Za

Spremna opomba

2020

Namig: To pojasnilo lahko izpolnite
in vložite tudi v nepapirni obliki prek
FinanzOnline (bmf.gv.at) - kadarkoli
in brez posebne programske opreme.

Priloga L 1i za 2020 k obrazcu L 1 ali E 1
• Prejemki iz nesamostojnega dela brez odbitka davka na plače
• Dodatne navedbe ob izpolnjevanju čezmejnih kriterijev
• Vloga za neomejeno davčno obveznost (4. odst., 1. čl. EStG 1988)
V katerih primerih je treba ta obrazec uporabiti?
Če ste kot omejeni davčni zavezanec prejemali samo prihodke iz
nesamostojnega dela, potem uporabite obrazec L 1 in to prilogo
(L 1i).
Če ste prejemali tudi druge prihodke, potem uporabite samo
davčno napoved za omejene davčne zavezance (obrazec E 7); v
tem primeru ni dovoljeno uporabiti te priloge (L 1i).

Kako pravilno izpolniti ta obrazec?
- Vse navedbe morajo biti resnične
- Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI v črni ali modri barvi
polja z zneski v evrih in centih
- Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti
- Veljavne točke obkrožiti
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Izjava o varstvu podatkov na bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki v vseh finančnih in carinskih uradih

Finančni urad Avstrija
Poštni predal 260
1000 Dunaj

1.

Zakonska določila se nanašajo na EStG 1988

Podatki o osebi

1.1 10-mestna številka socialnega zavarovanja
v skladu z e-kartico

1.2 Davčna številka

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

1)

D D M M L L L L

V letu 2020 je bilo moje stalno ali običajno prebivališče v Avstriji in sem bil-a

PROSIMO, SIVEGA POLJA
NE IZPOLNITE

1.4

1.4.1

obmejni delavec v smislu tč. g, 4. vrst., 1. odst. 16. čl.

1.4.2

zaposlen-a pri tujem delodajalcu brez odbitka davka na prihodke v Avstriji, vendar nisem obmejni delavec

1.4.3
				

zaposlen-a pri tujem diplomatskem zastopniškem organu v Avstriji ali mednarodni organizaciji (npr. UNIDO)
(sur-place-Personal)

1.4.4

prejemnica/prejemnik tuje pokojnine

1.4.5

prejemnica/prejemnik prejemkov s tretje strani brez odbitka davka na plače (npr. bonusne milje)

1.4.6

delujoč-a v državi, za katero Sporazum o dvojnem obdavčenju predvideva metodo odbitka

Točko 1.5. je treba izpolniti samo, če to prilogo oddajate skupaj z obrazcem L 1.
Prosimo, upoštevajte tudi točki 5 in 6.

V letu 2020 nisem imel stalnega ali običajnega prebivališča v Avstriji in sem bil-a

1.5

1.5.1
				

zaposlen-a pri delodajalki/delodajalcu z obvezo odbitka davka na prihodke v Avstriji (npr. kot dnevna migrantka/dnevni
migrant itd.) 2)

1.5.2

prejemnica/prejemnik avstrijske pokojnine2)

zaposlen-a pri tuji delodajalki/pri tujem delodajalcu brez obveznosti odbitka davka na prihodke v Avstriji [Za prejemke v
smislu točke 1.5.1 in 1.5.2 bo delodajalka/delodajalec oz. mesto, za izplačilo pokojnine posredovalo plačilno listo
na finančni urad (L 16).]

1.5.3
				
				

bmf.gv.at

1.5.4

prejemnica/prejemnik prejemkov s tretje strani brez odbitka davka na plače (npr. bonusne milje, provizije itd.)

2.

Prejemki iz nesamostojnega dela, za katere velja avstrijska zakonodaja o davčnih pristojnostih

2.1

Prejemki BREZ obrazca o plači (obrazec L 17 na voljo)

2.1.1 Prihodki (prejemki brez poslovnih stroškov)

3)

359

Izjavljam, da številčna oznaka 359 vsebuje izključno pokojninske odbitke.

2.1.2 Prištet tuji davek za prejemke v skladu s številčno oznako 359
2.2

Prejemki, za katere je predložen obrazec o plači (obrazec L 17)

				
				
2.2.1				
1)
2)
3)

377

Število obrazcev o plači/obračunov plače (obrazec L 17) o mojih prejemkih v skladu s tč. 1.4.1 do 1.4.5,
1.5.3 ali 1.5.4. Obrazce/potrdila o plači priložite samo takrat, kadar teh izplačilno mesto ne bo elektronsko
posredovalo

Kot priloga z obrazcu L 1 polja 1.2 ni treba izpolniti.
Delodajalec oz. mesto za izplačilo pokojnine bo finančnemu uradu posredovalo plačilno listo (L 16).
Prejemki posebnih plačil morajo biti izkazani v obrazcu o plači (obrazec L 17). Prejemki, za katere velja pridržek progresije se vnesejo
samo v številčno oznako 453.

L 1i-SI-2020

Zvezno ministrstvo za finance - 12/2020 (izdaja 2020)

L 1i, Stran 1, različica od 25. 09. 2020

2.2.2 Poslovni stroški, ki se nanašajo na prejemke v tujini, ki se ne prištevajo
povprečnini poslovnih stroškov, ki se ne upoštevajo v obrazcu L 17 3)

154

2.2.3 Poslovni stroški, ki se nanašajo na prejemke v tujini s prištetjem povprečnini
poslovnih stroškov, ki se ne upoštevajo v obrazcu L 17 3)

544

2.3

Prejemki iz nesamostojnega dela, za katere je bila posredovana plačilna lista (vrsta plačilne liste 24)
4)

Poslovni stroški, ki se nanašajo na prejemke v tujini,
ki niso bili upoštevani v tem plačilnem listu 3)

Tuj davek, ki se prišteje
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Država
dejavnosti

3.

Razbremenitev od tujega davka, ki jo izvede tuja davčna uprava

3.1

Razbremenitev je zakonsko predvidena

3.2

Razbremenitev sem že prejel/-a

3.3

Razbremenitev sem zahteval, vendar še je nisem prejel/-a

Že prejet ali predviden znesek

775

4.

Progresijski pridržek pri prejemkih iz tujine

4.1

Pod pojmom progresijski pridržek razumemo neobdavčene prejemke iz tujine iz
nesamostojnega dela (vključno s pokojninami, nadomestili za primer brezposelnosti,
bolniškimi, plačili zaradi plačilne nesposobnosti, otroškimi dodatki itd.), po odbitku
morebitnih poslovnih stroškov (številčna oznaka 493)
Napotek: Številčno oznako 493 je prav tako treba izpolniti. 5)

453

4.2

Pri ugotavljanju neobdavčenih tujih prejemkov (številčna oznaka 453) so bili
upoštevani poslovni stroški v višini [po potrebi vnesite vrednost 0 (nič)]. 3)

493

4.3

Številčna oznaka 453 vsebuje pokojninske prejemke v tujini v višini

791

5.

Zahtevek za obdavčitev pri omejeni davčni obveznosti (3. vrst., 1. odst., 102. čl.)

Obdavčitev zahtevka se izvede samo takrat, kadar so odkljukani ustrezni okvirčki.

5.1
		
		

6.

3)
4)
5)

Zahtevam obdavčitev za moje nesamostojne prejemke iz
dejavnosti v smislu 1. vrst., 1. odst., 99. čl., od katerih je bil
pridržan davek od plače v višini 20%.

5.2
		

Zahtevam obdavčitev za druge
nesamostojne prejemke.

Zahteva za neomejeno davčno dolžnost (4. odst., 1. čl.)

6.1
		

V letu 2020 nisem imel v Avstriji stalnega in tudi ne
običajnega prebivališča.

6.2
		
		

V skladu s 4. odst., 1. člena vlagam zahtevek, da me v letu 2020 v Avstriji obravnavate kot neomejenega davčnega zavezanca.
Razpolagam z ustreznimi dokazili moje države rezidenstva (obrazec E 9) oz. nadaljnjih držav, v katerih sem prejemal prejemke
(npr. potrdilo davčnega urada druge države oz. tujega delodajalca).

Država rezidenstva v letu 2020

6.3

Prejemki v državi rezidenstva v letu 2020 [Vsota (1) v obrazcu E 9]

6.4

Nadaljnji tuji prejemki iz drugih držav, v kolikor ti niso vsebovani v potrdilu države rezidenstva.

6.5

Prejemki mojega zakonca v letu 2020 (npr. v skladu z obrazcem E 9)
Merodajno samo za odbitni znesek za edinega hranilca, posebne izdatke iz
proračuna ali izredne obremenitve.

Državljanstvo

4)

4)

Teh poslovnih stroškov ni dovoljeno upoštevati tudi v obrazcu L 1 oz. E 1.
Kot državo navedite registrsko oznako vozila ustrezne države - npr. A za Avstrijo, D za Nemčijo, H za Madžarsko
Ti prejemki ne smejo biti vsebovani v številčni oznaki 359, tudi ne v obrazcu o plači (obrazec L 17).

Originalna dokumentacija in dokazila: Vašo originalno dokumentacijo in dokazila hranite vsaj 7 let za namene morebitnega preverjanja.
S to izjavo nam ne posredujte nobene dodatne dokumentacije kot dokazilo.
Izjava o pravilnosti in popolnosti
S svojim podpisom potrjujem, da so vse navedbe resnične. Seznanjen/-a sem s tem, da so nepravilne ali nepopolne navedbe kaznive.
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona/faksa)

L 1i-SI-2020

Datum, podpis

L 1i-, Stran 2, različica od 25. 09. 2020

