Plačilni list (L 17) 2015
Opozorila za izpolnjevanje obrazca
Plačilne liste (obrazec L 17) lahko posredujejo delodajalke/delodajalci (tudi iz tujine) elektronsko preko podatkovne linije Zavoda
za socialno zavarovanje (ELDA - Elektronischer Datenaustausch mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern). Podrobne
informacije o elektronskem pošiljanju preko sistema ELDA, o potrebnih prijavnih obrazcih in morebiti potrebnem programu za
delodajalke/delodajalce najdete na spletu pod naslovom www.elda.at.
Plačilne liste je treba posredovati predvsem za te skupine zaposlenih:
•
delavke/delavce, ki hodijo na delo v tujino v skladu s čl. 16 odst. 1 v 4 črka g Zakona o dohodnini 1988
(ZoD 1988)
•

za zaposlene pri delodajalki/delodajalcu iz tujine (brez obveznosti, da pridrži avstrijski davek od plače),
ki pa ne hodijo na delo v tujino

•

za zaposlene pri tujem diplomatskem predstavništvu v Avstriji (sur-place)

•

za prejemnice/prejemnike pokojnin iz tujine, za katere ima zaradi veljavnega sporazuma o izogibu
dvojega obdavčevanja Avstrija pravico obdavčevanja
Upoštevajte:
Vse zneske navedite v evrih. Evro se preračuna načeloma po tečaju na dan plačila/nakazila. Zaradi poenostavitve pa se
lahko upošteva odbitek 1,5 % za morebitne menjalne in bančne stroške. Tabela teh na ta način izračunanih davčnih
vrednosti se vsako leto objavi pod oznako "L 17b". Podatki se lahko objavijo najprej sredi januarja naslednjega leta.
Če se podatki ne nanašajo na celo koledarsko leto, naj se za izračun uporabi konkretni dnevni tečaj.
Tudi tu se lahko, kot navedeno že zgoraj, izračuna enotna vrednost, pri čemer se je mogoče ravnati po referenčnih tečajih
EZB, objavljenih za zadevne mesece (http://www.oenb.at/ > Statistik und Melderservice > Statistische Daten > Zinssätze
und Wechselkurse > Wechselkurse > Referenzkurse der EZB).
Pod navedenih oznakah je treba navesti naslednje zneske:

4.

OZN 350

Bruto prejemki vključno z vsemi dodatki, izredna izplačila, zaposlitev s krajšim delovnim časom, zaposlitev s s krajšim delovnim
časom zaradi postopnega upokojevanja, odpravnine, nagrade za izume, pokojninske odpravnine vključno s prejemki za dejavnosti,
ki so se opravljale zunaj države delodajalke/delodajalca, ter druga naomestila stroškov, na primer:
•
Nagrade za službo v izmeni
•
Nedenarni prejemek (motorno vozilo)
•
Stroški za nočitev in prehrano
•
Varčevalni dodatek
•
Krajevni dodatki
•
Odškodnine za vozne stroške
•
prostovoljni prispevki delodajalke/delodajalca k zdravstvenem zavarovanju
Opozorilo: Zakoniti dodatki za otroke niso del bruto prejemkov.

4.1 OZN 354
(Normalni) dodatki za nadure: Prvih deset nadur v mesecu v znesku največ 50% osnovne plače do največ 86 evrov mesečno je
oproščenih davka.

4.2 OZN 394

www.bmf.gv.at

Dodatki za delo ob nedeljah, praznikih in ponoči (vključno z dodatki za nadure) in/ali dodatek za umazano, težko in nevarno delo:
davka oproščen je največ znesek 360 evrov mesečno.
Pretežno nočno delo (nočno delo od 19.00 do 7.00 ure) v mesecu: davka oproščeni znesek 360 evrov mesečno se poveča na
največ 540 evrov mesečno.
Nočni čas v davčnem smislu je čas med 19.00 uro in 7.00 uro; davka oproščeni so samo dodatki za delovne ure, opravljene v
nočnem delovnem času, najmanj tri ure neprekinjeno (blok); npr. dodatki za delo v izmeni (na področju nege). Dodatek za izmeno,
ki odpade na nočni čas, se obravnava kot davka oproščen dodatek za nočno delo potem, ko je čas v bloku izpolnjen.

4.3 OZN 351
Prejemki, ki jih poleg plače ne prejemate redno vsak mesec, npr. nadomestilo za dopust, božični dodatki, nagrade, deleži v uspehu,
nagrade za zvestobo, deleži v proizvodnji, jubilejne nagrade, počitniški dodatki, participacije, bonusi, provizije, dodatki k posojilom
sodelavkam/sodelavcem, premije, ipd.

4.4 Zaposlitev s krajšim delovnim časom
Zneski, ki jih delodajalka/delodajalec v primeru krajšega delovnega časa delojemalke/delojemalca poveča in mu jih povrne javna
blagajna ("izravnava plače").

4.5 Zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja
Zneski, ki jih delodajalka/delodajalec v primeru krajšega delovnega časa zaradi postopnega upokojevanja delojemalke/delojemalca
poveča in mu jih povrne javna blagajna ("izravnava plače").
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4.6 OZN 352
Naklonila, ki se izplačujejo ob prenehanju delovnega razmerja (odpravnine)

4.7 Erfindervergütungen/Prämien für Verbesserungsvorschläge
Na osnovi predpisov o plačah (zakonski predpisi, kolektivne pogodbe in interni dogovori v podjetju) izplačane nagrade za
izpopolnitve ter nadomestila delojemalcem za službene izume.

4.8 OZN 356
Pensionsabfindungen Arbeitgeberin/Arbeitgeber
Durch die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber ausbezahlte Pensionsabfindungen (Firmenpension).

4.9 OZN 738
Odpravnina ob upokojitvi iz pokojninske blagajne
Odpravnine na osnovi vplačil v pokojninske blagajne ali v kolektivno pokojninsko zavarovanje v podjetju.
Odpravnine ob upokojitvi se obdavčijo s polovično davčno stopnjo, če njihova vrednost ne presega 11.400 evrov.

4.10 Izplačila po socialnem načrtu
Prejemki, ki nastanejo ob prenehanju delovnega razmerja ali po njem v okviru socialnih načrtov zaradi sprememb pri obratovanju
podjetij.

4.11 Prejemki za dejavnosti, ki so se opravljale zunaj države delodajalke/delodajalca
Če je delojemalka/delojemalec opravljal/a dejavnost v več državah, prosimo, da priloži seznam, ločen po državah.

4.12 Prejemki iz davčno razbremenjene dejavnosti v tujini v skladu s členom 3 odst. 1 ZoD 1988
Samo tekoči bruto prejemki

5.

Pridržani prispevki za socialno varnost

5.1 OZN 357
Pridržani, na osnovi tekočih prejemkov izračunani (obvezni) prispevki za domačo in tujo zakonsko zdravstveno, nezgodno, plačno
zavarovanje (vključno z zavarovanjem za nego) ter za pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje za primer brezposelnosti;
npr. AHV (zavarovanje za primer starosti in za družinsko pokojnino), ALV (zavarovanje za primer brezposelnosti), NBU
(nepoklicno nezgodno zavarovanje), KV (zdravstveno zavarovanje), SUVA (Švicarski zavod za nezgodno zavarovanje), itd.

5.2 OZN 347
Pridržani (obvezni) prispevki za izredna izplačila pod oznako 351
• za domačo in tujo zakonsko zdravstveno, nezgodno, plačno zavarovanje (vključno z zavarovanjem za nego)
•

za pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje za primer brezposelnosti

5.3 OZN 736
Pridržani (obvezni) prispevki za odpravnine pod oznako 352

5.4 OZN 737
Pridržani (obvezni) prispevki za pokojninske odpravnine (delodajalka/delodajalec) pod oznako 356

5.5 OZN 739
Pridržani (obvezni) prispevki za pokojninske odpravnine (pokojninske blagajne) pod oznako 738

6.

OZN 358

Pridržani davek (delavci, ki hodijo na delo v tujino) oz. davek po viru, tuji davek od plače

7.

V bruto plačo (oznaka 350) niso vključeni:

7.1

Vračila potnih in drugih stroškov, npr. brezplačno prepuščena delovna obleka, dnevnice in nočnine, kilometrine.

7.2 Prispevki k pokojninski preskrbi delojemalke/delojemalca, npr. prispevki v sklad za dodatno preskrbo, prilivi iz sklada za
zimsko gradnjo.
7.3 Število mesecev, v katerih se je delojemalec/delojemalka vozil/a od prebivališča na delovno mesto v okviru prevoza za
lastne potrebe.
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