
 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 

______________________________    Davčna številka: 
 (ime in priimek davčnega zavezanca)  

______________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka, pošta) 

 
 
___________________________________ 
(naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. 

izplačevalca drugega dohodka) 

___________________________________ 
(naslov: naselje, ulica, hišna številka) 

___________________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 
OBVESTILO 

O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE PRI 

IZRAČUNU AKONTACIJE DOHODNINE  

 
UVELJAVLJAM OLAJŠAVO PRI IZRAČUNU AKONTACIJE DOHODNINE OD (ustrezno označiti)  

 

 dohodka iz delovnega razmerja 

 pokojnine  

 drugega dohodka po 105. členu ZDoh-2, ki ga prejemam redno za mesečno obdobje 

 

ZA NASLEDNJE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE: 

 

Zap. 

št. 
Ime in priimek 

Leto 

rojstva 
Davčna številka 

Sorodstveno 

razmerje 

     

     

     

     

     

     

 
Sorodstveno razmerje: 

A1 – otrok do 18. leta starosti, 

A2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, 

A3 – otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na 

dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij, 

A4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje, 

A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

B1 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na     

srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost, 

B2 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na 

starost, 

C – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, 

D – starši oziroma posvojitelji zavezanca. 

 
 

__________________________   _________________________ 
                            (kraj in datum)                           (podpis zavezanca/ke) 

                



 

 

NAVODILO ZA PREDLAGANJE OBVESTILA O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA 

VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE  

 
Po določbi 114. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se rezidentom, ki vzdržujejo družinske 

člane, prizna zmanjšanje letne davčne osnove. Po določbi tretjega odstavka 127. člena ZDoh-

2 se pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri 

glavnem delodajalcu, upošteva tudi 1/12 zneska posebne olajšave za vzdrževane družinske 

člane. Na način iz prejšnjega stavka se olajšava za vzdrževane družinske člane upošteva tudi 

pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka 105. členu ZDoh-2, ki se prejema redno 

za mesečno obdobje (v nadaljevanju: drugi dohodek), če se zavezanec odloči za izračun 

akontacije dohodnine v skladu z drugim odstavkom 131. člena ZDoh-2, o čemer mora obvestiti 

davčni organ in izplačevalca dohodka. 

 
Po določbi prvega odstavka 287. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora davčni 

zavezanec, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, uveljavlja olajšavo za vzdrževane 

družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od 

pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, o tem obvestiti glavnega delodajalca in 

izplačevalca pokojnine. Davčni zavezanec, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, 

olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavlja pri izračunu akontacije dohodnine od 

drugega dohodka, mora o tem obvestiti izplačevalca drugega dohodka. 

 

Olajšava za vzdrževane družinske člane se lahko upošteva pri izračunu akontacije dohodnine 

od dohodkov iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, ter 

od drugega dohodka, ki so izplačani po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo glavnemu 

delodajalcu, izplačevalcu pokojnine oziroma izplačevalcu drugega dohodka. 

 

Glavni delodajalec oziroma izplačevalec pokojnine in izplačevalec drugega dohodka pri 

izračunu akontacije dohodnine upošteva olajšavo za vzdrževane člane na podlagi tega obvestila, 

dokler davčni zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči spremembe (četrti 

odstavek 287. člena ZDavP-2). 

 
V tabeli davčni zavezanec ustrezno označi vzdrževanega družinskega člana, za katerega 

uveljavlja olajšavo. 

 

Glede na določbe prvega odstavka 337. člena ZDavP-2 se podatki o uveljavljanih vzdrževanih 

članih uporabijo tudi za informativni izračun dohodnine, ki ga v skladu z določbo 267. člena 

ZDavP-2 za davčnega zavezanca sestavi davčni organ. 
 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2006-01-5018

