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Polona Urh, Skupina Replika, računovodstvo in davčno svetovanje 

Dohodnina za študente 2008 

Replika, računovodstvo in davčno svetovanje 

Študentom in dijakom davčna zakonodaja letos prinaša nekaj sprememb. Sam postopek odmere dohodnine 
je sicer enak kot lansko leto, so pa spremembe v dohodninski lestvici in v višini davčnih olajšav ter s tem 
pragov skupnih dohodkov.  

Študenti in dijaki tudi letos ne izpolnjujejo dohodninske napovedi, ampak prejmejo informativni 
izračun. Napoved za dohodnino bo moral oddati le tisti, ki pričakuje vračilo akontacije dohodnine, njegov 
skupni obdavčljivi dohodek pa v letu 2008 ni presegel 2.959,60 EUR. 

Splošna davčna olajšava 

Kot že omenjeno, je letos bistvena sprememba v višini olajšav, ki jih lahko uveljavljajo fizične osebe. Po 
novem namreč splošna olajšava ni več enaka za vse, ampak se razlikuje glede na skupni dohodek, ki ga 
dosega posamezna oseba.  

Fizične osebe (tudi študenti), katerih dohodki presegajo 9.600,00 EUR, so upravičene do olajšave v višini 
2.959,60 EUR. Osebe z dohodki med 8.300,00 EUR in 9.600,00 EUR lahko uveljavljajo olajšavo v višini 
3.959,60 EUR. Osebe z najnižjimi dohodki, ki ne presegajo 8.300,00 EUR, pa bodo lahko uveljavljale 
najvišjo olajšavo v višini 4.959,60 EUR.  

Študent lahko uveljavlja splošno olajšavo samo v primeru, da drug rezident 
(npr. starši) zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega 
družinskega člana. 

Posebna osebna olajšava 

Posebna osebna olajšava za študente oziroma dijake za leto 2008 znaša 
2.959,60 EUR in je po pojasnilu DURS (št. 4210-322/2007) priznana v celoti, 
ne glede na čas izpolnjevanja pogojev in ne glede na višino doseženih 
preostalih dohodkov. Prizna se vsakemu dijaku ali študentu, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- se izobražuje in ima status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta starosti, 

- je udeleženec izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta,  

- je študent, starejši od 26 let, če se vpiše na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in sicer za 
dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od 
dneva vpisa  

Iz pojasnila DURS in Ministrstva za šolstvo in šport izhaja, da imajo status dijaka tudi tiste osebe, ki se za 
pridobitev poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe šolajo po izrednih programih, ki so organizirani v 
okviru programov izobraževanja odraslih. Če te osebe dosegajo dohodke z napotnico pooblaščene 
organizacije za posredovanje dela za dijake in študente, se jim zato prizna posebna osebna olajšava. 

Tabela 1: Davčne olajšave 

  do 8.300,00 
€ 

od 8.300,00 € do 
9.600,00 € 

nad 9.600,00 
€ 

Študentska olajšava 2.959,60 € 2.959,60 € 2.959,60 € 



Normirani odhodki 

Pri ugotavljanju osnove za odmero dohodnine iz naslova dela prek študentskega servisa se priznajo tudi 
normirani odhodki v višini 10 odstotkov. To so stroški, ki se avtomatično priznajo in jih ni potrebno posebej 
dokazovati, priznani so v vsakem primeru – tudi če nista izpolnjena pogoja za splošno in posebno osebno 
olajšavo.  

Dijaki in študenti, za katere bodo starši uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane, bodo tako 
lahko v letu 2008 preko študentskih servisov zaslužili do 3.288,44 EUR, da jim bo celotna akontacija 
dohodnine vrnjena oz. jim ne bo treba plačati dohodnine.  

Kaj pa otroški dodatki, preživnine, štipendije? 

V osnovo za odmero dohodnine se ne vštevajo dohodki iz naslova starševskega varstva (otroški dodatki), 
dohodki, povezani z družinskimi razmerji (preživnine), prav tako se v osnovo za dohodnino ne vštevajo 
kadrovske in druge štipendije do višine minimalne plače oziroma za študij v tujini do višine minimalne plače, 
povečane za 60 odstotkov. Štipendija, ki presega znesek minimalne plače oziroma 160 odstotkov minimalne 
plače za študij v tujini, se všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine. Minimalna bruto plača trenutno 
znaša 589,19 EUR. 

Davčna stopnja 

Študentom in dijakom se bo v letu 2008 odmerila dohodnina po stopnjah iz lestvice v tabeli 2. Dohodnina 
se odmeri od davčne osnove. Davčno osnovo dobimo tako, da od bruto dohodka iz naslova študentskega 
dela odštejemo splošno in posebno davčno olajšavo (če smo do njiju upravičeni) ter normirane odhodke v 
višini deset odstotkov. 

Tabela 2: Dohodninska lestvica za leto 2008 

Rok za oddajo dohodnine 

Kot vsi ostali zavezanci za dohodnino bodo tudi dijaki in študenti do 31. 5. 2009 na dom prejeli 
informativni izračun dohodnine, ki v določenih primerih velja kot odločba o odmeri dohodnine. V 
davčno osnovo bodo zajeti vsi zaslužki, prejeti v koledarskem obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.  

Vse, kar mora študent/dijak storiti, ko prejme informativni izračun, je: 

� preveriti pravilnost podatkov s prejetimi kontrolnimi podatki s strani izplačevalca 
dohodka (študentskega servisa);  

� preveriti pravilnost osebnih podatkov;  
� preveriti pravilnost informativnega izračuna dohodnine (pozor pri upoštevanju 
posebne osebne olajšave);  

� v primeru netočnosti v 15-ih dneh po vročitvi vložiti ugovor na DURS.  

Informativni izračun samodejno postane odločba o odmeri dohodnine v primeru, da se zavezanec z 
izračunom strinja in nanj ne vloži ugovora oz. avtomatsko 15 dan po vročitvi. 

Skupna splošna 
olajšava 4.959,60 € 3.959,60 € 2.959,60 € 

Seštevek olajšav 7.919,20 € 6.919,20 € 5.919,20 € 

Letna davčna osnova  Dohodnina 

nad do   
  7.187,60 € 16% 

7.187,60 € 14.375,20 € 1.150,02 € + 27 % nad 7.187,60 € 

14.375,20 €   3.090,67 € + 41 % nad 14.375,20 € 



Praktični primeri izračuna dohodnine: 

1.       Izpolnjuješ pogoje za posebno osebno olajšavo in starši te ne uveljavljajo kot 
vzdrževanega družinskega člana: 

2.       Izpolnjuješ pogoje za posebno osebno olajšavo in starši te uveljavljajo kot 
vzdrževanega družinskega člana: 

3.       Lahko delaš preko servisa, ne izpolnjuješ pa pogojev za posebno osebno olajšavo: 

4.       Ne izpolnjuješ pogojev in starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana: 

Pripravil: Računovodski servis Replika 

 
 
 
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3067 

Zaslužek preko ŠS 8.300,00 € 9.000,00 € 9.600,00 € 11.000,00 € 
10 % normirani stroški -830,00 € -900,00 € -960,00 € -1.100,00 €  
Posebna osebna olajšava -2.959,60 € -2.959,60 € -2.959,60 € -2.959,60 € 
Skupna splošna olajšava -4.959,60 € -3.959,60 € -3.959,60 € -2.959,60 € 
Letna davčna osnova 0 € 1.180,80 € 1.720,80 € 3.980,80 € 
Dohodnina 0 € 188,93 € 275,33 € 636,93 € 

Zaslužek preko ŠS 3.288,44 € 5.000,00 € 6.000,00 
10 % normirani stroški -328,84 € -500,00 € -600,00 € 
Posebna osebna olajšava -2.959,60 € -2.959,60 € -2.959,60 € 
Skupna splošna olajšava 0 € 0 € 0 € 
Letna davčna osnova 0 € 1.540,40 € 2.440,40 
Dohodnina 0 € 246,46 390,46 € 

Zaslužek preko ŠS 5.000,00 € 6.000,00 € 8.300,00 € 9.600,00 € 
10 % normirani stroški -500,00 € -600,00 € -830,00 € -960,00 € 
Posebna osebna olajšava 0 € 0 € 0 € 0 € 
Skupna splošna olajšava -4.959,60 € -4.959,60 € -4.959,60 € -3.959,60 € 
Letna davčna osnova 0 € 440,40 € 2.510,40 € 4.680,40 € 
Dohodnina 0 € 70,46 € 401,66 € 748,64 € 

Zaslužek preko ŠS 3.288,44 € 5.000,00 € 6.000,00 € 
10 % normirani stroški -328,84 € -500,00 € -600,00 € 
Posebna osebna olajšava 0 € 0 € 0 € 
Skupna splošna olajšava 0 € 0 € 0 € 
Letna davčna osnova 2.959,60 € 4.500,00 € 5.400,00 € 
Dohodnina 473, 54 € 720,00 € 864,00 € 


