
 

 

 

  

Ne pozabite na uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske 
člane za odmero dohodnine za leto 2019  

Davčni zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, 
mora najpozneje do 5. februarja 2020 vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane 
pri informativnem izračunu dohodnine, so sporočili s Fursa. 

Rok za oddajo je 5. februar 2020.  

Uporabljajte lahko tudi spletni portal eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki in poslujte s Finančno upravo 
RS hitro in enostavno od kjerkoli. Prednosti poslovanja preko sistema eDavki je veliko, med drugim tudi 
predizpolnjena vloga z lanskimi podatki. 

Prednost poslovanja preko sistema eDavki: 

 uporabniki eDavkov bodo lahko uporabili predizpolnjeni obrazec z lanskimi podatki, 

 vračilo dohodnine 13 dni prej, kot sicer, 

 sodelovanje v nagradni igri za električni skiro, električno kolo in 25.000 EUR. 

Če zavezanec želi sodelovati v nagradni igri, se mu za oddan obrazec tako preko mobilne aplikacije kot preko 
sistema eDavkov dodeli srečka, s katero se poteguje za električni skiro, električno kolo in nagrado v višini 25.000 
EUR. 

Vir: FURS 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 12/2019  

06.01.2020 - December ni bil namenjen samo voščilom.  

DELAVSKA ENOTNOST  
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Delavska enotnost št. 1, 9.1.2020  

10.01.2020 - Dobili smo zalet  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

Mobing - trpinčenje na delovnem mestu; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

11.12.2018 - Prepoznavanje in ukrepanje.  

 

Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj 

Vojko Fon  

11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  

 

  

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6201/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6202/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6202/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6203/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6203/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6204/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6204/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6199/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6201/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6202/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6203/
http://skei.si/nLog/newsletter-989/user-0/url-6204/

