
                 PRILOGA 
1.  OBLIKA IN  NAČ IN  DOSTAVE PODATKOV  
 
1.1 Oblika podatkov  
 
Podatki se zapišejo v datoteke z imeni: 
 
− VIROPRKM.DAT - podatki o  drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine, 
− VIRSUB.DAT – podatki o izplačanih drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in 

osnovne gozdarske dejavnosti, ki se vštevajo v davčno osnovo  
 
Podatki se zapišejo v ASCII formatu z uporabljeno kodno stranjo CP1250.  
 
Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem 
tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih zapisov za posamezno datoteko. Vsak 
zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF. 
 
Programe za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine (WDOHOD), bo mogoče dobiti 
na internetu (naslov:http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi 
davčnega urada. 
 
1.2 Priprava in dostava podatkov davčni upravi 
Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala 
sistema eDavki (http://edavki.durs.si). Dostop do osebnega portala je mogoč z uporabo 
certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na 
naslovu http://edavki.durs.si v področju »Registracija«.   
 
Podatki za odmero dohodnine se oddajo z datotekami v predpisani in stisnjeni (komprimirani) 
ZIP obliki brez direktorijske strukture. Podrobnejša navodila se nahajajo na spletnih straneh 
sistema eDavki.  
 
Pri dostavi popravkov podatkov se posreduje vse podatke o izplačanih dohodkih in ne le 
popravljene zapise. 
 
2.  VRSTA POSLANIH PODATKOV O DOHODKIH,  K I  SO 

OPROŠČENI  PLAČ ILA DOHODNINE 
 
2.1 Splošne zahteve 
 
2.1.1 Identifikacija 
 
Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca, zavezanca za dajanje podatkov in s 
prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka oziroma naziva v skladu s predpisano 
strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto 
podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka.  
 
2.1.2 Kontrola celovitosti 
 
Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, 
ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz 
individualnih zapisov. 
 

Priloga



Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri 
posamezni vrsti podatkov. 
 
2.2 Podatki o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 

dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine (VIROPRKM.DAT) 
 
2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o drugih dohodkih iz naslova 

osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila 
dohodnine 

 
Zapisi datoteke VIROPRKM.DAT s podatki o oprostitvah so naslednje oblike oz. strukture:  
 

Pozicija Zap. 
št. Od Do 

Dolžina Tip 
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero 
navajamo dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca  
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, 

dopolnjena s presledki) 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, 

dopolnjena s presledki) 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.2.3  

 
8 70 81 12 N* Dohodek 
9 82 82 1 AN Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 

R – rezident RS 
N – nerezident RS 

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz 
desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, 
desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.   
 
2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o drugih dohodkih iz naslova osnovne 

kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine 
 

Pozicija Zap. 
št. Od Do 

Dolžina Tip 
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – 

nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 
4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.2.3  

 



8 70 81 12 N* Vsota dohodkov 
9 82 82 1 AN Prazno 

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz 
desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, 
desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.   

 
Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako 
vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih. 
 
2.2.3 Tabela vrst drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine 
 

Oznaka 
dohodka Vrsta dohodka 

ZDoh-2
(točka/  
člen) 

8100 

Dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, izplačani za ukrepe kmetijske politike, kot 
jih določa Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20. 9. 2005 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (plačila zaradi naravno omejenih možnosti na 
gorskih območjih in plačila za druga območja z omejenimi 
možnostmi; plačila v okviru Natura 2000 in plačila na področju 
vodne politike; kmetijsko okoljska plačila; plačila za dobro počutje 
živali; plačila za neproizvodne naložbe; gozdarsko okoljska 
plačila).  

2/26 

8101 
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljenih v zvezi z 
dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnost. 

3/26 

8102 
Izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju v zvezi 
z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti. 

4/26 

8103 
Denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge 
nesreče v skladu s posebnimi predpisi, v zvezi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 

5/26 

8104 

Plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni 
metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o 
dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki so namenjena 
vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti. 

7/26 

 
3 .  VRSTA POSLANIH PODATKOV O DRUGIH DOHODKIH IZ  

NASLOVA OSNOVNE KMETIJSKE IN  OSNOVNE GOZDARSKE 
DEJAVNOSTI ,  K I  SE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO  

 
3.1 Splošne zahteve 
 
3.1.1 Identifikacija 
 
Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca, zavezanca za dajanje podatkov in s 
prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka oziroma naziva v skladu s predpisano 
strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto 
podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka. 
 



3.1.2 Kontrola celovitosti 
 
Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, 
ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz 
individualnih zapisov. 
 
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri 
posamezni vrsti podatkov. 
 
3.2 Podatki o izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo od 

dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (VIRSUB.DAT) 
 
3.2.1 Splošni opis podatkov in zavezanci za posredovanje 
 
Navedene podatke posredujejo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Zavod za gozdove Slovenije ter drugi izplačevalci, ki so v obdobju od 1. 1. 2010 
do 31. 12. 2010 izplačevali druge dohodke v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti. 
 
3.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 
 
3.2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o drugih dohodkih, ki se vštevajo v 

davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti 

 
Pozicija Zap.

št. Od Do 
Dolžina Tip 

polja Opis polja 

1 1 2 2 N 
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja drugi 
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti  

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca 
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca 

5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 
presledki) 

6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 
presledki) 

7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka iz tabele 3.2.2.3 
8 70 81 12 N*  Dohodek  
9 82 82 

 
1 AN Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 

R – rezident RS 
N – nerezident RS 

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz 
desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, 
desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.   
 



3.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o drugih dohodkih, ki se vštevajo v 
davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti 

 
Pozicija Zap.

št. Od Do 
Dolžina Tip 

polja Opis polja 

1 1 2 2 N 
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
drugi dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, 
dopolnjena s presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – 
nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka iz tabele 3.2.2.3. 
8 70 81 12 N* Vsota dohodkov  
9 82 82 1 AN Prazno 

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz 
desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, 
desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.   
 
3.2.2.3 Tabela vrst drugih dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo od dohodkov iz 

osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
 

Oznaka vrste 
dohodka Vrsta dohodka 

3000 Subvencije EKO-0 za hmeljišča 
3001 Subvencije EKO-0 za oljčnike 
3002 Subvencije EKO-0 za vinograde 
3003 Ostale vrste subvencij, ki so v okviru EKO-0 
3004 Plačila za sofinanciranje zavarovalnih premij 
3005 Pomoč za uporabo mošta (intervencijski ukrepi v vinogradništvu) 
3006 Skladiščenje vina in grozdnega mošta 
3007 Nega in varstvo gozdov 
3008 Nepovratna sredstva, izplačana na področju čebelarstva 
3009 Druga plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in plačila iz 

naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 

 
Pojasnilo 
 
Pod oznako 3009 se vpišejo podatki o plačilih iz naslova ukrepov kmetijske politike in 
plačilih iz naslova državnih pomoči, prejetih v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, ki niso navedeni v predhodnih vrsticah in niso oproščena 
plačila dohodnine v skladu s 26. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – 
uradno prečiščeno besedilo; ZDoh-2).  




