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E 1a-SI-2017 Zvezno ministrstvo za finance – 12/2017 (nakl. 2017) E 1a-SI, stran 1, verzija z dne 2.11.2017

2017

1) Tu vpišite celotno 10-mestno številko zavarovanja pri avstrijskem nosilcu socialnega zavarovanja.
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   Uveljavljam določilo iz 6. odst. 24. čl (olajšava za poslopja ob prenehanju poslovanja)      15

 Samo pri odstopajočem tržnem letu 2016/2017

  Vloga se zahteva za oblikovanje rezervacije za pripise (alineja a, 270. vrstica, 124b. Člena). 16

   Uveljavljam razbremenitev zaradi dvojne obdavčitve skladno z Uredbo zzl. II št. 474/2002. 17

   V davčnem obdobju je bil preoblikovan status podjetja

Priloga k napovedi za odmero dohodnine E 1 za samostojne podjetnice/
podjetnike (podjetniški dohodki) za 2017
Če so navedene zakonske določbe brez podrobnejše oznake, se te nanašajo na Zakon o dohodnini 1988 (v nadaljevanju: ZOD 1988).

Prosimo upoštevajte navodila za vpis podatkov v to prilogo (obrazec E 2). Izpolnite prilogo za vsako podjetje in vsako 
gospodarsko leto posebej!

Dohodki iz kmetijstva in gozdarstva,
če ne uveljavljate obdavčitve kot kmetica pavšalistka/kmet pavšalist

dohodki iz samostojne dejavnosti

Prihodki iz samostojne dejavnosti
Prosimo upoštevajte: Pri polnem pavšaliranju za trgovce z živili ali trgovce z mešanim blagom morate poleg navedb o 
osebi izpolniti tudi točko 6.
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 Ustrezno prekrižajte!

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

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 TISKANIH ČRKAH)

10-mestna št. soc. zavarovanja (z e-kartice)  1) 

D D M M L L L L

Datum rojstva (obvezno vpišite, če 
nimate številke soc. zavarovanja)

1. Trenutno prebivališče

2. Podatki o podjetju

Poštna številka

Uveljavljam opcijo iz 2. odst. 5. čl. („prostovoljno 
nadaljevanje načina ugotovitve dobička‟)

Začetek gospodarskega leta  (DD.MM.LLLL)  Konec gospodarskega leta (DD.MM.LLLL)     

Država (izpolnite samo, če ni Avstrija)

Naslov podjetja (kraj, ulica, trg, hišna številka, stopnišče, številka vrat)

Preklicujem uveljavljeno opcijo iz 2. odst. 5. čl. 
(„prostovoljno nadaljevanje načina ugotovitve dobička‟)     
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Bilanco sestavljam v skladu s

DDV po neto sistemu

1. odst. 4. člena

DDV po bruto sistemu

Pavšalna obdavčitev za gostince Pavšalna obdavčitev za drogiste

Pavšalna obdavčitev za umetnike/umetnice, pisatelje/pisateljice Pavšalna obdavčitev za trgovske potnike/potnice

Pavšalna obdavčitev za športnike/športnice

Šifra dejavnosti (ÖNACE 2008) iz obr. E 2   Obvezno izpolnite to polje!

5. členom Račun o prihodkih in izdatkih skladno s 3. odst. 4 člena

Temeljna pavšalna obdavčitev skladno s 1. odst. 17. člena

Pavšalna obdavčitev za podjetnike/obrtnike, ki ne vodijo knjig

Mešana dejavnostPro
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3. Ugotovitev dobička  18

Načeloma se vpisujejo prihodki/poslovni prihodki in stroški/poslovni odhodki brez predznakov. Le če je treba vpisati negativno 
vrednost, se pripiše negativni predznak („-“).
Prihodki/poslovni prihodki Zneski v evrih in centih

Prihodki/poslovni prihodki (iz blaga/storitev) brez tistih, ki so zajeti v obvestilu skladno s 109.a 
členom EKO 40-44 vključno z lastno uporabo (odvzemne vrednosti gibljivih sredstev) 19 9040
Prihodki/poslovni prihodki 1, 7, ki so zajeti v obvestilu skladno s 109.a členom 
EKO 40-44  20 9050
Izkupički iz stalnih sredstev/odvzemne vrednosti stalnih sredstev
EKO pred morebitnim zmanjšanjem na 463-465 oz. 783 21 9060
Samo za zavezance, ki sestavljajo bilanco: aktivirane lastne storitve
EKO 458-459 22 9070
Samo za zavezance, ki sestavljajo bilanco: spremembe pri inventarju
EKO 450-457 23 9080
Ostali prihodki/poslovni prihodki (vključno z denarnimi prihodki) - saldo (pri obračunavanju 
DDV-ja po bruto sistemu: vključno z dobropisom DDV, vendar brez št. 9093)  24 9090
Samo, če obračunavate DDV po bruto sistemu: prejeti DDV za dobave in storitve 
(Pazite: Izpolnite samo, če poslovne prihodke navajate brez DDV-ja) 25 9093

Seštevek prihodkov/poslovnih prihodkov (vpis ni obvezen)
Stroški/poslovni odhodki

Blago, surovine, pomožna sredstva
EKO 500-539, 580 26 9100
Stroški za osebje (tuje osebje) in tuje storitve
EKO 570-579, 581, 750-753 27 9110
Stroški za osebje (“lastno osebje”)
EKO 60-68 28 9120
Odpisi za osnovna sredstva (npr. AfA, blago nižje vrednosti) EKO 700-708                             29

 Samo pri odstopajočem tržnem letu 2016/2017:
 Glede določenega objekta je bil upoštevan AfA, pri katerem se uporablja nižje obdobje 
 preostalega časa uporabe v primerjavi z uporabo zakonske postavke AfA.   

 Dokazilo krajše preostale dobe koristnosti se predloži (283. vrstica, 124b. člena). 9130
Samo za zavezance, ki sestavljajo bilanco: odpisi gibljivih sredstev, kolikor presegajo v 
podjetju običajne odpise – EKO 709 – in vrednostni popravki k terjatvam                              30 9140
Vzdrževanja (stroški za vzdrževanje) poslopij
EKO 72 31 9150
Potni in vozni stroški vključno s kilometrino in dnevnicami (brez dejanskih stroškov z vozilom)
EKO 734-737 32 9160
Dejanski stroški z vozilom (brez amortizacije, leasinga in kilometrine)
EKO 732-733 33 9170
Najemnine in zakupnine, leasing
EKO 740-743, 744-747 34 9180
Provizije tretjim, licenčnine
EKO 754-757, 748-749 35 9190
Stroški za oglaševanje in reprezentacijo; darovi in napitnine, ki se ne vpišejo pod št. 9243 
bis 9246    EKO 765-769                                                                                                    36 9200
Knjižna vrednost izločenih sredstev 
EKO 782 37 9210
Obresti in podobni stroški
EKO 828-834 38 9220

Deleži dobička tipičnih tihih družbenikov v sm. 4. točke 2. odst. 27. člena                                 39 9258
Lastni deleži v obv. zavarovanju, prispevki zavodom za oskrbo in pomoč ter prispevki 
v sklad za pokojninsko zavarovanje samostojno zaposlenih 40 9225
Donacije prejemnikom, ki uživajo davčne olajšave (določene raziskovalne in učne ustanove, 
muzeji, kulturne ustanove, Urad za spomeniško varstvo, strešne športne organizacije invalidov, 
mednarodna protikorupcijska akademija idr. 2)      41 9243
Donacije podjetja karitativnim organizacijam in društvom, ki prirejajo zbiralne akcije, ipd. 
Stroške je mogoče odbiti samo, če je prejemnik naveden v seznamu privilegiranih 
prejemnikov darov zveznega ministrstva za finance. 2) 41 9244
Donacije podjetja okoljskim organizacijam in zavetiščem za živali 
Stroške je mogoče odbiti samo, če je prejemnik naveden v seznamu privilegiranih 
prejemnikov darov zveznega ministrstva za finance. 2) 41 9245

Donacije podjetja prostovoljnim gasilskim društvom in deželnim gasilskim organizacijam 2)           41 9246

Darovi v premoženje splošnokoristne ustanove 2)                                            42 9261

Podpora za sklade na področju inovacij za izobraževanje 2)         43 9262

E 1a-SI, stran 2, verzija z dne 2.11.2017E 1a-SI-2017

2) Prosimo upoštevajte: Tukaj vneseni zneski finančnemu uradu ne smejo biti vsebovani v elektronskem posredovanju podatkov za  
 posebne izdatke. Če se to zgodi, potem je potrebno zahtevati popravek posredovanih podatkov za posebne izdatke. V ta namen  
 uporabite obrazec L 1d.
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E 1a-SI, stran 3, verzija z dne 2.11.2017

4. Popravki dopolnitve k ugotovitvi dobička iz 3. točke (davčnopravna ugotovitev poslovnega uspeha)
Popravki, ki dobiček povečajo, se vpišejo brez predznaka, popravki, ki dobiček zmanjšajo, pa z negativnim predznakom (“-“).

Odpisi pri stalnih sredstvih (npr. amortizacija, drobni inventar, EKO 700-708) - številka 9130 48 9240
Popravki pri odpisih gibljivih sredstev, kolikor presegajo v podjetju običajne odpise, in 
vrednostni popravki k terjatvam - številka  9140  49 9250

Popravki pri stroških za vozilo 50 9260
Popravki pri najemninah in zakupninah, leasing (EKO 740-743, 744-747)   
številka 9180 51 9270
Popravki pri stroških za oglaševanje in reprezentacijo, darove, napitnine
(EKO 765-769) - številka  9200 52 9280

Popravki pri donacijah pod številkami 9243, 9244, 9245, 9246                                              41 9317

Popravki pri darovih v premoženje splošnokoristne ustanove - številka  9261                         42 9322
Popravki pri rezervacijah (porazdelitev razpuščene rezervacije po črki b 251. 
točke 124.b člena)                                                                                                         53 9228

Popravki pri plačilih za delo (7. in 8. točka 1. odst. 20. člena)                                                54 9257
Samo pri odstopajočem tržnem letu 2016/2017: 
Oblikovanje rezervacij za pripise za do sedaj neizvedene pripise v skladu z alinejo a, 270. vrstice, 
124b. člena, v kolikor niso bile upoštevane že kot pasivne časovne razmejitve v skladu z 32. odst., 
906. člena Zakona o družbah - UGB.  16 9319
Dohodki iz poslovnih finančnih naložb, ki se ne obdavčujejo po tarifi

a) Odštevek tuzemskih in/ali tujih dokončno oz. s posebno davčno stopnjo obdavčenih dohodkov iz 
 prepustitve kapitala (kapitalski dobički) 55 9283  

 

b) Upoštevanje s posebno davčno stopnjo obdavčenih dohodkov iz realiziranih zvišanj vrednosti in derivatov (substančni dobički oz. izgube)  56

Popravki pri dohodkih iz realiziranih zvišanj vrednosti in derivatov (substančni dobički 
oz. izgube)  57 9305  

Opozorilo za vpis pod 
številko 9289: Če je 
saldo pozitiven, ga 
vpišite z minusom, 
če je saldo negativen, 
vpišite 45% tega 
salda s plusom.

                           
    

  

saldo 
pozitiven/ 58

negativen saldo 9289

Dohodki iz odsvojitve, odvzema ali pripisa ali odpisa poslovnih zemljišč, ki se ne obdavčujejo po tarifi  
59

Popravki pri dohodkih iz odsvojitve, odvzema ali pripisa ali odpisa poslovnih zemljišč, ki se ne 
obdavčujejo po tarifi 60 9285

Opozorilo za vpis v 
številko 9316: Če je 
saldo pozitiven, ga 
vpišite z minusom, 
če je saldo negativen, 
vpišite 40% tega 
salda s plusom.

  

                             

saldo 
pozitiven/ 61

negativen saldo 9316
    Sprememba načina ugotovitve dobička (10. odst. 4. člena) se je izvedla.
 Dobiček/izguba zaradi spremembe načina ugotovitve
 (izgube v celotni višini, če ni zahtevan vpis pod številko 9242) 62 9010

47

9249

E 1a-SI-2017

Dohodki iz deležev podjetja v podjetniških partnerstvih – 
izid iz priloge E 11 9237
Pri izračunu pozitivnih dohodkov iz številke 9237 
upoštevane donacije iz poslovnega premoženja                    
Dobiček/izguba [Če ni popravkov v smislu 4. točke, prepišite ta znesek v obrazec E 1 
pod točkami 9a), 10a) ali 11a.] 46

Pavšalni poslovni odhodki 45 9259

Seštevek stroškov/poslovnih prihodkov (vpis ni obvezen)

V zgornjih številkah ne zajeti drugi stroški/poslovni odhodki (brez pavšalnih stroškov/poslovnih 
odhodkov, sprememb kapitala - saldo (pri obračunavanju DDV-ja po bruto sistemu: 
vključno z dolgovanim DDV, vendar brez št. 9233)                                                       44 9230
Samo, če obračunavate DDV po bruto sistemu: plačani DDV za dobave in storitve  
(Pazite: izpolnite samo, če poslovne prihodke navajate brez DDV-ja) 25 9233

substančne izgube

Substančni dobički

Substančni dobiček/
dobički skladno s 
30. členom

substančna 
izguba/izgube
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E 1a-SI, stran 4, verzija z dne 2.11.2017

82

Sedminski zneski iz izgube zar. spremembe načina ugotovitve iz tekočega leta in/ali enega 
od predhodnih let 63 9242

Pribitki/odbitki skladno z 2. odst. 4. člena 64 9247

Druge spremembe – saldo 65 9290
Dobiček/izguba po upoštevanju zgoraj navedenih popravkov  
(vpis ni obvezen)
Neobdavčen del dobička

Davčna olajšava (kadar se ne izkorišča popolno pavšaliranje za trgovce z živili/trgovce z 
mešanim blagom v skladu s točko 6) 67 9221

   Ne uveljavljam osnovnega neobdavčenega zneska 68

Neobdavčeni znesek za investirane dobičke – iz materialnih gospodarskih dobrin 
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave. 69 9227
Investicijsko pogojena davčna olajšava za dobiček od vrednostnih papirjev 
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave. 70 9229

Neobdavčeni znesek za investirane dobičke, ki ga je treba naknadno obdavčiti 71 9234
Odsvojitev podjetja/prenehanje dejavnosti, dohodki, ki jih je treba izločiti

   Podjetje (del podjetja) je bil(o) odsvojen(o) ali se je prenehalo z dejavnostjo.
 Dobiček/izguba iz odsvojitve (preden ste odšteli neobdavčeni znesek) 72 9020

Neobdavčen znesek za dobiček iz odsvojitve skladno s 4. odst. 24. člena 73 9021

Višina dobička ali izgube, ki ga/jo je treba izločiti 74 9030
Davčni dobiček/davčna izguba 
[Ta znesek prepišite v obrazec E 1 pod točkah 9a), 10a) ali 11a).] 75

66

E 1a-SI-2017

5. Bilančne postavke (SAMO za zavezance, ki sestavljajo bilanco skladno s 1. odst. 4. člena ali 5. členom)

V zasebno rabo odvzeta sredstva (odštejte zasebne vloge)
EKO 96 (Če so zneski negativni, na vsak način pripišite predznak!) 76 9300
Zemljiška posest
EKO 020-022  77 9310
Poslopja na lastnih zemljiščih
EKO 030, 031 78 9320
Finančne naložbe
EKO 08-09 79 9330
Zaloge
EKO 100-199 80 9340
Terjatve iz dobav in storitev
EKO 20-21 81 9350
Druge rezervacije (brez rezervacij za odpravnine, pokojnine ali davke)
EKO 304-309 82 9360
Obveznosti do kreditnih ustanov in finančnih inštitutov
EKO 311-319 83 9370
6. Prihodki iz obrtnega polnega pavšaliranja za trgovce z živili/trgovce z mešanim blagom   84

Pavšalno izračunani dohodki 9006

V številki 9006 je zajet osnovni neobdavčeni znesek v višini 9007
    Sprememba načina ugotovitve dobička (10. odst. 4. člena) se je izvedla.
 Dobiček/izguba zaradi spremembe načina ugotovitve
 (izgube v celotni višini, če ni zahtevan vpis pod številko 9242) 62 9010
Sedminski zneski iz izgube zaradi spremembe načina ugotovitve dohodkov iz tekočega leta 
in/ali predhodnega leta 63 9242
   Podjetje (del podjetja) je bil(o) odsvojen(o) ali se je prenehalo z dejavnostjo.
 Dobiček/izguba iz odsvojitve (preden ste odšteli neobdavčeni znesek) 72 9020

Neobdavčen znesek za dobiček iz odsvojitve skladno s 4. odst. 24. člena                                  73 9021
   Uveljavljam določilo iz 6. odst. 24. čl (olajšava za poslopja ob prenehanju poslovanja) 15

   V davčnem obdobju je bil preoblikovan status podjetja

Datum, podpis

Davčno zastopstvo (ime, naslov, telefonska številka)

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.
Še bolj enostavno lahko to napoved vložite brez uporabe papirja preko spleta www.bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline vam je na voljo brezplačno in štirindvajset ur na dan, zanj ne potrebujete posebne programske opreme.
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