PRAVILNIK
o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010
Uradni list RS št.: 104/09 (18.12.2009)

Datum veljavnosti : od 01..01.2010 naprej
Datum uporabe :
od 01..01.2010 naprej

1. člen
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem odstavku 112. člena, 114. členu ter v prvem odstavku 117. člena ter zneski
skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08,
125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu ZDoh-2) se za leto 2010 uskladijo tako, da znašajo:

1.

splošna olajšava

3.100,17 eura

1.1. dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 8.694,22 eura

2.094,99 eura

1.2. dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.694,22 eura
1.047,50 eura

do 10.055,96 eura
2.

osebne olajšave:
•
•

16.575,94 eura
1.334,18 eura

invalidu s 100% telesno okvaro
po dopolnjenem 65. letu starosti

3.

posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta

3.100,17 eura

4.

posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka

2.287,48 eura

5.

posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

8.288,52 eura

6.

za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
199,30 eura
1.860,10 eura
3.520,91 eura
5.181,71 eura
1.660,80 eura

• drugega vzdrževanega otroka za
• tretjega vzdrževanega otroka za
• četrtega vzdrževanega otroka za
• petega vzdrževanega otroka za
• vse nadaljnje vzdrževane otroke za
glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
7.
8.

2.287,48 eura
2.646,21 eura.

posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2. člen
Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 se za leto 2010 uskladijo tako, da znašajo:

če znaša neto letna davčna osnova v eurih
nad
do
7.528,99
7.528,99
15.057,96

15.057,96

znaša dohodnina v eurih
16%
1.204,64 + 27% nad 7.528,99
3.237,46 + 41% nad 15.057,96
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
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