FAQ191034 – Šifranti za obračun akontacije dohodnine in olajšav v letu 2010 (Marec 2010)
Vpis šifranta 046 – Znesek splošne davčne olajšave za rezidenta v letu 2010
Šifra
Opis
Vrednost v EUR
(vpis v šifrant)

1

Splošna olajšava za rezidenta v letu 2010

258,35

Rezidentu RS pripada dodatna olajšava;
- 251,65 Eur pri mesečnem dohodku do 850,00 Eur (skupaj 258,35 + 251,65 = 510,00)
87,29 Eur pri mesečnem dohodku nad 850,00 Eur do 983,33 Eur (skupaj 258,35 + 87,29 = 345,64)
V primeru, da delavec ne želi, da se mu upošteva dodatna splošna olajšava je potrebno v matični
evidenci delavca označiti naslednje (matična evidenca, zavihek ''Otroci in olajšave'';
- označiti polje »Brez dodatne splošnje olajšave (nizki dohodki)« (glej sliko)
Ta olajšava se prav tako ne upošteva tudi v primeru, da je delavec nerezident (oznaka N) oz. da
ste označili, da delavec nima splošne olajšave.
Primer ekranske slike pri
vpisu matičnih podatkov o
delavcih.
Pri takšnem vpisu, se
delavcu ne obračuna
dodatna splošna olajšava pri
plačah. Upošteva se mu
splošna olajšava v višini
258,35 Eur mesečno.

Vpis šifranta 047 – Znesek posebne olajšave v letu 2010
Šifra
Opis

Vrednost

Skupaj v EUR
(vpis v šifrant)

01
02
03
04
05
09

Olajšava za enega otroka ali vzdrževanega člana
Olajšava za dva otroka
Olajšava za tri otroke
Olajšava za 4 otroke
Olajšava za 5 otrok
Olajšava za 2 otroka in vzdrževan član
(190,62+207,23+190,62)

190,62
207,23
345,63
484,03
622,43

190,62
397,85
743,48
1.227,51
1.849,94
588,47

Vpis šifranta 049 – Plače, lestvica dohodnine v Eur za leto 2010
Šifra

Opis

1
2
3

Davčna osnova do 627,42 EUR
Davčna osnova nad 627,42 EUR do 1.254,83 EUR
Davčna osnova nad 1.254,83 EUR

Vrednost v EUR

To pomeni da;
- znaša akontacija dohodnine v 16% do zneska 627,42 Eur (mesečno)
- znaša akontacija dohodnine v 27% nad zneskom 627,42 do 1.254,83 Eur (mesečno)
- znaša akontacija dohodnine v 41% nad zneskom 1.254,83 Eur (mesečno)

627,42
1.254,83
1.254,83

