
 

 
 

  

  

Olajšava za vzdrževane družinske člane 2022 – do kdaj oddati 
vlogo?  

Olajšava za vzdrževane družinske člane 2022 se lahko uveljavlja, tudi če je niste uveljavljali 
med letom. Lahko pa jo uveljavljajo tudi tisti, ki želijo medletno olajšavo spremeniti. 

Kako se uveljavlja olajšava za vzdrževane družinske člane 2022? 

Zavezanci lahko vzdrževane družinske člane uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine 
(na mesečni ravni) ali pri letnem informativnem izračunu dohodnine. Olajšava za 
vzdrževane družinske člane 2022 se lahko uveljavlja tudi v napovedi za odmero dohodnine. 
A tako jo lahko uveljavljajo le tisti, ki do 15.6.2023 ne bodo prejeli informativnega izračuna 
dohodnine za leto 2022. V takšnem primeru mora zavezanec napoved za odmero 
dohodnine oddati sam, najpozneje do 31.7.2023. 

Olajšava za vzdrževane družinske člane 2022 – kje najti vlogo in do kdaj jo je treba 
oddati? 

Olajšava za vzdrževane družinske člane 2022 se lahko uveljavlja z vlogo, ki jo najdete na tej 
povezavi. Gre za t.i. Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane 
pri informativnem izračunu dohodnine. Oddaja je možna na dva načina, ki imata tudi 
različna roka oddaje. Če boste vlogo oddajali v papirnati obliki, jo lahko načeloma oddate do 
5.2. tekočega leta. Ker letos ta datum pade na nedeljo, se lahko vloga v papirnati obliki 
odda do 6.2.2023. Če pa boste oddajali vlogo prek eDavkov, jo lahko oddate do 20.2.2023. 

Kdo so vzdrževani družinski člani? 

Olajšava za vzdrževane družinske člane 2022 je možna brez omejitev za otroke do 18. leta 
starosti. Pod posebnimi pogoji pa se lahko olajšava uveljavlja tudi za otroke, starejše od 18 
let, zakonske partnerje, starše oz. posvojitelje ter za člane kmetijskega gospodinjstva. 

Koliko znaša olajšava za vzdrževane družinske člane 2022 predstavljamo v spodnji tabeli 
(zneski v EUR): 

• Za prvega vzdrževanega otroka 2.510,03 

• Za drugega vzdrževanega otroka 2.728,72 

• Za tretjega vzdrževanega otroka 4.551,10 

• Za četrtega vzdrževanega otroka 6.373,48 

• Za petega vzdrževanega otroka 8.195,86 

• Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.094,90 

• Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.510,03 

Vir: Data d.o.o. 

NOVICE  
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Info SKEI št. 12/2022  
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27. državno prvenstvo v veleslalomu in tekih na 

smučeh - Soriška planina, 20.1.2023  

13.12.2022 - Vabljeni!  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 22, 22.12.2022  

05.01.2023 -  
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