AGADO d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

študentski servis

Pozdravljen/a!
Na podlagi Zakona o dohodnini (Zdoh-2, Ur. L. RS 117/06) se študentom, ki so se prvič vpisali
na študij po 26. letu starosti, ne prizna posebna osebna olajšava, kar pomeni, da študentom
pri vsakem nakazilu trga 25% in odvaja na DURS.
DURS je dne 23.10.2007 objavil dodatno pojasnilo, da se starost 26 let upošteva na letni ravni,
kar pomeni, da se za vpis do 26. leta šteje celotno koledarsko leto, v katerem so študenti dopolnili
26 let (npr. 26. rojstni dan ste praznovali 15. aprila 2008, na fakulteto pa ste se vpisali 1. oktobra
2008). Akontacija dohodnine se odvaja tudi vsem tistim študentom, ki so se na fakulteto prvič
vpisali pred 26. letom starosti in je od takrat minilo že več kot 6 let (za dodiplomski študij) oz.
več kot 4 leta (za podiplomski študij).
Ker v svoji bazi še nimamo podatka o tvojem prvem vpisu, te prosimo, da na spodnji izjavi izpolniš
podatke, jo podpišeš in vrneš na naš naslov (Agado d.o.o, Dunajska 106, 1000 Ljubljana).

POTRDILO – IZJAVA 4
ZA STAREJŠE OD 26 LET in ZA OSEBE, VPISANE NA ŠTUDIJ PO 26. LETU
STAROSTI
(PROSIMO, DA SVOJE PODATKE VPISUJETE S TISKANIMI ČRKAMI)

Podpisani/a............................................................. EMŠO ..................................
Fakulteta (šola):..................................................................................................
Izjavljam, da sem se na (obkroži):

DODIPLOMSKI

PODIPLOMSKI

študij prvič vpisal/a dne: ____.____.______ (dd.mm.llll)
Potrdilo-izjava se daje zaradi 3. odstavka 113. člena Zakona o dohodnini in na podlagi pojasnila
DURS z dne 23.10.2007.
S svojim podpisom jamčim, da so navedeni podatki točni in prevzemam odgovornost zaradi
posredovanja napačnih podatkov.

Kraj, datum..........................................

Podpis.......................................
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