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Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev
Vedno pogosteje se je potrebno na kmetijah ukvarjati tudi z različnimi evidencami za davčne
namene. Že registracija dopolnilne dejavnosti vključuje odločitev o načinu ugotavljanja
davčne osnove po Z-Doh in s tem vodenje ustreznih poslovnih knjig. Poleg tega je nova
dohodninska zakonodaja prinesla še spremembo v obravnavanju dohodka iz kmetijske
dejavnosti. Precej kmetij se je že prostovoljno odločilo za obdavčitev, ne več po katastrskem
dohodku, ampak po dejanskem in prešlo na vodenje poslovnih knjig za celo kmetijo. Kar
nekaj kmetij pa bo moralo na ta način davčno osnovo za obdavčitev dohodka ugotavljati
obvezno. Še več pa je kmetij, ki so po Z-DDV v sistemu DDV – davčni zavezanci ali pa kot
mali davčni zavezanci uveljavljajo pavšalno nadomestilo – pavšalisti.

Za dobro in učinkovito izpolnjevanje davčnih obveznosti ter ustrezno vodenje poslovnih
evidenc na kmetiji pogosto zmanjkuje časa pa tudi znanja. Da se boste lažje posvetili svojim
osnovnim aktivnostim na kmetiji, smo se odločili, da, poleg ostalih naših storitev, za vas
pripravimo tudi:
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 Za namene DDV:
- vpis v register DDV zavezancev in vodenje DDV evidenc s pripravo ter oddajo DDV
obračunov,
- oddajo Obračuna pavšalnega nadomestila na izpostavah KSS.

 Za namene Z-Doh:
- vodenje enostavnega in dvostavnega knjigovodstva za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji,
- vodenje poslovnih knjig za celo kmetijo.
 Za ostale namene:
- analitično spremljanje prihodkov in stroškov,
- finančna poročila in davčne obračune za društva,
- ustrezne evidence in poročila po metodologiji FADN.
Vse podrobnejše informacije dobite pri Barbari Prosen, tel.: 01/513 07 04 ali se pozanimajte
pri svojem terenskem kmetijskem svetovalcu.

Pripravila:
Svetovalka specialistka
mag. Vesna Velikonja

Vodja odd. za kmetijsko svetovanje:
Tomaž Močnik
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