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Napoved za odmero dohodnine 2015
Spoštovana davkoplačevalka!  Spoštovani davkoplačevalec! Če so navedene zakonske določbe brez podrobnejše oznake, se te nanašajo 
na Zakon o dohodnini 1988 (v nadaljevanju: ZOD 1988).

Več informacij o napovedi za odmero dohodnine najdete v pripomočku za izpolnitev te napovedi (obrazec E 2) ali v internetu pod
www.bmf.gv.at

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

2015

                    Ustrezno prekrižajte.

1. Podatki o osebi

1.1  Spol

   moški           ženski

1.2 Osebni status dne 31.12.2015 (Označite samo en okvirček) 2)   od datuma (DD.MM.LLLL)

 poročen(a)/živeč(a) v registriranem partnerstvu     živeč(a) v partnerski skupnosti  

 samska/samski    živeč-a stalno ločeno     ločen(a)               ovdovel(a)

2. Trenutno prebivališče

2.1 ULICA (V TISKANIH ČRKAH) 

2.2 Hišna številka 2.3  Stopnišče 2.4  Številka vrat 2.5  Dežela 3)

   

2.6 KRAJ (V TISKANIH ČRKAH) 

 

2.7 Poštna številka     2.8  Telefonska številka

 

1) Tu vpišite celotno 10-mestno številko zavarovanja pri avstrijskem nosilcu socialnega zavarovanja.
2) Zakonske in življenjske partnerice/zakonski in življenjski partnerji in registrirane istospolne partnerice/registrirani istospolni partnerji se  
 v nadaljevanju označujejo enotno kot „partnerica/partner“. 
3) Tu vpišite mednarodno registracijo  motornega vozila. Izpolnite samo, če vaše trenutno prebivališče ni v Avstriji.

Obrazec se bere strojno, zato ga izpolnite V TISKANIH ČRKAH ter uporabite izključno črno ali modro pisalo. Zneske navedite v 
EVRIH in centih (destnostično). 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
Št. finančnega urada - davčna št.

PRIIMEK (V TISKANIH ČRKAH)

IME (V TISKANIH ČRKAH) (AKAD.) NAZIV (V 

10-mestna št. soc. zavarovanja (z e-kartice  1) 
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3. Partnerica/partner

3.1 PRIIMEK (V TISKANIH ČRKAH)

3.2 IME (V TISKANIH ČRKAH)   3.3  NAZIV (V TISKANIH 

  
  3.4 10-mestna številka soc. zavarovanja                     3.5   Datum rojstva (DDMMLLLL) (obvezno vpi

 zapisana na e-kartici  1)                                                    šite, če  nimate > številke soc. zavarovanja) 

      

4. Odbitni znesek za edinega hranilca, odbitni znesek za       1    2

4.1    Uveljavljam odbitni znesek za edinega hranilca in izjavljam, da ga moj partner/moja partnerica sam(a) ne uveljavlja. 

4.2    Uveljavljam odbitni znesek za.

Opozorilo k točkama 4.1 in 4.2: prejemati morate družinski dodatek za najmanj enega otroka skladno s točko 4.3.

4.3 

5. Višina dohodkov zakonske(ga) ali registrirane(ga) partnerice (partnerja) 4)

5.1   Izjavljam, da letni dohodki moje zakonske partnerice/mojega zakonskega partnerja ali moje registrirane partnerice/mojega  
  registriranega partnerja niso presegli 6.000 evrov [V tem primeru vam pripada povečani prosti znesek za kumulirane posebne  
  izdatke (21.2, 21.3), manjši lastni delež pri izrednih obremenitvah (22.1 do 22.4) in stroški zakonske partnerice/zakonskega  
  partnerja ali registrirane partnerice/registriranega partnerja zaradi invalidnosti (22.6 do 22.13)].

6. Povišani odbitni znesek za upokojence

6.1  Uveljavljam povišani odbitni znesek za upokojence. (Pogoji: lastni pokojninski dohodki ne presegajo 25.000 evrov, ni pravice do  
  odbitnih zneskov iz 4. točke, poročen(a) ali v registriranem partnerstvu - dohodki zakonske(ga) partnerice (partnerja) ali  
  registrirane(ga) partnerica (partnerja) ne presegajo 2.200 evrov letno).

7. Dodatek za več otrok Izpolnite samo, če (družinski) dohodek v letu 2015 ni presegel zneska 55.000 evrov. 3  

7.1  Uveljavljam dodatek za več otrok za 2016, ker sem v letu 2015 vsaj za določen čas prejemal(a) družinski dodatek za najmanj 3  
  otroke.

7.2  Izjavljam, da sem v letu 2015 vsaj za določen čas prejemal(a) družinski dodatek za najmanj 3 otroke, da sem za več kot 6 mesecev  
  živela(a) v zakonu,  partnerstvu ali registriranem partnerstvu in skupni dohodek ni presegal 55.000 evrov.

8. Možnost splošne obdavčitve podjetniških in zasebnih kapitalskih dobičkov ter dohodkov iz  
 odsvojitev zemljišč

8.1  Uveljavljam obdavčitev podjetniških in/ali zasebnih kapitalskih dobičkov po splošni davčni tarifi (uveljavitev možnosti za splošno  
  obdavčitev skladno s 5. odst. 27.a člena)   4

8.2  Uveljavljam obdavčitev podjetniških in/ali zasebnih substančnih dobičkov v zvezi z zemljišči (odsvojitve zemljišč in odvzemi poslovnih  
  zemljišč) po splošni davčni tarifi (uveljavitev splošne obdavčitve sklado z 2. odst. 30.a člena)    5

1)   Tu vpišite celotno 10-mestno številko zavarovanja pri avstrijskem nosilcu socialnega zavarovanja.
4)  Označite samo, če točka 4.1 ni označena.

Število otrok, za katere se je meni ali moji partnerici/mojemu partnerju najmanj sedem mesecev izplačeval družinski 
dodatek.
Prosimo, da za davčno upoštevanje otrok uporabite za vsakega otroka posebno prilogo L 1k.
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9. - 11. Dohodki iz gospodarske  
 dejavnosti (Zneski v evrih)

9. Kmetijstvo in  
 gozdarstvo    6

10. Samostojna  
 dejavnost      7

11. Podjetniška  
 dejavnost      8

a) kot samostojni/a podjetnik/ca – izid iz  
prilog(e) E 1a, če ste pavšaliran kmet, iz  
priloge E 1c 5) 5)

b) kot imetnik/ca (partner/ica) – izid iz priloge  
E 11  5)

c) Od tega se odšteje zaradi porazdelitve dohodkov 
na 3 leta                                                        9  

na 5 let                                                          10

311 321 327

312 322 328
d)   V skladu z 9. odst. 37 člena nepreklicno  uveljavljam razdelitev svojih  

 pozitivnih dohodkov iz umetniške in/ali pisateljske dejavnosti na leto  
 napovedi in obe predhodni leti. 

  Pod številko 325 se odštejeta torej 2/3. 6)                                             11 325
e) Delni zneski, ki izvirajo iz porazdelitve dohodkov 

v skladu enega od predhodnih let                    12 314 324 326
f) Če uveljavljate splošno obdavčitev skladno 

s točko 8.1: V točkah a) in/ali b) ne vsebovani  
podjetniški kapitalski dobički (užitki in  
substanca), kolikor se ne vpišejo pod številkah 
917/918/919                                          13 780 782 784

g) Če uveljavljate splošno obdavčitev skladno 
s točko 8.1: V številkah 780/782/784 ne 
vsebovani podjetniški kapitalski dobički (užitki 
in substanca), pri katerih se odšteje tuji davek 
po viru                                                       14 917 918 919

h) Če uveljavljate splošno obdavčitev skladno s 
točko 8.2: V točkah a) in/ali b) ne vsebovani  
substančni dobički v zvezi s poslovnimi zemljišči  
                                                              15 500 501 502

Vsota iz a) do h) 310 320 330

V številkah  310/320/330 ne zajeti domači in 
tuji kapitalski dobički (užitki in substanca), ki se 
obdavčijo s posebno davčno stopnjo 25 % in 
se ne vpišejo pod številkah                             16 781 783 785
v številkah 781/783/785 ne vsebovani  
podjetniški kapitalski dobički (užitki in  
substanca), pri katerih se odšteje tuji davek po 
viru                                                            17 920 921 922
Substančni dobički v zvezi s poslovnimi  
zemljišči, ki se obdavčijo s posebno davčno 
stopnjo 25%                                           18 551 552 553
Davek na kapitalski dobiček, kolikor odpade na 
podjetniške domače kapitalske dobičke 580 581 582
Tuji vračunljivi davek na viru, kolikor odpade na 
podjetniške kapitalske dobičke                          17 923 924 925
Tuji vračunljivi EU-davek na viru, kolikor odpade 
na podjetniške kapitalske dobičke 926 927 928
Davek na dobiček iz nepremičnin, kolikor odpade 
na podjetniške dohodke iz odsvojitev zemljišč 583 584 585
Posebna akontacija, kolikor odpade na podjetniške 
dohodke iz odsvojitev zemljišč 7) 589 590 591
Tuji vračunljivi davek, kolikor odpade na dohodke 
iz podjetniških odsvojitev zemljišč 586 587 588
V številki 330 zajeti dohodki, ki po prilogi 2 k Zakonu o socialnem varstvu kmetov (BSVG) utemeljujejo obveznost  
plačevanja prispevkov (npr. dohodki iz obrtne reje koristnih domačih živali ali proizvodnje rastlin) 491
V številki 330 zajeti dohodki, ki po prilogi 2 k Zakonu o socialnem varstvu kmetov (BSVG) utemeljujejo plačevanje 
višjih prispevkov (npr. dohodki iz kmetijsko-gozdarske stranske dejavnosti) 492

5) Brez dokončno obdavčljivih kapitalskih dobičkov, substančnih dobičkov iz denarnega premoženja in iz poslovnih zemljišč, za katere se 
uporabi posebna davčna stopnja 25%. 

6) Hkrati zahtevam, da se ne odmerijo obresti za neplačane davke (člen 205 ZZD) v višini razlike v dohodnini za predhodna leta, ki je 
posledica uveljavljene razdelitve.

7) Prosimo, da upoštevate to: Tu vpišite samo znesek posebne akontacije, ki ste jo plačali za odsvojitev zemljišč v okviru podjetja. Odvedeni 
davek na nepremičnine se ne vpiše tukaj, temveč pod številkah 583/584/585
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12. Dohodki iz nesamostojne dejavnosti

   Število avstrijskih izplačevalcev plače/pokojnine (za ugotovitev točnega števila glej tudi pripomoček L2.
12.1  Opozorilo: Če niste imeli prejemkov, vpišite vrednost 0 (nič).             

12.2 Višina dohodkov, ki so na podlagi mednarodnopravnih pogodb
 oproščeni davka (npr. OZN, UNIDO)                                                         22     725      
Dohodke iz nesamostojne dejavnosti, od katerih se davek od plače ne odbije, vpišite v prilogo L 1i.

Dohodki, zavezani davku od plače: Višino dohodkov iz nesamostojne dejavnosti iz številke 245 
plačilnega lista mora izplačevalec dohodkov poslati finančnemu uradu na kraju obratovališča, 
zato vam tu ni treba vpisati ničesar.

13. Stroški v zvezi z delom, odbitni znesek za vozače (Številke 718 in 916 je treba izpolniti skupno)   23  

13.1 Pavšal za vozače - dejansko pripadajoči letni znesek
 Izpolnite samo, če vaša delodajalka/vaš delodajalec pavšala za vozače ni  
 upošteval/a v višini, ki vam pripada. Pripadajoči pavšal za vozače lahko  
 izračunate pod www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718
13.2 Odbitek za vozače (odbitni znesek) - dejansko pripadajoči letni znesek
 Izpolnite samo, če vaša delodajalka/vaš delodajalec pavšala za vozače ni  
 upošteval/a v višini, ki vam pripada. Pripadajoči pavšal za vozače lahko  
 izračunate pod www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 916

13.3 Točno poimenovanje vaše poklicne dejavnosti (npr. kuhar, prodajalka; ne zadostuje, če navedete samo nameščenka, delavec)

Kolikor zneskov ni odštel(a) že delodajalec (delodajalka), je tu treba vpisati spodaj navedene stroške v zvezi z delom, ki se 
upoštevajo poleg normiranega zneska za take stroške v višini 132 evrov letno. To so:

13.4 Prispevki sindikatu, drugi prispevki poklicnim združenjim in interesnim zastopstvom ter  
 samovplačani prispevki za socialno varnost (npr.  SVdGW), razen prispevka svetu delavcev 717

13.5 Obvezni prispevki zaradi drobne zaposlitve ter obvezni prispevki za sozavarovane  
 svojce 274

Tu vpišite še druge stroške v zvezi z delom. Navedite posamezne letne zneske, od katerih ste odšteli neobdavčena nadomestila ali 
vračila. Če stroški skupaj ne presegajo zneska 132 evro letno, ni treba vpisovati ničesar.

13.6 Delovna sredstva 
  (pri nabavah nad 400 evrov samo amortizacijo) 719

13.7 Strokovna literatura 
  (ne splošno-izobraževalna literatura kot leksikoni, enciklopedije, časopisi itd.) 720

13.8 Potni stroški
  (brez voznih stroškov med stanovanjem in delovnim mestom) 721

13.9 Stroški za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, prekvalifikacijo 722

13.10 Stroški za vožnje k družini 300

13.11 Stroški za vodenje dveh gospodinjstev 723

13.12 Drugi stroški v zvezi z delom, ki ne spadajo pod točke 13.6 do 13.11  
  (npr. prispevek svetu delavcev) 724

Dohodki iz gospodarske dejavnosti vsebujejo 
neizravnljive izgube v smislu 2.a odst. 2 člena:

a) Lastno podjetje 19 341

b) Deleži v podjetju 20 342

Prenosljive izgube iz predhodnih let je treba 
izravnati s pozitivnimi dohodki iz gospodarske 
dejavnosti v višini (2.b odst. 2. člena)

a) Lastno podjetje 21 332

b) Deleži v podjetju 21 346
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8)      Kratka oznaka poklicne skupine
9)      Nadomestila stroškov s strani delodajalke/delodajalca (razen pri zastopnicah/zastopnikih).
10)  Prosimo, da upoštevate to: 
   Če uveljavljate možnost splošne obdavčitve, se v primeru, da je bilo več odsvojitvenih poslov, tu vpiše samo plačani davek na dobiček  

  iz nepremičnin iz tistih poslov, ki so se zaradi uveljavitve splošne obdavčitve vključili v odmero davka.
11)  Prosimo, da upoštevate to: Tu vpišite samo tisti znesek, ki je bil plačan kot posebna akontacija za zasebne odsvojitve zemljišč.  

  Plačanega davka na dobiček iz nepremičnin ne vpišite tukaj, temveč pri številki 576.

15. Dohodki iz oddajanja v najem in v zakup

15.1 zemljišč in poslopij - poslovni izid iz prilog/e E 1b

15.2 kot deležnica/deležnik (solastnik/solastnica) – poslovni izid iz priloge E 11, točka 7.

15.3 Drugi dohodki iz oddajanja v najem in v zakup 
  (npr. dohodki iz oddaje v zakup obrata po prenehanju dejavnosti) 373

Seštevek iz točk 15.1 do 15.3 370

14.  Dohodki iz kapitala
Dohodke iz kapitala vpišite v prilogo E 1kv.

16. Dohodki iz zasebnih odsvojitev zemljišč  24

        Odsvojilo se je (tudi) zemljišče, ki se je poprej po knjižni vrednosti vzelo iz podjetniškega premoženja

16.1    Dohodki iz odsvojitev zemljišč razen proti plačilu rente

16.1.1  Pavšalno izračunani dohodki iz odsvojitev zemljišč (4. odst. 30. člena, »staro premoženje«)
   (14% izkupička iz odsvojitve; 2. točka 4. odst. 30. člena)   25 572  
   Dohodki iz odsvojitve zemljišč po spremembi namembnosti 
   (60% izkupička iz odsvojitve; 1. točka 4. odst. 30. člena)  26 573  

      Pri izračunu dohodkov skladno s številkama 572/573 so se naknadno zajeli davčno ugodni proizvodni stroški 
         (zadnji stavek 4. odst. 30. člena)

16.1.2 Ne pavšalno izračunani dohodki iz odsvojitev zemljišč (3. odst. 30. člena, 
  »novo premoženje« in v primeru opcije iz 5. odst. 30. člena tudi »staro premoženje«)   27 574

Saldo iz številk 572, 573, 574    28

16.2 Dohodki iz odsvojitev zemljišč proti plačilu rente 
  (»staro in novo premoženje«, 4. odst. 30.a člena, obdavčitev po tarifi)   29 575
16.3 Vračunljivi davek na dobiček iz nepremičnin, ki odpade na dohodke iz zasebnih  

 odsvojitev zemljišč in jih je odvedel zastopnik stranke 10) 576
16.4 Plačana posebna akontacija, kolikor odpade na dohodke iz zasebne odsvojitve  

 zemljišč 11) 579

16.5 Tuji vračunljivi davek, ki odpade na dohodke iz podjetniške odsvojitve zemljišč 578

13.13 Za uveljavitev normiranega zneska za poklicne skupine vpišite:

A: artistke/artisti FM: gozdne delavke/gozdni delavci z motorno žago HE: delavke/delavci na 
B: gledališčnice/gledališčniki, filmske FO: gozdne delavke/gozdni delavci brez motorne V: zastopnice/zastopniki
F: televizijske ustvarjalke/ustvarjalci gozdarke/gozdarji in poklicne lovke/poklicni lovci v P: člani/ce zastopniških 
J: novinarke/novinarji HA: hišne oskrbnice/hišni oskrbniki, kolikor zanje občine ali naselja
M: glasbenice/glasbeniki velja zakon o hišnih oskrbnicah/oskrbnikih

Pokli 8) Čas opravljanja dejavnosti: Začetek (DDMM) - Konec (DDMM) Nadomestil 9)

do

do

Seštevek dohodkov iz nesamostojne dejavnosti (vpis ni obvezen)  
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18. Naknadna obdavčitev

18.1 Naknadna obdavčitev v tujini nastalih izgub (8. odst. 2. člena)  37 792
18.2 Naknadna obdavčitev v podjetju zadržanih dobičkov skladno s 3. in 4. odst. 11.a člena 38

18.2.1 Naknadna obdavčitev dobička, doseženega v letu 2015: S polovično davčno stopnjo leta 
  v katerem je bila olajšava uveljavljena 794
18.2.2 Naknadna obdavčitev izgube, nastale v letu 2015: znesek se naknadno obdavči s  

 polovično davčno stopnjo leta, v katerem je bila olajšava uveljavljena vključno s  
 polovico zneska, ki odpade na leto 2016

  (ta se izloči avtomatično) 795

18.2.3 Naknadna obdavčitev, če ste letu 2015 dosegli izgubo zaradi izravnave izgube v znesku 796

Skupni znesek dohodkov: (vpis ni obvezen)

19. Davčne olajšave, posebni primeri

19.1 Dohodki, za katere uveljavljam polovično davčno stopnjo 39 423  
19.2 Dobički iz odpisa dolga v smislu 36. člena (številka 386)

  Poravnalna kvota v odstotkih      496                       
40 386

19.3 Dohodki, ki jih je iz drugih razlogov treba posebno obdavčiti (vrsta): 41

19.4      Uveljavljam olajšavo iz črke b 6. točke 6. člena, da se davek ne odmeri za   
               (v dohodkih vključeni) znesek v višini 42 805

19.5     Na podlagi določil zakona o preoblikovanju podjetij uveljavljam, da se davek
               ne odmeri za (v dohodkih vključeni) znesek v višini                                              43 939
  Davek, ki se ne odmeri, 

       se izračuna po tarifi   

     se izračuna z uporabo davčne stopnje 25% (delna omejitev pravice obdavčitve) 

19.6      Uveljavljam olajšavo iz črke b 6. odst. 27. člena, da se davek ne odmeri za
                   (v dohodkih vključeni) znesek v višini 44 806
19.7 Vračunljivi (odbitni) minimalni davek od dobička pravnih oseb po preoblikovanju 
  (8. odst. 9. člena zakona o davku zaradi preoblikovanja podjetja) 309
19.8 Drugi vračunljivi (odbitni) davki (vrsta): 45

375

17. Drugi dohodki

17.1 Periodični prejemki (1. točka 29. člena)  30 800  
17.2 Dohodki iz špekulacijskih poslov (31. člen) in iz odsvojitve deležev  

 (31. člen ZOD 1988 v besedilu pred 1. zakonom o stabilizaciji 2012) 31 801
17.3 Dohodki iz odsvojitve terjatev v obliki vrednostnih papirjev in derivatov, pridobljenih  

 med 1.10.2011 in 31.3.2012 (druga črta 184. točke 124.b člena, 25%) 32 503

17.4 Dohodki iz storitev (3. točka 29. člena) 33 803

17.5 Položajni dodatki (4. točka 29. člena) 34 804

Nepodjetniški dohodki vsebujejo neizravnljive izgube v smislu 2.a odst. 2. člena  35 371
Prenosljive izgube iz predhodnih let je treba izravnati s pozitivnimi podjetniškimi dohodki 
v višini:  36 372

20. Dohodki, prejeti iz tujine
20.1 Dohodki vsebujejo:
  dohodke iz tujine, za katere ima Avstrija pravico obdavčevanja 
  (brez dohodkov iz številk 917/918/919, 920/921/922, 500/501/502,
   551/552/553, brez dohodkov iz zasebnih odsvojitev zemljišč skladno s točko 16, 
   brez dohodkov iz kapitala iz priloge E 1kv in brez dohodkov po številka 359
   priloge L 1i) 46 395  
20.2 Dohodki iz številke 395 vključujejo vračunljiv davek (brez vračunljivih davkov iz 
  številk 923/924/925, 586/587/588, 578 brez vračunljivi davki iz priloge E 1kv 
  in priloge L 1i) v znesku 46 396
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21. Posebni izdatki    49

21.1      Uveljavljam dodatni povišani prosti znesek za posebne izdatke (ker imam najmanj 3 otroke)        50

21.2  Vsota vseh prispevkov in zavarovalnih premij (prostovoljna bolniška, nezgodna, življenjska  
 zavarovanja, družinske pokojnine in posmrtninski skladi), prispevki v pokojninske sklade,  
 prostovoljno višje zavarovanje v okviru zakonskega pokojninskega zavarovanja 455
21.3  Vsota vseh prispevkov ter vračil posojil in obresti, ki so se plačali za gradnjo ali sanacijo  
 stanovanja 456
21.4 Dokup zavarovalne dobe in prostovoljno nadaljevanje zavarovanja v zakonskem 
 pokojninskem zavarovanju, rente ali trajna bremena 450

21.5 Obvezni prispevki zakonito priznanim cerkvam in verskim skupnostim 458

21.6 Denarne donacije karitativnim organizacijam in društvom, ki prirejajo zbiralne akcije, ipd. 451

21.7 Denarne donacije okoljskim organizacijam in zavetiščem za živali 562

21.8 Denarne donacije prostovoljnim gasilskim društvom in deželnim gasilskim organizacijam 563
21.9  Donacije prejemnikom, ki uživajo davčne olajšave (določene raziskovalne in učne 
 ustanove, muzeji, Urad za spomeniško varstvo, strešne športne organizacije invalidov, 
 mednarodna protikorupcijska akademija idr. 459

21.10 Stroški za davčno svetovanje 460
21.11 Odbitek izgube                                                                                                             51

 Neporačunani odbitki izgube iz predhodnih let (skupek obstoječih odbitnih izgub) 462

22. Izredne obremenitve (v številkah navedite samo celotni letni znesek v evrih in centih)   52

Za uveljavitev izrednih obremenitev za otroke uporabite prilogo/priloge L 1k.

Izredne obremenitve z lastnim deležem (po odštetju prejetih nadomestil ali vračil)

22.1 Stroški zaradi bolezni (tudi zobna proteza) 730

22.2  Stroški pogreba (kolikor jih ne pokriva zapuščina) 731

22.3 Stroški zdravilišča [odštejte sorazmerni gospodinjski prihranek (polni  
 penzion) v znesku 5,23 evrov na dan] 734

22.4 Druge izredne obremenitve, ki ne spadajo pod točke 22.1 do 22.3 735

Izredne obremenitve brez lastnega deleža

22.5 Elementarne nesreče (od katerih ste odšteli prejeta vračila/odškodnine) 475

20.3 Dohodki ne vsebujejo: progresije davka oproščenih dohodkov iz tujine, ki niso zajeti 
  v številko 453 priloge L 1i. 47 440
20.4 Izgube, nastale v tujini
  Pri izračunu dohodkov so se upoštevale po avstrijskem pravu izračunane izgube iz tujine  

 največ v višini izgube, kakršna je bila izračunana po tujem pravu (Pazite: Številki 746  
 in/ali 944 morata biti v primeru upoštevanja izgub iz tujine obvezno izpolnjeni)

20.4.1  Upoštevane izgube iz držav, s katerimi je dogovorjena obsežna pravna pomoč 48 746

20.4.2 Upoštevane izgube iz držav, s katerimi ni dogovorjena obsežna pravna pomoč 48 944

Izredne obremenitve za osebe, katerih stopnja 
invalidnosti znaša več kot 25% ali ki prejemajo 
denarno pomoč za oskrbo

Vlagateljica/vlagatelj Partnerica/partner
v smislu točke 4.1 ali 5.1

22.6 Številka invalidske izkaznice 
 (če jo imate)

22.7 Uveljavljam pavšalni prosti znesek zaradi  
 invalidnosti (pogoj: najmanj 25-odstotna  
 invalidnost, ne prejemate denarne pomoči za  
 oskrbo) in ne uveljavljate dejanskih stroškov  
 zaradi invalidnosti (številki 439/418)

Stopnja invalidnosti

  %

Stopnja invalidnosti

  %
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Zagotavljam, da sem vpisal(a) vse podatke po najboljši vednosti in vesti pravilno in popolno. Znano mi je, da bodo podatki preverjeni, in da 
so nepopolni ali nepravilni podatki kaznivi. Če bi naknadno ugotovil(a), da je napoved nepravilna ali nepopolna, bom to nemudoma sporočil/a 
finančnemu uradu (139. člen zakona o zveznih dajatvah).

Davčno zastopstvo (ime, naslov, telefonska številka)

Datum, podpis

VAŽNO OPOZORILO: Prosimo, da ne pošiljate originalnih dokumentov/potrdil, ker se vsa pisanja po elektronskem shranjenju v 
skladu z določili o varstvu podatkov uničijo! Vendar pa jih shranite najmanj 7 let, saj jih finančni urad občasno preverja.

24. Odločba o prostem znesku         53

24.1    Ne želim odločbe o prostem znesku.

24.2    Želim, da se izda odločba z nižjim prostim zneskom v letni višini                      449

22.10.1 Uveljavljam pavšalni prosti znesek za lastno 
motorno vozilo zaradi ugotovljene omejene  
mobilnosti.

   da    da

22.10.2 Uveljavljam pavšalni prosti znesek za lastno 
motorno vozilo na podlagi izkaznice po 29. členu 
zakona o cestnem prometu 1960

   da    da

22.11 Dokazani stroški za taksi zaradi invalidnosti

435 436

22.12 Neredni stroški za pripomočke (npr. invalidski  
 voziček, slušni aparat, pripomočki slepih) in  
 stroški zdravljenja (npr.stroški za zdravnika,  
 zdravila) 
 (Odštejte morebitna vračila stroškov)

476 417

22.13 Namesto navedenih pavšalnih zneskov  
 uveljavljam dejanske stroške (npr. stroški za  
 dom za nego bolnikov) v znesku, [Odštejte  
 morebitno denarno pomoč za nego   
 ter morebitni gospodinjski prihranek  
 (156,96 evrov na mesec)]. Pazite: V tem  
 primeru pri točki 22.7 ne smete vpisovati  
 ničesar

439 418

23.    Imam izkaznico oz. uradno potrdilo za žrtve nacizma, ker so me v letih 1938 do 1945 politično zasledovali.

Vlagateljica/vlagatelj Partnerica/partner
v smislu točke 4.1 ali 5.1

22.8 Uveljavljam pavšalni prosti znesek za dietno 
 prehrano zaradi
 Z: sladkorne bolezni, tubekuloze, celiakije ali aidsa
 G: obolenja žolča, jeter ali ledvic
 M: obolenja želodca ali druge notranje bolezni

   Z

   G

   M

   Z

   G

   M

22.9 Prejemam denarno pomoč za oskrbo, dodatek   
 za slepe ali druge dodatke za osebno postrežbo
 Če tako pomoč prejemate skozi celo leto, vam  
 prosti znesek zaradi invalidnosti iz točke 22.7  
 ne pripada.

začetek (MM)  konec (MM)

     
do

       
2015 

začetek (MM)  konec (MM)

     
do

       
2015

Prosimo, da napovedi priložite tudi vse v vašem primeru potrebne priloge:
E 1a/E 1a-K, E 1b, E 1c, E 1kv, E 11, L 1k, L 1i ter E 108c
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