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Prejemni žig

Obrazec se bere strojno. Prosimo, da ga izpolnite izključno V TISKANIH ČRKAH ter s črnim ali modrim pisalom. Zneske navedite
v EVRIH in centih. Prosimo, da vložite samo originalne obrazce, ker stroj kopij ne bere. Prav tako strojno ni mogoče brati vpisov
zunaj predvidenih polj.
Obvezno izpolnite krepko tiskana polja/okvirčke.
10-mestna številka soc. zavarovanja (na e-kartici) 1)

Datum rojstva (obvezno vpišite, če nimate številke soc. zavarovanja)
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Bitte beachten Sie die Hinweise für die Ausfertigung zum Formular L 17 - Formular L 17a und L 17b.

1. Drugi podatki o delojemalki/delojemalcu
1.1 CESTA (V TISKANIH ČRKAH)

1.2 Hišna številka

1.3 Stopnišče

1.4 Številka vrat

1.6 KRAJ (V TISKANIH ČRKAH)			

1.5 Država

2)

2.6 Država

2)

1.7 Poštna številka

2. Delodajalka/delodajalec/izplačevalec pokojnine
2.1 IME FIRME (V TISKANIH ČRKAH)

www.bmf.gv.at

2.2 CESTA (V TISKANIH ČRKAH)

2.3 Hišna številka

2.4 Stopnišče

2.5 Številka vrat

2.7 KRAJ (V TISKANIH ČRKAH)			

2.9 Telefonska številka

3.
1)
2)

Pokojnina

2.8 Poštna številka

2.10 Telefaks

da

Tu vpišite vašo 10-mestno številko zavarovanja pri avstrijskem nosilcu socialnega zavarovanja.
Tu vpišite mednarodno registracijo za motorna vozila. Vpišite le, če vaše trenutno prebivališče ni v Avstriji.

L 17-SI-2018 Zvezno ministrstvo za finance – 12/2017 (Naklada. 2018)

L 17, stran 1, verzija z dne 27.10.2017

Zneski v eurih in centih

4.

Bruto prejemki (denarni in nedenarni prejemki vključno s točkami 4.1 do 4.11)
Uporaba delodajalčevega vozila za vožnje med stanovanjem in
delovnim mestom, število koled. mesecev (čl. 16 odst. 1 v. 6 črka b)

350

4.1

(Normalni) dodatki za nadure

354

4.2

Dodatki za delo v nedeljo, na praznike in ponoči; dodatki za umazano, težko in nevarno delo; od tega pretežno nočno delo v (število)

4.3

Drugi prejemki, ki jih poleg plače ne prejemate redno vsak mesec

4.4

Zaposlitev s krajšim delovnim časom

4.5

Zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja

4.6

Odpravnine za delovno dobo (število)

4.7

Odpravnine delodajalke/delodajalca ob upokojitvi

4.8

Izplačila po socialnem načrtu

let

mesecih

394
351

352
356

4.9 Prejemki za dejavnosti, opravljene zunaj države delodajalke/delodajalca
4.10 Prejemki iz upravičene dejavnosti v tujini v skladu z 10. vrstico 1. odstavka 3. člena Zakona o
dohodnini 1988 (Einkommensstuergesetz - EStG)
60% tekočega prejemka upravičene dejavnosti v tujini, največ mesečna oz. najvišje dnevne
osnove za socialne prispevke v skladu s 108. členom Zveznega zakona o socialni varnosti (ASVG)
Število delovnih dni upravičene dejavnosti v tujini

5. Pridržani prispevki za socialno varnost
5.1

Za tekoče izplačano plačo

357

5.2

Za prejemke pod oznako 351 (točka 4.3)

347

5.3

Za prejemke pod oznako 352 (točka 4.6)

736

5.4

Za prejemke pod oznako 356 (točka 4.7)

737

6.

Pridržani davek

358

7. V bruto plačo (oznaka 350) ne vključeni davka oproščeni oz. neobdavčljivi prejemki
7.1

Vračila potnih in drugih stroškov

7.2

Prispevki delodajalca pokojninskim blagajnam

7.3

Prevoz v podjetniškem prometu, število koledarskih mesecev (člen 26 v. 5)

OPOZORILO: Prosimo, da ne pošiljate originalnih dokumentov/potrdil, ker se vsa pisanja po elektronskem shranjenju uničijo v
skladu z določili o varstvu podatkov!
Pravilnost in popolnost podatkov potrjuje:

Ime izdajateljice/izdajatelja
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Datum izdaje in podpis
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