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Uveljavljanje olajšave za vzdrževane 
družinske članeVpogled v stanje obveznosti

Na voljo vam je predizpolnjen obrazec s podatki iz 
preteklega leta, na katerem preprosto potrdite ali 
spremenite uveljavljene vzdrževane družinske čla-
ne ali dodate nove vzdrževane člane.

Elektronski obrazec ima v 
veliki meri vgrajena orodja 
za samodejno preverjanje 
vnesenih podatkov. Tako je 
manjša verjetnost, da od-
date napačne podatke.

Možnost oddaje dokumen-
ta 24 ur na dan, 7 dni v te-
dnu, brez stroškov poštni-
ne.

V svoji knjigovodski kartici lahko v vsakem tre-
nutku preverite, kakšno stanje imate. Ali morate 
poravnati kakšno davčno obveznost ali ste mor-
da upravičeni do vračila davka?

Oddani in prejeti 
dokumenti

Mogoč je stalen pregled 
nad tem, katere doku-
mente ste oddali ali pre-
jeli prek eDavkov. Vsak 
že oddan dokument 
lahko tudi pregledate in 
ga do roka oddaje še 
popravite in ponovno 
oddate.

Z oddajo prek eDavkov lahko sodelujete v 
nagradni igri za električni skiro, električno 

kolo in 25.000 EUR.
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Registracija in prijava Prispevki za socialno varnostZakaj mobilna aplikacija?

Za mobilno aplikacijo in spletni portal eDavki se 
uporablja isti uporabniški račun. Če ste se preko 
računalnika v eDavke že registrirali brez certifikata, 
se v mobilno aplikacijo prijavite z istim geslom. 

Za registracijo potrebujete 
svojo davčno številko in 
številko vašega zadnjega 
informativnega izračuna 
dohodnine. Če vam ta ni 
bil izdan ali ga ne najdete, 
se lahko odločite za pre-
jem registracijske kode      
po pošti.

Če vam delodajalec ne bo obračunaval in/ali pla-
čeval prispevkov za socialno varnost, vas bomo 
o tem preko aplikacije samoiniciativno sproti ob-
veščali.

Pravočasno 
plačilo davkov

V koledarju bodo nave-
deni vsi pomembni roki 
za izpolnitev davčnih ob-
veznosti.
Vključeni bodo tudi roki 
za izpolnitev vaših kon-
kretnih obveznosti.
Še preden se vam bo iz-
tekel rok za plačilo dav-
kov, vas bo aplikacija o 
tem obvestila.

Aplikacija eDavki je namenjena boljšemu informira-
nju in lažjemu poslovanju fizičnih oseb s Finančno 
upravo RS (FURS).

Namenjena je samo fizičnim osebam!
Ima preko 30 uporabnih funkcionalnosti. Omo-
gočala vam bo enostavnejše poslovanje s FURS, 
predvsem pa ne boste več v negotovosti glede 
plačanih davkov in prispevkov za socialno varnost.

Aplikacija je brezplačno dostopna na:
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