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Navodilo za izpolnjevanje obrazca L 1 (Napoved za odmero davka 
delojemalkam/delojemalcem) za 2015

Vložite napoved za odmero davka delojemalkam/delojemalcem preko spleta!
Napoved za odmero davka delojemalkam/delojemalcem (L 1) lahko pošljete finančnemu uradu tudi elektronsko 
preko programa FinanzOnline. Ni potrebno, da greste osebno na urad, temveč lahko uredite svoje davčne zadeve 
zelo udobno kar od doma. Napovedi ni treba iztiskati, napovedane podatke lahko elektronsko odčitate ob vsakem 
času.
Če želite več informacij, obiščite spletno stran Zveznega ministrstva za finance www.bmf.gv.at in poiščite geslo Finanz 
Online ali pa se povežite direktno s spletnim naslovom https://finanzonline.bmf.gv.at.

Podrobne davčne informacije in nasvete v zvezi z odmero davka najdete v publikaciji Steuerbuch 2016  
(www.bmf.gv.at) ali jih dobite pri vašem finančnem uradu.

Prosimo, da ne prilagate potrdil (prilog). Vendar taka potrdila shranite najmanj 7 let, Vaš finančni urad jih bo v 
danem primeru pregledal. Izpolnite napoved v celoti, da jo bo finančni urad hitro lahko rešil. Če je vlogo potrebno 
dopolnjevati, se čas obdelave lahko podaljša. Finančni urad lahko obdela vašo vlogo šele, ko je prejel vsa sporočila 
(npr. potrdilo o letni plači).

Prosimo, da upoštevate:
Vaš obrazec se bere strojno. Za optimalno obdelavo upoštevajte spodaj navedena opozorila. Tako boste 
preprečili dodatna vprašanja in omogočili hitro obdelavo.

 •  Vložite samo originalne obrazce, ker kopij strojno ni mogoče brati.
 •  Pišite v TISKANIH ČRKAH in uporabite samo pisalo črne ali modre barve.
 •  V vsak okvirček napišite samo eno črko, eno številko ali en posebni znak.
 •  Besedilo v polja zapisujte z leve na desno.
 •  Polja, za katere nimate podatka, pustite prazna in jih NE prečrtajte.
 •  Opomb zunaj predvidenih polj ni mogoče strojno brati.

Tako vpisujete pravilno

Tako pravilno vpisujete zneske

 •  Številke vnašajte desnostično.
 •  Polja, za katera ni podatka, pustite 
  prazna in jih NE prečrtajte. 
 •  Vedno vpišite skupni (letni) znesek.
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1.6 Geschlecht

männlic hweiblichhw

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.6   Geburtsdatum (Wenn keine SV-Num- 
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)
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1.1 FAMILIEN- oder NACHNAME (BLOCKSCHRIFT)

1) Bitte geben Sie hier die vom österreichischen Sozialversicherungsträger vergebene     
   10-stellige Versicherungsnummer vollständig an.
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PRAVILNO

PRAVILNO

Obrazec L1

ALI

„Polja, za katera ni podatka, pustite prazna” 

„Tako pravilno popravljam”

NAPAČNO

NAPAČNO

k točki 4.1: Vpišite število domačih organov (delodajalcev ali izplačevalcev pokojnine), ki so vam v letu 2015  
izplačevali prejemke (plačo ali pokojnino). Plačilnega listka ni treba priložiti. Če ste prejemali več pokojnin, ki so bile 
že skupno obdavčene z davkom od plače, je treba za te skupno obdavčene pokojnine navesti samo enega 
izplačevalca.

Ti prejemki ne spadajo sem:
prejemki iz zakonitega zdravstvenega zavarovanja (boleznine), na osnovi t. i. storitvenega čeka (DLS), nadomestila 
dohodka ali denarna pomoč brezposelnim, denarna pomoč zveznim uslužbenkam/cem za premostitev stiske, 
nadomestilo dohodka za nego, odškodnine za vojaške vaje, vrnjeni obvezne prispevke za soc. zavarovanje ali 
prejemki iz insolvenčnega sklada, nadomestilo porodnicam, prejemki iz kolektivnega pokojninskega sklada ali 
prejemki iz dopustniške blagajne gradbincev.

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

4. Delodajalci/izplačevalci pokojnin iz Avstrije

4.1 

Število izplačevalcev plače/pokojnine iz Avstrije (Informacije o tem, kako ugotovite točno število izplačevalcev,  
najdete v Navodilu za izpolnjevanje, obrazec št. L 2)
Opozorilo: Če niste imeli prejemkov, vpišite vrednost 0 (nič).

1.7  Personenstand am 31.12.2015 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2) 1.7  Personenstand am 31.12.2015 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2)
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5. Odbitni znesek za edinega hranilca, odbitni znesek za samohranilca

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

5.2  Uveljavljam odbitni znesek za samohranilca.

Opozorilo k 5.1 in 5.2: Potrebno je, da ste prejemali družinski dodatek za najmanj enega otroka v skladu s točko 5.3.

k točki 5.1: Pogoji za odbitni znesek za edinega hranilca so, 
 •  da ste za enega ali več otrok za najmanj sedem mesecev prejemali družinski dodatek in
 •  da ste bili v davčnem obdobju več kot šest mesecev poročeni ali ste živeli v registriranem istospolnem 
  partnerstvu ali v zakonu podobni skupnosti in od svojega partnerja niste živeli stalno ločeno in
 •  da dohodki vašega partnerja (vključno z nadomestilom porodnici) niso presegali 6.000 evrov.

k točki 5.2: Odbitni znesek za samohranilca vam pripada, če v davčnem obdobju več kot šest mesecev niste 
živeli v partnerstvu (zakon, življenjska skupnost, registrirano istospolno partnerstvo) in ste vsaj za enega otroka 
prejemali družinski dodatek za najmanj sedem mesecev.

Odbitni znesek za edinega hranilca/samohranilca lahko uveljavite – če izpolnjujete navedene pogoje – v sklopu 
odmere davka delojemalkam/delojemalcem tudi, če ga je delodajalec upošteval že pri obračunavanju plače. V tem 
primeru obvezno izpolnite točko 5.3.

k točki 7: Pogoji za povišani odbitni znesek za upokojence so,
 •  da vam ne pripada odbitni znesek za edinega hranilca in
 •  da vam ne pripada odbitni znesek za delojemalce in
 •  da ste bili v davčnem obdobju več kot šest mesecev poročeni ali ste živeli v registriranem istospolnem 
  partnerstvu ali v zakonu podobni skupnosti in od svoje (zakonske) partnerice/svojega (zakonskega) partnerja 
  niste živeli stalno ločeno in
 •  vaši pokojninski dohodki v koledarskem letu niso presegli 25.000 evrov in
 •  dohodki vaše (zakonske) partnerice/vašega (zakonskega) partnerja niso presegli 2.200 evrov letno.

k točki 9: Podrobejše infomacije o posebnih izdatkih najdete v publikaciji „Steuerbuch 2016‟ (www.bmf.gv.at – 
Publikationen – Das Steuerbuch).

k točki 9.1: Povišan prosti znesek za posebne izdatke
Če imate najmanj tri otroke, za katere vam ali vaši (zakonski) partnerici/vašemu (zakonskemu) partnerju v 
davčnem obdobju pripada družinski dodatek za več kot sedem mesecev, se najvišji znesek za kumulirane posebne 
izdatke (točke 9.2 do 9.4) poviša še za 1.460 evrov. Ta znesek lahko uveljavi samo ena oseba.

k točki 9.2: Prispevkov za davčno stimulirano pokojninsko varčevanje ni mogoče odbiti kot posebne izdatke.

9. Posebni izdatki (pod oznakami vpišite samo celotni letni znesek v evrih in centih)

9.1  Uveljavljam dodatni povišani znesek za posebne izdatke, ker imam najmanj 3 otroke.

9.2 Vsota vseh prispevkov in zavarovalnih premij (prostovoljna bolniška, nezgodna, življenjska  
 zavarovanja, preskrba vdov, sirot, pokojninski skladi, prostovoljno višje zavarovanje v  
 okviru zakonitega pokojninskega zavarovanja 455

9.3 Vsota vseh prispevkov ter vračila posojil in obresti, ki so se plačala za gradnjo ali  
 sanacijo stanovanja 456

7. Povišani odbitni znesek za upokojence

7.1  Uveljavljam povišani odbitni znesek za upokojence. (Pogoji: lastni pokojninski dohodki ne presegajo 19.930 eurov, ni pravice do  
  odbitnih zneskov iz točke 5, vendar, poročen(a) ali v registr. istospolnem partnerstvu - dohodki zakonskega partnerja/zakonske  
  partnerice ali registriranega partnerja/registrirane partnerice ne presegajo 2.200 eurov letno).
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k točki 10: Za izračun pavšala za vozače uporabite samo spletni kalkulator. Če ste v koledarskem letu imeli več 
delodajalcev/delodajalk hkrati in vsaj eden od njih pavšala za vozače ni upošteval (v pravilnem znesku) ali je sešte-
vek vseh upoštevanih zneskov večji kakor vam pripadajoči pavšal za vozače, kot nadaljnji pripomoček pri izračunu 
uporabite obrazec L 34a. Za mesece, za katere vam vaša delodajalka ali vaš delodajalec daje na razpolago vozovnico 
za javno prometno sredstvo za vožnje med stanovanjem in delovnim mestom, vam pavšal za vozače za to progo ne 
pripada. Če vam delodajalec ali delodajalka da na razpolago motorno vozilo za vožnje med stanovanjem in delovnim 
mestom, vam pavšal za vozače ne pripada.
Če uveljavljate pavšal za vozače, je potreben vpis tudi pod točko 10.2 Odbitek za vozače, sicer podatka ne bo mogoče 
obdelati!

k točki 10.2: Odbitek za vozače znaša dva evra na kilometer enkratne poti med stanovanjem in delovnim mestom 
na koledarsko leto in je razviden iz spletnega kalkulatorja. Če uveljavite odbitek za vozače, morate vpisati podatek 
tudi pod točko 10.1 Pavšal za vozače, sicer podatkov ne bo mogoče obdelati!

(Pojasnila k pavšalu/odbitku/izravnalnem znesku za vozače najdete v publikaciji Steuerbuch 2016).

k točki 10.4: Vpišite podatke samo, če prispevkov prostovoljnim interesnim združenjim ni pridržal že delodajalec in 
jih upošteval pri obračunavanju plače.

k točki 11: Podrobnejše informacije o izrednih obremenitvah najdete v publikaciji „Steuerbuch 2016‟  
(www.bmf.gv.at – Publikationen – Das Steuerbuch).

Prosimo, da navedete vedno letni znesek stroškov, od katerih ste odšteli prejeta ali pripadajoča nadomestila oz. 
vračila (npr. denarna nadomestila za strežbo).

k točki 14: Če ne uveljavljate nič drugega, boste skupaj z odločbo o dohodnini za drugo naslednje 
leto (za leto 2017) prejeli odločbo o prostem znesku in obvestilo za predložitev delodajalki ali delodajalcu.  
Ob predložitvi takega obvestila bo delodajalka oz. delodajalec določene stroške v zvezi z delom, posebne izdatke in 
izredne obremenitve upošteval/a že pri tekočem obračunavanju plače. S tem bo davčna obremenitev vaše plače nižja. 
Če je finančni urad izdal odločbo o prostem znesku in jo je delodajalec/delodajalka upošteval/a pri obračunavanju 
plače, je treba obvezno izvesti odmero davka delojemalki/delojemalcu. Če so dejanski stroški bili nižji, običajno pride 
do dodatnega plačila, če so dejanski stroški bili višji, pa do dobropisa.
Izdajo take odločbe o prostem znesku lahko odklonite ali zahtevate določitev nižjega prostega zneska. V tem primeru 
vpišite potrebne podatke pod točko 14.1 ali 14.2.

Opozorilo:
Če želite napovedati dohodke iz nesamostojnega dela, od katerih se doslej davek ni pridržal, podati dodatne 
podatke, če izpolnjujete določene pogoje čezmejnosti in/ali uveljavljate status neomejenega davčnega zavezanca, 
uporabite prilogo L 1i.

Če želite uveljaviti prosti znesek za otroke, odbitni znesek za plačevalce preživnine, izredno obremenitev za otroke 
ali prijaviti naknadno obdavčitev dodatka delodajalca za otroško varstvo, uporabite prilogo L 1k. Za vsakega 
otroka uporabite poseben obrazec.

11. Izredne obremenitve (v oznakah navedite samo skupni letni znesek v evrih in centih)

Za uveljavitev izrednih obremenitev za otroke uporabite prilogo/priloge L 1k. 
Izredne obremenitve z lastnim deležem (odštejte prejeta nadometila)

11.1 Stroški zaradi bolezni (tudi zobna proteza) 730

14. Odločba o davka prostem znesku

14.1   Ne želim odločbe o prostem znesku.

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

10. Stroški v zvezi z delom, pavšal/nadomestilo za vozače (oznaki 718 in 916 se izpolnjujeta skupno)

10.1 Pavšal za vozače - dejansko pripadajoči letni znesek
Izpolnite le, če vaša delodajalka/vaš delodajalec pavšala za vozače ni upošteval/a 
v višini, ki vam pripada. Znesek izračunajte s spletnim kalkulatorjem za vozače, 
ki ga najdete pod www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718

10.2 Nadomestilo za vozače (odbitni znesek) - dejansko pripadajoči letni znesek 
 Izpolnite le, če vaša delodajalka/vaš delodajalec pavšala za vozače ni upošteval/a  
 v višini, ki vam pripada. Znesek izračunajte s spletnim kalkulatorjem za vozače,  
 ki ga najdete pod www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 

916

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


