
DOHODNINA 2013 

Veljavni Zakon o dohodnini (ZDoh-2) vsebinsko ostaja glede študentskega dela nespremenjen, v 
letu 2012 pa veljajo novi, spremenjeni zneski olajšav ter spremenjena dohodninska lestvica. 

 

Akontacija dohodnine  
- 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 €,  
- 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno 
osebno olajšavo  
- 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident 

Letna obdavčitev dijakov/študentov v letu 2013 

Priznana posebna olajšava: 2.477,03 € 

 (Pogoj za koriščenje posebne olajšave je statust študenta ali dijaka in starost do 26 let 
oziroma izpolnjevanje določenih pogojev po 113. čl. Zdoh-2.) 

Nevzdrževani družinski člani: 

• priznana tudi  splošna olajšava, ki pomeni neobdavčen zaslužek v višini: 
3.302,70 € 

Dodatna splošna olajšava: 

- za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 € je 3.217,12 € 
- za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 € do 12.570,89 EUR je 
1.115,94 € 

(Če presežete znesek 12.570,89€ do dodatne splošne olajšave niste upravičeni.) 

 

V letu 2013 študent ali dijak tako lahko neobdavčeno zasluži: 

Vzdrževani družinski člani s statusom 2.752,25 €, 

Pri preseganju zneska znaša dohodnina 14,4 % le od zneska preseganja. 

Nevzdrževani družinski člani s statusom 9.996,50 €, 

Pri preseganju navedenega zneska se osnova za dohodnino računa tako, da se od zasluženega 
zneska odštejejo vse olajšave.  



Primer izračuna: 

1. Član ima status študenta ali dijaka. Je mlajši od 26 let. Starši ga pri napovedi 
dohodnine za leto 2013 ne bodo prijavili kot vzdrževanega družinskega člana.  
Članov zaslužek v 2013 znaša 9.996,50 EUR: 

9.996,50 EUR - 10% normiranih stroškov (999,65 EUR) = 8.996,85 EUR - 2477,03 EUR 
t.i. študentska olajšava = 6.519,82 EUR - 3.302,70 EUR splošna olajšava - 3.217,12 EUR 
dodatna splošna olajšava = 0 EUR. 
Ker je osnova za izračun dohodnine 0 EUR, je njegova obveznost za dohodnino 0 EUR. 

2. Član ima status študenta ali dijaka. Je mlajši od 26 let. Starši ga bodo pri napovedi 
dohodnine za leto 2013 prijavili kot vzdrževanega člana. 
Članov zaslužek v 2013 znaša 2.752,25 EUR: 

2.752,25 EUR - 10% normiranih stroškov (275,22 EUR) = 2.477,03 EUR 
2.477,03 EUR - 2.477,03 EUR t.i.študentska olajšava = 0 EUR. 

 


