2019

Spremna opomba

Prosimo, izpolniti samo Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in samo s črno ali modro barvo. Navedbe zneskov v evrih in centih (desno
poravnano). Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti.
10-mestna številka socialnega zavarovanja v skladu
z e-kartico 1)

Datum rojstva (če ni številke socialnega
zavarovanja, v vsakem primeru izpolniti)
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DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK
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Izjava o varstvu podatkov na bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki pri vseh finančnih in carinskih uradih

Za finančni urad

IME

NAZIV

Vloga za dodatek za velike družine na podlagi razmerij v letu 2019
Pred izpolnjevanjem preberite napotke na strani 2!

Ustrezno odkljukajte!

		

1. Nadaljnji podatki o osebi
1.1 Spol

PROSIMO, DA TO SIVO POLJE
PUSTITE PRAZNO

ženski

moški

drugo

1.2 Status osebe na dan 31. 12. 2019 (Izpolniti samo en okvirček) 2) 		

od (pri samskih datum ni potreben)

poročen/živeč v registrirani partnerski zvezi

v izvenzakonski skupnosti

samski

ločen

živeči trajno ločeno

ovdoveli

2. Trenuten naslov
2.1 ULICA

2.2 Hišna številka

2.3 Vhod

2.4 Številka vrat

2.5 DRŽAVA

3)

2.6 KRAJ

bmf.gv.at

2.7 Poštna številka 		
2.8 Telefonska številka

3. Partnerka/partner

3.1 DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

3.2 IME			

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

1)
2)
3)

3.3 NAZIV

3.5 Datum rojstva (DDMMLLLL) (Če je ni
številke socialnega zavarovanja, vsekakor izpolniti)

Prosimo, da tukaj navedete celotno 10-mestno številko zavarovanja, ki jo izda avstrijski nosilec socialnega zavarovanja.
Zakonec, zunajzakonska partnerka/zunajzakonski partner, registrirana partnerka/registriran partner so v nadaljevanju enotno
poimenovani kot »partnerka/partner«.
Samo, če se stavba ne nahaja v Avstriji vnesite vašo registrsko oznako vozila države.
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4. Bančna povezava (poseben zahtevek za vračilo ni potreben, izplačilo se načeloma izvede po uradni dolžnosti, če ne
obstaja dolg za dajatve)

4.1 IBAN (izpolniti samo, če vašemu davčnemu uradu niste še posredovali NIKAKRŠNIH bančnih podatkov ali pa so se le-ti
spremenili)

4.2 BIC [samo izpolniti, če IBAN ne vsebuje AT
		 začne in banka prejemnica ni v enotnem
		 plačilnem območju Eur (SEPA)]

Napotek: Te kode (IBAN, BIC) najdete na vašem bančnem izpisku
in vaši bančni kartici.
Naprošam za gotovinsko izplačilo (Prosimo, upoštevajte:
Denarne zneske je treba dvigniti izključno osebno na pošti)
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5. Prihodki v koledarskem letu 2019
5.1

Nisem prejel nikakršnih obdavčljivih prihodkov.

5.2

Prejel sem obdavčljive prihodke; odmera teh prihodkov ne bo izvršena (obrazec L 1 oz. obrazec E 1).

5.3
		

V mojih prihodkih so vsebovani (tudi) prihodki iz kmetijske in gozdarske dejavnosti.
Enotna vrednost zemljišč, ki jih lastnik neposredno izkorišča, znaša v EUR:

6.

Dodatek za velike družine

Vlagam zahtevek za dodatek za velike družine za leto 2020, saj sem za leto 2019 vsaj občasno prejemal otroški dodatek za vsaj
3 otroke in prihodek gospodinjstva ni presegal 55.000 EUR.
Če ste več kot 6 mesecev živeli v zakonu, izvenzakonski skupnosti, registrirani partnerski zvezi, je treba upoštevati tudi prihodek
zakonca pri izračunu meje v višini 55.000 EUR.

7. Izjava partnerke/partnerja o odpovedi
7.1

Odpovedujem se dodatku za velike družine v dobro osebe, ki vlaga vlogo.
Podpis osebe, ki se odpoveduje

Datum

Zagotavljam, da sem navedbe navedel po najboljšem vedenju in prepričanju, in sicer pravilno in popolno. Znano mi je, da so namenoma
nepravilne ali nepopolne navedbe kaznive.
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

Datum in podpis vlagateljice/vlagatelja

Napotki

Dodatek za velike družine se načeloma zahteva za vsako koledarsko leto v okviru odmere (delodajalca) (obrazec L 1 oz. E 1). Če se za vlagatelja
ne izvaja (delodajalec) odmera ali povračilo odbitnega deleža za edinega hranilca ali odbitnega deleža za samohranilca v odmeri, se lahko dodatek
za velike družine zahteva s tem obrazcem.
Dodatek za velike družine pripada takrat,
• če ste sami ali skupaj z drugim staršem v letu 2019 za vsaj tri otroke prejemali otroški dodatek in
• če prihodek (družine) v letu 2019 ni presegel zneska 55.000 EUR

Dodatek za velike družine se v zakonsko določenem roku v višini 20 EUR mesečno izplačuje za tretjega in vsakega naslednjega otroka.

Za ugotavljanje (družinskih) prejemkov v višini 55.000 EUR se upošteva obdavčljiv prihodek družine. Pri nesamostojnih prejemkih se znesek v
številčni oznaki 245 plačilne liste zmanjša za davčno učinkovite poslovne stroške, posebne izdatke in izredne obremenitve, ki se upoštevajo pri
odmeri davka delodajalke/delodajalca.
Dodatek za velike družine lahko načeloma zahteva prejemnica/prejemnik otroškega dodatka. Prejemnica/prejemnik otroškega dodatka se lahko v
dobro partnerke/partnerja za katerega se izvaja odmera (delodajalca) odpove dodatku za velike družine.

Če za v skupnem gospodinjstvu živeče otroke oba starša prejemata otroški dodatek, lahko eden od obeh staršev zahteva dodatek za velike družine,
če drug starš v ta namen dodeli svoje soglasje s pisno odpovedjo.
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