
več gospodinjstev, evidentiranih na istem 
naslovu, ki: 

– niso najeta delovna sila in  

– na dan 30. junija skupno stalno oz.   

   začasno prebivališče in  

– dosegajo dohodek iz osn.kmet. in 
osn.gozdarske dejavnosti vsaj 200 € (sicer 
izvzeta  iz obdavčitve) 



  

  

OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA 
GOZDARSKA DEJAVNOST 

 

Pridelava, ki je določena s predpisi o 
ugotavljanju katastrskega dohodka in 

predpisi o evidentiranju nepremičnin, je v 
celoti ali pretežno vezana na uporabo 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter je 
ustrezno evidentirana v zemljiškem 
katastru na dan 30.6. ali na FURS 
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OSNOVNA KMETIJSKA IN GOZDARSKA 
DEJAVNOST je tudi 

 

– proizvodnja vina  

– čebelarstvo – čebelarjem, ki imajo več 
kot 40 panjev, se v davčno osnovo všteva 
pavšalna ocena dohodka na panj 
 



katastrski dohodek je pavšalna ocena možnega tržnega 
dohodka od dejavnosti kmetijstva in gozdarstva na 

kmetijskih in gozdnih površinah, ki bi ga bilo mogoče 
doseči s povprečno krajevno običajno vrsto in ravnjo 

pridelave 
 

= TRŽNA VREDNOST PRIDELAVE – STROŠKI  
 

 

 

 

KATASTRSKI DOHODEK 



 

TRŽNA VREDNOST PRIDELAVE je povprečna vrednost 
proizvodnje v proizvajalčevih cenah iz ekonomskega 
računa za zadnjih 5 let pred letom ugotavljanja za 
posamezne vrste pridelave  

 

 STROŠKI : 90% tržnega prihodka za kmet. zemljišča  

                      80% tržnega prihodka za gozdna zemljišča 

                          80% tržnega prihodka za med 
 

 

 

 



  

  

Boniteta Kmetijsko zemljišče* Vinograd Hmeljišče Intenzivni sadovnjak Oljčnik 

  

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0-10  12,86 17,14 137,96 183,95 198,53 264,70 681,80 909,07 146,76 195,68 

11-20 32,14 42,85 146,59 195,45 210,93 281,24 724,41 965,88 155,93 207,90 

21-30  51,43 68,57 154,35 205,80 222,10 296,13 762,77 1017,02 164,18 218,91 

31-40 61,07 81,42 161,25 215,00 232,03 309,37 796,85 1062,47 171,53 228,70 

41-50 64,28 85,71 167,28 223,04 240,71 320,95 826,68 1102,24 177,95 237,26 

51-60 

67,49 

89,99 

172,46 

229,94 

248,15 

330,87 

852,25 

11 

36,33 
183,44 

244,59 

61-70 70,71 94,28 177,63 236,84 255,60 340,80 877,82 1170,42 188,95 251,93 

71-80 73,93 98,57 181,94 242,59 261,80 349,07 899,12 1198,83 193,54 258,05 

81-90 77,14 102,85 185,39 247,19 266,77 355,69 916,17 1221,56 197,21 262,94 

91-100 80,36 107,14 187,98 250,64 270,49 360,65 928,95 1238,60 199,96 266,61 

* Kmetijsko zemljišče vključuje: njive, travnike, trajne rastline na njivskih površinah, matičnjake,  

LESTVICA KD – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA   



LESTVICA KD – GOZDNA  ZEMLJIŠČA   

Rastiščni koeficient KD 2019 KD 2020 
  

Boniteta KD 2019 KD 2020 

1 0,15 0,20   0-10  3,77 5,02 

2-3 4,50 6,00 
  

11-20 9,05 12,06 

4-5 8,99 11,99 
  

21-30  12,81 17,08 

6-7 12,74 16,99   31-40 15,08 20,10 

8-9 14,99 19,99 
  

41-50 17,33 23,11 

10-11 17,24 22,98 
  

51-60 21,10 28,13 

12-13 20,99 27,98   61-70 30,14 40,19 

14-15 25,49 33,98 
  

71-80 37,68 50,24 

16-17 29,98 39,97 
  

81-90 45,22 60,29 

      91-100 60,29 80,38 

KD za gozdna zemljišča je seštevek KD-ja glede na rastiščni 
koeficient in KD-ja glede na boniteto zemljišča 

KD ZA ČEBELJI PANJ = 17€ 



• 40 %   v letu 2017 

• 55 %   v letu 2018 

• 75 %   v letu 2019 

• 100 % v letu 2020 

 

Za leta 2020 do 2022 se bo KD preračunal na novo in bo 
glede na vrednost pridelave v predhodnem petletnem 

obdobju verjetno nižji. 

 

 

 

 

 

 

Prehodno obdobje za vključevanje KD-ja v 

davčno osnovo 



• pridelava sadik sadnega, gozdnega, okrasnega 
drevja, grmičevja, vinske trte in hmelja 

• pridelava okrasnih rastlin 

• pridelava zelenjadnic v zaprtih prostorih (plastenjaki, 
steklenjaki ipd., kriterij razmejitve med zaprtimi 
prostori in tuneli je fiksnost objekta)  

 

 

 

 

 

 

Št. 1 

NA PODLAGI KD NE MORE BITI 

OBDAVČENO 



• intenzivna pridelava jagodičja, razen jagod (ameriške 
borovnice, ribez, maline, aronije ipd.), razen če so v 
registru kmetijskih gospodarstev zavedene kot trajni 
nasadi 

• reja živali s pretežno kupljeno krmo (rejec nima v lasti 
ali uporabi dovolj zemljišč, na katerih bi prideloval 
krmo za rejo teh živali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA PODLAGI KD NE MORE BITI 

OBDAVČENO 



• zakol in prodaja celih trupov živali ali kosov mesa, 
razen v okviru malih obsegov predelave 

• vzreja konj za jahanje, kasaštvo 

• plantažno gojenje novoletnih drevesc, nabiranja 
gozdnih plodov, proizvodnja razžaganega lesa 
(deske, plohi, late ipd.), 

• dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
 

 
 

 
 

Št. 1 

NA PODLAGI KD NE MORE BITI 

OBDAVČENO 



• zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi 

• jagode 

• semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v 
tleh na prostem ali v tunelih 

• reja polžev na njivi 

• šparglji in druge trajne zelenjadnice 
 

 

 

 

 

 

 

Št. 1 

POSEBNE KULTURE (ZNOTRAJ KD) 



POSEBNE KULTURE – VPIS POVRŠIN 

1. Posebne kulture pridelujem z namenom prodaje 

  

  

DA/NE 

2. Dohodek od prijavljenih posebnih kultur se v letu 2018 

ugotavlja na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov ali 

dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov 

  

DA/NE 

Skupna površina pod posebnimi kulturami: 35 ar (se prenese avtomatsko) 

GERK_

PID 

Domače 

ime 

Naziv KMRS Površina  

rastline 

[ar] 

Ali površina v celoti 

izpolnjuje pogoje, ki 

veljajo za obravnavo 

posebnih kultur? 

Navedite površino v 

arih, na kateri so pogoji  

za obravnavo posebnih 

kultur izpolnjeni 

 12345  njiva 1  solata  30  NE  15 

 23451  njiva 2  zelenjadnice  20  DA  20 



 

 

 

 

 

 

 

Št. 1 
datum 

POSEBNE KULTURE 

- Prijava PK na zbirnih vlogah pri AKTRP 
- AKTRP podatke o površinah PK (v arih) posreduje 

na FURS (340. člen ZDavP-2) 

- FURS izračuna KD posebnih kultur (KD ni v 
zemljiškem katastru) 

 
1,3 KD intenzivnega sadovnjaka z boniteto 51-60 (8. 

člen ZUKD-2): ZA LETO 2019: 1.107,93 EUR/ha 
prijavljene površine 

 



• 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 dodatkov 

• kisano, sušeno, vloženo in drugače konzervirano sadje in 
zelenjava 

 

 
 

 

 

Št. 1 

Mali obsegi prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in 

gozdarskih pridelkov  



• sadni in vinski mošt, sadno vino 

• sadni in zelenjavni sok/sirup 

• sadni in vinski kis 

• jedilna olja razen oljčnega 

• smola 

• oglje  

 

 

 

 

 

Št. 1 

Mali obsegi prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in 

gozdarskih pridelkov 



• prihodki od prodaje ne smejo presegati 3.500 EUR na kmečko 
gospodinjstvo letno  

 

• kmetija mora kupcem izdajati račune (VSEM!), ki pa jih ni potrebno davčno 
potrjevati tudi v primeru gotovinskih plačil 

 

• mali obsegi predelave morajo biti registrirani kot dopolnilne dejavnosti 
(plačilo prispevkov ZZZS !!!), vendar bo s posebno evidenco finančnega 
organa tovrstna predelava izvzeta iz obdavčitve po dejanskih prihodkih 

 

 

 

 

 

Mali obsegi prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in 

gozdarskih pridelkov 



• prihodki do 3.500 EUR ne bodo povečali davčne osnove, ta bo ostala 
v obsegu »osnovnega« katastrskega dohodka  

 

  

• kmetija istovrstne dejavnosti ne sme opravljati kot dopolnilno 
dejavnost in sočasno v okviru malih obsegov predelave 

 
 

 

 

 

Št. 1 

Mali obsegi prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in 

gozdarskih pridelkov 



• v primeru opravljanja malih obsegov predelave sme imeti 
registrirane le sledeče dopolnilne dejavnosti: 

        - predelava rastlinskih odpadkov, proizvodnja in prodaja energije iz  

          obnovljivih virov 

        - storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo  

          ter ročnim delom  

        - svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in  

          dopolnilno dejavnostjo 
 

 

 

 

 

Mali obsegi prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in 

gozdarskih pridelkov 



• potrebna priglasitev na finančnem uradu do 31. marca za tekoče leto 
ali kadarkoli ob začetku izvajanja malega obsega predelave in velja do 
priglasitve prenehanja (Pravilnik o obrazcih za priglasitev … ; UL RS št. 

83/2016 z dne 23.12.2016) – OBRAZEC V PAPIRNI (leto 2018)  

• do 31. marca pa mora izvajalec malega obsega predelave predložiti 

zbirne podatke iz seznama izdanih računov v preteklem letu (Pravilnik 

o seznamu izdanih računov … ; UL RS št. 85/2016 z dne 28.12.2016) - 
LAHKO V PAPIRNI (leto 2018) ALI E OBLIKI 

 
 

 

 

Mali obsegi prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in   

gozdarskih pridelkov 



- Pridelava na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven RS se šteje v 
okvir OKGD (69. člen ZDoh-2) 

- Vloga za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven RS do 15.7.  

      (316.b člen ZDavP-2)  

- KD za kmetijsko zemljišče: 36 €/ha 

- KD gozdna zemljišča: 19,25 €/ha 

- Razdelitev na vse člane KG (72. člen ZDoh-2) 

- Globa za ne prijavo (397. člen ZDavP-2) 

 

 

PRIJAVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ TER PROIZVODNJE 
VINA IZ LASTNEGA PRIDELKA GROZDJA IZVEN RS  

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_osnovne_kmetijske_in_osnovne_gozdarske_dejavnosti/Obrazci/Vloga_za_prijavo_kmetijskih_in_gozdnih_zemljisc_izven_RS.pdf


• KD lastnih kmetijskih in gozdnih zemljišč (pripis lastniku 
ali uporabniku) 

• KD od agrarne skupnosti  

• KD pavšalna ocena dohodka na čebelji panj (pripis lastniku ali 
uporabniku) 

• KD od vina (pripis vsem članom KG) 

• Obdavčljiva neposredna plačila (prejeta v letu 2019) 
(pripis vsem članom KG), tudi od AS 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAČUN OKOGD 2019 



• KD od zemljišč izven RS (novo 2017)                         
(pripis vsem članom KG) 

• KD t.i. posebne kulture  (novo 2017)   

      (pripis vsem članom KG) 
 

 

 

 

 

 

IZRAČUN OKOGD 2019 



 

 

 

 

 

 

IZRAČUN OKOGD 2019 - PRIMER 

PRIMER IZRAČUNA OKOGD 2019 

SAMO 1 ČLAN KG  
KD ZEMLJIŠČA  1.500,00 
KD ČEBELJI PANJ (40 panjev)  760,00 
OBDAVČLJIVE SUBVENCIJE  4.950,00 
KD ZEMLJIŠČA IZVEN RS (2 ha) 72,00 
KD POSEBNE KULTURE 589,90 

SKUPAJ OKOGD:  7.871,90 



DOHODEK SE VPIŠE V INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE ŠIFRA 3100 – 
PLAČILO DAVKA JE PREDMET DOHODNINE  

 

KG PRESEGA 7.500€ IZ OKOGD – OBVEZEN VSTOP V SISTEM 
DDV   

 

 

 

IZRAČUN OKOGD 2019 – PRIMER  



 

 

 

 

 

 

IZRAČUN OKOGD 2019 - PRIMER 

PRIMER IZRAČUNA KOGD 2017 

2 ČLANA  KG - OSEBA A 2 ČLANA  KG - OSEBA B 

KD ZEMLJIŠČA  1.400,00 100,00 

KD ČEBELJI PANJ (40 panjev)  760,00 0,00 

OBDAVČLJIVE SUBVENCIJE  2.475,00 2.475,00 

KD ZEMLJIŠČA IZVEN RS (2 ha) 36,00 36,00 

KD POSEBNE KULTURE  294,95 294,95 

SKUPAJ OKOGD/ČLANA   4.965,95 2.905,95 

SKUPAJ OKOGD KG  7.871,90 



DOHODEK SE VPIŠE V INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE ŠIFRA 3100, 
VSAKEMU ČLANU POSEBEJ 

 – PLAČILO DAVKA JE PREDMET DOHODNINE PO DOHODNINSKI LESTVICI  

 

KG PRESEGA 7.500€ IZ OKOGD – OBVEZEN VSTOP V SISTEM 
DDV   

 

 

 

IZRAČUN OKOGD 2019 – PRIMER  



STROJNE STORITVE V OKVIRU OKOGD 

• DO 420 €/ ha KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA (v uporabi) 

• Do 85€/ha GOZDA (iz zemljiškega katastra)  

 

VENDAR NAJVEČ:  

Do 20 ha kmetijskih zemljišč (8.400€)  

Do 30 ha gozda (2.550€)  

 



ZNIŽANJE DOHODKA IZ  
KMETIJSKE DEJAVNOSTI  

 
 
 

  INVESTICIJSKE OLAJŠAVE 
 
 

 
 



  



INFORMATIVNI IZRAČUN  

DOHODKI SKUPAJ  

(od 1 do 3)  
XXX 

PLAČANI PRISPEVKI  

(od 1 do 3) 
XXX - minus 

SKUPAJ STROŠKI  

(od 1 do 3) 
XXX - minus 

OLAJŠAVE SPLOŠNA  

OSEBNA  - minus 
OSNOVA ZA 

IZRAČUN 

DOHODNINE  

 

 

UVRSTITEV V 

DOHODNINSKI 

RAZRED  

Letna davčna osnova 



SPLOŠNA OLAJŠAVA 2019 

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do   

 11.166,37 6.519,82 

11.166,37 13.316,83 
3.302,70+(19.922,15-

1,49601 x skupni dohodek) 

13.316,83   3.302,70 
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OSEBNE OLAJŠAVE 2019 

NAMEN  LETNA OLAJŠAVA V € 

INVALID S 100% TELESNO OKVARO 17.658,84 



POSEBNE OLAJŠAVE 2019 
  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih 

Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08 

Za vzdrževanega otroka, ki 

potrebuje posebno nego in 

varstvo 

8.830,00 735,83 

Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

Za vsakega nadaljnjega otroka  1.769,30 147,44 

Za drugega družinskega člana  2.436,92 203,08 
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OLAJŠAVE ZA DRUŽINSKE ČLANE  

Otrok nikoli ne deliti po številu vsakemu 
staršu:  

(delitev otrok po mesecih zaradi olajšave – 
vsak naslednji otrok ima višji znesek )  

Kmečki zavarovanec, ki je vzdrževan član, 
gre v olajšavo tistemu, ki dosega največji 

delež dohodka iz kmetijske dejavnosti   



Št. 1 
datum 

STOPNJE DOHODNINE ZA LETO 2019 – progresivna lestvica 

 


