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Izjava k napovedi za odmero dohodnine delojemalke/delojemalca 2018
Za več informacij upoštevajte pomoč pri izpolnjevanju L2. Za davčno upoštevanje otrok uporabite prosimo za vsakega otroka lastno
prilogo L 1k, za izredne obremenitve L 1ab, za čezmejne zadeve L 1i, za posebno upoštevanje posebnih izdatkov L 1d.
Davčne informacije najdete v publikaciji Steuerbuch 2019 (www.bmf.gv.at, Publikationen) ali pa jih prejmete pri vašem davčnem uradu.
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Ta obrazec se bere strojno zato pišite Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in uporabljajte izključno črno ali modro barvo. Navedbe
zneskov v EUR in centih (desno poravnano). Oddajte samo originalne obrazce, saj kopije niso strojno berljive. Vnosov izven vnosnih
polj prav tako ni mogoče strojno prebrati.
Močno poudarjena polja/okvirčke za odkljukanje je prav tako treba izpolniti.

1.

Podatki o osebi

1.1

DRUŽINSKO IME ali PRIIMEK (TISKANE ČRKE)

1.2

IME (TISKANE ČRKE)

1.4 10-mestna št. socialnega zavarovanja
kot na e-kartici 1)

1.5

NAZIV (TISKANE ČRKE)

1.6 Datum rojstva (če ni številke socialnega zavarovanja, vsekakor izpolniti)

Spol

ženski

D D M M L L L L

Status osebe na dan 31.12.2018 (prosimo, označite samo en okvirček) 2)

1.7

od (pri samskih datum ni potreben)

poročen/v registriran partnerski zvezi

v izvenzakonski življenjski skupnosti

samski

ločeno

živi trajno ločeno

Trenuten naslov bivanja

2.1

ULICA (TISKANE ČRKE)

2.2

Hišna številka

2.6

KRAJ (TISKANE ČRKE)

2.7

Poštna številka

3.

Partnerka/partner 2)

2.3

Stopnišče

2.8

ovdovelo

2.4 Številka vrat

D D M M L L L L

2.5 Država stalnega prebivališča

3)

Telefonska številka

o,

2.

im

PROSIMO, SIVEGA POLJA
NE IZPOLNITE

Ustrezno odkljukajte!

1.3

moški

3.1

DRUŽINSKO IME ali PRIIMEK (TISKANE ČRKE)

Pr
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www.bmf.gv.at

Spremna opomba
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Izjava o varstvu podatkovna www.bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki pri vseh finančnih in carinskih službah

Za finančni urad

3.2

IME (TISKANE ČRKE)

3.4 10-mestna številka socialnega zavarovanja
v skladu z e-kartico 1)

3.3 NASLOV (TISKANE ČRKE)

3.5 Datum rojstva (če ni štev. socialnega
zavarovanja, vsekakor izpolniti)

D D M M L L L L
1)
2)

3)

Prosimo, da tukaj vnesete popolno 10-mestno številko zavarovanja, ki jo dodeljuje avstrijski nosilec socialnega zavarovanja.
Partnerka/partner sta zakonca, registrirana partnerja. Nadalje zunajzakonski partner z vsaj enim otrokom, ki je vsaj sedem mesecev
prejemal otroški dodatek (3. odst., 106. člena Zakona o davku od dohodkov, 1988). V nadaljevanju boste – če ni drugače navedeno –
navedeni kot „partnerka/partner‟ .
Prosimo, da tukaj vnesete mednarodno registrsko oznako vozila. Izpolniti samo, če se trenutno prebivališče ne nahaja v Avstriji.

L 1-SI-2018 Zvezno ministrstvo za finance – 12/2018 (izdaja 2018)

L 1, Stran 1, različica od 7. 09. 2018

4.

Domači delodajalke/delodajalci/mesta za izplačilo pokojnine
Število domačih izplačilnih mest osebnega dohodka ali pokojnine v letu 2018
Napotek: V kolikor niso navedeni nikakršni prejemki, potem vnesite vrednost 0 (nič). Plačilne liste ni potrebno
priložiti.

4.1

4.2 Neobdavčeni prejemki na podlagi mednarodnih sporazumov
(npr. UNO, UNIDO)

725

Za prejemke nesamostojnega dela brez odbitka davka na prihodke uporabite Prilogo L 1i.

Odbitni delež za edinega hranilca, odbitni delež za samohranilca
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5.
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Če ste prejemali več pokojnin, ki so bile skupaj že obdavčene, potem je treba za te skupaj obdavčene pokojnine navesti samo eno
izplačilno mesto.
Naslednji prejemki ne štejejo v »Število izplačilnih mest osebnega dohodka ali pokojnine«:
Bolniško nadomestilo, prejemki na podlagi izvedbe storitve, podpora za primer brezposelnosti, nujna pomoč, premostitvena pomoč,
dodatek za oskrbo, odškodnine za vojaške vaje, gasilske vaje ali orožne vaje, povrnjeni obvezni prispevki iz socialnega zavarovanja,
prejemki iz skladov za primer stečaja, nadomestilo za izgubljeni zaslužek, prejemki iz poklicnega zavarovanja ali prejemki iz sklada za
gradbiščne delavce, dopuste in odpravnine.

5.1

Vlagam zahtevek za odbitni delež za edinega hranilca in izjavljam, da tega ne uveljavlja moja partnerka/moj partner.

5.2

Vlagam zahtevek zaodbitni delež za samohranilca.

Napotek k točki 5.1 in 5.2: Potrebno je prejemanje otroškega dodatka za vsaj enega otroka v skladu s točko 5.3.
Število otrok, za katere sva jaz ali moja partnerka/moj partner prejemala otroški dodatek v obdobju vsaj sedem
mesecev.
5.3
Za davčno upoštevanje otrok uporabite za vsakega otroka lastno Prilogo L 1k.

6.

Višina prejemkov zakonca ali registrirane partnerke/partnerja

Prosimo, obkrožite samo, če točka 5.1. še ni obkrožena (odbitni delež za edinega hranilca).

Izjavljam, da letni prejemki mojega zakonca ali moje registrirane partnerke/registriranega partnerja niso presegli višine 6.000 eur
[V tem primeru pripada znesek zvišanja za posebne izdatke iz proračuna (9.1, 9.2), majhen pridržek pri izrednih obremenitvah
(obrazec L 1ab) in davčne olajšave za invalide zakonca ali registrirane partnerke/partnerja (obrazec L 1ab)].

7.

Zvišan odbitni delež za upokojence

Vlagam zahtevek za zvišan odbitni delež za upokojence. (pogoji: lastni prejemki pokojnine ne smejo presegati več kot 25.000 eur,
brez pravice do odbitnih deležev v skladu s točko 5, poročeni ali živeči v registrirani partnerski skupnosti - prejemki zakonca ali
registrirane partnerke/registriranega partnerja ne presegajo več kot 2.200 eur letno).

8.

Dodatek za velike družine

Vlagam vlogo za dodatek za velike družine za 2019, saj sem v letu 2018 vsaj začasno prejemal otroški dodatek za vsaj 3 otroke in
prihodek našega gospodinjstva ni presegal 55.000 eur.
Če ste več kot 6 mesecev živeli v zakonski zvezi, izvenzakonski življenjski skupnosti ali registrirani partnerski zvezi, je treba pri
izračunu meje 55.000 Eur upoštevati tudi prihodek zakonca/zakonskega partnerja.

9.

Posebni izdatki (za vsako številčno oznako vnesite samo znesek celotnega leta v eur in centih)

Vsota vseh zavarovalniških premij in zneskov (prostovoljno zdravstveno, nezgodno,
življenjsko zavarovanje, družinska pokojnina in skladi za preminule), pokojninski
prispevki, prostovoljno višje zavarovanje v okviru zakonskega pokojninskega
zavarovanja Odbitna samo še do 2020, kadar je bila pogodba/zahteva pred
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Prosimo upoštevajte:
• Obvezni prispevki za zakonsko priznano cerkev ali versko skupnost,
• donacije za upravičene prejemnike in
• prispevki za prostovoljno nadaljnje zavarovanje v okviru zakonskega pokojninskega zavarovanja in za dokup zavarovalnih
obdobij
bodo upoštevani samo na podlagi elektronskega posredovanja podatkov, če so bili izplačani domači organizaciji. Pogoj za
posredovanje podatkov je, da ste organizaciji posredovali ime in priimek in svoj datum rojstva. Brez posredovanja teh podatkov
zneskov ni mogoče upoštevati v davčnem smislu.
Za vas posredovani zneski bodo samodejno prevzeti v vašo obdavčitev (delojemalke/delojemalca). Zaradi tega vam samim ni
treba več ničesar vnašati. Zneski bodo prikazani v vaši odločbi in na spletnem portalu.
Če so vaši plačani zneski zaradi napake prejemnika plačila (npr. upravičeni prejemnik donacije, verska skupnost) nepravilni ali niso
posredovani, potem se za pojasnilo obrnite neposredno na prejemnika plačila. Popravek se izvede s posredovanjem popravka
ali naknadnim posredovanjem.
Za upoštevanje, ki odstopa od posredovanih podatkov ali za upoštevanje posebnih izdatkov tujim organizacijam uporabite prilogo L 1d.

01.01.2016 sklenjena/vložena.

9.2

Vsota vseh prispevkov kakor vračil posojil in obresti, izvedenih za zagotovitev in
postavitev ali sanacijo bivalnega prostora

455

Odbitna samo še do 2020, kadar je bil ukrep začet pred 01.01.2016.

456

9.3

Pokojnine ali redni izdatki

280

9.4

Stroški davčnega svetovanja

460

L 1-SI-2018

L 1, Stran 2, različica od 7. 09. 2018

10. Poslovni stroški (brez prištetja k pavšalom poslovnih stroškov v višini 132 Eur), olajšave za dnevne migrante/
eur (številčni oznaki 718 in 916 je treba izpolniti skupaj) Pojasnila k olajšavam za dnevne migrante in k povečanemu znesku
prometne olajšave najdete v publikaciji Steuerbuch 2019.

10.2 Eur za dnevne migrante (odbitni znesek) - dejansko pripadajoč letni znesek
Izpolniti samo, če jih ni upošteval delodajalec v ustrezni višini. Eur za dnevne
migrante znaša 2 eur za vsak km neposredne poti na delo za koledarsko leto
in je razviden iz aplikacije za izračun. Izračun v skladu z aplikacijo za izračun
olajšave najdete na spletnem naslovu www.bmf.gv.at/pendlerrechner/

718

916

717

10.4 Obvezni zneski na podlagi krajšega delovnega časa in obvezni prispevki za zraven
zavarovane družinske člane in lastni vplačani zneski za socialno varnost (npr.
SVdGW), razen prispevek za svet delavcev

274
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10.3 Prispevki za sindikat in drugi prispevki za poklicna združenja in interesna
zastopstva - dejansko pripadajoč letni znesek - razen prispevek za svet delavcev.
Izpolniti samo, če jih ni upošteval že vaš delodajalec v ustrezni višini. 4)
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10.1 Olajšave za dnevne migrante - dejansko pripadajoč letni znesek
Izpolniti samo, če jih ni upošteval že delodajalec v dnevni višini. Izračun v
skladu z aplikacijo za izračun olajšave za dnevne migrante najdete na
spletnem naslovu www.bmf.gv.at/pendlerrechner/

Tukaj je treba vnesti nadaljnje poslovne stroške. Prosimo vnesite vsakokratni letni znesek za stroške z odbitkom neobdavčenih
nadomestil ali plačil. Če poslovni stroški znašajo manj kot 132 eur letno, potem jih ni treba vnesti.
10.5 Natančen naziv vaše poklicne dejavnosti (npr. kuhar, prodajalka; ne zadostuje zaposleni, ali delavec)

10.6 Delovna sredstva
(ob nabavah nad 400,00 eur samo AfA)

719

10.7 Strokovna literatura
(brez del za splošno izobraževanje, kot so leksikoni, priročniki, časopisi itd.)
10.8 Službeni stroški potovanj
(brez prevoznih stroškov stanovanje/delovno mesto in stroškov vračanja
domov)

720
721

10.9 Stroški nadaljnjega usposabljanja, izobraževanja in prekvalifikacije

722

10.10 Stroški za vračanje domov

300

10.11 Stroški za dvojno gospodinjstvo

723

10.12 Drugi poslovni stroški, ki ne sodijo pod točko 10.6 do 10.11 (npr. prispevek za
svet delavcev)

724

10.13 Uveljavljanje pavšala za poklicne skupine vnesete:
A: Umetnice/umetniki
FM: Gozdarske delavke/delavci z motorno žago
V:
B: Umetniško osebje, zaposleno v gledališču, FO: Gozdarske delavke/delavci z motorno žago,
P:
filmske igralke/filmski igralci
Gozdarske delavke/delavci, poklicni lovci v območni službi
F: Televizijski ustvarjalci
HA: Izvajalke/izvajalci hišnih opravil, če zanje ne velja
J: Novinarke/novinarji
Zakon o izvajalcih hišnih opravil
E:
M: Glasbenice/glasbeniki
HE: Delavke/delavci na domu
6)		
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Poklic

4)
5)
6)
7)

11.

Obdobja dejavnosti: Začetek - konec

D D M M

do

D D M M

D D M M

do

D D M M

Zastopnice/zastopniki 7)
Člani mesta
Občine ali
Lokalno zastopstvo
Ekspatriati v smislu
11. vrst. 1. člena Uredbe 4), 5)

Nadomestila stroškov

7)

Za uveljavljanje izrednih obremenitev uporabite obrazec Priloga L 1ab. Za uveljavljanje izrednih obremenitev za otroke uporabite
obrazec Priloga (priloge) L 1k.

Če je delodajalec to že upošteval v ustrezni višini, potem tukaj ni potreben vnos. V nasprotnem primeru je treba vnesti celoten znesek.
Samo delojemalke/delojemalci, ki so po naročilu tuje delodajalke/delodajalca v Avstriji zaposleni v okviru delovnega razmerja z
avstrijskim delodajalcem/delodajalko. V zvezi s podrobnostmi glejte uredbo o razdelitvi povprečnih postavk za poslovne stroške.
Kratek opis poklicne skupine
Nadomestila stroškov, prejeta od delodajalke/delodajalca (razen pri zastopnicah/zastopnikih in nadomestila stroškov za ekspatriate,
ki se nanašajo na stroške potovanj v skladu s 4. vrstico 26. člena Zakona o davku od dohodkov 1988). Od leta 2018 je treba tudi pri
zastopnicah/zastopnikih tukaj navesti nadomestila stroškov.

L 1-SI-2018

L 1, Stran 3, različica od 7. 09. 2018

12.

Zaradi političnega pregona v času med letoma 1938 do 1945 imam izkaznico za žrtve in/ali uradno potrdilo.

13. Bančna povezava

(če je finančni urad seznanjen z vašo bančno povezavo, bo dobroimetje samodejno nakazano na ta
račun, v kolikor obstaja zamuda s plačili dajatev.)

13.1 IBAN (izpolniti samo, če v vašem finančnem uradu še niste sporočili NIKAKRŠNIH bančnih podatkov ali pa so se ti spremenili)

13.2 BIC [izpolniti samo, če se IBAN ne začne
z AT in banka prejemnica ni udeležena v
enotnem plačilnem prostoru Eur (SEPA)]

Napotek: Te kode (IBAN, BIC) najdete na vašem bančnem izpisku in vaši
bankomatni kartici.
Naprošam gotovinsko izplačilo (Prosimo, upoštevajte:
			 Denarni zneski se dvignejo izključno osebno na pošti)
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13.3
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14. Odločba o odmeri
14.1

Ne želim odločbe o odmeri.

14.2

Prosim za odločbo o nižji odmeri v letni višini

449

Prosimo, da tej izjavi priložite v vašem primeru potrebne priloge s pojasnili:
Število Prilog L 1k (za upoštevanje otrok)
Priloga L 1i (npr. čezmejne zadeve)

Priloga L 1ab (izredne obremenitve)

Priloga L 1d (za posebno upoštevanje posebnih izdatkov)

Zagotavljam, da sem navedbe navedel po najboljšem vedenju in prepričanju pravilno in popolno (prosimo, upoštevajte obvezna polja!).
Znano je, da so namenoma nepravilne ali nepopolne navedbe kaznive.
Opomba k meddržavni izmenjavi informacij:
Na podlagi mednarodnih sporazumov prejema avstrijska finančna uprava glede oseb, ki bivajo v Avstriji, informacije o prihodkih v tujini oz. o
premoženju v tujini in posreduje informacije v zvezi z osebami, ki bivajo v tujini, o avstrijskih prihodkih oz. v zvezi s premoženjskimi deleži v
Avstriji finančnim upravam v tujini. Informacije o pravilnem in popolnem upoštevanju vaših osebnih razmerij v davčni izjavi najdete na spletni strani
BMF oz. v informacijskem materialu, ki je na voljo pri finančnih uradih.
POMEMBEN NAPOTEK: Prosimo, ne posredujte nikakršnih originalnih dokumentov/dokazil, saj bodo vsi pisni dokumenti, ki jih
prejme finančni urad, po elektronski obdelavi uničeni skladno z zahtevami varstva podatkov! Vendar pa hranite te vsaj 7 let za morebitno
preverjanje.
To izjavo lahko predložite tudi v nepapirni obliki preko spletne strani www.bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline vam je nenehno brezplačno na voljo. V ta namen ne potrebujete nikakršne posebne programske opreme.
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona/faksa)
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Datum, podpis

L 1-SI-2018
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