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Pomoč pri izpolnjevanju za prilogo L 1k-bF

1.  V katerih primerih se uporabi priloga L 1k-bF?

Če v letu 2021 posebne razmere zahtevajo mesečno preučitev družinskega bonusa Plus ali, če se zahteva razdelitev družinskega 
bonusa Plus 90%/10% - npr.:

 •  Ločitev (zakonskih) partnerjev v letu 2021 (preberite točko 7)
 •  Utemeljitev zakona ali registrirane partnerske skupnosti v letu 2021 (preberite točko 8 in 9)
 •  Utemeljitev izvenzakonske skupnosti, ki je v letu 2021 obstala več kot šest mesecev (preberite točko 10)
 •  Sprememba države stalnega prebivališča otroka v letu 2021 (preberite točko 11)
 • Plačila preživnine za otroka v letu 2021 niso bila plačana v polnem obsegu (preberite točko 12)
 •  Smrt (zakonskega) partnerja oz. plačnika preživnine v letu 2021
 • 90%/10% razdelitev v letu 2021 (preberite točko 14)

2. Na kaj je treba paziti, če zahtevate družinski bonus Plus?

3. Kdo lahko zahteva družinski bonus Plus za enega otroka, za katerega še ni bila plačana preživnina (npr. pri  
 vzpostavljeni zakonski zvezi staršev ali, če preživnina za otroka sploh ni bila plačana)?
 • Zahteva lahko prejemnik družinskega dodatka v celoti, ali
 • (zakonski) partner prejemnika družinskega dodatka (glejte k temu točko 6) v celoti ali 
 • oba vsak polovico.

4. Kdo lahko zahteva družinski bonus Plus za enega otroka, za katerega je bila plačana preživnina?
 A.  Za mesece, za katere je bila preživnina za otroka plačana v celoti, lahko družinski bonus Plus zahteva:
  • plačnik preživnine v celoti, ali
  • prejemnik družinskega dodatka v celoti, ali 
  • oba vsak polovico.
 A.  Za mesece, za katere preživnina ni bila plačana v celoti, lahko družinski bonus Plus zahteva:
  • prejemnik družinskega dodatka v celoti, ali
  • (zakonski) partner prejemnika družinskega dodatka (glejte k temu točko 6) v celoti ali
  • oba vsak polovico.

Zadolžencu za plačilo preživnine za mesece, v katerih preživnina ni bila plačana ali pa ni bila plačana v celoti, ne pripada družinski bonus Plus 
(glejte točko 12).

5.  Je mogoče zahtevati družinski bonus Plus, če starši živijo ločeno in je izpolnjena zakonska dolžnost plačila  
 preživnine s preživnino v naturalijah?
Če je zakonska dolžnost plačila preživnine izpolnjena v naturalijah pripada odbitni znesek preživnine. Preživnino v naturalijah je treba na zahtevo 
pisno dokazati, s pogodbenim sporazumom ali s potrditvijo drugega starša, s katero potrdi sprejet sporazum o preživnini in njegovo izpolnjevanje. 
Če so ti pogoji izpolnjeni, potem pripada družinski bonus Plus.
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POMEMBNO: Prosimo za vsakega otroka izpolniti lastno prilogo L 1k-bF.

POMEMBNO: Pred vlogo zahteve se uskladite, kako bo družinski bonus Plus razdeljen. S tem boste pospešili obdelavo in 
preprečiti morebitno doplačilo davka.

Obrazec E 1

Ne pozabite navesti vašega statusa osebe na obrazcu L 1 ali E 1.

1.7 Status osebe na dan 31. 12. 2021 (izpolniti samo en okvirček)                           od (datum pri samskih ni potreben)
  Poročen/živeč v registrirani partnerski zvezi 1)

    v zunajzakonski skupnosti 1)
 
           D D M M L L L L

  samski    trajno ločen    ločen      ovdovel

Obrazec L 1

1.2 Status osebe na dan 31.12.2021 (Prosimo, izpolnite samo en okvirček)   od datuma (DD.MM.LLLL)
 poročen/živeč v registrirani partnerski zvezi     v izvenzakonski skupnosti  
 samski    živi trajno ločeno     ločen                  ovdovel

Ker ima pravico do zahtevka običajno več oseb (staršev) in je mogoče družinski bonus Plus za vsak mesec zahtevati  samo enkrat v celoti ali 
dvakrat polovično (razen pri razdelitvi 90%/10%) je treba paziti na to, da se za vsakega otroka skupaj ne zahteva več kot celota družinskega 
bonusa Plus, v nasprotnem primeru bo pri vsakem upravičencu upoštevana polovica.
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6.  Kdo velja kot (zakonski) partner za družinski bonus Plus?
(Zakonski) partner je tista oseba, s katero je upravičenec do družinskega dodatka 
 • poročen, 
 • vzpostavil registrirano partnersko zvezo ali 

 • več kot šest mesecev v koledarskem letu živi v izvenzakonski skupnosti (rok šestih mesecev v koledarskem letu ne velja, če 
partnerju, ki ne prejema družinskega dodatka v preostalih mesecih koledarskega leta, v katerih izvenzakonska skupnost ni vzpostavljena, 
pripada odbitni znesek preživnine za tega otroka). 

7.  Kdo lahko v primeru ločitve v letu 2021 zahteva družinski bonus Plus?

Za mesece do ločitve 
(Vključno z mesecem ločitve) Za mesece po ločitvi

Prejemnik 
družinskega dodatka v celoti ali polovično •  polovično ali v celoti za mesece s plačilom preživnine

•  polovično ali v celoti za mesece brez plačila preživnine
(Zakonski) partner
(do ločitve)

v celoti ali polovično

Plačnik preživnine
(bivši partner, ki po ločitvi  
plačuje preživnino)

polovično ali v celoti za mesece s plačilom preživnine

Morebitni novi (zakonski) partner 
po ločitvi 1) polovično ali v celoti za mesece brez plačila preživnine

1) V primeru zunajzakonske skupnosti samo takrat, kadar je nova  zveza trajala več kot šest mesecev v tem koledarskem letu.

Primer:
Andreja in Werner živita z njunim skupnim otrokom v Avstriji in se 12.05.2021 ločita. Andreja prejema za skupnega otroka vse leto 
družinski dodatek.
Werner plačuje od junija 2021 za celotno preostalo leto predpisano preživnino v višini € 400 mesečno.
Andreja in Werner lahko družinski bonus Plus 2021 razdelita kot sledi:

2021 januar do maj junij do december

Andreja v celoti ali polovično v celoti ali polovično

Werner polovično ali v celoti (kot zakonec) polovično ali v celoti (kot plačnik preživnine)

Andreja in Werner odločita, da bo Werner celoten družinski bonus Plus zahteval za obdobje od januarja do maja in za obdobje junij do 
december, oboje vsakokrat polovično.

Andreja mora obrazec izpolniti kot sledi:

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij A

Julij A

Avgust A

September A

Oktober A

November A

December A
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Werner mora obrazec izpolniti kot sledi:

Pozor: Werner mora dodatno v obrazcu L 1k (točka 4.1) zahtevati pravico do odbitnega zneska za preživnino in navesti 
naslednje:

8. Kako ravnati, če se starša otroka v letu 2021 poročita in vzpostavita registrirano partnersko zvezo?
Če starša v celotnem letu 2021 živita v izvenzakonski skupnosti, potem obrazca L 1k-bF ni treba izpolniti (temveč obrazec L 1k). V vseh 
drugih primerih je mogoče zahtevati družinski bonus Plus, kot sledi:

Za mesece pred sklenitvijo zakonske zveze oz.  
vzpostavitvijo registrirane partnerske zveze

Za mesece od sklenitve zakonske zveze oz.  
vzpostavitve registrirane partnerske zveze 
(vključno z mesecem sklenitve oz.  
vzpostavitve registrirane partnerske zveze)

Prejemnik 
družinskega dodatka

•  polovično ali v celoti za mesece s plačilom preživnine
•  v celoti za mesece brez plačila preživnine v celoti ali polovično

Zakonec (od sklenitve zakonske 
zveze oz. vzpostavitve registrirane 
partnerske zveze)

v celoti ali polovično

Plačnik preživnine (pred sklenitvijo 
zakonske zveze oz. vzpostavitvijo 
registrirane partnerske zveze)

polovično ali v celoti za mesece s polnim plačilom 
preživnine

Primer:
Irena in Tomas živita v Avstriji in se poročita 25.05.2021. Pred sklenitvijo zakonske zveze živita v ločenih stanovanjih. Irena prejema 
za skupnega otroka, za katerega je Tomas do sklenitve zakonske zveze plačeval polno preživnino v višini € 400 mesečno, celo leto 
družinski dodatek. 
Irena in Tomas lahko družinski bonus Plus 2021 razdelita kot sledi:

2021 Od januarja do aprila Od maja do decembra

Irena v celoti ali polovično v celoti ali polovično

Tomas polovično ali v celoti (kot plačnik preživnine) polovično ali v celoti (kot zakonec)

Irena in Tomas se odločita, da bosta oba zahtevala družinski bonus Plus od januarja do aprila, vsak polovico in, da bo Tomas za obdobje 
od maja do decembra prejemal celoten družinski bonus Plus. 

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar A

Februar A

Marec A

April A

Maj A

Junij A

Julij A

Avgust A

September A

Oktober A

November A

December A

Višina mesečne obveznosti preživnine:    Skupaj, v letu 2021, izvedena plačila preživnin:  

4.  Odbitni znesek za preživnino in storitve preživnine
4.1 Odbitni znesek za preživnino za otroka, ki ne živi v istem gospodinjstvu, za katerega sem plačeval zakonsko določeno preživnino  
 (vedno izpolniti obe polji za zneske)
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Irena mora obrazec izpolniti kot sledi: 

Tomas mora obrazec izpolniti kot sledi:

Pozor: Tomas mora dodatno v obrazcu L 1k (točka 4.1) zahtevati pravico do odbitnega zneska za preživnino in navesti 
naslednje:

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar A

Februar A

Marec A

April A

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar A

Februar A

Marec A

April A

Maj A

Junij A

Julij A

Avgust A

September A

Oktober A

November A

December A

Višina mesečne obveznosti preživnine:    Skupaj, v letu 2021, izvedena plačila preživnin:  

4.  Odbitni znesek za preživnino in storitve preživnine
4.1 Odbitni znesek za preživnino za otroka, ki ne živi v istem gospodinjstvu, za katerega sem plačeval zakonsko določeno preživnino  
 (vedno izpolniti obe polji za zneske)
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9. Ima kakšen učinek, če se določen starš otroka v letu 2021 poroči z novim partnerjem?
Če se starš, ki je zadolžen za plačilo preživnine, poroči z novim partnerjem ali pa vzpostavi registrirano partnersko zvezo, to nima nobenega 
učinka na družinski bonus Plus.
Če se starš, ki prejema družinski dodatek poroči z novim partnerjem ali pa vzpostavi registrirano partnersko zvezo, 
 • to nima učinka na družinski bonus Plus, če starš, ki je zadolžen za plačilo preživnine, ne izpolni dolžnosti plačila preživnine v celoti.
 • lahko novi (zakonski) partner za mesece, v katerih storitve plačila preživnine niso izpolnjenje, polovično ali v celoti kot (zakonski) partner 
starša, ki je upravičen do družinskega dodatka, zahteva družinski bonus Plus.

10.  Kako ravnati v primeru vzpostavitve izvenzakonske skupnosti v letu 2021?
Če je izvenzakonska skupnost v letu 2021 obstajala več kot šest mesecev, lahko za skupnega otroka zunajzakonski partner starša, ki 
prejema družinski dodatek, zahteva družinski bonus Plus. Če je ta pogoj izpolnjen, se lahko izvede razdelitev kot pri zakoncih v točki 8. 

11.  Kako ravnati, če se je v letu 2021 država prebivališča otroka spremenila?
Družinski bonus Plus pripada samo za enega otroka, ki biva v državi članici EU ali Švici, Lihtenštajnu, na Norveškem ali Islandiji. Družinski bonus 
Plus je indeksiran na podlagi dejanskih življenjskih stroškov. Zneski se prilagajajo vsaki dve leti in so določeni v uredbi Zveznega ministrstva  
za finance (Uredba o prilagajanju odbitnih deležev za družinski bonus Plus). Sprememba države stalnega prebivališča otroka vpliva na višino  
družinskega bonusa Plus. Zato je treba navesti državo stalnega prebivališča otroka.

Primer:
Angelika in Paul imata šestnajstletno hčer. Angelika in Paul sta oba zaposlena v Avstriji, družina biva na Madžarskem. Angelika prejema 
vse leto družinski dodatek v Avstriji. Dne 2.5.2021 je družina prestavila svoje stalno prebivališče v Avstrijo.
Za obdobje januar do april pripada družinski bonus Plus v višini € 71,88 (indeksirana vrednost za Madžarsko). Za obdobje maj do  
december pripada družinski bonus Plus v višini po 125 € (Avstrija).
Paul in Angelika sta odločila, da bo Paul zahteval celoten družinski bonus Plus in Angelika ne bo zahtevala družinskega bonusa Plus. 
Tako bo Paul za mesece od januarja do aprila navedel kot državo stalnega prebivališča Madžarsko (H), za mesece od maja do decembra 
bo navedel Avstrijo (A), kot državo stalnega prebivališča. Določanje pripadajočega zneska (tukaj: 1.287,52 €) izvede finančni urad 
samodejno:
Paul mora obrazec izpolniti kot sledi:

12. Kako ravnati, če za otroka preživnina v letu 2021 ni bila plačana v celoti?
Osebi, ki je dolžna plačevati preživnino za mesece, za katere preživnina ni bila plačana in zato tudi ne pripada pravica do odbitnega zneska za 
preživnino, tudi ne pripada družinski bonus Plus. V točki 4 so predstavljene možnosti razdelitve k temu.
Če preživnina ni bila plačana za celotno koledarsko leto, potem ravnajte, kot sledi:
 1. korak:  Znesek v celotnem letu za otroka plačanih oz. prejetih plačil preživnin delite z zneskom mesečnega odbitnega zneska za  
  preživnino za otroka.
 2. korak:  Rezultat je treba zaokrožiti na celotno število in predstavlja število mesecev, za katere pripada odbitni zneskek za preživnino.
 3. korak:  Z začetkom januarja (ali z začetkom dolžnosti plačila preživnine v letu 2021) je mogoče zahtevati družinski bonus Plus za število  
  obračunanih mesecev.
Ni odvisno od tega, v katerem trenutku v letu 2021 so bila plačila izvedena. Za družinski bonus Plus se tako poplača vsakokratna časovno najdlje 
nazaj ležeča odprta obveznost plačila preživnine leta 2021.

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar H

Februar H

Marec H

April H

Maj A

Junij A

Julij A

Avgust A

September A

Oktober A

November A

December A
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Primer A:
Suzana živi s svojo sedemletno hčerjo v Avstriji in vse leto prejema družinski dodatek za hčerko. Z očetom otroka, Francem, se je razšla 
takoj po rojstvu svoje hčere. Franc mora plačevati preživnino v višini € 352 mesečno (postavka osnovnih potreb za leto 2021). Plačuje 
pa zelo neredno in je v letu 2021 plačal skupno samo € 2.500.
 • Znesek v višini € 2.500 je treba deliti s € 352, kar znese 7,102 (1. korak). 
 • Zato pripada Francu odbitni znesek za preživnino za 7 mesecev (2. korak). 
 • Francu pripada družinski bonus Plus samo za obdobje mesecev januar do julij 2021 (3. korak).
Suzana in Franc lahko tako zahtevata družinski bonus Plus za obdobje mesecev od januarja do julija, vsak pol. Za mesece od avgusta 
do decembra Franc nima pravice do družinskega bonusa Plus, Suzana lahko tako za mesece od avgusta do decembra zahteva celoten 
družinski bonus Plus.
Suzana mora obrazec izpolniti kot sledi:

Franc mora obrazec izpolniti kot sledi:

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar A

Februar A

Marec A

April A

Maj A

Junij A

Julij A

Avgust

September

Oktober

November

December

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar A

Februar A

Marec A

April A

Maj A

Junij A

Julij A

Avgust A

September A

Oktober A

November A

December A
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Pozor: Franc mora dodatno v obrazcu L 1k (točka 4.1) zahtevati pravico do odbitnega zneska za preživnino in navesti 
naslednje:

Primer B (različica za primer A):

Navedba kot primer A. Suzana živi s svojim novim partnerjem Karlom v celotnem letu 2021 v izvenzakonski skupnosti.
Za mesece januar do julij se s tem nič ne spremeni: Suzana in Franc lahko tako zahtevata družinski bonus Plus za obdobje mesecev 
od januarja do julija, vsak pol. 
Za mesece od avgusta do decembra Franc nima nobene pravice do družinskega bonusa Plus. 
Za mesece od avgusta do decembra obstajajo naslednje možnosti:
a) Suzana zahteva celoten družinski bonus Plus (kot primer A)
b) Suzana in Karl zahtevata vsak po polovico
c) Karl zahteva celotnega, Suzana pa ne zahteva družinskega bonusa Plus

Primer:
Zakonski par Ana in Matija imata skupnega otroka, za katerega je Ana vse leto prejemala družinski dodatek. Matija je preminil 
27.09.2021.
Družinski bonus Plus je mogoče zahtevati, kot sledi:

2021 Od januarja do septembra Od oktobra do decembra

Ana v celoti ali polovično celotno

Matija v celoti ali polovično

Ana se odloči, da se naj od januarja do septembra družinski bonus Plus v celoti upošteva v napovedi za odmero delodajalca 2021 njenega 
preminulega moža. Za mesece od oktobra do decembra zahteva celoten družinski bonus Plus.
Ana mora obrazec izpolniti kot sledi:

13. Kako ravnati, kadar (zakonski) partner v letu 2021 premine?
Družinski bonus Plus je mogoče za umrlo osebo zahtevati samo za mesece do smrti.

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober A

November A

December A

Višina mesečne obveznosti preživnine:    Skupaj, v letu 2021, izvedena plačila preživnin:  

4.  Odbitni znesek za preživnino in storitve preživnine
4.1 Odbitni znesek za preživnino za otroka, ki ne živi v istem gospodinjstvu, za katerega sem plačeval zakonsko določeno preživnino  
 (vedno izpolniti obe polji za zneske)
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Za Matijo je treba obrazec izpolniti kot sledi:

14. Kako se zahteva družinski bonus Plus v primeru 90%/10% delitve?
Za otroke, mlajše od 10 let (16 let pri bistveno invalidnih otrocih), ki enemu od staršev omogočajo pravico do odbitnega zneska, je za davčna 
leta 2019 do 2021 predvidena dodatna možnost razdelitve. Vsak starš, ki prevladujoče prevzema stroške varstva otrok – vsekakor vsaj € 1.000 za 
otroka v koledarskem letu – lahko v odmeri davka zahteva 90 % pripadajočega družinskega bonusa Plus.

Očetu skupnega otroka pripada zato samo 10 % družinskega bonusa Plus. Zato izpolni točko 4 obrazca 
L 1k-bF, kot sledi:

2021
Mesec

Moja sorodstvena vez z otrokom Zahtevam družinski 
bonus Plus

Država stalnega 
prebivališča 

otroka 
vsekakor  
izpolniti

Sem prejemnik  
družinskega dodatka

Sem (zakonski) partner  tistega 
dela staršev, ki je upravičen do 

družinskega dodatka

Sem plačnik preživnine in 
imam pravico do odbitnega 

zneska za preživnino 
polovično celotno

Januar A

Februar A

Marec A

April A

Maj A

Junij A

Julij A

Avgust A

September A

Oktober

November

December

Primer: Iris je v letu 2021 izpolnila pogoje in prevzela stroške varstva otrok v višini € 1.100. Zato zahteva 90 % družinskega bonusa 
Plus tako, da izpolni točko 4 obrazca L 1k-bF:

4.  Razdelitev družinskega bonusa Plus pri plačilu stroškov za varstvo otrok  (90%/10%-razdelitev)   
     (Brez vnosa v točko 3 in brez vnosa v točko 3 obrazca L1k).
Da lahko upravičenec do družinskega dodatka ali plačnik preživnine, ki je v letu 2021 v celoti plačal zakonsko preživnino, zahteva 90 % 
pripadajočega družinskega bonusa Plus, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• Starša živita ločeno.
• Vlagatelj je v letu 2021 plačal več kot polovico stroškov varstva otrok za otroka in vsaj 1.000 Eur.
•  Otrok 1. januarja 2021 še ni bil star 10 let (za bistveno invalidne otroke z višjim otroškim dodatkom: 16 let).
•  Varstvo otrok se je izvajalo v ustanovi za varstvo otrok v skladu z zakonodajo ali pa ga je izvajala pedagoško usposobljena oseba, 
razen člani gospodinjstva. 
Drugemu staršu pripada v tem primeru 10 % družinskega bonusa Plus.

4.1 Država stalnega prebivališča 
 otroka na dan 31.12.2021         Menjava države stalnega prebivališča otroka med letom 2021

4.2  Zahtevam 90 % pripadajočega družinskega bonusa Plus in potrjujem, da so izpolnjeni vsi  
  navedeni pogoji. V letu 2021 sem plačal stroške varstva otrok za otroka v zraven navedeni  
  višini.

4.3  Pripada mi 10 % družinskega bonusa Plus, ker drugi starš prejme 90 %.

A

4.  Razdelitev družinskega bonusa Plus pri plačilu stroškov za varstvo otrok  (90%/10%-razdelitev)   
     (Brez vnosa v točko 3 in brez vnosa v točko 3 obrazca L1k).
Da lahko upravičenec do družinskega dodatka ali plačnik preživnine, ki je v letu 2021 v celoti plačal zakonsko preživnino, zahteva 
90 % pripadajočega družinskega bonusa Plus, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• Starša živita ločeno.
• Vlagatelj je v letu 2021 plačal več kot polovico stroškov varstva otrok za otroka in vsaj 1.000 Eur.
•  Otrok 1. januarja 2021 še ni bil star 10 let (za bistveno invalidne otroke z višjim otroškim dodatkom: 16 let).
•  Varstvo otrok se je izvajalo v ustanovi za varstvo otrok v skladu z zakonodajo ali pa ga je izvajala pedagoško usposobljena 
oseba, razen člani gospodinjstva. 
Drugemu staršu pripada v tem primeru 10 % družinskega bonusa Plus.

4.1 Država stalnega prebivališča 
 otroka na dan 31.12.2021         Menjava države stalnega prebivališča otroka med letom 2021

4.2  Zahtevam 90 % pripadajočega družinskega bonusa Plus in potrjujem, da so izpolnjeni vsi  
  navedeni pogoji. V letu 2021 sem plačal stroške varstva otrok za otroka v zraven navedeni  
  višini.

4.3  Pripada mi 10 % družinskega bonusa Plus, ker drugi starš prejme 90 %.

A


