Sprejemna opomba

2018

Priloga L 1k za 2018 k obrazcu L 1 ali E 1 za upoštevanje
•
•
•
•

davčne olajšave za otroka (točka 3),
odbitnega zneska za preživnino (točka 4),
izredne obremenitve za otroke (točka 5)
ali za naknadno obdavčenje dodatka delodajalca za varstvo otrok (točka 6).
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Prosimo za vsakega otroka izpolniti lastno prilogo L 1k.

Davčne informacije najdete v publikaciji Steuerbuch 2019 (www.bmf.gv.at, Publikationen) ali pa jih prejmete pri vašem davčnem uradu.
Ta obrazec se bere strojno zato pišite s 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 na žalost prav
tako ni mogoče strojno prebrati.
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Izjava o varstvu podatkov na www.bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki pri vseh finančnih in carinskih uradih

Za finančni urad

Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti.

Ustrezno odkljukajte!

1. Podatki o vlagateljici/vlagatelju
1.1 10-mestna številka socialnega zavarovanja
v skladu z e-kartico 1)

1.2 Številka računa pri davčnem organu
Številka finančnega urada - davčna številka 2)

1.3 Datum rojstva (če ni številke socialnega
zavarovanja na voljo, vsekakor izpolniti)

D D M M L L L L

2. Podatki o otroku 3)

PROSIMO, TEGA SIVEGA
POLJA NE IZPOLNITE

2.1 DRUŽINSKO IME ali PRIIMEK (TISKANE ČRKE)

2.3 10-mestna številka socialnega zavarovanja
v skladu z e-kartico 1)

2.2 OSEBNO IME (TISKANE ČRKE)

2.4 Datum rojstva (če ni številke socialnega
zavarovanja na voljo, vsekakor izpolniti)

2.5 Številčna oznaka evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, če številka zavarovanja
ni na voljo

D D M M L L L L

3. Davčna olajšava za otroka 4)

3.1 Davčna olajšava za otroka, ki živi v istem gospodinjstvu (1. odst. 106. čl.
Zakona o davku od dohodkov 1988)

440 eur

300 eur

3.2 Davčna olajšava za otroka, ki ne živi v istem gospodinjstvu (2. odst. 106. čl.
Zakona o davku od dohodkov 1988)

300 eur

Začetek

im

o,

4.1 Davčna olajšava za preživnino za otroka, ki ne živi v istem gospodinjstvu, za
katerega sem plačeval zakonsko preživnino (alimente) v naslednjem obdobju

M M

Konec

do

M M

2018

4.2 Vsota vseh storitev preživnine za enega otroka, ki se nenehno nahaja v tujini
(izven EU, EGS in Švice) in za katerega ne pripada davčna olajšava za otroka ali
olajšava za preživnino

Pr

os

www.bmf.gv.at

4. Storitve preživnine

Začetek

Obdobje storitev preživnine
1)
2)
3)

4)

M M

Konec
do

M M

2018

Prosimo, da tukaj navedete 10-mestno številko zavarovanja, ki jo izda avstrijski nosilec socialnega zavarovanja.
Je treba izpolniti samo, če se ta priloga oddaja k obrazcu E 1.
Otrok v davčnem smislu je samo otrok za katerega je vaša partnerka/partner za vsaj sedem mesecev v letu podaljšanja prejemal
otroški dodatek ali za katerega vam je za vsaj sedem mesecev pripadalo plačilo preživnine (2. odst. 106. čl. Zakona o davku od
dohodkov 1988).
Davčna olajšava za otroka znaša 440,00 eur, če jo za otroka uveljavlja samo vlagateljica/vlagatelj (in ne tudi partnerka/partner) in če za
tega otroka nobeni osebi, ki je dolžna plačati preživnino, ne pripada davčna olajšava za otroka v višini 300,00 evrov.
Davčna olajšava za otroka znaša 300,00 eur, če jo za istega otroka uveljavlja samo partnerica/partner vlagateljice/vlagatelja ali če za
tega otroka osebi, ki je dolžna plačati preživnino, pripada davčna olajšava za otroka v višini 300,00 evrov.
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5. Izredne obremenitve
5.1 Izdatki za varstvo otrok (brez stroškov za zunanje poklicno usposabljanje)
(Prosimo vnesite tukaj znesek, ki ste ga dejansko plačali z odbitkom morebitnih
neobdavčenih dodatkov)

5.2 Izredna obremenitev za enega otroka brez invalidnosti (npr. zdravstveni stroški)
(z odbitkom nadomestil ali plačil)
5.3 Plačilo stroškov v odstotkih
(zadeva točke 5.4 in 5.5)

%

5.4 Zahtevam pavšal za zunanje poklicno usposabljanje otroka
Za razdelitev plačila stroškov glejte točko 5.3
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Število mesecev
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5.4.1 Trajanje zunanjega poklicnega usposabljanja

Država stalnega prebivališča

Poštna številka

5)

5.4.2 Podatki o kraju usposabljanja

5.5 Podatki o invalidnosti otroka
Za razdelitev plačila stroškov glejte točko 5.3
5.5.1 Vlagam zahtevek za pavšalno davčno olajšavo za invalidnost (3. odst. 35. člena)
		 (Pogoj: vsaj 25% invalidnost, brez prejemanja dodatka za nego, brez zvišanega
		
družinskega dodatka) in v točki 5.5.7 ne uveljavljam nobenih dejanskih stroškov
		
zaradi invalidnosti (pozor: v točkah 5.5.3 in 5.5.7 ni dovoljen vnos)

Stopnja invalidnosti

6)

%

5.5.2 Zahtevana bo pavšalna dohodninska olajšava za dietno prehrano
		 Z: Sladkorna bolezen, tuberkuloza, celiakija, aids

Z

		 G: Obolenje žolča, ledvic in jeter

G

		 M: Obolenje želodca, drugo notranje obolenje

M

5.5.3
		
		
		

Vlagam zahtevek za pavšalno dohodninsko olajšavo mesečno v višini 262 €
za enega invalidnega otroka, za katerega prejemam višji otroški dodatek, in
v točki 5.5.7 ne uveljavljam nobenih dejanskih stroškov
(pozor: v točkah 5.5.1, 5.5.2 in 5.5.7 ni dovoljen vnos)

Začetek

M M

Konec

do

M M

2018

5.5.4 Mesečni prejemek dodatka za nego
		 (Napotek: Ob celoletnem prejemanju ne pripada nobena davčna olajšava za
		
invalidnost v skladu s točko 5.5.1)

Začetek

		

M M

Obdobje dodatka za nego

Konec

do

M M

2018

5.5.5 Šolnina za posebno šolo (šolo z nego) oz. invalidsko delavnico

5.5.6 Neredni izdatki za pripomočke (npr. invalidski voziček, slušna naprava, pripomočki za
		
invalide) in stroški za zdravljenje (npr. stroški zdravnika, zdravila)
		
(Odbitek morebitnih nadomestil stroškov)
Namesto pavšalnih davčnih olajšav (5.5.1, 5.5.2 ali 5.5.3) se uveljavljajo dejanski
stroški (morebiten dodatek za nego se odbije; Pozor: vnos v 5.5.1, 5.5.2,
5.5.3, 5.5.5 ali 5.5.6 ni dovoljen), če pripada pavšalna davčna olajšava, potem
je treba te vrednosti vključiti v izračun.

o,

5.5.7
		
		
		

im

6. Naknadna obdavčitev dodatka delodajalca za varstvo otrok

os

6.1 Dodatek delodajalca za varstvo otrok

Pr

(Pozor: Izpolniti samo, če je bil dodatek pri obračunu davka od plače neupravičeno
neobdavčen.)

5)
6)

Prosimo, da tukaj vnesete mednarodno registrsko oznako. Izpolniti samo, če se mesto izobraževanja ne nahaja v Avstriji.
Na voljo je invalidska izkaznica o stopnji invalidnosti in na zahtevo jo je mogoče predložiti finančnemu uradu.

Zagotavljam, da sem navedbe navedel po najboljšem vedenju in prepričanju, in sicer pravilno in popolno (prosimo, upoštevajte obvezna polja!).
Znano je, da so namenoma nepravilne ali nepopolne navedbe kaznive.
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)

L 1k-SI-2018

Datum, podpis
L 1k-, Stran 2, različica od 19. 07. 2018

