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OBVESTILO ZA KMETOVALCE - ŠT: 5/1/2022
1.PAVŠAL, TROŠARINA
Dovoljenje za pavšalno nadomestilo velja do preklica. Do 31.1.2022 morate oddati
poročilo obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2021. Poročilo morate oddati tudi v
primeru, če niste imeli nobenega prometa v letu 2021 z lesom, živino,…imeli pa ste
veljavno dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila. Prosimo pridite čim prej, da
elektronsko naredimo obračun.
Zahtevek za TROŠARINO za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za leto 2021
je možno oddali samo ELEKTRONSKO. Za oddajo lahko pooblastite našo službo.
Pokličite nas, da spišemo potrebno pooblastilo, če želite, da za vas oddamo
zahtevek.
2.PLAČILNE PRAVICE
Plačilne pravice se lahko prenašajo iz nosilca kmetije na novega nosilca kmetije do
28.2.2022.
3. SUBVENCIJE, VLOGE EIV ZA LETO 2022
Rok za vlaganje EIV 2022 se prične 24.2.2022. Preverite GERK-e in če je potrebno
uredite na Upravni enoti. Aplikacija za ureditev GERK-ov na Upravni enoti ne bo
delovala predvidoma od 13.1. 2022 do 23.1.2022, zato takrat ne načrtujte obiskov.
4. UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE
Uveljavljanje davčne olajšave v primeru vlaganj v kmetijstvo in gozdarstvo: (ne velja za
nakup zemljišč, niti za gradnjo stavb), veljajo pa traktorji in druga kmetijska in gozdarska
mehanizacija in oprema, dokazljiv nakup osnovne črede, velja tudi nakup opreme v
hlevih, postavitev trajnih nasadov. Obrazcu obvezno priložite fotokopije računov ALI
kupoprodajnih pogodb. Če pa ste za isto investicijo (za del investicije) prejeli občinska,
državna, EU sredstva, priložite tudi kopijo odločbe o odobritvi nepovratnih sredstev. Z
vložitvijo zahtevka si znižate davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in
gozdarske dejavnosti in s tem znesek odmerjene dohodnine. Zadnji dan za oddajo
zahtevka na FURS za vlaganja v letu 2021 je 5.2.2022.
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5. PROTIKORONSKI UKREPI
Nadomestila za kmečke zavarovance v primeru njim odrejene karantene ali obveznosti
varstva otrok zaradi otrokom odrejene karantene: za obdobje 1.7.- 31.12.2021. Rok za
oddajo vloge: do 15.1.2022. Višina povračila: 250 EUR za posamezno vlogo. Več na
povezavi: KLIK
Enkratni solidarnostni dodatek za kmete z nizkimi prejemki- vlogo lahko oddate do
31.1.2022, če izpolnjujete vse naslednje pogoje:
- ste že dopolnili 65 let starosti,
- ste član kmetije,
- niste prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence,
- vaši obdavčljivi dohodki v letu 2021 preračunano mesečno, niso presegli zneska
591,20 eurov. Vloga in razlaga je na povezavi: KLIK

Kmetijska svetovalna služba Cerknica
Pripravila:
Magda Doles
Rajko Intihar

Vodja odd. za kmetijsko svetovanje:
Tomaž Močnik
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