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Če so navedene zakonske določbe brez podrobnejše oznake, se te nanašajo na zakon o dohodnini 1988 (ZoD 1988).
Prosimo upoštevajte: Države članice EU poročajo finančnemu organu o tam izplačanih obrestih, če ni predviden odtegljaj davka na 
dohodek od prihrankov v obliki plačil obresti.

Prejme naj finančni urad Prejemna štampiljkaFinanzOnline, naš servis za Vas! 

2012

Priloga k napovedi za dohodnino E 1 za dohodke iz kapitala 2012

1) Tu vpišite Vašo številko zavarovanja pri avstrijskem nosilcu socialnega zavarovanja.

1. Dohodki iz kapitala, prejeti do 31.03.2012
1.1 Dobički iz kapitala, ki se ne dokončno obdavčijo (prihodki minus stroški v zvezi z delom)

1.1.1 Ne dokončni obdavčitvi zavezani kapitalski dobički, za katere se obračunava davek od 
dobička iz kapitala (predvsem deleži pri dobičku pravega tihega družbenika, vključno 
s  presežki iz odsvojitve deležev). Dohodkom prištejte zanje odtegnjeni oz. od dolžnika 
zanje prevzeti davek od dobička iz kapitala.  1 367

1.1.2 Dohodki iz kapitala, ki se ne obdavčijo (predvsem obresti iz zasebnih posojil in 
donos iz vrednostnih papirjev iz starih emisij)   

2 361

Davek od dobička iz kapitala, obračunan za dohodke, ki se ne dokončno obdavčujejo 
(oznaka 367), in/ali "zagotovitveni davek" pri tujih investicijskih skladih.  

3 365

1.2 Dobički iz kapitala, ki se dokončno obdavčujejo  (obdavčitev po lestvici 
v namen odbitka plačanega davka od dobička iz kapitala; izpolnite samo, če 
ste uveljavili možnost obdavčitve po splošni tarifi iz točke 8.1 v obrazcu E 1)  

4

1.2.1 Kapitalski dobički iz naložb, ki se dokončno obdavčujejo po ne znižani davčni stopnji 
(predvsem obresti iz vlog in posojil). Dobičkom prištejte odtegnjeni oz. od dolžnika 
zanje prevzeti davek od dobička iz kapitala.
Opozorilo: Substančne dobičke iz investicijskih skladov z odbitkom davka od 
dobička iz kapitala v primeru, da ste izbrali možnost obdavčitve po splošni tarifi za 
odbitek davka, vpišite pod oznako 444 (Drugi dohodki, točka 17.7) v obrazec E 1. 366

1.2.2 Kapitalski dobički iz naložb, ki se dokončno obdavčujejo po polovični davčni stopnji  
(predvsem dividende); dobičkom prištejte odtegnjeni oz. od dolžnika zanje prevzeti 
davek od dobička iz kapitala. 369

Davek od dobička iz kapitala, kolikor odpade na kapitalske dobičke, ki se dokončno 
obdavčujejo (oznaki 366, 369) oz. na zneske, vpisane pod oznako 444 (glej točko 17.7) 
v obrazcu E 1. 364

Odbitni tuji davek na viru, ki odpade na dohodke pod oznako 366  
5

 
773

Odbitni tuji davek na viru, ki odpade na dohodke pod oznako 369  
5

 
774

Obrazec se bere strojno. Prosimo, da ga izpolnite izključno V TISKANIH ČRKAH ter s črnim ali modrim pisalom. Zneske navedite v 
EVRIH in centih. Prosimo, da vložite samo originalne obrazce, ker stroj kopij ne bere. Prav tako strojno ni mogoče brati vpisov zunaj 
predvidenih polj.
Na vsak način izpolnite polja s krepkim okvirom.

Številka dajatvenega računa
Številka finančnega urada – davčna številka

- /

Št. socialnega 
zavarovanja . 1) Datum rojstva

D D M M L L
PRIIMEK (V TISKANIH ČRKAH)

IME (V TISKANIH ČRKAH) AKADEMSKI NASLOV (V TISKANIH ČRKAH)
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1.3 Dobički iz kapitala iz kapitalskih naložb v tujini brez odbitka davka od dobička iz kapitala

1.3.1 Dobički iz kapitalskih naložb v tujini, ki se obdavčijo s posebno davčno stopnjo 
25 %.
Opozorilo: Substančne dobičke iz tujih investicijskih skladov, od katerih 
se davek od dobička iz kapitala ne odbije in ki se obdavčujejo s posebno 
davčno stopnjo 25 %, vpišite pod oznako 409 (Drugi dohodki, točka 17.8) 
v obrazcu E 1.  6 754

1.3.2 Dobički iz kapitalskih naložb v tujini, ki se obdavčijo z ne znižano davčno stopnjo 
(obdavčitev po lestvici namesto 25 %; izpolnite samo, če ste uveljavili možnost 
obdavčitve po splošni tarifi iz točke 8.1 v obrazcu E 1)
Opozorilo: Substančni dobički iz tujih investicijskih skladov, od katerih se 
davek od dobička iz kapitala ne odbije in za katere ste namesto obdavčitve 
s 25 % izbrali možnost obdavčitve po splošni tarifi, vpišite pod oznako 448 
(Drugi dohodki, točka 17.9) v obrazcu E 1.  7 755

1.3.3 Dobički iz kapitalskih naložb v tujini, ki se obdavčijo s polovično davčno stopnjo 
(obdavčitev po lestvici namesto 25 %; izpolnite samo, če ste uveljavili možnost 
obdavčitve po splošni tarifi iz točke 8.1 v obrazcu E 1)  

8 756

1.3.4 Odbitni tuji davek na viru, ki odpade na dohodke pod oznako 754  9 757

1.3.5 Odbitni tuji davek na viru, ki odpade na dohodke pod oznako 755  10 758

1.3.6 Odbitni tuji davek na viru, ki odpade na dohodke pod oznako 756  11 759

1.3.7 Odbitni davek na dohodek od prihrankov v obliki plačil obresti, 
ki odpade na zasebne dohodke iz kapitala  

12 799

1.4 Za dobropis preveč obračunanega davka od dobička iz kapitala pri izplačilih iz 
tujih investicijskih skladov:
Negativni neizplačani kapitalski dohodki, ki nastanejo zaradi odtegljaja dejanskih 
izplačil (samo v povezavi z dokončno obdavčitvijo)  

13 760

2. Dohodki iz kapitala, prejeti 01.04.2012 ali pozneje

2.1. Dohodki, za katere ni mogoče uporabiti posebne davčne stopnje 25 % (obvezna napoved)  14

2.1.1 Dohodki iz deležev tihega družbenika ali iz temu primerljivih deležev, vključno s  
presežki iz odsvojitve deležev 856

2.1.2 Drugi dohodki iz kapitala, ki se ne obdavčijo s posebno davčno stopnjo 25 % (člen 
27a odst. 2; predvsem obresti iz zasebnih posojil, dohodki iz ne javno izdanih 
dolžniških instrumentov, dohodki iz listninskih izvedenih vrednostnih papirjev) 857

2.2. Dohodki, ki se obdavčujejo s posebno davčno stopnjo 25 % in za katere izravnava izgube ne pride v poštev (člen 27 
odst. 8 v. 1)    15

2.2.1 Naklonila zasebnih skladov 
(člen 27 odst. 5 v. 7) 858 859

2.2.2 Obresti iz denarnih vlog in  
drugih terjatev pri kreditnih 
ustan ovah 860 861

2.3. Dohodki, ki se obdavčujejo s posebno davčno stopnjo 25 % in pri katerih je mogoča izravnava izgube       16

Dohodki iz prepustitve kapitala  
(člen 27 odst. 2; predvsem  
dividende, dobički iz obresti iz 
vrednostnih papirjev)

2.3.1

862 863

2.3.2 Dohodki iz realiziranih kapitalskih dobičkov (člen 27 odst. 3; predvsem dobički iz odsvojitve delnic, dolžniških instrumentov in 
deležev v skladih)

Presežki 864 865

Izgube 891 892

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v tujini

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v tujini

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v tujini

Kapitalski dobički, ustvarjeni  
v Avstriji

Kapitalski dobički, ustvarjeni  
v Avstriji                                      17

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v Avstriji                                      18
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2.3.3 Dohodki iz iz listninskih izvedenih vrednostnih papirjev (člen 27 odst. 4; predvsem certifikati, nakupni boni)

Presežki 893 894

Izgube 895 896

2.3.4 Dohodki iz investicijskih skladov in nepremičninskih skladov

Presežki 897 898

Saldo iz točke 2.3    21

2.4 Davek od dobička iz kapitala, 
kolikor odpade na kapitalske  
dobičke, ustvarjene v Avstriji  22 899

2.5 Odbitni tuji davek na viru            23 900 901

3. Izključitev vračunanja v skladu s členom 27a odst. 5   24

3.1 Moja partnerica/moj partner uveljavlja odbitni znesek za edinega hranilca  da

3.2 Zame (za vlagatelja/vlagateljico) se je v letu 2012 prejemal družinski dodatek. 
Število mesecev prejemanja družinskega dodatka:

Datum, podpis

Davčno zastopstvo (ime, naslov, telefonska številka)

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v tujini

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v tujini

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v Avstriji                                      19

Kapitalski dobički, ustvarjeni 
v Avstriji                                      20
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1 Tu vpišete tudi dobičke iz vrednostnih papirjev, ki se ne prodajajo  
nedoločeni skupini vlagateljic/vlagateljev (tako imenovani „private 
placement“).

2 Tu vpišete tudi dobičke iz določenih življenjskih zavarovanj s kratko 
ročnostjo.

3 Davek od dobička iz kapitala se pri odmeri davka odšteje od  
dohodnine. Tu se vpišijo zlasti davek od dobička iz kapitala od  
deležev pri dobičku, ki ga ustvarjajo pravi tihi družbeniki. Vpišite tudi  
"zagotovitveni davek", pridržan v skladu s členom 42 odst. 4 Zakona o 
investicijskih skladih 1993.  
Prosimo upoštevajte: Davek od dobička iz kapitala za poslovne 
kapitalske dobičke se ne vpiše tu, temveč v obrazec E 1 pod oznake 
580/581/582.

4 Tu lahko vpišete davku od dobička iz kapitala zavezane dobičke iz 
dokončno obdavčljivih naložb kapitala (glej točko 19) zasebnega  
premoženja, če želite obdavčitev po splošni davčni tarifi ob  
hkratnem odbitku davka od dobička iz kapitala. V tem primeru morate 
uveljaviti možnost obdavčitve po splošni tarifi v obrazcu E 1 (točka 8.a). 
Kapitalskih dobičkov ne smete zmanjšati za z njimi povezane stroške 
v zvezi z delom.
Dokončno obdavčljivi so tudi dobički iz tujih delnic, če so v avstrijskem 
depoju, ter obresti iz fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev, če je 
plaöilni zastopnik v Avstriji.
Upoštevajte prosim, da morate oceniti sami, ali je obdavčitev po splošni 
tarifi za Vas ugodnejša (učinki različnih načinov obdavčitev se ne 
primerjajo avtomatično).

5 Tu vpišete odbitne tuje davke na viru, s katerimi se obdavčijo 
dokončno obdavčljivi zasebni kapitalski dobički. Tujih davkov na viru, 
za katere je v tujini predvideno vračilo, ne smete vpisovati. Odbitni so 
tuji davki na viru samo, kolikor ima tuja država na podlagi sporazuma 
o izogibanju dvojni obdavčitvi pravico do obdavčitve z davkom na viru. 
Tuji davek je mogoče odbiti samo, kolikor ne presega davka, s katerim 
bi bili obdavčeni tuji dohodki v Avstriji.

6 Tuji kapitalski dobički iz
 1. delnic, deležev pri dobičku d.o.o., deležev pri pridobitnih in  
  gospodarskih zadrugah in istovrstnih kapitalskih naložb,
 2. depozitov (vlog) in vrednostnih papirjev ter neizplačanih dobičkov  
  iz tujih investicijskih skladov 
se v okviru odmere dohodnine – ločeno od obdavčitve ostalih  
dohodkov – lahko obdavčijo s posebno davčno stopnjo 25 %. Kapitalski 
dobički se ne smejo zmanjšati za stroške v zvezi z njih ustvarjanjem. 
Tuje kapitalske dobičke glede zgoraj pod točko 1 navedenih dobičkov 
ste ustvarili, če je dolžnik/dolžnica kapitalskih dobičkov (npr. delniška 
družba) sedež in poslovodstvo v tujini in se deleži ne nahajajo v depoju 
avstrijske kreditne ustanove. Če so deleži v depoju avstrijske kreditne 
ustanove, mora le-ta izvesti odtegljaj davka od dobička iz kapitala, 
odmera davka na ustrezno zahtevo je možna (oznaka 369, glej zgoraj,  
točko 4), če se uveljavlja možnost obdavčevanja po splošni tarifi  
(točka 8.1 obrazca E 1). Tuje kapitalske dobičke glede zgoraj pod 
točko 2 navedenih dobičkov ste ustvarili, če ni plačilnega zastopnika v 
Avstriji. Prosimo upoštevajte, da se pod oznako 754 vpišejo le zasebni 
tuji kapitalski dobički, ki se obdavčujejo s 25 % (glede obravnave 
poslovnih tujih kapitalskih dobičkov glej točki 13 in 14 obrazca E 2/
pomoč pri izpolnjenju obrazca E 1). Glede odbitka tujega davka na 
vire glej točko 9.

7 Tuji kapitalski dobički iz obresti in dolžniških instrumentov se v 
primeru, da je uveljavljena možnost obdavčitve po splošni tarifi (točka 
8.1 obrazca E 1), namesto obdavčitve s posebno davčno stopnjo 25 % 
lahko obdavčijo z davčno stopnjo po lestvici. Kapitalskih dobičkov 
ne smete zmanjšati za stroške v zvezi z njih ustvarjanjem.
Upoštevajte prosim, da morate oceniti sami, ali je obdavčitev po splošni 
tarifi za Vas ugodnejša (učinki različnih načinov obdavčitev se ne 
primerjajo avtomatično).

8 Tuji kapitalski dobički iz delnic, deležev pri dobičku d.o.o., deležev pri 
pridobitnih in gospodarskih zadrugah in istovrstnih kapitalskih naložb se 
v primeru, da je uveljavljena možnost obdavčitve po splošni tarifi (točka 
8.1 obrazca E 1), namesto obdavčitve s posebno davčno stopnjo 25 % 
lahko obdavčijo s polovično davčno stopnjo po lestvici. Kapitalskih 
dobičkov ne smete zmanjšati za stroške v zvezi z njih ustvarjanjem.
Upoštevajte prosim, da morate oceniti sami, ali je obdavčitev po splošni 
tarifi za Vas ugodnejša (učinki različnih načinov obdavčitev se ne 
primerjajo avtomatično).

9 Tu vpišite odbitne tuje davke na viru, ki odpadejo na tuje zasebne 
kapitalske dobičke, ki se obdavčijo s posebno davčno stopnjo 25 %. 
Tujih davkov (na viru), za katere je v tujini predvideno vračilo, ne smete 
vpisovati. Odbitni so tuji davki (na viru) samo, kolikor ima tuja država 
na podlagi sporazuma o izogibanju dvojni obdavčitvi pravico do obda-
včitve z davkom na viru in davka ni (delno) odbila že avstrijska kreditna 
ustanova. Tuji davek je mogoče odbiti samo, kolikor ne presega davka, 
s katerim bi bili obdavčeni tuji dohodki v Avstriji (25 %).

10 Tu vpišite odbitne tuje davke na viru, ki odpadejo na tuje 
zasebne kapitalske dobičke, ki se v primeru, da je uveljavljena možnost 
obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1 obrazca E 1), obdavčijo z davčno 
stopnjo po lestvici (obresti iz hranilnih vlog in vrednostnih papirjev).  
Tujih davkov (na viru), za katere je v tujini predvideno vračilo, ne smete 
vpisovati. Odbitni so tuji davki (na viru) samo, kolikor ima tuja država  
na podlagi sporazuma o izogibanju dvojni obdavčitvi pravico do 
obdavčitve z davkom na viru in davka ni (delno) odbila že avstrijska 
kreditna ustanova. Tuji davek je mogoče odbiti samo, kolikor ne presega 
tarifnega davka, s katerim bi bili obdavčeni tuji dohodki v Avstriji.

11 Tu vpišite odbitne tuje davke na viru, ki odpadejo na tuje  
zasebne kapitalske dobičke, ki se v primeru, da je uveljavljena  
možnost obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1 obrazca E 1), obdavčijo s  
polovično davčno stopnjo po lestvici (npr. dividende). Tujih davkov 
(na viru), za katere je v tujini predvideno vračilo, ne smete vpisovati. 
Odbitni so tuji davki (na viru) samo, kolikor ima tuja država na podlagi  
sporazuma o izogibanju dvojni obdavčitvi pravico do obdavčitve z  
davkom na viru in davka ni (delno) odbila že avstrijska kreditna ustanova.  
Tuji davek je mogoče odbiti samo, kolikor ne presega polovičnega 
davka, s katerim bi bili obdavčeni tuji dohodki v Avstriji.

12 Davek na dohodek od prihrankov v obliki plačil obresti se 
pridrži od obresti, prejetih v drugi državi, ki glede teh dohodkov ni 
dolžna dajati podatkov (poročilo davčni upravi države, katere rezident/
ka je vlagatelj/vlagateljica) (zadeva Švico, Liechtenstein, Luksemburg, 
Monako, San Marino in Andoro). EU-davek na viru se v celoti odbije 
od davka od dobička iz kapitala za za v Avstriji obdavčljive dohodke iz 
kapitala. Prosimo upoštevajte: Pod oznako 799 vpišite samo EU-davek 
na viru, ki zadeva zasebne obresti, prejete do 31.3.2012. EU-davek 
na viru za obresti, prejete 1.4.2012 ali pozneje, vpišite pod oznako 375 
v obrazcu E 1.

Pojasnila
Prosimo upoštevajte:
1. Za dohodke iz kapitala v letu 2012 se uporabljajo različna pravna določila:
 - Do 31.3.2012 se za dohodke iz kapitala - kakor v predhodnih letih – štejejo le dohodki iz prepustitve kapitala.
 - Od 1.4.2012 dalje se tej zvrsti dohodkov prištevajo tudi realizirani kapitalski dobički in dohodki iz derivatov. Katero pravno določilo se uporablja  
  za posamezni dohodek, je odvisno od časa pritoka dohodka, torej do 31.3.2012 ali od 1.4.2012 dalje. Točka 1 obrazca se nanaša na pravna  
  določila do 31.3.2012, točka 2 obrazca pa na pravna določila od 1.4.2012 dalje. Točka 3 obrazca se nanaša na oboje.
2. Če naj se dohodki po prostovoljni odločitvi obdavčijo po davčni lestvici, je potrebno uveljaviti možnost obdavčitve po splošni tarifi. To izberete  
 v obrazcu E 1 v točki 8.1. Ocena, ali je obdavčitev po splošni tarifi za Vas ugodnejša, se po uradni dolžnosti ne izvede (ni avtomatične primerjave  
 učinkov različnih načinov obdavčitev).
3. Dohodki iz kapitala se vpišejo samo, če skupaj presegajo znesek 22 evrov (obdavčitveni prag). Ta obdavčitveni prag velja tudi za kapitalske  
 dobičke v Avstriji in tujini, ki se dokončno obdavčijo in se lahko obdavčijo s 25 %.
4. Davka od dobička iz kapitala in dohodnine oproščeni so naslednji dohodki, ki jih zato ni treba vpisati:
 - deleži v dobičku iz novih delnic, za katere ste uveljavili davčno olajšavo v obliki posebnih izdakov, v času njihovega deponiranja,
 - dobički iz stanovanjskih delnic (zamenljive zadolžnice in participacijske pravice za pospeševanje stanovanjske gradnje) do izplačila v višini  
  4 % nominalne vrednosti za čas njihovega deponiranja.
5. Za odbitek (vračilo) davka od dobička iz kapitala za izplačila privilegiranih finančno-garancijskih družb (člen 27 odst. 7) uporabite oznako  
 375 v obrazcu E 1
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13 Vpišite tukaj negativne, neizplačane dobičke iz tujih investicijskih 
skladov. Tako Vam bo povrnjen davek od dobička iz  kapitala, ki je bil 
pri kakšnem prejšnjem izplačilu preveč plačan (tega davka od dobička 
iz  kapitala ne smete vpisovati pod oznako 365). Vpis je dovoljen samo 
tedaj, če je bilo pred prištetjem teh negativnih dohodkov (štiri mesece 
po koncu poslovnega leta sklada) dejansko izplačano izplačilo iz istega 
kupona.

14 Tu vpišite dohodke iz kapitala, ki se vedno obdavčijo po splošni 
davčni tarifi in jih je treba obvezno vključiti v napoved. Uveljavitev 
možnosti obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1 v obrazcu E 1) teh 
dohodkov ne zadeva. Prepoved odbitka stroškov v zvezi z delom (člen 
20 odst. 2) za te dohodke ne velja in se dohodki ne vključijo v izravnavo 
izgube v primeru, da je prišlo do substančnih izgub (točka 2.3). Ker se 
od njih ne obračuna davek od dobička iz kapitala, se ta davek (oznaka 
899) tudi ne odbije.

15 Tu vpišite tiste kapitalske dobičke v Avstriji in tujini, ki se sicer 
lahko obdavčijo s stopnjo 25 %, vendar se ne vključijo v izravnavo 
igube v primeru, da je prišlo do substančnih izgub (točka 2.3) (naklonila 
fundacijam, obresti za vloge). Napoved je obvezna za dohodke v tujini, 
od katerih se ni odbil davek od dobička iz kapitala. Če se uveljavlja 
možnost obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1 v obrazcu E 1), je tu 
treba navesti vse dohodke v Avstriji in tujini. Davek od dobička iz 
kapitala, ki odpade na dohodke v Avstriji, se navede pod oznako 899. 
Stroški v zvezi s temi dohodki, se – tudi v primeru uveljavitve možnosti 
obdavčitve po splošni tarifi – ne smejo odšteti.

16 Pod točko 2.3 vpišite dohodke iz kapitala (tekoče dobičke in  
substančne dobičke/izgube), ki se lahko vključijo v izravnavo  
izgube (glej tudi točko 21). Z vpisom substančnih izgub pod oznakami 
891/892 in 895/896 uveljavljate možnost izravnave izgube v skladu 
s členom 97 odst. 2 (obračun substančnih izgub v okviru obdavčitve s 
25 %). Možnost izravnave izgube je mogoče uveljaviti samo za posamezne 
dohodke in torej – v nasprotju z možnostjo obdavčitve po splošni tarifi) 
– ni nujno, da zajema vse dohodke. Če se uveljavlja možnost obdavčitve 
po splošni tarifi (točka 8.1 v obrazcu E 1), se izravnava izgube opravi 
v okviru obdavčitve po splošni davčni tarifi (polovična davčna stopnja 
se ne uporabi).
Davek od dobička iz kapitala, ki odpade na dohodke v Avstriji, se vpiše 
pod oznako 899. Prosimo upoštevajte, da se pri uporabi možnosti 
izravnave izgube samo za del kapitalskih dobičkov tu sme vpisati samo 
tisti davek od dobička iz kapitala, ki odpade na kapitalske dobičke, ki se 
dejansko vključijo v izravnavo izgube.
Za dohodke, zajete pod točko 2.3, je obvezna napoved 
 - dohodkov iz kapitala brez odbitka davka od dobička iz kapitala  
  (zlasti kapitalski dohodki, ustvarjeni v tujini)
 - dohodkov iz kapitala, pri katerih se je davek od dobička iz kapitala  
  odtegnil na podlagi pavšalnih zneskov po členu 93 odst. 4 ali na  
  podlagi ocen, ki ne odgovarjajo dejanskim danostim po členu  
  93 odst. 5.
Če se uveljavlja možnost obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1 v obrazcu 
E 1), je tu potrebno navesti vse kapitalske dohodke, ustvarjene v Avstriji 
in v tujini. Stroški v zvezi s temi dohodki, se – tudi v primeru uveljavitve 
možnosti obdavčitve po splošni tarifi – ne smejo odšteti.

17 Kot dohodki iz kapitala, ustvarjeni v Avstriji, se pod oznako 862 
navedejo dohodki iz kapitala v smislu člena 93 odst. 2 (kapitalski 
dobički z obveznim odtegljajem davka od dobička iz kapitala).

18 Kot dohodki iz kapitala, ustvarjeni v Avstriji, se pod oznakama 864 
in 891 navedejo dohodki iz kapitala v smislu člena 27 odst. 3, za katere 
člen 93 odst. 2 obvezno določa odtegljaj davka od dobička iz kapitala 
(npr. dobički/izgube iz prodaje delnic, shranjenih v avstrijskem depoju). 
Poleg tega se tu navedejo realizirani kapitalski dobički iz deležev pri 
avstrijskih korporacijah brez brez odtegljaja davka od dobička iz 
kapitala (zlasti dobičke/izgube iz prodaje deležev v d.o.o.).

19 Kot dohodki iz kapitala, ustvarjeni v Avstriji, se pod oznakama 893 
in 895 navedejo dohodki iz kapitala v smislu člena 93 odst. 2 (kapitalski 
dobički z obveznim odtegljajem davka od dobička iz kapitala).

20 Kot dohodki iz kapitala, ustvarjeni v Avstriji, se pod oznako 897 
navedejo neizplačani dohodki iz deležev v skladih, ki se hranijo v 
avstrijskih depojih in ki imajo plačilnega zastopnika v Avstriji, odgovoren  
za odtegljaj davka od dobička iz kapitala.

21 Z izračunom salda vseh dohodkov iz kapitala se opravi izravnava  
izgube v skladu s členom 27 odst. 8. Prosimo upoštevajte, da se v 
postopek izravnave izgube smejo vključiti samo substančni dobički/ 
izgube, pri katerih ni opravil izravnavo izgube že organ, ki hrani depo 
(kreditna ustanova). Za dohodke, ki so nastali med 1.4. in 31.12.2012, 
mora kreditna ustanova do 30.4.2013 opraviti morebitno izravnavo  
izgube in Vam izdati tozadevno potrdilo. 
Če je skupni saldo dohodkov iz kapitala, ustvarjenih v Avstriji in v tujini, 
pozitiven, se le-ta vključi v postopek odmere  s tem, da 
 • se uporabi davčna stopnja 25 % (možnost izravnave izgube v  
  skladu s členom 97 odst. 2) ali
  • če se uveljavlja možnost obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1  
  v obrazcu E 1), se uporabi davčna stopnja po lestvici 
Če je skupni saldo negativen, se le-ta ne izravna z izgubami pri 
dohodkih, ki niso zajeti pod točko 2.3. Prenos izgube ni mogoč.

22 Pod oznako 899 se vpiše davek od dobička iz kapitala, ki odpade  
na kapitalske dohodke v Avstriji, prejete po 31.3.2012 in zajete v 
postopek odmere davka. Davek od dobička iz kapitala, ki odpade na 
poslovne kapitalske dobičke, se ne vpiše tu, temveč v obrazcu E 1 pod 
oznakami 580/581/582. Pri uporabi možnosti izravnave izgube samo 
za del kapitalskih dobičkov, se sme tukaj vpisati samo tisti davek od 
dobička iz kapitala, ki odpade na kapitalske dobičke, ki so se dejansko 
vključili v izravnavo izgube.

23 Pod oznakami 900 in 901 se vpišejo odbitni tuji davki (na viru), 
ki odpadejo na zasebne kapitalske dobičke, prejete po 31.3.2012. Tuji 
davki (na viru), za katere je predvideno vračilo v tujini, se ne smejo 
vpisati. Odbitni so tuji davki (na viru) vedno le, kolikor ima tuja država  
na podlagi sporazuma o izogibanju dvojni obdavčitvi pravico do  
obdavčitve z davkom na viru. Tuji davek je mogoče odbiti samo, kolikor 
ne presega davka, s katerim bi bili obdavčeni tuji dohodki v Avstriji.
Prosimo upoštevajte: EU-davek na viru za obresti, prejete 1.4.2012 
ali pozneje, se ne vpiše tu, temveč pod oznako 375 v obrazcu E 1. 
EU-davek na viru se odtegne od obresti, prejete v drugi državi, ki glede 
teh dohodkov ni dolžna izmenjavati podatkov (obvestilo davčni upravi 
države, kjer ima vlagatelj/vlagateljica svoje bivališče) (zadeva Švico, 
Liechtenstein, Luksemburg, Monako, San Marino in Andoro).

24 Če vaši partnerici/vašemu partnerju za leto 2012 pripada odbitni 
znesek za edinega hranilca, se v primeru zahtevane obdavčitve 
dokončno obdavčljivih kapitalskih dobičkov na podlagi uveljavljene 
možnosti obdavčitve po splošni tarifi (točka 8.1 v obrazcu E 1) lahko  
davek od dobička iz kapitala (ki je v primerjavi z davkom po lestvici 
višji) vpiše v dobro le v znesku, ki presega vaši partnerici/vašemu 
partnerju za 2012 pripadajoči odbitni znesek za edinega hranilca (glej 
tudi točko 1 v obrazcu E 2, pomoč za izpolnjevanje obrazca E 1), tako 
da na vsak način pride do obremenitve z davkom od dobička iz kapitala 
v višini navedenega odbitnega zneska, ki pripada edinemu hranilcu. 
Če je vlagatelj/ica prejemal/a družinski dodatek in s tem tudi odbitni 
znesek za otroke, se v primeru prejemanja družinskega dodatka skozi 
celo leto povrne davek od dobička iz kapitala samo v znesku, ki presega 
700,80 evrov (dvanajsti količnik mesečnega odbitnega zneska za otroke 
v višini 58,40 evrov). Pri kapitalskih dobičkih, ustvarjenih v tujini, je 
tudi pri obrdavčitvi po splošni davčni tarifi na podlagi izbire te možnosti 
mogoče, da se ugotovi ustrezni minimalni davek 25 %.
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