
 

 

  

Ne pozabite uveljaviti olajšavo za vzdrževane družinske člane pri 
obračunu dohodnine  

Vsako leto je do 5. februarja čas, da pošljete obrazec za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov pri obračunu 
dohodnine. 

Olajšava za vzdrževane družinske člane se po novem lahko uveljavlja prek eDavkov brez certifikata. 

Na Finančni upravi RS (Furs) ob tem izpostavljajo, da se z oddajo vloge prek eDavkov lahko potegujete tudi za 
10.000 evrov nagrade. V nagradni igri sodelujete tako, da se vam za oddan obrazec preko spleta dodeli srečka. Z 
njo pa se v nadaljevanju poteguje za denarno nagrado. 

Olajšava za otroke za leto 2018 se staršem prizna za vsakega vzdrževanega otroka do dopolnjene polnoletnosti, to 
je do 18. leta starosti. Dodatno dokazovanje za uveljavljanje olajšave tudi za otroke, ki so že polnoletni, ni 
potrebno. Če v postopku nadzora Finančna uprava RS (FURS) ne pridobi podatkov po uradni dolžnosti od drugih 

organov, potem pozove davčnega zavezanca, da mu naknadno predloži dokazila. 

Posebna letna olajšava za otroke v letu 2018:  

 za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra (mesečno 203,08 evra), 

 za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evra (mesečno 220,77 evra), 

 za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 evra (mesečno 386,21 evra), 

 za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evra (mesečno 515,65 evra), 

 za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 evra (mesečno 663,09 evra), 

 za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra (mesečno 147,44 
evra) glede na višino olajšave za predhodnega otroka, 

 za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 8.830 evrov (mesečno 735,83 evra). 

Kdo lahko uveljavlja olajšavo za otroke? 

Če za otroke skrbita oba starša, morata vlogo, da bo olajšava za otroke za leto 2018 pravilno obračunana, oddati 
oba starša. 

Komu se olajšava najbolj izplača? 

To naj bi se najbolj izplačalo uveljavljati staršu, ki ima večjo plačo. Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje 
olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljata oba starša. V 
tem primeru si starša razdelita čas uveljavljanja tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev. 
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25. državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na smučeh - 

Pohorje 2019  

11.12.2018 - 25.1.2019 ste člani SKEI vabljeni pod Pohorje...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Stroški dela in analiza izvajanja tarifnega dela podjetniške 

kolektivne pogodbe; predavatelj Ljubo Cvar  

18.12.2018 - Naučimo se tudi kako dosledno ukrepati v primerih, ko delodajalci 

kršijo veljavne predpise in lastne akte.  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

Mobing - trpinčenje na delovnem mestu; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

11.12.2018 - Prepoznavanje in ukrepanje.  

 

  

  

© 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.  
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